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Lokale Energietransitie

1. Wat moeten ze in de energietransitie 

oplossen?

Lokale energie initiatieven

2. Succes- & Faalfactoren

3. Top-down versus Bottom-up

1. Wat moeten ze in de energietransitie 

oplossen?

Lokale energie initiatieven

a. Aandeel vermindering CO2

b. Duurzame, lokale opwek

c. Draagvlak

d. “All of the above”

Hoe doen ze het op deze vlakken?

Resultaten: DIT & Drentse Schone L.E.I.

=> R-LINK – VINDI & E-Werkplaats

1. Wat moeten ze in de energietransitie 

oplossen?

Lokale energie initiatieven

2.  Succes- & Faalfactoren

Aantal

Local initiative

with BuurKracht

Orange: Energy 

cooperative with

GrEK

Red: EC with Ús

Koöperaasje

Aubergine: EC with

Drentse Kei

Local Energy Initiative

(other)
Juli 
Geringe belangstelling 
voor georganiseerde 
bijeenkomst over 
isolatiemaatregelen 

December 
Conclusie getrokken dat 
collectief energie inkopen als 
dorp niet haalbaar is 

Oktober 
Energiecoöperatie i.s.m. 
andere dorpen opgericht. 
Werkgroepen beginnen. 

Februari 
Energiebesparings-
onderzoeken uitgevoerd 
bij 17 panden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 
Vragenlijst wordt uitgezet 
onder bewoners 

Oktober 
Werkgroep opgericht & 
eerste bijeenkomst 
werkgroep 

Januari 
Excursie naar 
Duitsland met NMFD. 
Op het idee van een 
energiecoöperatie 
gebracht 

Juni 
Eerste nieuwsbrief van 
de energiecoöperatie 

December 
Energieleverancier gaat 
failliet 

Oktober 
Haalbaarheidsonderzoek 
glasvezelproject 

Januari 
Werkgroeplid haakt af 
wegens verhuizing 

Mei 
Energiecoöperatie sluit zich aan bij 
NLD. Er worden klanten geworven 

2015 & 2016 
Coöperatie gaat verder met 
glasvezeltraject en in 
februari 2016 worden de 
eerste kabels gelegd 

Mei 
Conclusie 
getrokken dat EPA 
niets zou worden 

Mei/juni 
Eerste ideeën ontstaan 
vanuit vereniging voor 
dorpsbelangen 

November 
ALV coöperatie 

September 
Twee werkgroepleden haken 
af wegens tijdgebrek 

September 
Drie werkgroepen 
worden opgeheven 

September 
Herformulering van statuten 

Levensloop

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zSBNticrDHUU.k3P6k41a2TBU&usp=sharing
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Initiatiefnemers en Deelnemers

Mindsets:

- avoidance: Iets negatief vermijden

- approach: Streven naar iets positiefs

“(…) Die wereld helpen we naar de 

knoppen. Zo laat je het toch niet achter aan je 

kleinkinderen?”

- Groene kerk Hoogeveen

Doelgroepen I

 

Aandacht Interesse Actie 

Hoe komen we binnen bij 

deze doelgroep?  

Hoe kunnen we de interesse bij 

deze doelgroep opwekken om 

bezig te gaan met 

energiebesparing?  

Hoe zetten we bewoners aan 

tot het daadwerkelijk besparen 

van energie? 

Wat werkt:  

Warm binnenkomen via       

     contacten professionele  

     organisaties actief in de 

wijk 

 

Actie vooraankondigen 

d.m.v.     

    flyer voor eerste bezoek  

    brengen (indien niet via    

    netwerk)  

 

Actie zichtbaar maken 

    - Toevalsacties (zoals 

ijsjes   

      actie bij de Jumbo 

    - Krant  

    - Gebruik social media 

    - Deur aan deur in de 

middag 

    - Informeel gesprek 

aangaan 

 

Incentive: beloning 

uitdelen 

     - Gratis item (led-lamp) 

Wat werkt:  

Overtuigen van het belang 

door middel van professionele 

organisaties actief in de wijk 

(bijvoorbeeld mensen in 

schulden).  

 

Incentive: beloning uitdelen 

     - Gratis item (led-lamp) 

 

Laagdrempelig zijn 

     -Herhaling en inzicht geven 

     -1 op 1 contacten met   

       coach/student 

 

Eigen voordelen inzichtelijk     

maken door tips te geven. 

 

Aansluiten bij de doelgroep (en 

subgroepen) 

    - Makkelijk taalgebruik   

      (indien nodig) 

    - Meedenken 

    - Informatie geven 

    - Empathie tonen 

Wat werkt: 

Energiecoach  

    - Laagdrempelige uitleg 

    - Terugkoppeling geven  

    - Lange termijn inzet i.v.m.   

      vertrouwen  

 

Inspelen op eigen situatie om   

    bewustzijn en kennis te     

    vergroten   

Aansluiten bij bestaand gedrag 

 

Voorstel vervolg onderzoek: 

Opzetten ketenregie 

 

Energiecoach zorgt voor 

kennisdeling in de buurt, 

mensen bij elkaar.  

 

Effectmeting:  

-Bewoners zeggen 

gedragsverandering toe, 

maar onduidelijk of dit ook 

gebeurt.  
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Doelgroepen II

1. Wat moeten ze in de energietransitie 

oplossen?

Lokale energie initiatieven

2. Succes- & Faalfactoren

3. Top-down versus Bottom-up

- Rol van de gemeente

- Samenwerking initiatieven en lokale overheden
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