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En daarbinnen tal van andere, nieuwe buurtinitiatieven



2a. WAT - hoofdlijnen

- SAMENWERKING

- KRACHTEN BUNDELEN

- TAKEN VERDELEN



2b. WAT – thema’s

A) Kennis uitwisselen en beschikbaar stellen

B) Identiteit geven aan de energietransitie
* gebruikersperspectief

DE BEWONER ALS PARTNER, NIET ALS KLANT
* participatie van/door bewoners faciliteren

C) Diensten ontwikkelen tbv bewonersinitiatieven 
zoals energie-coöperaties en de energietransitie



2c. WAT - praktisch
Praktische kennis over postcoderoosprojecten 

en de aanleg van collectieve daken

Straat/buurtgesprekken +  wijkaanpak
straat- en buurtgesprekken

Energiecoach-trainingen organiseren

Kennis opbouwen voor/over cooperatieve energieloketten

… … … > nader te bepalen > warmtecoöp’s? windmolens?



3. HOE
Samenwerking  regio / landelijk



4. WAAROM
Vele perspectieven, waar een gemeenschappelijke kern in zit

Benadering mogelijk vanuit 
* vanuit ecologie
* vanuit samenlevingsperspectief
* vanuit economie

Zoals:
-1- de wereld vraagt om een transitie naar circulair leven
-2- schaarste van grondstoffen vraagt om verandering
-3- we zijn verslaafd aan energie
-4- we zijn verslaafd aan consumptie, de wal keert dit schip
-5- bewoners voelen zich onvoldoende lid van een gemeenschap
-6- de gemeente is teveel los komen te staan van de gemeenschap

https://aernoudolde.wordpress.com/2012/03/06/vrijwilligersinzet-in-een-netwerksamenleving/



4. WAAROM

7 uitgangspunten:
-1- Kies altijd het gebruikersperspectief
-2- Denk vanuit de lokale kernen (wijken of dorpen).
-3- Bedenk dat niet alleen bewoners de gebruikers zijn, maar ook ondernemers, 
scholen, maatschappelijke organisaties en overheid zijn energie-gebruiker
-4- Laat de bewoners de energietransitie dragen, nodig ze uit als partner en niet 
als klant
-5- Stuur vanuit de wijk en niet vanuit een bedrijf, ook al is dat nog zo deskundig
-6- Organiseer je diensten en kennis regionaal of landelijk, maar laat lokaal 
bepalen wat en hoe deze diensten ingezet worden
-7- Bundel de krachten

Met deze werkwijze kom je tot gedragen concepten en vorm je een netwerk. 
Daarmee kun je investeren in kwaliteit, beschikbaarheid en ontwikkeling.



5. En straks?
De eco’s en andere partners transformeren in:

REGEV 2
Regionale Energie Gooi & Vechtstreek

- een coöperatief dienstenbedrijf van de bewoners
- waarmee aan de bewoners diensten aangeboden worden
- met als doel dat de bewoner in staat is in de eigen 
energie-behoefte te voorzien 


