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Co-‐Operatie	  Zuid:	  “Wij	  krijgen	  Kippen!”	  heeft	  jullie	  uitgenodigd	  om	  deel	  te	  
nemen	  aan	  ‘Broedkamp	  1’,	  de	  tweedaagse	  werkconferentie	  voor	  duurzame	  
lokale	  energie-‐initiatieven	  in	  Amsterdam	  Zuid.	  De	  vraag	  die	  we	  bij	  dit	  
Broedkamp	  centraal	  stelden	  was:	  	  

Veel	  mensen	  denken	  na	  over	  duurzame,	  lokaal	  geproduceerde	  energie,	  maar:	  
Hoe	  pakken	  we	  dat	  aan?	  	  

Tijdens	  het	  Broedkamp	  hebben	  we	  de	  eerste	  stappen	  gezet	  naar	  antwoorden	  op	  
deze	  vraag.	  De	  grondgedachte	  achter	  “Co-‐Operatie	  Zuid:	  Wij	  krijgen	  Kippen!”	  is	  
dat	  versnelling	  optreedt	  door	  het	  laten	  ontstaan	  van	  een	  gemeenschap	  van	  
betrokkenen.	  Een	  gemeenschap	  waar	  niet	  alleen	  de	  initiatieven	  zelf	  in	  
vertegenwoordigd	  zijn,	  maar	  ook	  de	  partijen	  die	  hen	  kunnen	  helpen	  met	  
bijvoorbeeld	  financiering	  of	  wetgeving.	  Het	  eerste	  Broedkamp	  was	  daarmee	  ook	  
een	  startpunt	  voor	  deze	  gemeenschap.	  Een	  gemeenschap	  die	  naar	  we	  hopen	  
verder	  groeit	  in	  de	  komende	  broedkampen,	  zodat	  uiteindelijk	  in	  heel	  Amsterdam	  
Zuid	  een	  zinderend	  gevoel	  ontstaat,	  gericht	  op	  het	  met	  elkaar	  produceren	  van	  
lokale	  duurzame	  energie.	  

	  



Alvast	  een	  eerste	  verslag	  van	  twee	  intensieve	  dagen	  
Met	  een	  groep	  van	  30-‐35	  mensen	  zijn	  we	  een	  avond	  en	  een	  dag	  aan	  het	  werk	  
geweest.	  De	  eerste	  dag	  was	  vooral	  gericht	  op	  het	  vinden	  van	  de	  gezamenlijke	  
uitdaging.	  Wat	  willen	  we	  eigenlijk	  samen?	  En,	  wie	  hebben	  we	  hier	  eigenlijk	  in	  de	  
ruimte?	  De	  tweede	  dag	  stond	  vooral	  in	  het	  teken	  van	  de	  initiatieven	  zelf.	  Wat	  
gebeurt	  er	  al?	  Wat	  zijn	  de	  onderwerpen	  die	  leven?	  Wat	  zijn	  dwarsverbanden	  
waar	  we	  samen	  aan	  moeten	  werken?	  En,	  waar	  kunnen	  we	  mee	  beginnen	  als	  we	  
echt	  in	  actie	  willen	  komen?	  

Naast	  het	  inhoudelijke	  proces,	  was	  dit	  ook	  de	  eerste	  keer	  dat	  de	  initiatieven	  en	  
andere	  betrokken	  partijen	  echt	  met	  elkaar	  aan	  het	  werk	  gingen.	  Een	  beginnende	  
gemeenschap	  die	  met	  elkaar	  ontdekt	  wat	  ze	  kan	  en	  wil.	  Dit	  ging	  niet	  altijd	  
eenvoudig.	  Tijdens	  het	  proces	  ontstond	  soms	  onrust,	  was	  bijsturing	  nodig,	  of	  
waren	  er	  verwachtingen	  over	  het	  proces	  die	  niet	  uitkwamen.	  Desalniettemin	  is	  
er	  veel	  geoogst	  en	  zijn	  de	  eerste	  stappen	  gezet.	  Een	  kern,	  om	  verder	  uit	  te	  
bouwen	  de	  komende	  tijd.	  

	  

Wie	  hebben	  we	  in	  de	  Ruimte?	  
Het	  eerste	  onderdeel	  van	  de	  vrijdag	  was	  het	  inventariseren	  van	  wie	  er	  eigenlijk	  
in	  de	  ruimte	  waren.	  Om	  dit	  te	  kunnen	  doen	  werd	  de	  deelnemers	  gevraagd	  in	  
groepen	  te	  gaan	  staan.	  Een	  groep	  met	  initiatiefnemers,	  een	  groep	  met	  
bestuurders	  en	  ambtenaren,	  een	  groep	  met	  financiers,	  enzovoort.	  De	  deelnemers	  
werd	  vervolgens	  gevraagd	  ‘over	  te	  steken’	  naar	  een	  andere	  groep	  en	  in	  het	  kort	  
te	  vertellen	  wat	  ze	  deden	  op	  het	  gebied	  van	  duurzame	  lokale	  energieproductie.	  
Nadat	  iedereen	  een	  drietal	  anderen	  had	  gesproken	  werden	  er	  plenair	  nog	  een	  
aantal	  bijzondere/opvallende	  verhalen	  naar	  boven	  gehaald.	  Bovendien	  werd	  de	  
deelnemers	  gevraagd	  wat,	  gezien	  de	  gehoorde	  verhalen,	  opviel	  aan	  de	  groep	  in	  
de	  ruimte.	  Hier	  kwamen	  de	  volgende	  observaties	  uit:	  	  

• De	  ‘kwaliteit’	  van	  de	  deelnemers	  is	  hoog.	  We	  weten	  veel,	  willen	  veel,	  er	  zit	  
veel	  kracht	  in	  de	  groep.	  	  

• Er	  zitten	  niet	  veel	  mensen	  onder	  de	  30	  in	  dit	  gezelschap	  
• Iedereen	  heeft	  echt	  gevoelde	  affiniteit	  met	  duurzame	  lokale	  energie	  



• Er	  bevinden	  zich	  niet	  veel	  mensen	  uit	  energiebusiness	  zelf	  tussen	  de	  
deelnemers.	  Met	  name	  de	  grote	  energieproducenten	  zijn	  niet	  aanwezig.	  
De	  vraag	  is	  of	  dit	  goed/niet	  goed	  is.	  

• We	  willen	  allemaal	  wat.	  Mensen	  met	  passie,	  die	  zin	  hebben	  om	  iets	  te	  
gaan	  doen.	  Groot	  en/of	  klein.	  

• Veel	  van	  de	  deelnemers	  geloven	  echt	  in	  duurzame	  lokale	  energie.	  Ze	  zijn	  
‘believers’	  en	  handelen	  	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  op	  basis	  van	  idealen	  

• Veel	  energie	  op	  een	  vrijdagavond	  
• De	  man-‐vrouw	  verhouding	  is	  ongeveer	  50-‐50.	  Dit	  wordt	  als	  gunstig	  

ervaren	  
• De	  blinde	  vlek:	  deelnemers	  zijn	  vooral	  blank	  en	  hoger	  opgeleid	  
• Een	  aantal	  grotere	  stakeholders	  missen	  
• Veel	  doeners,	  onconventioneel	  
• Echt	  een	  mix,	  veel	  verscheidenheid	  

	  

Wat	  is	  onze	  gezamenlijke	  uitdaging?	  
Wij	  krijgen	  Kippen	  is	  niet	  gestart	  om	  alleen	  individuele	  initiatieven	  te	  helpen,	  
maar	  juist	  ook	  om	  een	  beweging	  te	  veroorzaken	  die	  in	  heel	  Zuid	  versneld	  lokale	  
energieproductie	  op	  gang	  brengt.	  Maar,	  is	  dat	  reëel?	  Wat	  verbindt	  ons	  eigenlijk?	  
Wat	  is	  de	  gezamenlijke	  uitdaging	  waar	  we	  voor	  willen	  gaan?	  Om	  dit	  te	  
beantwoorden	  hebben	  de	  deelnemers	  eerst	  in	  groepen	  wensbeelden	  uitgewerkt	  
voor	  2020.	  Hen	  werd	  gevraagd	  in	  groepjes	  op	  te	  delen	  en	  zich	  te	  verplaatsen	  in	  
hoe	  het	  er	  in	  2020	  uit	  zou	  kunnen	  zien.	  	  Dit	  werd	  vervolgens	  vertaald	  in	  een	  
aantal	  ‘krantekop-‐stellingen’	  .	  Visualiser	  Jaap-‐Jan	  vertaalde	  deze	  direct	  in	  een	  
aantal	  beelden.	  

	  

Wenselijke	  Toekomst	  2020,	  groep	  1	  

De	  eerste	  groep	  schetst	  een	  wenselijke	  
toekomst	  waarbij	  de	  krant	  in	  2020	  kan	  koppen	  
dat	  “het	  laatste	  stopcontact	  in	  Amsterdam	  Zuid	  
is	  verwijderd!”.	  Stopcontacten	  zijn	  niet	  meer	  
nodig.	  De	  energievoorziening	  in	  huizen	  en	  
andere	  gebouwen	  is	  slim	  en	  onafhankelijk	  van	  
de	  ouderwetse	  netwerken	  en	  bijbehorende	  
contactpunten.	  Zuid	  neemt	  symbolisch	  afstand	  
van	  het	  laatste	  stopcontact	  in	  het	  stadsdeel.	  

In	  2020	  is	  bovendien	  het	  laatste	  
energiegebruikende	  gebouw	  omgezet	  naar	  een	  
energieproducerend	  gebouw.	  Vanaf	  nu	  
produceert	  elk	  gebouw	  zijn	  eigen	  energie,	  en	  
soms	  zelfs	  meer.	  Het	  stadsdeel	  ontzegt	  fossiele	  
brandstoffen	  dan	  ook	  de	  toegang:	  die	  komen	  er	  
niet	  meer	  in!	  
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De	  tweede	  groep	  zette	  een	  aantal	  praktische	  
stellingen	  neer	  voor	  haar	  wensbeeld.	  In	  2020	  is	  
het	  energiegebruik	  afgenomen	  t.o.v.	  2011.	  Er	  
wordt	  echt	  minder	  gebruikt.	  Duurzame	  energie	  
is	  bovendien	  bij	  iedereen	  bekend.	  Door	  
onderzoek,	  maar	  ook	  door	  het	  actief	  uitdragen.	  
Voor	  Amsterdam	  Zuid	  stopt	  het	  niet	  daarbij.	  
Het	  stadsdeel	  is	  voor	  de	  volle	  100%	  
overgestapt	  op	  duurzame	  energie.	  Meer	  dan	  
50%	  van	  deze	  energie	  is	  bovendien	  uit	  
Amsterdam	  zelf	  afkomstig.	  

Een	  ander	  aspect	  in	  dit	  wereldbeeld	  is	  dat	  
woningbouwcorporaties	  samen	  met	  huurders	  
gaan	  ondernemen	  om	  zelf	  duurzaam	  
geproduceerde	  lokale	  energie	  te	  realiseren.	  
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De	  derde	  groep	  keek	  niet	  alleen	  naar	  de	  inhoud	  
van	  het	  beeld	  maar	  ook	  naar	  de	  manier	  waarop	  
deze	  in	  verschillende	  kranten	  terecht	  zou	  komen.	  
De	  Amsterdamse	  projecten	  raken	  bekend	  als	  de	  
“Kippen	  met	  de	  gouden	  Eieren”.	  RTL-‐Z	  laat	  zelfs	  
weten	  dat	  Co-‐Operatie	  Zuid	  een	  recordproductie	  
van	  300	  miljoen	  megawatt	  heeft	  gerealiseerd.	  Zuid	  
exporteert	  bovendien	  schone	  energie	  en	  de	  kennis	  
daarover	  naar	  Saoedi	  Arabie.	  	  

Het	  bredere	  publiek	  is	  ook	  enthousiast,	  
Amsterdam	  Zuid	  heeft	  namelijk	  de	  goedkoopste	  
energie	  van	  Nederland.	  En	  niet	  alleen	  de	  
goedkoopste	  energie,	  maar	  ook	  de	  schoonste	  lucht.	  
Reden	  voor	  een	  feestje	  met	  Radio	  538	  op	  het	  
Museumplein	  onder	  het	  motto:”Zuid	  Zonder	  
Benzine”.	  
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De	  vierde	  groep	  ziet	  in	  
haar	  beeld	  dat	  eindelijk	  
heel	  Amsterdam	  
energieproducerend	  is	  in	  
navolging	  van	  Amsterdam	  
Zuid.	  Lokaal	  opgewekte	  
energie	  is	  ook	  eindelijk	  
vanzelfsprekend	  
geworden.	  Sterker	  nog,	  
het	  is	  sociaal	  
geaccepteerd	  en	  de	  
nieuwe	  norm.	  Iets	  anders	  
wordt	  niet	  meer	  
geaccepteerd.	  

Het	  stopcontact	  wordt	  een	  energiestroom.	  Een	  plek	  waar	  je	  niet	  alleen	  stroomt	  
tapt,	  maar	  ook	  stroom	  teruglevert	  aan	  het	  net.	  Een	  stroom	  die	  twee	  kanten	  
opgaat.	  

Van	  Toekomstbeelden	  naar	  een	  gezamenlijke	  uitdaging	  
Nadat	  de	  verschillende	  groepen	  hun	  toekomstbeelden	  gepresenteerd	  hebben	  
kijken	  we	  naar	  de	  overeenkomsten	  in	  deze	  beelden.	  De	  wens	  ontstaat	  om	  uit	  
deze	  overeenkomsten	  een	  ‘overkoepelende’	  gezamenlijke	  uitdaging	  te	  
destilleren.	  We	  gaan	  aan	  de	  slag	  en	  de	  in	  dialoog	  lukt	  het	  de	  gezamenlijke	  
uitdaging	  scherp	  op	  papier	  te	  krijgen.	  

	  

Mensen	  in	  Zuid	  zetten	  het	  energievraagstuk	  op	  z’n	  kop!	  Zuid	  heeft	  de	  ambitie	  
en	  de	  wens	  om	  echt	   innovatief	   te	  zijn.	   In	  2020	  hebben	  wij,	  als	  bewoners	  en	  
bedrijven,	   ons	   vervoer,	  wonen	   en	  werken	   energietechnisch	   slim	   ontworpen	  
en	   gerealiseerd.	   Door	   in	   te	   zetten	   op	   overvloed	   en	   win/win,	   duurzame	  
energie	   als	   vanzelfsprekend	   aan	   te	   nemen,	   is	   A’dam	   Zuid	   de	   schoonste	   en	  
meest	  comfortabele	  deelgemeente	  van	  Nederland	  geworden.	  	  



	  

Een	  eerste	  terugvertaling	  naar	  2012	  
De	  deelnemersgroep	  van	  vrijdagavond	  wil	  het	  
liefst	  direct	  een	  eerste	  poging	  doen	  om	  de	  
gezamenlijke	  uitdaging	  voor	  2020	  terug	  te	  
vertalen	  naar	  een	  tijdstip	  dat	  dichterbij	  ligt:	  30	  
september	  2012,	  het	  einde	  van	  het	  
kippenproject.	  Een	  aantal	  losse	  kreten	  komen	  
naar	  boven.	  Het	  eerste	  dat	  genoemd	  wordt	  is	  
de	  realisatie	  van	  50	  duurzame	  lokale	  
energiebedrijven.	  Daarnaast	  een	  reductie	  van	  
25%	  van	  de	  ecologische	  voetafdruk	  in	  
Amsterdam	  Zuid.	  Er	  moet	  bovendien	  echt	  goed	  
gemeten	  worden,	  in	  kippen	  het	  liefst.	  Verder	  is	  
er	  een	  daling	  zichtbaar	  van	  de	  gebruikte	  grijze	  
energie	  bij	  bewoners	  en	  bedrijven.	  Percentages	  
zijn	  lastiger	  aan	  te	  geven.	  Percentage	  
naamsbekendheid	  van	  lokale	  duurzame	  
energiebedrijf?	  Met	  welk	  percentage	  is	  
energiegebruik	  in	  gebouwen	  naar	  beneden	  
gegaan?	  Welk	  percentage	  van	  de	  huishoudens	  
neemt	  stroom	  af	  van	  een	  lokaal	  duurzaam	  energiebedrijf?	  Daarnaast	  is	  er	  een	  
handboek	  duurzaam	  lokaal	  energiebedrijf	  beschikbaar,	  waarmee	  je	  in	  10	  
stappen	  een	  eigen	  energiebedrijf	  kan	  beginnen.	  Eén	  herhaalbare	  formule	  is	  al	  
genoeg.	  

Welke	  dwarsverbanden	  zijn	  er?	  
Kijkend	  naar	  de	  bestaande	  initiatieven	  kwamen	  er	  –het	  is	  inmiddels	  zaterdag-‐	  	  
een	  aantal	  dwarsverbanden	  naar	  boven.	  Elementen	  die	  in	  meerdere	  initiatieven	  
naar	  boven	  komen	  borrelen.	  Deze	  overstijgende	  verbanden	  zijn	  bij	  uitstek	  
geschikt	  om	  gezamenlijk	  aan	  te	  werken,	  ze	  zijn	  immers	  voor	  meerdere	  partijen	  
van	  belang.	  In	  totaal	  zijn	  er	  12	  dwarsverbanden	  opgeschreven.	  Een	  aantal	  
daarvan	  zijn	  later	  ook	  uitgewerkt	  tot	  actieplannen	  en	  actieteams	  

1.	  Massa	  Begeesteren	  

Het	  eerste	  dwarsverband	  dat	  genoemd	  werd	  ging	  over	  het	  begeesteren	  van	  de	  
massa.	  Het	  enthousiast	  krijgen	  van	  heel	  Zuid,	  in	  plaats	  van	  het	  alleen	  meenemen	  
van	  de	  initiatieven	  en	  betrokkenen	  van	  nu.	  Het	  woord	  begeesteren	  riep	  nog	  wel	  
wat	  discussie	  op.	  Het	  klinkt	  sterk	  en	  sturend.	  Men	  was	  het	  echter	  erover	  eens	  dat	  
de	  gedachte	  erachter	  belangrijker	  was	  dan	  de	  term	  zelf.	  	  Het	  pad	  om	  de	  massa	  te	  
begeesteren	  wordt	  sterk	  gelinkt	  aan	  het	  vertellen	  van	  mooie	  verhalen	  en	  het	  zelf	  
‘voorgaan	  met	  een	  lichtje’.	  Belangrijk	  om	  daarbij	  echt	  in	  contact	  te	  blijven	  met	  de	  
omgeving.	  

2.	  Ontgiften	  Olie-‐Detox	  

Amsterdam	  Zuid,	  maar	  eigenlijk	  de	  hele	  wereld	  is	  verslaafd	  aan	  fossiele	  
brandstoffen.	  Wat	  we	  nodig	  hebben	  is	  een	  ontgiftingskuur.	  Dit	  afkicken	  van	  



fossiele	  brandstoffen	  komt	  zowel	  impliciet	  als	  expliciet	  in	  verschillende	  beelden	  
over	  de	  toekomst	  voor.	  

3.	  Geld!	  Nieuwe	  Financiering	  

Het	  opzetten	  van	  nieuwe	  duurzame	  lokale	  energiebedrijven	  vraagt	  om	  nieuwe	  
financieringsconstructies.	  De	  oude	  constructies	  passen	  niet	  meer.	  Het	  gaat	  dan	  
niet	  om	  alleen	  nieuwe	  constructies	  door	  de	  bekende	  partijen	  (zoals	  banken),	  
maar	  ook	  om	  constructies	  waarbij	  andere	  partijen	  of	  zelfs	  bewoners	  en	  
geïnteresseerden	  zelf	  voor	  financiering	  zorgen.	  Denk	  daarbij	  bijvoorbeeld	  aan	  
financieringsvormen	  als	  bij	  het	  project	  ‘Boer	  zoekt	  Buur’.	  

4.	  Kennis	  Uitwisselen	  

Het	  uitwisselen	  van	  kennis	  komt	  eigenlijk	  in	  elk	  groepsgesprek	  naar	  voren	  als	  
een	  essentiële	  voorwaarde	  voor	  het	  bereiken	  de	  doelen.	  Het	  gaat	  daarbij	  onder	  
andere	  om	  technische	  kennis.	  Vaak	  heel	  praktisch.	  Welke	  zonnepanelen	  
produceren	  bijvoorbeeld	  de	  meeste	  energie?	  Wat	  zijn	  de	  meest	  duurzame	  
energie	  opties?	  Maar	  ook	  over	  technisch	  complexere	  zaken	  is	  vaak	  weinig	  info	  
makkelijk	  voorhanden.	  	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  veel	  behoefte	  aan	  kennis	  over	  niet-‐
technische	  zaken,	  zoals	  organisatievormen	  voor	  lokale	  energiebedrijven	  en	  het	  
activeren	  van	  gemeenschappen.	  

5.	  Proefproces	  

Wetten	  zijn	  niet	  ingesteld	  op	  constructie	  waarbij	  bewoners	  of	  organisaties	  zowel	  
energie	  consumeren	  als	  produceren.	  Dit	  levert	  soms	  ingewikkelde	  vraagstukken	  
op,	  met	  name	  in	  verband	  met	  het	  afdragen	  van	  energiebelasting.	  Op	  een	  aantal	  	  
vraagstukken	  is	  het	  misschien	  nodig	  proefprocessen	  te	  voeren	  om	  zodoende	  
wetgeving	  te	  verhelderen	  en	  te	  toetsen/aan	  te	  passen	  aan	  de	  nieuwe	  situatie.	  Nu	  
weten	  initiatieven	  gewoonweg	  vaak	  niet	  waar	  ze	  mee	  af	  zijn.	  	  

6.	  Communicatie	  

Communicatie	  gaat	  in	  dit	  geval	  om	  meer	  dan	  het	  maken	  van	  
communicatieplannen.	  Het	  gaat	  ook	  om	  het	  maken	  en	  vertellen	  van	  een	  
gezamenlijk	  verhaal.	  Iets	  dat	  verder	  gaat	  dan	  individuele	  initiatieven.	  Het	  echt	  
laten	  zien,	  en	  dan	  letterlijk,	  met	  het	  gebruik	  van	  beeldtaal,	  komt	  ook	  meermalen	  
terug	  in	  de	  gesprekken.	  	  Verder	  is	  onder	  dit	  kopje	  ook	  het	  maken	  van	  een	  
praktisch	  draaiboek	  opgenomen.	  Om	  ook	  aan	  andere	  geïnteresseerden	  te	  
kunnen	  communiceren	  wat	  er	  gedaan	  kan	  worden.	  

7.	  Opleiding	  

Het	  zelf	  starten	  van	  een	  lokaal	  energiebedrijf	  is	  ingewikkeld.	  Het	  levert	  gedoe	  op,	  
je	  moet	  vaak	  van	  veel	  dingen	  iets	  weten.	  	  Dit	  schrikt	  mensen	  en	  bedrijven	  al	  vaak	  
af	  voor	  ze	  beginnen.	  Laagdrempelige	  opleiding	  rond	  onderwerpen	  die	  starters	  
veel	  tegenkomen	  zijn	  dan	  ook	  gewenst.	  Een	  wens	  die	  meerdere	  keren	  naar	  voren	  
komt	  is	  een	  cursus	  die	  helpt	  bij	  het	  maken	  van	  businessplannnen.	  Maar	  ook	  
andere	  opleidingsonderwerpen	  zijn	  denkenbaar.	  Dit	  onderwerp	  leunt	  tegen	  het	  
dwarsverband	  kennis.	  



8.	  Netwerkinfrastructuur	  

Het	  gaat	  in	  dit	  geval	  om	  het	  fysieke	  netwerk.	  Het	  netwerk	  waar	  de	  energie	  door	  
getransporteerd	  wordt.	  De	  nieuwe	  ideeën	  leiden	  ertoe	  dat	  het	  van	  belang	  is	  dit	  
netwerk	  slim(mer)	  te	  ontwerpen	  en	  uit	  te	  voeren	  

9.	  Gemeente,	  provincie,	  rijk,	  EU	  

Overheden	  spelen	  een	  belangrijke	  rol.	  Op	  verschillende	  plekken	  tijdens	  het	  
proces	  komen	  initiatieven	  de	  overheden	  tegen.	  Soms	  heel	  lokaal,	  als	  het	  gaat	  om	  
bijvoorbeeld	  welstand.	  Maar	  ook	  bijvoorbeeld	  Europese	  regelgeving	  begint	  een	  
steeds	  grotere	  rol	  te	  spelen.	  Dit	  is	  ook	  typisch	  een	  onderwerp	  waar	  gezamenlijk	  
handelen	  zeer	  gewenst	  is.	  Het	  gaat	  overigens	  niet	  alleen	  om	  regulering.	  
Overheden	  kunnen	  ook	  helpen	  en	  een	  versterkende	  rol	  hebben,	  door	  
bijvoorbeeld	  garant	  te	  staan	  of	  mee	  te	  denken.	  

10.	  Coalities	  organiseren	  

Samenwerkingen	  zijn	  essentieel,	  dat	  blijkt	  in	  meerdere	  van	  de	  
groepsgesprekken.	  Soms	  ook	  ongebruikelijke	  en	  nieuwe	  coalities	  van	  partijen.	  
Deze	  ontstaan	  niet	  vanzelf,	  we	  kunnen	  hier	  als	  gemeenschap	  een	  belangrijke	  rol	  
in	  spelen.	  

11.	  Voorbeeldprojecten	  

Niets	  spreekt	  meer	  aan	  dan	  voorbeeldprojecten.	  Om	  van	  te	  leren,	  maar	  ook	  om	  
anderen	  te	  enthousiasmeren.	  Het	  vinden,	  volgen	  en	  uitdragen	  van	  
voorbeeldproject	  is	  dan	  ook	  essentieel.	  

12.	  WijKrijgenKippen	  als	  Netwerk	  

Een	  aantal	  deelnemers	  geeft	  aan	  dat	  er	  behoefte	  is	  aan	  coaching,	  aan	  een	  
vraagbaak	  waar	  ze	  terecht	  kunnen,	  aan	  een	  vast	  contactpunt.	  Deze	  rol	  zou	  via	  
WijKrijgenKippen	  kunnen	  lopen.	  	  

	  

Waar	  kunnen	  we	  beginnen?	  
De	  groep	  heeft	  een	  aantal	  actieplannen	  gemaakt.	  Actieplannen	  om	  aan	  de	  slag	  te	  
gaan	  met	  een	  aantal	  zaken	  die	  belangrijk	  zijn,	  en	  waar	  voldoende	  energie	  zit	  om	  
te	  beginnen.	  Elk	  actieplan	  heeft	  een	  eigen	  actieteam.	  	  Komende	  weken	  en	  
maanden	  kunnen	  deze	  zelf	  werken	  aan	  de	  uitvoering	  van	  de	  plannen,	  
ondersteund	  door	  WijKrijgenKippen.	  Meer	  informatie	  over	  de	  onderstuening	  
volgt	  nog.	  Tijdens	  de	  bijeenkomst	  hebben	  zich	  reeds	  een	  mensen	  aangemeld	  
voor	  de	  teams.	  Deze	  kunnen	  komende	  weken	  nog	  aangevuld	  worden.	  



	  

Actieteam	   Leden	  (voorlopig)	  
Dwarsverband:	  Communicatie	  /	  
begeestering	  

Layana,	  Aafke,	  Maartje,	  Marjo	  	  

Dwarsverband:	  Nieuwe	  Financiering	   Dorine,	  Robbie,	  Jeroen	  	  
Dwarsverband:	  Kennis	  &	  
Ontwikkeling	  

Anne,	  Dick,	  Miche	  

Dwarsverband:	  Gemeente	   Siward,	  Marion	  
Initiatief:	  NDSM/Nijmegen	   Sharona,	  Inge,	  Siward,	  Layana,	  Ron,	  

Benno	  	  
Inititatief:	  Buurt	   Maartje,	  Jeroen,	  Robbie,	  Marjo	  	  
Initiatief:	  Duurzame	  Mobiliteit	  APP-‐
Zuid	  

Pauline,	  Joris,	  Alexander	  	  

Initiatief:	  VVE	   Aafke,	  Marion	  	  
Initiatief:	  33	  Windmolens	   Liander,	  Dorine,	  Siward,	  Claire,	  Dick	  	  
	  

Vervolg	  
Over	  6-‐8	  weken	  volgt	  Broedkamp	  II.	  Deze	  werkbijeenkomst	  zal	  een	  zeer	  
praktische	  invulling	  hebben,	  de	  actieteams	  komen	  hier	  bij	  elkaar	  om	  de	  
ontwikkelingen	  te	  bespreken,	  ervaringen	  te	  delen	  en	  te	  kijken	  wat	  de	  
vervolgstappen	  moeten	  zijn.	  

Daarnaast	  is	  er	  tijdens	  het	  Broedkamp	  nog	  meer	  aan	  informatie	  geoogst.	  	  
Komende	  weken	  zal	  ook	  dit	  beschikbaar	  gemaakt	  worden,	  inclusief	  het	  ruwe	  Flip	  
Over	  materiaal.	  

	  

	  


