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Oplegnotitie Beslisdocument Fusie van Hoom en Energie Samen 

 

 

        Utrecht, 5 november 2021 

 

 

Geachte besturen van Hoom en Energie Samen, 

 

Bijgevoegd vindt u het beslisdocument voor de voorgenomen fusie van Hoom en Energie 
Samen.  

Beide organisaties hebben een sterk verwante missie en een overlappende ledenkring. 

De conclusie vanuit het integratieteam is dat de fusie van Hoom en Energie Samen een laag 
risico vormt en veel synergievoordelen kent: 

 Uit de financiële prognose blijkt dat de middelen die vanuit Hoom meekomen,  
voldoende zijn om in 2022, de activiteiten en medewerkers van Hoom te bekostigen 
met inbegrip van het begrote verlies in dat jaar Het merendeel van de activiteiten 
kan waarschijnlijk in de loop van het jaar  structureel kostendekkend gemaakt 
worden.  Op dit moment zijn er nog geen verplichtingen aangegaan die lopen na 
2022.  

 De opleiding Hoom-energiecoach heeft een significant groter volume dan het huidige 
trainingsaanbod binnen de Energie Academie, en daar liggen kansen voor synergiën, 
uitbreiding van trainingsaanbod en optimalisatie.  

 Door het combineren van acquisitie van de activiteiten van Hoom en Buurtwarmte  
met een gezamenlijke propositie “wijkaanpak aardgasvrij-ready” kan beter 
ingespeeld worden op de behoefte van gemeenten (die in het kader van de 
warmtetransitie daarvoor over budget beschikken) en leden (in plaats van dat 
concurrenten die positie innemen); dit biedt tevens de kans voor de 
doorontwikkeling van tooling (Hoomdossier en Econobis) en opbouwen van kennis 
voor de verdere doorontwikkeling van de proposities.  

Bij het doorgaan van de fusie zullen de rechten en verplichtingen vanaf 1 januari 2022, met 
terugwerkende kracht, door Energie Samen worden overgenomen. Nadat de fusie formeel is 
gepubliceerd door de KvK – verwachting is eind maart 2022 – is Hoom officieel opgenomen 
in Energie Samen. 

 In de periode tot 31 maart 2022 zal gezamenlijke acquisitie voor de wijkaanpak aardgasvrij 
gestart worden, zal het Hoom trainingsteam zelfstandig blijven functioneren en zal organisch  
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gezocht worden naar de beste plek voor de Hoom medewerkers binnen Energie Samen. Het 
definitieve integratieplan is 31 maart 2022 klaar, en zal in Q2 geïmplementeerd worden.  

Leden van Hoom die niet al lid zijn van Energie Samen worden lid door de fusie. Als ze geen 
stichting of vereniging zijn, worden ze eerst aspirant-lid van Energie Samen. Als ze passen 
binnen de doelstelling van Energie Samen, zal het bestuur ze voordragen aan de ALV om lid 
te worden.  

Van uit het Hoom-bestuur is Stefan van Tongeren al toegetreden tot het Energie Samen 
bestuur. Hiermee is de fusie ook op bestuurlijk vlak  geborgd.  

Wij kijken uit naar een positief besluit vanuit beide besturen. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Guus Ydema, Geert de Blécourt, Sijtze Brandsma, Piet-Hein Speer, Gerwin Verschuur, Rachad 
Ghaddoura, Marleen Kwast en Karlijn Arkesteijn  


