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Aanbod Ik zet jou als regio coördinator in je kracht. Door te luisteren: wat is je ambitie, wat heb 
je al gedaan, waar heb je last van, wat wil je verbeteren, wie zijn je medespelers, met 
welke ambitie, belang, rol en acties. Door te doen: Met jou breng ik het speelveld in de 
regio in kaart vanuit jouw positie als regio coördinator en maken we een route die leidt 
naar activering van bewoners, aanbieders en een overheid die door lokale en regionale 
samenwerking haar ambitie waarmaakt. 

Met vragen over draagvlakvergroting en samenwerking kan ik u coachen. U kunt mij 
inzetten voor de organisatie van workshops, ronde tafel gesprekken, een EnergieTOP, 
ideeënbrouwerij en inhoudelijke ondersteuning van verordening tot uitvoering van 
tenderregelingen, wetgeving, het benutten van prestatieafspraken en monitoring.

Mijn expertise richt zich op het in beweging krijgen van bewoners. Mijn burgerinitiatief 
duurzame monumenten is succesvol met dank aan de gemeente die openstaat voor 
samenwerking.  Ik heb expertise in o.a. een wijkaanpak gericht op particulieren met 
woningcorporaties en allianties van aanbieders, het activeren van Verenigingen van 
Eigenaren en bewonerscollectieven vanuit een ondersteunende rol vanuit de overheid. 

Referentie Aantrekkelijk Oostburg 2010-heden: krimpregio, 20% particuliere woningen zijn 
verbeterd tot label A of B met lokale bedrijven. Mijn rol: 
1. Coördinator bewonersacties via sociale media,  gezamenlijke inkoop, onderlinge hulp,   
    wedstrijd met de wethouder, tussen dorpen, open huizenroute, etc.
2. Activeren lokale ondernemers door ondersteuning in collectief aanbod,  jaarlijkse 
    Energiemarkt, vorming allianties, bewonersbijeenkomsten. 
3. Ondersteuningprogramma vanuit gemeente  en Provincie: tenderregeling 2011-2016, 
    vouchers, nieuwsbrief, bezoek minister Blok, prestatieafspraken met woningcorporatie   
    voor oa wijkaanpak, klushuizen, samenvoeging en stroomversnelling.
 
Energieambassadeur 2008-heden: breed netwerk opgebouwd dankzij opdrachten van 
bedrijven, gemeenten, Provincie en Rijk gericht op het samen realiseren van energie-
besparing en sociale cohesie. Energiecoach in TV programma Klus je Rijk en mede-
initiator van het Energieloket. 

Marcel Aanen, regio coördinator Zeeland 0113-238488:  “Marlou heeft de gave om 
mensen te enthousiasmeren en samen te brengen. Vanuit haar jarenlange bestuurlijke 
ervaring weet zij van binnenuit hoe het werkt. Met haar communicatieve vaardigheid en 
inlevingsvermogen kan zij ons vooruit helpen.”

Annemarie Huibers, RVO.nl, 06 51966966: “Met veel passie weet Marlou groepen 
mensen/partijen te enthousiasmeren, inspireren en in beweging te krijgen. Door haar 
ervaring met gemeenten en woningcorporaties kan ze een steentje bijdragen aan de 
ontwikkelingen in de gemeenten en regio’s op het gebied van energiebesparing.” 
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