
 Betaalbare energie 

 Shell heeft aan Energie Samen aangeboden financieel te ondersteunen bij projecten die het 
 onderwerp energiearmoede aanpakken. Energie Samen spreekt zelf liever van betaalbare 
 energie. 

 Het geld kan voor de organisatie Energie Samen worden ingezet alsmede voor haar leden. 
 Shell geeft hierbij aan dat het niet nodig te vinden dat er wordt gecommuniceerd dat het geld 
 van Shell afkomstig is. 

 Energie Samen ziet kansen om met dit geld impact te maken en stappen te maken om de 
 energiecrisis kleiner te maken. De organisatie is zich bewust van het feit dat het bij leden en 
 andere stakeholders gevoelig kan liggen dat deze gelden van Shell afkomstig zijn. Indien we 
 samen verder gaan, moeten er afspraken gemaakt worden over publicatie/promotie van de 
 samenwerking. 

 In dit document staan kort de ideeën van Energie Samen om de gelden te gebruiken 
 uiteengezet. Dit document wordt tegelijkertijd met het bestuur van Energie Samen en Shell 
 gedeeld. Het bestuur van Energie Samen en Shell vormen parallel een oordeel over deze 
 opzet en eventuele vervolgstappen. Het stuk is uitdrukkelijk een eerste opzet, ideeën en 
 plannen kunnen in een later stadium uitgewerkt en aangevuld worden. 

 We hebben concrete projecten waar opgeteld zo’n 2.175.000 euro voor nodig is. Daarvan is 
 300.000 euro een inverstering tegen 4% rente en 1.875.000 euro een donatie. 

 ACTIVITEIT  BEDRAG  DONATIE/LENING 

 Opschaling energiecoaches Energie Samen  € 25.000  Donatie 

 Doorontwikkeling software opschaling 
 energiecoaches 

 € 200.000  Donatie 

 Lokale aanpak opschaling energiecoaches (fonds)  € 1.500.000  Donatie 

 Fondsmanagement lokale aanpak opschaling  € 150.000  Donatie 

 Aanpak ZonSamen  € 300.000  Lening 

 TOTAAL  € 2.175.000 

 Ideeën voor opschaling betaalbare energie: 
 -  Via onze samenwerkingspartner NVDE komen er aanvragen van bedrijven binnen 

 om onze aanpak energiecoaches en energieklussers op te schalen. Het gaat om 
 pensionado’s en werknemers die al dan niet binnen werktijd werkzaamheden als 
 energiecoach of -klusser kunnen verrichten. Shell heeft deze vraag reeds concreet 
 neergelegd, organisaties als de Ministeries EZK en BZK en Eneco toonde al 
 interesse. 



 Voor Energie Samen is het belangrijk dat deze coaches en klussers onderdeel 
 worden van onze lokale aanpak. Ze moeten dus ‘landen’ bij een lokale 
 energiecoöperatie. Voor het opschalen van deze aanpak is een startbedrag  nodig 
 van 25.000 (200 uur x 125 euro) om de extra opleidingen te organiseren en de lokale 
 aanpak te coördineren. Als de aanpak is opgeschaald en loopt, worden de uren uit 
 de opdrachten betaald. 

 -  Doorontwikke  ling van software voor  coördinatie aanvragen, verslaglegging 
 huisbezoeken, opvolging huisbezoeken en de learning community. Energie samen 
 heeft daar nu de losstaande systemen Econobis en Hoomdossier voor. Deze worden 
 (verder) geïntegreerd en uitgebreid met functionaliteiten die de gebruikers via de 
 gebruikersraad aanvragen. Inschatting kosten 200.000 euro. 

 -  De opschaling van de lokale aanpak energiecoach en -klusser vraagt niet alleen iets 
 van Energie Samen als organisatie, ook de lokale energiecoöperaties zullen aan de 
 bak moeten om de nieuwe coaches kennis te laten maken met de lokale aanpak en 
 om de opschaling goed te coördineren. Idee is om een fonds te ontwikkelen waaruit 
 lokale energiecoöperaties geld aan kunnen vragen om voor de opschaling de 
 capaciteit te vergroten en verder te professionaliseren. Energie Samen kan als 
 fondsmanager fungeren en zorgt voor rapportage. 

 Inhoud fonds 1.500.000 euro tot 1 mei 2024 + 10% fondsmanager fee. 

 De energiebank is voor het opschalen van de lokale aanpak en specifiek het 
 energiearmoede gedeelte een belangrijke samenwerkingspartner van Energie 
 Samen. Ook zij zijn in gesprek met Shell voor een soortgelijke aanpak, goed om dat 
 nauwkeurig op elkaar af te stemmen. 

 -  ZonSamen U.A. is een energiecoöperatie opgezet door Energie Samen en 
 WocoZon. Het doel is om de energietransitie toegankelijk te maken voor huurders 
 van sociale huurwoningen. Projecten worden gefinancierd met leningen van derden 
 met een laag rendement. De winst vloeit terug naar de huurders. De huurders zijn lid 
 van de energiecoöperatie ZonSamen. De huurders worden tevens gecoacht door 
 een energiecoach in duurzame gedragsverandering en het aanbrengen van kleine 
 maatregelen. 

 Het plan is om dit jaar nog 14 projecten met zonnepanelen op vastgoed van 
 woningbouwcorporaties te ontwikkelen. Deze hebben reeds een dakcontract, een 
 SCE beschikking en genoeg leden om van start te gaan. De totale investering is 
 1.200.000 euro. 75% hiervan wordt geleend van de bank, er is een 
 financieringsbehoefte van 300.000 euro eigen vermogen dat wordt ingebracht tegen 
 4% rente. De rest van het rendement van zonnepanelen wordt uitgekeerd aan 
 huurders. 

 Het doel is om in 2023 nog eens 100 projecten te doen. In alle gevallen is er 25% 
 eigen vermogen nodig. Het bedrag is dus niet gelimiteerd tot 300.000 euro wanneer 
 Shell interesse heeft om hier een langdurige relatie van te maken. 


