
 

 
Programma mini-conferentie De kracht van de coöperatieve beweging 

16 december 2022 – Boothstraat 7 in Utrecht 

9.30 Inloop 

9.45 Opening 

9.55  Presentatie Energie Samen Academie. Op dit unieke platform maken we de grote 
hoeveelheid kennis die binnen de coöperatieve duurzame energiebeweging aanwezig is, 
eenvoudig toegankelijk voor iedereen. De oogst van jarenlang samen kennis ontwikkelen 
komt nu online beschikbaar in een uitgebreide bibliotheek. Met bijvoorbeeld het 
buurtproces voor een warmteplan en het complete proces voor zon-op-dak-projecten. 

10.10 Lancering Energie Samen Academie door Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal 
Klimaat Platform.  

10.25  Presentatie: de financiële (fiets)snelweg voor energiecoöperaties. Als een coöperatief 
plan goed is, wil je ook snel de financiering geregeld krijgen. Daar is de financiële 
fietssnelweg voor. Deze financieringsmogelijkheden biedt Energie Samen om financiële 
drempels voor energiecoöperaties op te lossen: 

• Het Ontwikkelfonds voor Energiecoöperaties bestaat ruim een jaar; welke 
ontwikkelingen en verbeteringen zijn er? 

• Hoe het Realisatiefonds coöperatieve zonne-projecten mogelijk maakt. 
• Veilig en vertrouwd geld ophalen bij je leden via de DeelnemersDesk. 

10.45  Pauze 

11.00 Expert-tafels (2 rondes) 

1. Rondetafelgesprek met Kees Vendrik - Voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform 
2. Financiering voor Energiecoöperaties - Over onze fondsen en de DeelnemersDesk– Jean-

Pierre van Lin 
3. Hoomdossier en Econobis - Met deze tools breng je energiebesparingsmogelijkheden en -

ontwikkelingen helder in beeld - René van Vliet en Sjiron de Jong 
4. De Projectcentrale - De complete toolkit voor het ontwikkelen van zon-op-dak-projecten 

– Piet-Hein Speel en Jan-Jaap Altink 
5. De collectieve en de individuele aanpak op weg naar een duurzame 

warmtevoorziening (WUP’s) - Hoe combineren we die? En de opleidingsmogelijkheden 
van Energie Samen – Irene Eisink  

6. Het coöperatieve warmteservice bedrijf - Voor als je hulp kunt gebruiken bij het beheer 
van een warmteschap of coöperatieve warmtenetten. Het helpt je o.a. met 
warmteleveringsvergunning - Gerwin Verschuur 

7. Energiecoaches dragen bij aan oplossingen voor energiearmoede - Alles over het 
leertraject energiecoach van Hoom en oplossingen voor energiearmoede - Linda van Roij 
en Marleen Kwast 

8. Eerste hulp bij netaansluitingen - Vanwege netcongestie geen aansluiting voor je 
project!? Leon Straathof helpt - Leon Straathof 

9. Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) - Alle verbeteringen en 
verbeterpunten op een rij – Siward Zomer 

10. Het buurtproces voor warmte-oplossingen in de wijk – Kennismaken met het 
buurtproces op de Energie Samen Academie – Anneroos Troost 



 

 
 

12.00  Vegetarische lunch voor iedereen 

12.45 De Felix Olthuislezing door dr. Lise Jans, universitair Hoofddocent omgevings- en sociale 
psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is geïnteresseerd in groepsprocessen rondom 
duurzaamheidsvraagstukken. Hoe worden groepen (en groepsidentiteiten) gevormd en hoe kunnen 
deze veranderen? Welke rol spelen groepen in ons gedrag en in de duurzaamheidstransitie?  

13.45 Einde programma voor niet-leden 

13.45   Pauze / Inloop ALV Energie Samen (alleen leden Energie Samen)  

14.00  Algemene Ledenvergadering in de grote zaal  

16.00 Kerstborrel 

17.00  einde programma 


