
Handleiding stappenplan

Hierbij een aantal tips om je draagvlak te vergroten:
• Wees creatief en onderscheidend.
• Neem al in een vroeg stadium de wensen van je doelgroep en toekomstige leden/klanten 

mee, laat ze meedenken zodat ze het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van het initiatief.
• Wees helder over de voordelen van je initiatief voor de deelnemers (zoals geldbesparing, 

onafhankelijkheid, duurzaamheid en samenwerken).
• Blijf dichtbij jezelf en je doelstellingen voor het creëren van draagvlak en werven van  

vrijwilligers zodat leden goed aansluiten bij het initiatief.
• Maak duidelijk wat mensen zelf kunnen betekenen in het initiatief.
• Geef mensen de tijd om te wennen aan je plannen.
• Maak het leden niet te moeilijk met allemaal technische info, hou je communicatie vooral 

praktisch.

In de initiatieffase ontstaat bij een groepje mensen het idee. Omdat draagvlak heel belangrijk is, 
is het vergroten van de groep met verschillende initiatiefnemers van essentieel belang. Het is 
wenselijk dat zij uit de verschillende geledingen binnen de maatschappij komen, zodat  
verschillende kennis, ervaringen en netwerken worden benut. Maak gebruik van de talenten die 
er zijn en ga op zoek naar mensen met verschillende achtergronden: praktisch idealisme,  
technische innovatie drang, juridische, communicatieve en/of sociale interesse. Vaak hoeft het 
wiel niet opnieuw uitgevonden worden, omdat elders al een vergelijkbaar  
project is gerealiseerd.

 Neem de tijd om stap 1 tot en met 10 te beantwoorden. Dat hoeft niet in een uur en ook niet op 
een avond. Je zult ontdekken dat jezelf en ook je mede initiatiefnemers tijd nodig hebben om na 
te denken hoe het initiatief er uit komt te zien, wat het behelst en waarom dit zo belangrijk voor 
jullie is. Ervaring leert dat het samen goed doorgronden van elkaars ideeën en drijfveren zorgt 
voor een solide basis waarop jullie samen verder kunnen. En dat is belangrijk, want met jullie  
lokaal energie-initiatief ga je een verbintenis aan voor de komende jaren.
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Het behouden van draagvlak kan op de volgende manieren:
• Blijf constant de dialoog opzoeken.
• Voldoe als organisatie aan de verwachtingen van de leden, houdt ze op de hoogte via  

bijvoorbeeld bijeenkomsten en infobladen.
• Zorg ervoor dat directe actie mogelijk is (zoals zonnepanelen plaatsen), en beperk jezelf tot 

een overzichtelijk aantal acties. 
• Begin klein en vier successen zodat iedereen kan zien wat je bereikt.
• Blijf de doelgroep monitoren.
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Gaaf dat je nadenkt om een lokaal energie-initiatief op te starten! Daar komt veel bij kijken. Dit eenvoudige stappenplan is 
speciaal gemaakt om initiatiefnemers op gang te helpen. Onze Kennisbank www.natuurenmilieuoverijssel.nl geeft praktische 
en inhoudelijke informatie voor lokale energie-initiatieven. 

1 Waar wil je dit initiatief gaan realiseren?

Geef aan in welke omgeving je het initiatief wilt gaan realiseren en wat 
de omvang is.

3Wat gebeurt er al in de omgeving, zijn er  
soortgelijke plannen/initiatieven en liggen er  
nog meer kansen en mogelijkheden? 

Kijk eerst welke initiatieven er al zijn in de nabije omgeving.  
Of eventueel elders in het land. Inventariseer waar (nog meer)  
behoefte aan is en wat er mogelijk is. 

Wat houdt jouw initiatief (globaal) in, waar denk 
je aan? 

Beschrijf hoe jouw initiatief er (globaal) uitziet, waar je aan denkt en 
waar je op hoopt.

2

Hoe denk je het initiatief aan te pakken? Heb je 
ook al mede initiatiefnemers en wie dan?

Beschrijf hoe je denkt het plan te gaan realiseren, denk aan mensen, 
informatie, organisatie, (financiële) middelen.  Zoek medestanders en 
enthousiaste mensen met uiteenlopende specialismen en capaciteiten 
en vorm samen een werkgroep. 

4

Waarom is het voor jouw/jullie belangrijk om dit  
initiatief te realiseren?

Probeer te beschrijven waarom je dit initiatief wilt realiseren?  
Waarom ga je hier energie in steken?

5 Wat willen jullie (uiteindelijk) bereiken?

Schrijf een heldere missie, visie en strategie en formuleer duidelijke 
doelstellingen.

6

Wie heb je nodig om je doel(en) te bereiken?

Zorg voor een breed (kennis)netwerk. Denk naast technische kennis 
ook aan goede administratieve ondersteuning, ervaring met praktische 
uitvoering van projecten, communicatie en contacten met dorps-/ 
wijkverenigingen, (lokale) overheden/politiek.

7 8Wat heb je nodig om je doel(en) te realiseren?

Inventariseer opties om aan middelen te komen en toegang tot kennis 
te komen. Goede  samenwerkingspartners en lokaal draagvlak zijn 
daarnaast essentieel.

9 Hoe zoek je publiciteit?

Licht via de lokale pers/wijkkrant/dorpsblad je omgeving in en maak 
gebruik van sociale media. 

10 Hoe nu verder? Welke hulp heb je nodig?

Geef aan wat jou vervolgstappen zijn en welke hulp je nodig denkt te 
hebben.

De kans is groot dat je nu vervolgstappen gaat zetten. Voor de vragen op “hoe nu  
verder en hoe kom ik aan welke hulp” kun je contact opnemen met IM@Overijssel,  
Marlous Goeman (038) 425 09 66 of im@overijssel.nl  Zij verwijst jullie door naar de  
juiste Initiatieven Makelaar die jullie verder kan helpen.

https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/kennisbank-duurzame-energie-overijssel/

