
Een praktijkcase & theorie

Betrekken van bewoners bij je energie-initiatief.
Hoe krijg je ze mee?

Kennisfestival Lokale Energie Overijssel – 13 feb 2020

Igor ter Hall, Pascal de Vries, Raoul Teeuwen
Deze slides bevatten animaties: in presentatiemodus zie je die.

Deze presentatie is gemaakt in (het gratis) Libre Office. Mogelijk zie je bij gebruik in bv Powerpoint wat rare effecten.

mailto:raoul.teeuwen@opgewektrijssen.nl?subject=Vraag%20nav%20Kennisfestival


Vooropgesteld

● Hoe je communiceert ligt aan je situatie & wat je wil bereiken
● panelen op daken,
● panelen op land,
● windmolen,
● combi met asbest,
● energieloket,
● van het gas af…

● Het volgende praktijkvoorbeeld is op basis van ervaring uit een (opstart)periode, 
waarbij werd gestreefd naar realiseren van projecten met panelen op bedrijfsdaken 
(via de postcoderoos-regeling) en werven van leden.



Situatie

● Start (1ste keer bijeen) coöperatie eind 2017
● 5 (werkende) bestuursleden ‘bouwbestuur’ (vrijwilligers)
● Postcoderoos, naar voorbeeld Hof van Twente op Rozen (dank, ook andere voorgangers)
● Primaire doel: zonnepanelen op bedrijfsdaken in Rijssen-Holten (ca 38.000 inwoners)
● Propositie:

● Overstappen naar andere energieleverancier niet nodig (overstap-angst)
● Je vergroent je energieverbruik
● Een gemiddeld gezin bespaart ook nog eens eenvoudig (15 jaar lang) ca 100 euro/jr
● Ook voor mensen met smalle beurs: 1-malig €0,01 per kWh > verrekend met 1ste jr

● Voorbereidingen tot medio 2018 (aanvragen startsubsidie, opzetten website, starten FB, inlezen…)
● Eh: domeinnaam? (LECR, ec<plaatsnaam>, rijssen(holten)...)

● Bijdrage vanuit gemeente nihil (oa geen BNG-lening)
● Start ‘echte’ communicatie feb 2019 (daarvoor: onzekerheid klimaatakkoord)
● Eind 2019 ca 330 leden (! geen klanten)



Voortman Steel Group

• Al snel een dak:
– 3.000 zonnepanelen: 900.000 Wp
– Verwacht: ca 800.000 kWh/jr
– stroom voor ca 250 leden/gezinnen

• Fijn, voor communicatie, bekende naam
• Lastig: erg groot dak: vergt veel leden
• Vergde veel geduld, ook van Voortman



Leuk, een dak > nu nog leden

https://www.facebook.com/pg/OpgewektRijssen/
https://www.opgewektrijssen.nl/nieuwsbrieven




Sociale sector

● Brief vanuit gemeente
● Principieel: mooie actie!

– Deze mensen betalen mee aan de subsidiepot

– Via de RVT/postcoderoos kunnen ze profiteren

● Let op: betalingsrisico > rol gemeente?
● Let op: taalproblemen > kost meer tijd



U bent klant (niet van ons), u kunt lid worden (van ons)

Energie

Rekening

Betaling
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stroom

Terugbetaling

‘ons deel’



Maar …

“wat is het addertje”?

Er is geen addertje!

“Dit klinkt te mooi om waar te zijn”

Dat weten we. Dat is bijna een nadeel. Toch is het zo mooi.

“Ben ik ergens voor aansprakelijk?”

Nee. U wordt lid van een coöperatie U.A., Uitgesloten Aansprakelijkheid

“Produceren jullie al stroom?”

Ja



RVT

Lid worden

Hoe kan het / het geheim (!)



Vraag

Waarom zou je geen lid worden?



Wat kan helpen...

(maar dan wel op een A-lokatie)



We zoeken bestuursleden > interesse?

We zoeken bestuursleden > interesse?

We zoeken bestuursleden > interesse?

● Nu net eerste aanmeldingen van mensen die willen helpen
● Moet matchen, vertrouwd, zorgvuldig, afspraken over kwaliteit & tijd, vergoeding…
● Lijstje met taken bedenken en hoe je die uit handen wil geven



Lessons learned (0)
● Vroeg beginnen met communicatie (SEO, start getting the word out...)

● Abonneer je op nieuwsbrieven etc van andere coöperaties > inspiratie

● Veel nieuwsbrieven hebben geen link om de ‘web-versie’ te bekijken

● Wij gebruik LaPosta voor onze nieuwsbrieven

● Regelmatig communiceren! (WaddGroen / schoonmoeder)

● ‘Lasting’ relatie > website vs nieuwsbrief, Facebook etc

– Stimuleer mensen zich aan te melden voor nieuwsbrief, Facebook etc

● Mails komen in spam-boxen, niet iedereen is even IT-handig...

● Call-to-action, links etc

● The devil is in the details!

● Elke lid dat actief is, ambassadeur, is er 1. B.v. op Facebook met likes, bord in tuin etc

– Leden in het zonnetje (;-)), portretjes, ‘leden vertellen’, op site, in krant...

● ‘Aanpalende’ initiatieven in de buurt? Bij ons bv ‘Duurzaam Holten’ met panelen-advies en energieloket WoonWeter



Lessons learned (1)

● Geluk, toeval
● samenstelling, persoonlijkheden, vaardigheden, lokale contacten bestuursleden 

bouwbestuur (bv Zutphen Energie: had iemand die ‘uit het verleden’ goed lag bij gemeente, en toen hij zich bij 
ZE aansloot, gingen dus veel makkelijker veel deuren bij de gemeente open!)

● adviseur met kennis
● hoe actief zijn je leden (kun je maar deels ‘sturen’)
● hoe staat de gemeente tegenover je

● zijn gemeenteraadsleden bereid lid te worden en in de spotlight te treden (mix 
prive/politiek)?

● dak(en) (dak van aansprekend bedrijf helpt … ook mentionen in FB-posts!)

● ‘elke letter, elk beeld, telt’ – vertrouwen komt te voet en gaat te paard
● Mensen vertrouwen overheid niet



Lessons learned (2)

● Welke kernboodschappen zijn belangrijk, waar triggeren mensen op, wat zijn hun 
drivers? ‘Geld/korting’? ‘Goed doen voor de aarde’? ‘Goed doen voor generaties na ons’? 
‘Samen lokaal’? ‘Gemak’? ….

● Wat is je doel? Zoveel mogelijk groene energie opwekken? Zoveel mogelijk klanten bij 
‘je’ energieleverancier? Zo makkelijk mogelijk voor jezelf? …

● Je wel of niet (in je uitingen) binden aan 1 energieleverancier?
● Voordeel OR: bij eigen energiebedrijf blijven & geen investering nodig.
● Nadeel: je zit er 15 jaar aan vast (maar dat is 15 jaar voordeel!? Maar toch: voelt als 15 

jaar … en overheid is onbetrouwbaar)
● En: door onze insteek zijn wij (nog?) niet ‘die vertrouwde lokale energieleverancier’
● Taal is niet snel te simpel
● Tekst is al snel te veel
● Het vraagt vreselijk veel tijd, inspanning en geduld



Lessons learned (3)

● Wijzen op verwacht toekomstige stijging stroomverbruik ivm warmtepomp, electrische auto
● (Te) veel ‘groen’/’milieu-activistisch doen/communiceren (leuk voor de 1ste groep leden)?
● Aandacht krijgen: wat maakt je anders dan al die andere uitingen over energie?

https://www.youtube.com/watch?v=7GKZIWTB0tk


https://www.motivaction.nl/kennisplatform/publicaties/whitepaper-duurzaamheidscommunicatie-doe-je-zo 

https://www.motivaction.nl/kennisplatform/publicaties/whitepaper-duurzaamheidscommunicatie-doe-je-zo


Vragen, of eerst even door...

● Kijk eens op www.opgewektrijssen.nl 
● Kijk eens naar & abonneer je op onze nieuwsbrief
● Kijk eens naar & volg onze berichten (!) op https://www.facebook.com/pg/OpgewektRijssen/posts/ 

?

http://www.opgewektrijssen.nl/
https://www.facebook.com/pg/OpgewektRijssen/posts/


Leuk, deze case, maar hoe hoe doen anderen het?
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