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Samenvatting 

Het is niet ingewikkeld om schone energie zelf te produceren, en daar geld mee te 
verdienen. Eigenlijk is het net zo eenvoudig als kippen houden met elke ochtend een 
kakelvers eitje bij het ontbijt. Toch gebeurt het nog onvoldoende.  
Hoe kunnen we mensen en bedrijven ertoe bewegen zelf energie op te wekken? Hoe 
kunnen we de oprichting van lokale duurzame energiebedrijven stimuleren? Dat gaan we 
onderzoeken in Zuid. Door het te doen.   

Met een sociaal proces waarin kennisdelen, open communicatie en werken vanuit een 
gezamenlijke taak centraal staan  gaat de Co-operatie Zuid Wij krijgen kippen de 
oprichting van 50 lokale energiebedrijven in Stadsdeel Zuid initiëren, faciliteren, 
begeleiden en ondersteunen. Totdat de bedrijven op eigen kracht verder kunnen en 
Nederland laten zien welke succesformules er zijn, en welke valkuilen je het beste kunt 
vermijden. Zodat daarna íedereen in Nederland enthousiast en eenvoudig zijn 
energiebedrijf op gaat richten.   

Hoe doen we dat? 
- Het kloppend hart van de Co-Operatie, de gemeenschap van betrokkenen, zijn vier 
grote bijeenkomsten, Broedkampen genaamd. Tijdens deze Broedkampen komen 
betrokkenen bij elkaar en bepalen samen welke taken er zijn en hoe deze taken het beste 
kunnen worden uitgevoerd. Tijdens deze Broedkampen worden kleinere actieteams 
gevormd die zich zullen richten op specifieke problemen.   

- Daarnaast zal een fonds worden opgericht om duurzame investeringen sneller mogelijk 
te maken.   

- Kennisdelen staat centraal. Het is een open en interactief proces waar iedereen aan 
mee mag doen, iedereen van elkaar kan leren en iedereen elkaar kan helpen. De 
bijeenkomsten dragen hier aan bij, maar ook het oprichten van een website inclusief 
forum.  

- Het geheel wordt verbonden en vergroot door een communicatiecampagne. Een die 
Zuid laat zinderen. De kippen gaan voorlopig nog niet op stok!   

Door deze vier pijlers krijgen we betrokkenen en enthousiastelingen bij elkaar, lossen we 
problemen op, en realiseren zo in Zuid 50 lokale duurzame energiebedrijven. 
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1  Wat gaan we doen 

Co-Operatie Zuid, We krijgen kippen ! 
De Co-Operatie Zuid1 gaat de oprichting van lokale duurzame energiebedrijven in 
Stadsdeel Zuid versnellen en vervolgens dit product exporteren. Wat is een lokaal 
duurzaam energiebedrijf? Dat is een organisatie (bijvoorbeeld een bedrijf of een groep 
burgers) die lokaal energie produceert voor wonen, werken en vervoer uit lokale 
duurzame bronnen voor lokale huishoudens en/of (een) bedrijventerrein(en). 
Wat hebben kippen met schone energie te maken, en wat moet dat dan in Stadsdeel 
Zuid? Lokaal energie opwekken was altijd de gewoonste zaak van de wereld, totdat 
fossiele brandstoffen werden ontdekt en energie een eerste levensbehoefte werd. Maar 
die energie raakt op, we halen het van ver, het is reuze ingewikkeld om te produceren, het 
is slecht voor de gezondheid en slecht voor onze portemonnee. En het maakt ons lui.  

Kip komt in pakjes uit de supermarkt, stroom komt uit het stopcontact en that's all there is 
to it. Het ging een tijdje goed, maar nu beginnen we ons te realiseren dat de manier 
waarop wij onze energie produceren en consumeren grote gelijkenis vertoont met ons 
voedsel: op afstand. Terwijl de technologie het mogelijk maakt om energie weer dicht bij 
huis op te wekken, zonder gevaar voor de eigen gezondheid, goed voor het milieu, goed 
voor onze portemonnee.  

Het is niet ingewikkeld om schone energie zelf te produceren, en daar geld mee te 
verdienen. Eigenlijk is het net zo eenvoudig als kippen houden met elke ochtend een 
kakelvers eitje bij het ontbijt. Er zijn inmiddels in de hele wereld al vele particulieren en 
bedrijven, groot en klein, die zelf energie produceren. Maar Nederland is een beetje kippig 
en ziet nog niet wat zij daar mee kan. Het in Stadsdeel Zuid gevestigde bedrijf NEWNRG 
heeft daarvoor een ei gelegd. En Stadsdeel Zuid gaat het helpen uitbroeden.  

Verbeter de wereld, begin in Zuid. 
Hoe kunnen particulieren en bedrijven zelf energie op wekken? Hoe kunnen we de 
oprichting van lokale energiebedrijven stimuleren? Dat gaan we onderzoeken in Zuid. 
Door het te doen. We identificeren 50 potentiële projecten en steunen hen zich te 
ontwikkelen tot energiebedrijven die op hun beurt weer nieuwe bedrijven kunnen helpen 
opzetten. 

                                                    

 

1  Dit project wordt onder de naam Co-operatie Zuid gecommuniceerd. Co-Operatie 
Zuid is het stadsdeel en de partijen waarmee het stadsdeel in dit project (als 
opdrachtgever) samenwerkt. (Het is geen Co-operatie in de juridische zin van het woord, 
maar slechts de naam van het project.)  
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De gemeenschap in Zuid is nog opgehokt . Wanneer wij in actieteams aan de slag gaan 
om zelf schone energie te produceren, ontstaat een enorme potentie en energie  letterlijk 
en figuurlijk.  

In Zuid worden 50 lokale energiebedrijven ondersteund om 
zelf te volgroeien en uit te breiden."   

Wat zijn nu eigenlijk lokale duurzame energiebedrijven? 
Het ideale lokale duurzame energiebedrijf voldoet aan onderstaande punten: 

 

Lokale bron  

 

Lokale productie  

 

Lokale afzet  

 

Meerdere afnemers  

 

Duurzame bron (aarde, wind, zon of biomassa)  

 

Energie voor verwarming, elektriciteit of vervoer  

 

Rechtspersoon is opgericht/bedrijf is in werking  

 

Kostendekkend met winstpercentage voor continuïteit (subsidies als SDE,VAMIL 
toegestaan).  

 

Afnemers hebben 51% van de zeggenschap over het energiebedrijf  
In dit project zullen we niet snel initiatieven uitsluiten, met andere woorden, initiatieven 
hoeven niet aan alle bovenstaande punten te voldoen. Kleine en grote projecten, burgers, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven, zon, wind, geothermie, biomassa, met een 
korte of langere terugverdientijd. Een breed scala aan mogelijkheden past binnen de 
scope van dit project.   

Co-Operatie Zuid 
De Co-Operatie Zuid initieert dat proces, begeleidt het en volgt het op de voet. Het 
proces, de werkwijzen van de groepen, de uitkomsten, de successen en de 
teleurstellingen  alles zo openbaar mogelijk, zodat andere gemeenten hiervan kunnen 
leren en naar hartenlust kunnen kopiëren en verbeteren.  

We krijgen kippen

 

Het symbool is een kippenren, ontworpen door kunstenaarsduo Bisscheroux & Voet, waar 
ideeën uitgebroed kunnen worden en problemen beslecht kunnen worden. Dit zal 
anderhalf jaar midden in Stadsdeel Zuid, zo mogelijk midden op de Zuidas staan. 
Ook zullen kippenhokken gebouwd worden bij een paar locaties in Zuid waar 
energiebedrijven ontstaan. Kippenhokken bouwen is een proces dat veel mensen in 
buurten en bedrijventerreinen bindt. En het maakt nieuwsgierig. Zo kunnen mensen écht 
bereikt worden.      
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Intentieverklaring Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuid 
Het dagelijks bestuur verklaart met de aanbieding van dit plan van aanpak Co-operatie 
Zuid, Wij krijgen kippen volledig achter dit project te staan. Wij zullen ons ambtelijk 
apparaat en externe partijen stimuleren hier op enthousiaste en constructieve wijze in te 
participeren om dit project tot een groot succes te maken. Het plan past bij de 
beleidsdoelen voor duurzame energie en CO2 beperking. En het past bij de huidige 
tijdsgeest: het stimuleren van bedrijvigheid, het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen 
initiatieven van de burgers. Het stimuleren van verbondenheid in de buurt, en niet 
onbelangrijk, het beheersbaar houden van energielasten.   

Het motto van ons bestuursakkoord is Vernieuwen, Verbinden, Vereenvoudigen en wat 
ons betreft geldt dat hier volmondig.  
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2  Waarom doen we het? 

Dit Plan van Aanpak Co-Operatie Zuid, We krijgen kippen  beschrijft de manier waarop 
we allereerst de weg vrijmaken voor particulieren en bedrijven2 in Stadsdeel Zuid om hun 
eigen energie op te wekken. Vervolgens kan dit product geëxporteerd worden naar 
andere gemeentes over de hele wereld in het kader van de kenniseconomie. 
Maar waarom doen we dat? En is het nieuw? Nee, er zijn een aantal projecten die al in de 
ontwerp-, uitvoerings- of beheersfase zijn, zoals Transition Town De Pijp, Vereniging 
Woonschepen Zuid, individuele huishoudens met Zon op je Dak subsidie, Accenture, VU, 
Paul de Ruiter Architecten, etc. 
Daarnaast hebben al een groot aantal mensen plannen hiervoor: Coen de Graaf in De 
Pijp, bewoners van de woningen aangrenzend aan het Stadsdeelkantoor aan de 
President Kennedylaan, ABN Amro, de RAI, diverse scholen in Zuid, etc.  

Wat zijn redenen voor mensen uit Stadsdeel Zuid om zelf energie op te wekken? 

 

De fossiele energie in Europa is op rond 2030, in Nederland zijn we al vanaf 2025 
voor 97% afhankelijk van andere landen (het percentage duurzame energie in 
Nederland is nu 3%) en ons aardgas is op in dat jaar. 

 

Het potentieel om zelf duurzame energie op te wekken is in Nederland in ruime 
mate aanwezig (wind, zon, aardwarmte en biomassa). 

 

De bewoners van Stadsdeel Zuid betalen jaarlijks ruim  100 miljoen aan 
energierekeningen. Bedrijven betalen (geschat)  15,- per vierkante meter oppervlak 
aan energie, dus naar schatting betalen de bedrijven in Zuid zo n  50 miljoen per jaar 
voor verwarmen en elektra. Aan brandstof voor vervoer wordt  50 miljoen betaald. In 
Stadsdeel Zuid wordt dus totaal ongeveer  200 miljoen besteed aan energie per jaar. 
(Deze schatting wordt de komende maanden preciezer berekend). Met eigen 
energieopwekking kan een deel van deze omzet in het eigen stadsdeel blijven en 
kunnen de rendementen in handen komen van de eindgebruiker zelf. Nu gaat dit 
vooral naar Zweden (Vattenfall / Nuon) en Duitsland (RWE / Essent). 

 

Door te investeren in eigen energie heeft een bedrijf of particulier zekerheid over 
de energierekening. De afgelopen tien jaar is de fossiele energieprijs met ongeveer 
11% per jaar gestegen. Dergelijke onzekerheden komen niet voor bij afschrijvingen 
van investeringen op bijvoorbeeld een warmtepomp of een zonne-installatie. Dit levert 
een zekerder beeld van de koopkracht van bewoners. Zowel huurders als eigenaar-
bewoners weten dat zij gedurende de 15 jaar van een investeringsproject alleen de 
rente en de lening hoeven terug te betalen voor de aanschaf van het kapitaalgoed. 
Het gebruik staat verder los van de prijs van fossiele energie. 

                                                    

 

2  met bedrijven worden de ruim 3.000 ondernemingen, scholen, gemeentelijke 
diensten, zwembaden, etc. in stadsdeel Zuid bedoeld.   
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De financiële instellingen op de Zuidas kunnen nieuwe manieren van financieren 

uitwerken voor deze nieuwe energiediensten. En bestaande pensioen- en 
groenfondsen zijn op zoek naar langlopende, laagrisico, gemeenschapgedragen 
projecten.  

 

De gemeente Amsterdam is verplicht te voldoen aan de fijnstof en stikstofnormen. 
Nederland heeft zich binnen Europa verplicht tot een percentage van 16% duurzame 
energie in 2020.  

 

Bewoners of mensen in bedrijven en instellingen (sportclubs, scholen) aan 
bijvoorbeeld de Amstelveenseweg, de Fred. Roeskestraat of de A10 ademen 
dagelijks de uitstootgassen in van de Hemwegkolencentrale, vrachtwagens en andere 
vervuilende bronnen.  

 

Er zijn 3.000 bedrijven in Zuid, waarvan een aantal zich al specialiseert of anders 
kan specialiseren op het ontwerp, de productie of het exploiteren van een 
energiebedrijf. Nieuwe lokale energiebedrijven creëren nieuwe bedrijvigheid en 
scheppen lokale werkgelegenheid. Co-operatie Zuid zorgt voor projecten waar deze 
bedrijven voor hun eigen energierekening iets aan hebben. Daarnaast kunnen zij hun 
kennis en ervaring weer ten gelde maken.      
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3  Hoe gaan we het doen 

3.1  Co-Operatie Zuid: samen lokaal energie bedrijven  

3.1.1  Hoe en Wanneer  
Op de Zuidas wordt mogelijk een fysieke ruimte, een kippenren, ingericht waar de Co-
Operatie Zuid vorm krijgt de komende 2 jaar. De Co-Operatie is (voorlopig) geen 
rechtspersoon, maar een vereniging van mensen die met de operatie bezig is. Bestaande 
uit mensen uit alle geledingen van de maatschappij: wetenschappers, burgers, politici, 
ambtenaren, kunstenaars, bedrijven (ondernemingen, gemeentelijke diensten, scholen, 
bejaardenhuizen en andere instellingen), pers, maatschappelijke groeperingen, 
kennisinstellingen, etc. Iedereen is uitgenodigd om binnen het orgaan van de Co-Operatie 
mee te werken aan het realiseren van 50 lokale duurzame energiebedrijven in Stadsdeel 
Zuid. En mogelijk in latere instantie aan energiebedrijven elders in Nederland.  

Deze kippenren staat symbool voor de broedplaats voor ondernemers en ondernemende 
bewoners. En de broedplaats heeft maar één vraag: wat maakt mensen enthousiast zelf 
schone energie te gaan produceren. Deze ontdekkingstocht  van incubatie, naar 
uitbroeden, tot volgroeien en uitvliegen  daar gaat het de Co-Operatie Zuid Wij krijgen 
kippen  om.  

Met een speciaal ontworpen sociaal proces waarin kennisdelen, open communicatie en 
werken vanuit een gezamenlijke taak centraal staan  gaan wij de oprichting van 50 lokale 
energiebedrijven in Stadsdeel Zuid initiëren, faciliteren, begeleiden en ondersteunen. 
Totdat de bedrijven op eigen kracht verder kunnen en laten zien welke succesformules er 
zijn, en welke valkuilen je het beste kunt vermijden.  

Deze Co-Operatie voert de onderstaande acties uit:  
1. Het identificeren van de meest actieve projecten in de planfase in Stadsdeel Zuid; 
2. Actief benaderen van de eerste 10 betrokken en kansrijke partijen en bespreken van 

knelpunten; 
3. Zorgen dat deze eerste initiatieven in Zuid niets in de weg staat om een succes te 

worden middels actieteams waar de initiatiefnemers zelf ook deel van uitmaken. En 
bijvoorbeeld middels een krachtig lokaal netwerk en financiering;  

4. Zorgen dat de initiatieven in Zuid een succes worden en de mensen uit het netwerk 
voorbereiden om weer anderen te begeleiden een eigen energiebedrijf te beginnen 
(Versterken). 

5. Een grondige analyse maken van energiebedrijven in binnen- en buitenland om te 
zorgen dat we alle best learnings verzamelen en nieuwe analyses maken. Deze 
kennis delen met de gemeentes in Nederland; 



   
Stadsdeel Oud-Zuid 
Gemeente Amsterdam    

Plan van Aanpak Co-Operatie Zuid, 'Wij Krijgen Kippen'          

10 

6. Communicatie richting de ondernemende mensen in stadsdeel Zuid, om de volgende 
projecten te identificeren; 

7. Communicatie richting alle mensen in stadsdeel Zuid, om alle 130.000 inwoners 
kippenvel te laten krijgen om het idee dat lokale energie mogelijk is en een heleboel 
voordelen heeft, bijv: lagere energielasten (communicatie naar heel Zuid).  

8. Wanneer alles gaat zoals we hopen, de doelen in Zuid gehaald zijn en er tijd en geld 
over is, wordt de aandacht verlegd naar hulp aan lokale energiebedrijven elders en 
communicatie naar heel Nederland.   

Zie onderstaande planning voor deze acties. De fases worden afgesloten tijdens vier 
'Broedkampen', in januari, april en oktober 2011 en juni 2012.  
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3.1.2  Het proces 
Co-Operatie Zuid is geen klassiek project waar top-down activiteiten en projecten 
uitgestort worden over een doelgroep. Dat kan ook niet. Voor onze doelen is meer nodig, 
namelijk de directe betrokkenheid van de bewoners, leveranciers, ondernemers, politiek 
en andere betrokkenen in Stadsdeel Zuid (en toeleveranciers en klanten daarbuiten).  

Het sociale proces heeft drie aspecten: 
1. Taakgerichtheid, de gemeenschap 'wakker maken' 
2. Sociaal vermogen benutten 
3. Samen leren, plannen en organiseren  

1. Taakgerichtheid, wakker maken van de gemeenschap 
Het wakker maken en begeleiden van een gemeenschap van betrokkenen is een proces 
dat we actief begeleiden. De principes en methoden hiervoor zijn gebaseerd op het Open 
Systeem Denken . Een participatieve invalshoek, ontwikkeld door het Tavistock instituut 
op basis van studies over samenwerkingsprocessen in vele organisaties. Een invalshoek 
die uitgaat van een gezamenlijke taak en een open contact met de omgeving. Creativiteit 
en denken omzetten in doen. Een manier van werken die er ook voor zorgt dat 
verantwoordelijke mensen voorbij hun eigen belang een gemeenschappelijk doel gaan 
zien. Enkele belangrijke (voor de hand liggende) principes zijn: 

 

Teamwerk 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

 

Continue leren 

 

Gedeelde toegang tot informatie  

2. Sociaal vermogen benutten 
Mensen uit de praktijk (met een echte vraag) betrekken we vanaf het begin in de planning, 
ontwerp en het organiseren. (Bijvoorbeeld een bedrijventerrein dat een energiebedrijf wil 
oprichten en aanloopt tegen de elektriciteitswet bij het doorleveren van schone energie.) 
Dit leidt niet alleen tot betere benutting van de beschikbare talenten, maar ook tot een 
opmerkelijke verbetering van het proces. In relatief korte tijd ontstaan op deze wijze 
sociale gemeenschappen die niet alleen in staat zijn om een nieuwe organisatie op poten 
te zetten maar die bovendien de flexibiliteit en capaciteit ontwikkelen om dat bij volgende 
gelegenheden zelf opnieuw te doen. Gebruikmakend van elkaars talenten en gewapend 
met kennis blijken mensen in staat snel in te spelen op ontwikkelingen in de samenleving 
en de markt.   

Co-Operatie Zuid zorgt voor versnelling 
Het belangrijkste middel is het realiseren van het samenwerkingsverband Co-Operatie 
Zuid . Een actieve Co-Operatie waarin zowel vragers en aanbieders als degenen die de 
randvoorwaarden scheppen deelnemen en samenwerken. Eigenlijk een groep van 
samenwerkende ondernemers/ondernemenden. Samen activiteiten ontplooien die er toe 
doen. Het woord Co-Operatie is hierbij bedoeld als samenwerkingsvorm waarbij meerdere 
partijen samen werken aan eenzelfde doel (er wordt geen rechtspersoon opgericht). 
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Betrokkenheid bij elkaar en de gezamenlijke taak is niet volledig afhankelijk van de plek 
waar iemand woont of werkt. Het is echter wel veel makkelijker om echte samenwerking 
tot stand te brengen binnen een gebied. Je hebt letterlijk en figuurlijk al een common 
ground . Een afgebakend geografisch gebied is bij uitstek geschikt om een versnelling op 
gang te brengen die zich later kan uitbreiden naar andere plekken.   

3. Samen Leren, Plannen en Organiseren 
Co-Operatie Zuid krijgt een vliegende start door een actieve gemeenschap van 
betrokkenen te vormen en in beweging te zetten. De ontwerpprincipes van het Sociaal 
Vermogen staan hierbij centraal: 
- Keuze van de juiste deelnemers 
- Focus op de toekomst 
- Open-systeem denken 
- Open communicatie 
- Al doende leren en kennis delen 
- Zelfsturende groepen 
- Zoeken naar overeenkomst, rationeel maken van conflicten  

Er zal een samenwerking zijn met opleidingsinstituten in Zuid en de rest van Nederland 
voor kennis. Ook de tweede editie van de P-NUTS Awards, erkenning voor lokale energie 
bedrijven kan in stadsdeel Zuid georganiseerd worden zodat op dat moment ruimte is om 
van al door anderen opgedane kennis te gebruiken en de starters in Zuid in contact te 
brengen met andere energieondernemers.  

Daarnaast komt de Co-Operatie Zuid samen tijdens vier grotere bijeenkomsten, 
zogenaamde Broedkampen . Deze bijeenkomsten geven richting aan de op te richten 
actieteams. Op de Broedkampen komen de betrokkenen die het gaan doen bij elkaar en 
bepalen samen welke taken er zijn en hoe deze taken het beste kunnen worden 
uitgevoerd door de actieteams. De Broedkampen zijn het kloppend hart van de 
gemeenschap. Tussen de Broedkampen door komen de gevormde actieteams samen en 
zorgt het begeleidingsteam voor een stuwend sturingsmechanisme.  

Broedkamp I, Search Conference  
De Search Conference is een van de belangrijkste en meest toegepaste methoden 
binnen het open systeem denken om tot versnelde gezamenlijke actie te komen. 
In een 2-daagse bijeenkomst wordt de aanwezige kennis en creativiteit van de 
deelnemers gebruikt. De Search Conference heeft als doel om mens, organisatie en 
omgeving samen te brengen. Alle partijen uit het veld doen mee, op voet van 
gelijkwaardigheid.   

Tijdens de Search Conference bepalen de 40-60 belangrijkste betrokkenen de 
gezamenlijke focus, de hoofddoelen, de actieplannen en de benodigde organisatie. Er 
worden coalities gesmeed, activiteiten gepland, budgetten vastgesteld of gevonden. De 
gemeenschap wordt echt wakker gemaakt, op eigen benen gezet, zodat zij daarna kan 
groeien in het vervolgproces.  
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De Search Conference eindigt naar alle waarschijnlijkheid met voldragen actieplannen en 
deelnemers die staan te popelen om die plannen direct uit te voeren.  

Voorbereiding van het eerste Broedkamp

  

De voorbereiding begint met het doel vast te stellen en alle benodigde basisinformatie te 
verzamelen. Dan selecteert de voorbereidingsgroep de mogelijke deelnemers uit het veld, 
een dwarsdoorsnede van het hele systeem .   

Actieteams

 

Tijdens de Search Conference ontstaan actieteams rond belangrijke vraagstukken. Deze 
actieteams bestaan uit de partijen die nodig zijn om het vraagstuk op te lossen of het idee 
uit te voeren. De actieteams krijgen een budget mee om hun plannen uit te voeren.  

Begeleidingsteam, stuwend sturingsmechanisme

 

Tijdens de Search Conference wordt bovendien het begeleidingsteam gevormd. Dit is het 
sturingsmechanisme om de actieteams tussen de Broedkampen in op de rit en actief te 
houden. Een stuwende kracht. Elke opgerichte actieteam krijgt een teamcoördinator die 
plaats neemt in het begeleidingsteam. Geen leider, wel iemand die in de gaten houdt wat 
er gebeurt, en waar nodig ingrijpt of begeleiding vraagt. Het begeleidingsteam heeft naast 
de actieteamleden ook een aantal leden uit het kernteam en enkele speciale leden zoals 
bijvoorbeeld Herman en Herma Wijffels, Arnold Heertje, Henk Keilman, Peter Oei of 
Annemarie Rakhorst.  

Reizen

 

Benodigde kennis en ervaring is voor een groot deel aanwezig bij de betrokken partijen. 
Het is echter ook belangrijk om te kijken naar andere succesvolle projecten op dit gebied 
en daarvan te leren. Om dit te kunnen doen worden tijdens het proces reizen 
georganiseerd naar succesvolle projecten in binnen- en buitenland. Deelnemers aan het 
proces kunnen tegen betaling deelnemen aan deze reizen. Voor het eerste Broedkamp 
zal de eerste reis plaats vinden. 

 

Kennis delen met gemeentes

 

Al bij het eerste Broedkamp zal een van de speciale taken van dit project te zien zijn: het 
delen van de kennis en ervaringen met andere gemeentes. Dit onderdeel zal in nauwe 
samenwerking met Agentschap NL worden uitgewerkt, daar zij de behoeftes van de 
gemeentes op het gebied van lokale duurzame energiebedrijven nauwlettend bijhouden.  

Broedkamp II, Uit het ei kruipen en groeien  
In deze 1-daagse bijeenkomst komen de actieteams weer bij elkaar. Ze delen hun 
ervaringen en resultaten tot dan toe met de hele geïnteresseerde gemeenschap. De 
actieteams hebben eerste stappen gezet en zijn er nu aan toe om verder de diepte in te 
gaan plannen en organiseren. Er worden nieuwe coalities gesmeed, activiteiten gepland, 
budgetten vastgesteld of gevonden. Tegelijkertijd is dit tweede Broedkamp een plek om 
de gemeenschappelijke taak te herbevestigen en de gemeenschap wakker te houden.  
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Broedkamp III, Uitvliegen: opschalen en uitdragen 
Ten tijde van deze 1-daagse bijeenkomst is de gemeenschap klaar om uit te vliegen . Het 
werk is in gang en de wakkere gemeenschap kan een opschaling naar lokale duurzame 
energie opvangen en begeleiden. De focus van dit kamp is om deze opschaling vorm te 
geven. Opschaling binnen Zuid, of buiten Zuid? De exacte vorm van de bijeenkomst volgt 
uit wat er op dat moment nodig is, op basis van de vragen die de gemeenschap, de Co-
Operatie, heeft.  

Broedkamp IV, Vieren en Verkondigen 
Tijdens de laatste bijeenkomst komt de gemeenschap nog 1 keer bij elkaar om de 
resultaten van de Co-Operatie Zuid te vieren en het project richting afronding te brengen. 
Wat hebben we gerealiseerd en wat staat nog open? Is het samenwerkingsverband stevig 
genoeg om nieuwe veranderingen te doorstaan? Wat willen we in ieder geval nog doen 
voor het eind van dit project? Zijn er nog mogelijkheden dit project uit te breiden buiten 
Zuid?   

3.1.3  Fonds 
Recente praktijkvoorbeelden (o.m. Windvogel en Zeeuwind) en business plannen 
(Thermo Bello) hebben aangetoond dat lokale energie bedrijven op een winst van soms 
zelfs 6% kunnen rekenen. Dit betekent dat de business case rond is en dat lokale 
duurzame energie bedrijven een interessant rendement kunnen halen. En banken zouden 
kunnen investeren. Omdat dat nog stroef gaat en omdat we de beweging willen versnellen 
worden waarschijnlijk de volgende fondsen in het leven geroepen:   

1. Geld voor het ontwerp en voor de aanschaf van de energietechnieken. Voor 50 
lokale duurzame energiebedrijven is een investeringsfonds van rond de 15 tot 60 miljoen 
euro nodig. Drie banken zullen gevraagd worden gezamenlijk geld te plaatsen in een 
virtuele ontwikkelingsmaatschappij voor lokale energiebedrijven. Er zullen drie 
contactpersonen binnen de drie banken benoemd worden die deze nieuwe materie 
beheersen en daardoor het proces van geld lenen makkelijker maken. Deze virtuele 
ontwikkelingsmaatschappij is een speciale tak onder een groter fonds, dat vorm krijgt 
onder leiding van Bart Jan Krouwel, Jan Schouw en Robbert Jan Piet en de gemeentes 
Apeldoorn, Heerhugowaard, Tilburg, Zaanstad en de provincies Drenthe en Flevoland. 
Hierbij wordt ook aangesloten op de investeringsfondsen van de gemeente Amsterdam 
(de  60 miljoen uit de NUON pot). Deze fondsen worden ingezet als renderend kapitaal. 
2. Omdat alleenstaande energiebedrijven zonder moederconcern niet makkelijk 
een lening krijgen van een bank (door het ontbreken van onderpand) is het belangrijk dat 
ook een garantiefonds opgezet wordt. Opdat, mocht een bedrijf omvallen, de 
eindgebruikers toch hun energie geleverd krijgen en de bank zijn geld terug. Het zou 
helpen als dit garantiefonds gevuld wordt door de overheid om de koplopers te steunen. 
Na 2012 is dit fonds geheel revolving. In de periode daarvoor kan de overheid 
bijvoorbeeld 0% of 2% rente vragen.  

Wellicht ontstaan nieuwe duurzame geldstromen, omdat de kennis van de financiële 
sector op de Zuidas gekoppeld kan worden aan deze vernieuwende branche. 
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Aan het Stadsdeel zal niet gevraagd worden - in het kader dit project - geld te storten in 
beide fondsen.    

3.2  Zuid inspireert Nederland 

Een doel van VROM, met het geven van deze subsidie, is het verspreiden van de tijdens 
het project opgedane kennis aan andere gemeenten en kennisinstellingen. Dit wordt 
mede bewerkstelligd door de open communicatie en brede inbreng van partijen in dit 
project. De open-source ontwikkeling en kennisdeling draagt hieraan in grote mate bij.   

Met het realiseren van 50 energiebedrijven in Stadsdeel Zuid zijn naar verwachten diverse 
drempels uit de weg geruimd, en is kennis verzameld en een beweging in gang gebracht 
die anderen in heel Nederland inspireert tot hetzelfde. Naar aanleiding van de ervaringen 
in de eerste fase in dit project, de planning en financiële voortgang, zal bepaald worden of 
en hoe nog tijdens dit project de kennis naar buiten wordt gedragen en hoe actief anderen 
buiten Zuid ondersteund zullen worden tot het zelf oprichten van hun energiebedrijf.    

3.3  Communicatiecampagne 'Wij krijgen kippen

 

De taak van de communicatie rondom Co-Operatie Zuid Wij krijgen kippen : Zorgen dat 
de initiatiefnemers zich verzamelen en nestelen op een prettige plek waar zij samen 
kunnen broeden en waar ze uit kunnen groeien tot organisaties die hun kennis en 
ervaring elders benutten. En daarmee een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.  

Communicatieplan in het kort 
Een aanstekelijke, energieke en bedrijvige gemeenschap waar anderen graag aan mee 
doen en van willen leren: het start met communicatie. Om te beginnen door te intrigeren: 
wat is hier aan de hand? En vervolgens door te verleiden tot meedoen: wat heb ik er aan? 
Hoe kan ik bijdragen? Daarna neemt communicatie een meer volgende houding aan: het 
groeit mee met de ideeën, ambities en activiteiten van de Co-Operatie. Met tot slot het 
vieren en verkondigen van de resultaten. Kennisdelen staat het hele traject centraal. Co-
Operatie Zuid bereidt de weg als broedplaats voor lokale duurzame energiebedrijven.  
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Communicatietaken 
Co-Operatie Zuid, Wij krijgen kippen  draagt vele aspecten in zich mee: de betrokkenen 
houden elkaar op de hoogte op een manier dat ook de buitenwereld kan meeleren en 
meedoen in het proces. De voortgang wordt gemonitord en gedeeld. Naarmate de 
oprichting van de lokale energiebedrijven vordert, krijgen de betrokkenen nieuwe en 
andere communicatiebehoeften. En de initiatiefnemers, het kernteam, en faciliteerders, 
zoals Agentschap NL en Stadsdeel Zuid willen de start markeren, de voortgang kunnen 
promoten en successen kunnen vieren.  

Een gemeenschappelijke taak vraagt om een gemeenschappelijke identiteit. Het doel van 
het project, sociale innovatie en systeeminnovatie voor het versnellen van de oprichting 
van lokale duurzame energiebedrijven - en de kennis daarover delen met anderen, vraagt 
om een goed communicatie-volgsysteem. Open, interactief, door alle betrokkenen te 
gebruiken, met ruimte voor verschillende communicatiemiddelen.  

In de eerste fase van het project vindt de communicatie vooral vanuit het kernteam plaats, 
maar zodra het project van de grond komt wordt de communicatie  steeds veelkleuriger. 
Dat volgt uit de eerste twee Broedkampen waarbij de gemeenschap van betrokkenen 
wordt wakker gemaakt, zich organiseert en de eerste ideeën uitbroedt.  

In het kippenhok 
Centraal in de communicatie staat het kunstwerk van Bisscheroux & Voet  een kippenren 
die dienst doet als broedplaats op locatie, ontmoetingsplek voor inspiratie, trouble shooter, 
overlegplek, symbool van het project. Een kippenren, maar wel van alle gemakken 
voorzien, een hub die comfortabele ruimte biedt aan 20 mensen, van binnen én van 
buiten inspireert tot samenwerking.  
Het symbool voor samen lokaal energie bedrijven in Stadsdeel Zuid. 
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FEEL GOOD, ontwerp Bisscheroux, april 2010 

  

Communicatie bestaat bij de Co-Operatie Zuid uit de volgende niveaus: 
1. Organisatiecommunicatie (binnen de organisatie, over de voortgang, over 

planningen, afspraken en financiën) 
2. Kenniscommunicatie (kennis vergaren, delen, verspreiden) 
3. Activiteitencommunicatie (ideeën, plannen, uitvoering) 
4. Promotiecommunicatie (ideeën, mijlpalen, voortgang delen met de 'buitenwereld')  

1. Organisatiecommunicatie 
Stadsdeel Zuid verzorgt de communicatie binnen haar organisatie en de 
voortgangscommunicatie naar VROM en gebruikt daartoe de kanalen die zij daartoe tot 
haar beschikking heeft. Deze communicatie krijgt mede het stempel (logo) van het project  

2. Kenniscommunicatie 
Zodra het project gestart is komt de behoefte aan kennis op gang. Binnen de 
gemeenschap ontstaan nieuwe ideeën en plannen. De opgedane kennis en informatie 
wordt gedeeld en verspreid. De middelen daartoe worden door het kernteam gefaciliteerd.   
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3. Activiteitencommunicatie 
In eerste instantie gaan we de gemeenschap 'wakker maken', wij willen de mensen van 
Stadsdeel Zuid (inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, politiek), intrigeren en 
activeren, en uitnodigen om mee te doen. En naast de voor de hand liggende 
communicatiemiddelen, zorgen we ook dat wij zoveel mogelijk zichtbaar zijn in het 
stadsdeel en mensen direct kunnen aanspreken. Het kippenhok heeft daarbij een centrale 
rol.   

Vervolgens groeit het project en ontstaan er verschillende energiebedrijven die zelf willen 
gaan 'kukelen' en daarvoor hun eigen plan gaan trekken. Dat betekent dat de 
communicatie rondom activiteiten van de gemeenschap teruggebracht gaat worden.  

4. Promotiecommunicatie 
Gedurende het gehele traject worden mijlpalen gebruikt om de Co-Operatie Zuid Wij 
krijgen kippen  onder de aandacht te brengen, om de successen te vieren en om 
ervaringen te delen. Zo kunnen we in 2011 bijvoorbeeld de P-NUTS Awards houden in 
stadsdeel Zuid. Het is een ambitieus project, daar willen we ook de bijbehorende 
aandacht voor.  

Planning 
Tot 15 oktober 2010: Voorbereiden 
Tot 15 november 2010: Intrigeren en verleiden 
2011- 2012:  Volgen, rapporteren en successen vieren 
November 2012: Klaar om uit te vliegen: feest! 
Het kunstwerk/kippenren wordt z.s.m. ontwikkeld en geproduceerd. 
Ook wordt het logo, de huisstijl en een website ontwikkeld. De website moet zodanig 
ontworpen worden dat het geschikt is voor het volgen van de ontwikkelingen van de lokale 
energiebedrijven en het delen van kennis. De websites worden de eerste twee jaar 
onderhouden door een of meer bedrijven (NEWNRG, Ellen Mensink, Purpura, bijv.). Na 
2012 komt de exploitatie van de websites uit bijdragen van partijen die lokale duurzame 
energie services verlenen of technieken verkopen of installeren. Zij kunnen hun banner op 
de site zetten tegen betaling van een klein bedrag per jaar.   

Communicatie uitgangspunten 

 

Bij de communicatie willen we zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van alle 
vormen waarmee een gemeenschap geactiveerd kan worden en voortgang kan 
'rapporteren'. Toegankelijkheid, aansluiting op en gebruikmaking van sociale media, 
makkelijk te verspreiden en te onderhouden, levendig en mee bewegend met het project. 
Flexibiliteit en multifunctionaliteit is essentieel. 

 

Dit betekent zoveel mogelijk gebruikmaken van wat er al is: webbased systemen 
en open source oplossingen. Én de mogelijkheden die de communicatiekanalen van 
betrokkenen bieden. 

 

De communicatiebegroting houdt voldoende ruimte voor meegroeien en 
aanpassen op de behoefte die uit de verschillende groepen zal ontstaan.  
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Omdat de Co-Operatie Zuid gaat om het stimuleren van lokale bedrijvigheid 

 

willen we van het potentieel van Stadsdeel Zuid gebruikmaken. Bij het ontwikkelen van 
communicatiemiddelen en het organiseren van activiteiten willen we dan ook zoveel 
mogelijk gebruikmaken van communicatieprofessionals uit Stadsdeel Zuid. 

 

Dit alles vereist goede regie vanuit het kernteam  concept en doelstellingen 
moeten goed in het oog gehouden worden en tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor nieuwe 
ideeën  voor dingen die we van te voren niet kunnen bedenken, en ook niet hoeven te 
bedenken.   

Data Activiteiten 
15 september 2010 Briefing, offertes aanvragen 
15 oktober 2010 Verkondigen start project, Start bouw 

website, Start ontwerp logo. Zo mogelijk 
met lokale bedrijven.  

Vanaf oktober 2010 Identificeren 50 initiatieven in Zuid en 
starten eerste 10 bedrijven in Zuid.  

Vanaf november 2010 Voortgangscommunicatie via website 
Communicatie rondom Broedkamp I en II, 
en de P-NUTS Awards 

Januari 2011 Inventariseren communicatiebehoeften 
betrokkenen nav Broedkamp I 

Januari 2011  November 2011 Mijlpalen inventariseren actieteams, 
Communicatieplan aanscherpen en 
uitvoeren, Bewustwording creëren binnen 
stadsdeel middels kippenhok-events. 

April 2011 April 2011 - hosten P-NUTS Awards (prijs 
voor de beste en meest aansprekende 
lokale energie bedrijven -of initiatieven 
daartoe- in Zuid (en Nederland)) 

September - Oktober 2011 Communicatie rondom Broedkamp III, 
Opschalen en Uitdragen  

 

Aanvullen communicatieplan op basis van 
resultaten en ontwikkelingen. Mogelijkheid 
voor ondersteunen PR vanuit de lokale 
energiebedrijven in wording 

Tot aan juni 2012 Volgt uit ontwikkelingen van betrokkenen 
Juni 2012 Feestelijk event te viering en afsluiting van 

het project. Communicatie rondom 
Broedkamp IV 
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4  Projectorganisatie 

4.1  Acties 

Een aantal acties die op zeer korte termijn worden uitgevoerd:  

 

Startbijeenkomst organiseren 

 

Communicatie rondom start project (zoals persbericht) 

 

Initiatieven identificeren binnen Stadsdeel Zuid. 

 

Voorbereiden eerste Broedkamp. 

 

Voorbereiden reis naar initiatieven in december. 

 

Logo, website,etc.. 

 

Kippenren/kunstwerk (schetsen, vergunningaanvraag, etc.)  

In de periode 15 oktober 2010 t/m 30 juni 2012 zullen zoals beschreven in hoofdstuk 3.1 
de volgende acties ondernomen worden:   

1  De meest actieve projecten in Zuid identificeren. 
2  Het spreken van deze partijen. 
3  Zorgen dat de initiatieven in Zuid niets in de weg staat voor succes.  
4  Zorgen dat de groei van de initiatieven in Zuid voorspoedig verloopt,  
5  Zorgen dat de initiatieven en het netwerk in Zuid krachtig worden. 
6  Een analyse maken van best learnings in binnen- en buitenland.  
7  Communicatie richting de ondernemende mensen in Zuid.  
8  Communicatie richting alle mensen in Zuid, om alle 130.000 inwoners kippenvel te 
laten krijgen om het idee dat lokale energie mogelijk is.   
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4.2  Financiën 

Hieronder de voorlopige begroting van het project:  

Actie Activiteiten Budget 

Initiatieven en 
netwerk kracht  
geven 

Organiseren voorbereidende gesprekken 
. 
Gesprekken actieteams  
Eigen budget actieteams 
Fonds oprichten  

 

Initiatieven en 
netwerk klaar 
maken voor 
opschaling 

4 bijeenkomsten (Broedkampen) incl zaalruimtes 
ed (evt eigen inkomsten)  
Reizen  
Nieuwe initiatieven begeleiden   

 

Kennis  Kennis verzamelen en vermeerderen, delen met 
gemeentes    

 

Communicatie  Communicatie richting Zuid (en eventueel richting 
rest van Nederland  
Kunstwerken die aandacht genereren voor het 
project (mobiele kippenhokken, kippenhok als 
vergaderruimte, monitoringskunstwerk eea nog 
open voor interpretatie en ontwikkeling)   

 

Concept Uitwerken concept Co-Operatie Zuid, We Krijgen 
Kippen

   

Organisatie 15% Projectadministratie, projectleiding, kantoor, etc. 

 

Onvoorzien  

    

TOTAAL ex BTW  680.000 

 

Subsidie   680.000 
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BTW 
Het stadsdeel heeft een BTW vereffeningsfonds (BCF fonds), dat inhoudt dat wanneer het 
stadsdeel voor bepaalde uitgaven niet BTW plichtig is, de BTW vereffend (teruggegeven) 
wordt. Dit project valt niet binnen de wettelijke taken, daarom zal de BTW vereffend 
kunnen worden. Dit houdt in dat in de begroting geen rekening gehouden hoeft te worden 
met BTW, met andere woorden  680.000,- is exclusief BTW.   

Financiële procedure Stadsdeel Zuid 
Budgetverantwoordelijk: Stadsdeel Zuid  
Ambtelijk opdrachtgever: Hoofd Team Openbare Ruimte, Economie, Milieu en Kunst.   

De subsidie wordt verleend aan het stadsdeel, waarmee voor de uitgave door het 
stadsdeel de aanbestedingsregels van toepassing zijn. Dit houdt in dat voor alle uitgaven 
boven de  25.000,- drie offertes moeten worden opgevraagd. Uitzondering hierop zijn de 
uren voor het projectleiderschap, wegens zware betrokkenheid bij het project (mits billijk) 
en Bisscheroux & Voet (kunstenaars) wegens ontwikkelen van het kippenhokconcept en 
daarmee het bezit van dit duo (mits billijk). (Deze partijen dienen uiteraard wel een offerte 
in die wordt beoordeeld door het stadsdeel, maar krijgen daarmee wel de mogelijkheid 
een eerste voorstel te doen los van derde partijen).   

De projectleider doet de eerste toets van de offertes en codeert de (gespecificeerde) 
facturen. Vervolgens volgt toets en verwerking door het stadsdeel. Een offerte is pas 
geaccepteerd na verwerking door het stadsdeel.  
Het Dagelijks Bestuur mandateert de ambtelijk opdrachtgever (hoofd Team Openbare 
Ruimte, Milieu, Economie & Kunst) om financiële verplichtingen aan te gaan aangaande 
dit project. Alle uitgaven zijn gedekt door het budget.  

Financiële procedure met betrekking tot de subsidie 
De door VROM beschikbaar gestelde gelden (middels een concept beschikking van juni 
2010 die omgezet wordt in een definitieve beschikking in oktober 2010) zijn gelabeld voor 
het project Co-Operatie Zuid, We krijgen Kippen , en kunnen derhalve niet aan andere 
projecten worden besteed.  
Een vooruitbetaling van de gelden wordt nog voor het eind van het jaar 2010 verwacht. In 
oktober 2011 volgt dan het restant.  
De eindtoetsing door AgentschapNL zal een lichte toetsing zijn middels SISA. De indicator 
die hiervoor zal gelden is werkzaamheden i.h.k.v. de IKS zijn per 31 december 2010 
begonnen . 15 juni 2011 kan worden eindverantwoord op deze indicator. De 
begrotingsverantwoording is een deelraadbevoegdheid, een en ander zal via ACAM 
gecontroleerd en getoetst worden.   
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4.3  Organisatie 

Rechtsverhouding 
Subsidieverlener voor het project Co-Operatie Zuid, We Krijgen Kippen is het Ministerie 
van VROM, in deze vertegenwoordigd door AgentschapNL. 
Subsidiant is Stadsdeel Zuid, onder de verantwoordelijkheid van portefeuillehouder van 
Milieu Joep Blaas.   

De organisatie van dit project is redelijk uniek. Het initiatief voor dit project komt van 
NEWNRG, dus een externe partij. Ook kennis en kunde aan dit onderhavige plan van 
aanpak wordt voor het grootste deel door derde partijen geleverd. Dus hoewel het 
financiële gedeelte bij het stadsdeel ligt, is bij de uitvoering van dit project het stadsdeel 
één van de projectpartijen. Projectpartijen zijn bij elkaar gevoegd in het kernteam. 
Agentschap NL erkent en waardeert deze bijzondere vorm van samenwerking. Door 
AgentschapNL is dan ook aangegeven dat enkele van de aspecten waarop het 
projectvoorstel is beoordeeld zijn: 
- mate van innovatie op het gebied van organisatie- en samenwerkingsvormen; 
- mate van samenwerking met andere partijen.  

Hiermee zijn de taken van het stadsdeel tweeledig: 
- in verband met ontvangen van de subsidiegelden heeft het stadsdeel de 

verantwoording naar VROM over het project (voortgang, financiële afhandeling); 
- inhoudelijk zijn medewerkers van het stadsdeel als projectpartij betrokken. Dit zal 

zich vooral uiten in communicatieve acties richting bewoners, input over ons 
stadsdeel, betrokkenheid bij het initiëren en stimuleren van de 50 lokale 
energiebedrijven, en het communiceren en uitdragen van kennis en kunde 
opgedaan bij deze projecten bij andere gemeenten of gebruikers (medewerkers 
afdeling Fysiek Domein en Communicatie).  

Hoe de afdeling communicatie van het Stadsdeel samenwerkt met en binnen de overige 
communicatiemethoden binnen dit project, moet nog verder worden uitgewerkt.   

Projectleiding  
Het stadsdeel trekt een externe projectleider aan in de persoon van Pauline Westendorp. 
Zij zal zich in deze rol vooral bezig houden met de aansturing van het project (inhoud, 
voortgang, financieel). Zij signaleert welke acties uitgevoerd moeten worden binnen de 
diverse deelprojecten en koppelt hier partijen aan. Het projectsecretariaat wordt 
uitgevoerd door medewerkers van het stadsdeel.   

Overige partijen, naast de projectleider en medewerkers van het stadsdeel, voeren 
diverse projecten onder de deelprojecten op offertebasis uit.   

Kernteam  
De mensen uit de praktijk vormen de spil van het project. Om het project goed te activeren 
en te begeleiden is een kernteam opgericht.  
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Dit team wordt gevormd door Maarten Bruns (EarthBound), Layana Mokoginta (Purpura), 
Anne Stijkel (Boer zoekt Buur), Jeroen Bisscheroux (Bisscheroux&Voet), Dorine Putman 
(ASN Bank), Marion Bloem en Heidi de Boer (Stadsdeel) en projectleider Pauline 
Westendorp (NEWNRG). (Een deel van) dit team komt ongeveer eenmaal in de twee 
weken twee uur bij elkaar om project en vervolgstappen te bespreken.   

Actieteams  
Daarnaast zijn er de actieteams, die erop gericht zijn de oprichting van energiebedrijven te 
versnellen. De actieteams bestaan  naast de mensen uit de initiatiefgroepen - uit mensen 
die ervaringen hebben met juridische, bestuurlijke, organisatiekundige, financiële, 
communicatiekundige en kennis aspecten van de energietransitie. Door de ervaring van 
de mensen uit het actieteam worden vastgelopen projecten daadwerkelijk gerealiseerd. 
(zie ook paragraaf 3.1.2)  

Begeleidingsteam 
Naast de actieteams wordt ook een Begeleidingsteam opgericht tijdens het eerste 
Broedkamp . Dit is het sturingsmechanisme om de taakgroepen tussen de Broedkampen 
door op de rit en actief te houden. Een stuwende kracht. De coördinatoren van de 
taakgroepen hebben plaats in de begeleidingscommissie, evenals enkele leden van het 
kernteam en enkele bekende spelers op de energiemarkt zoals bijvoorbeeld Herman en 
Herma Wijffels, Arnold Heertje, Henk Keilman, Peter Oei en Annemarie Rakhorst.  

Afbreukrisico 
Er bestaat de kans dat de markt verkeerd wordt ingeschat en dat de 50 energiebedrijven 
in Zuid niet reëel blijkt te zijn. Dit hoeft voor het project an sich geen probleem te zijn 
wanneer toch de informatie is gedeeld en de partijen bij elkaar gebracht, waarmee het de 
versnelling heeft opgeleverd buiten Zuid, en misschien later nog ín Zuid.    

4.4  Monitoring en evaluatie 

Intern 
De opdracht van dit project van Agentschap.nl is proces- en systeeminnovatie. Dit is 
moeilijk te monitoren. Vandaar dat er gemonitord zal worden op harde én zachte 
indicatoren.   

Inhoudelijke evaluatie van het project vindt halfjaarlijks plaats en dit zal gerapporteerd 
worden naar het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zuid. Rapportage vindt plaats over 
hoeveelheid lokale duurzame energiebedrijven, en over het proces, oftewel de ontplooide 
activiteiten (bijeenkomsten, opleidingen etc.) en besteding van financiën, een en ander 
afgezet tegen planning en acties uit dit plan van aanpak, of tussentijds opgestelde doelen.   

Financiële evaluatie van het project vindt elk kwartaal plaats in het kernteam. Dit wordt 
gecommuniceerd met bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever.   
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Extern 
Externe monitoring is onderdeel van het communicatiepakket. Duidelijk maken hoe 
(hopelijk) goed het gaat, kan immers weer inspirerend werken.   

Het aantal gerealiseerde energiebedrijven, met als primair doel 50 stuks in Stadsdeel 
Zuid, wordt bijgehouden op een kaart/afbeelding op de op te richten website en, indien 
mogelijk, middels een kunstwerk op de Zuidas. Monitoring kan plaats vinden in aantal 
energiebedrijven, maar ook in opgewekte hoeveelheid energie, aard van deze energie 
(zon, wind etc.), of aangesloten bewoners en bedrijven. Er wordt gestart met een 
nulmeting van energiegebruik en aantal energiebedrijven in Zuid. 


