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Wie ben ik?

Gerwin Verschuur
Sinds 2009 directeur van:

Dat is 10 jaar de enige warmte coöperatie in 
Nederland geweest. Ervaren wat het betekent 
om verantwoordelijk te zijn voor ‘Buurtwarmte’. 
Sinds 2018 initiatiefnemer van Buurtwarmte in 
Energie Samen. 



Agenda

• Wat is Buurtwarmte?
• Waarom zijn bewoner betrokken?
• Wat is het buurtproces?
• Hoe groeit betrokkenheid?
• Hoe vind je een betaalbare warmteoplossing?
• Hoe speel je een volwaardige rol?
• Hoe creëer je een robuuste buurtorganisatie?
• De training coöperatief buurtbegeleider



Buurtwarmte

Missie: Bewonerscollectieven in heel Nederland staat stellen een 
volwaardige rol te spelen in het aardgasvrij maken van hun dorp of 
buurt!

Visie: Door ondersteuning van bewonerscollectieven in het hele proces 
van initiatie, ontwikkeling, realisatie en exploitatie, kan de 
warmtetransitie goedkoper, beter en sneller verlopen, met positieve 
sociale en economische effecten voor de lokale gemeenschap.



Toegang tot kennis, positie en geld



Vraag

Waarom zijn bewoners betrokken?



Waarom?

Een aardgasvrije warmtevoorziening betekent veel 
verandering:
• Nieuw gedrag: elektrisch koken
• Extra woningisolatie
• Nieuwe installaties in de woning
• Nieuwe energiebron in de omgeving
• Nieuwe infrastructuur in de straat

Je wilt daar invloed op! En dat is jouw recht! 



Het buurtproces: 4 fases en 12 stappen



Buurtproces: 4 samenhangende processen



Groei van betrokkenheid



Een goede warmteoplossing vinden



Een volwaardige rol spelen



Een robuuste buurtorganisatie

• Die open en democratisch is
• Die aanstuurt op uitvoering van een warmteproject in het belang 

van de bewoners
• Die buurtbewoners vertegenwoordigt in het projectteam en 

bouwteam
• Die opdrachtgever is voor de collectieve warmteoplossing
• Die verantwoordelijkheid kan dragen voor de exploitatie van de 

warmteoplossing



Training coöperatief buurtbegeleider 

• Doelgroep: Iedereen die 
samen met bewoners tot 
collectief duurzaam warmte 
initiatief wil komen.
• Richt zich op de initiatiefase 

van het initiatief.
• Werkt toe naar een door de 

buurt en stakeholders 
gedragen buurtenergieplan



Inhoudelijke onderwerpen

• Starten van een buurtproces
•Maken van een plan van aanpak
• Opbouwen van een netwerk in de buurt
• Organiseren van bewonersbijeenkomsten
• Opbouwen van een relatie met de gemeente
• Inrichten van een coöperatieve organisatiestructuur
•Maken van een buurtenergieplan



Wat bieden we in de training

• Modellen die door Buurtwarmte zijn ontwikkeld en hoe je die kunt 
toepassen
• Inzicht in achterliggende theorieën over participatie, omgaan met 

stakeholders en organisatieontwikkeling en de betekenis daarvan 
voor het buurtproces
• Goede praktijkervaringen vanuit initiatieven in het land bij de stappen 

in het proces
• Uitwisseling van ervaringen en manieren van werken tussen 

deelnemers aan de training



Praktische opzet van de training (online 
variant)
• Maximaal 12 deelnemers
• 5 online bijeenkomsten van 1,5 uur en een langere afsluitende 

bijeenkomst
• Theorie wordt zoveel mogelijk behandeld in de vorm van kennisclips
• Tussen de bijeenkomsten werken de deelnemers aan opdrachten, 

waarbij ze inzichten toepassen in hun eigen situatie
• Tijdens de bijeenkomsten ligt de nadruk op bespreking van de 

opdrachten en uitwisseling van ervaringen
• Alle presentaties, materialen en voorbeelden worden verzameld en 

gedeeld in een online omgeving



Meer informatie

https://buurtwarmte.energiesamen.nu


