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Wie ben je en
wat voor soort
ervaring heb
je?

Bij welke
kernelementen
kan je
ondersteunen?

Heb je in
andere regio’s
in 2015
ondersteuning
geboden?
Noem ze en
kort wat je
gedaan hebt

Kwaliteiten: werken vanuit het hart, luisteren, inleven, verbinden, enthousiasmeren, faciliteren,
draagvlak en beweging creëren, communiceren, PR, filmpjes maken en social media inzetten
Ervaring: procesbegeleider voor gemeenten, aanbieders en bewonersgroepen, prestatieafspraken
gemeenten, kansrijke aanpakken particulieren, the natural step, Homemates3s, procesbegeleider
groene huisvesters, kwartiermaker Zeeuwse Stroomversnelling, bestuurlijke ervaring
! Allianties met aanbodzijde / activeren, versterken aanbodkant
! Allianties met vraagzijde / vraagkant activeren
! Ambtelijke samenwerking tussen gemeenten (proces)
! Bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten (proces)
! Energieloket als werkvloer/uitvoerend niveau (met een klantvolgsysteem)
! Facilitering voor initiatieven van bewoners/bedrijven/anderen om woningen te verduurzamen
! Versterkende ‘nevenactiviteiten’ (zoals werkgroepen op specifieke thema’s, trainingen, etc.)
! Marketing aanpak (vraagkant activeren)
In de regio West Brabant heb ik ambtelijke samenwerking gestimuleerd. Met de regiocoördinator
maakte ik een marketingplan, verzorgde de organisatie en PR rondom de bijeenkomst gericht op
activeren vraagkant ‘Energieke Samenleving West Brabant’ . Ruim 20 deelnemers, enkele nieuwe
energiecoöperaties en burgerinitiatieven was het resultaat.
In de regio Zuid-Holland Zuid was ik betrokken bij het initiatief ‘Het Nieuwe Wonen’ in Leerdam.
Energiecoaches bezoeken mensen aan huis om hen te adviseren. Met partijen organiseerde ik een
ondernemersontbijt voor allianties met de aanbodzijde en verankering in het Energieloket.
In de regio Zeeland werkte ik voor de regiocoördinator aan marketing en ambtelijke
samenwerking. Resultaat is een perskit om de tenderregeling ‘Energieke Samenleving Zeeland’ te
promoten, die burgers stimuleert samen aan de slag te gaan en het activeren faciliterende partijen
zoals gemeenten, het energiebedrijf, energieservicepunt, bibliotheken en het Energieloket.
In de regio Haaglanden maakte ik met de VNG regiocoördinatoren een plan voor de opening van
het Energieloket. In ambtelijke samenwerking toerden we met ‘de Woonwijzerwinkel de wijk in’
twee dagen langs de gemeenten, waar wethouders hun burgerinitiatieven en allianties van
bedrijven in het zonnetje zetten. We sloten af met een matchmarkt voor de regio waar vraag en
aanbod elkaar ontmoeten en bestuurlijke samenwerking centraal stond. Mijn rol was de concept
perskit en draaiboek, filmpjes, foto’s maken en procesrol tijdens de opening. Voor 2016 ben ik
betrokken bij de brainstorm voor en uitvoering van het jaarplan en de versterkende activiteiten.

