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WAAR IS HET BEGONNEN?

Het idee om actief bij te dragen aan de

energietransitie in Amsterdam ontstond toen ik

op een borrel met een vriend stond te praten die

bezig was met het opzetten van een

energiecoöperatie voor zijn buurt. Ik werd

geïnspireerd: “dit wil ik ook”, dacht ik meteen.

Vooral het samen aan de slag gaan met

duurzaamheid sprak me aan. De energietransitie

bestaat uit grote vraagstukken, die kun je alleen

aangaan met een breed draagvlak en

samenwerking. Bij een coöperatie werk je samen

met bewoners in je eigen buurt en creëer je

draagvlak, dat vind ik het mooiste wat er is:

samen verder komen!

HOE GING JE  AAN DE SLAG?

Ik wilde zelf een energiecoöperatie opzetten in

mijn buurt, maar dat bleek erg lastig want ik had

geen idee waar te beginnen. Ik woon in een erg

gemêleerde buurt met veel verschillende culturen

en afkomst. Hoe krijg je hen mee in de

energietransitie? Na een tijdje proberen liep het

een beetje dood en via een aantal andere

initiatieven waar ik een tijd heb meegewerkt

kwam ik uit bij energiecoöperatie Westerlicht in

Nieuw-West. Westerlicht brengt bewoners van

Amsterdam Nieuw-West bij elkaar om de

overstap naar duurzame energievoorziening te

stimuleren. Zo ondersteunen zij nu ook ons

initiatief in Oostoever, een buurt in Nieuw-West.

KAN JE  MEER VERTELLEN OVER

JULLIE  INIT IATIEF?

Oostoever is een buurt met circa 800 woningen,

waarvan ongeveer 70 mensen actief bezig zijn

met de energietransitie of op de hoogte

gehouden willen worden. Met een aantal

individuen zonder rechtspersoon, ondersteund

door Westerlicht, zijn we nu bezig met een project

om huizen in Oostoever te gaan verwarmen met

water uit de Sloterplas. Het begon als een mooi

en ‘romantisch’ idee, maar nu zijn we er actief

mee aan de slag. We zitten nu in de

Zelf energiecommissaris 
worden?

Neem contact op met Sophie

de Jong (sophie@02025.nl), zij

kan je meer vertellen over

02025 en het netwerk van

energiecommissaris. 

 

Joost van Os is energiecommissaris in Nieuw-West (postcodegebied 1064). Hij woont in de

buurt Oostoever bij de Sloterplas en werkt bij de Vervoerregio op het gebied van mobiliteit.

De passie spat af van Joost wanneer hij vertelt over zijn bijdrage in de Amsterdamse

energietransitie en zijn rol als energiecommissaris. Hij neemt ons mee in zijn verhaal.

verkenningsfase en hebben een eerste plan van aanpak

gemaakt. Daarmee hebben we nu een klein potje geld

van de gemeente gekregen, zodat we de

mogelijkheden verder kunnen onderzoeken. Alles wordt

uitgezocht: geschatte kosten, te gebruiken technieken,

de strategie en organisatie van het project. Er komt veel

bij kijken wat we goed moeten onderzoeken. Daar gaan

we komend half jaar een businesscase van maken die

we aan de gemeente voorleggen, met de hoop het écht

van de grond te krijgen. 

WAAR LOOP JE  TEGENAAN?

Draagvlak creëren blijft ingewikkeld. Je moet 70% van de

mensen in de buurt meekrijgen (de 70 procent-regeling)

om een initiatief van de grond te krijgen, dat is een

enorme opgave. Omdat we met een grote groep in de

buurt actief betrokken zijn, kunnen we dat al best goed

zelf in gang zetten. De wijk bestaat uit verschillende

huizen (huurhuizen, sociale huur, eigen woningen) en onze

groep mensen zijn in al die soorten huizen

vertegenwoordigd. Zo informeren we onze buren over

elke stap die we nemen en proberen we ze zo goed als

mogelijk mee te krijgen met ons initiatief. Maar je hebt

veel verschillende soorten mensen en groepen in de wijk

en het blijft lastig om hen allemaal mee te krijgen.

Daarom moeten we meer draagvlak creëren, maar hoe

zet je een draagvlakstrategie op? Op internet is daar

verrassend weinig over te vinden, dus daar hebben we

nog wel hulp bij nodig!

ENERGIECOMMISSARIS BIJ  02025

Via Westerlicht werd ik benaderd om

energiecommissaris te worden. Het netwerk van 02025

helpt goed om met andere initiatiefnemers in contact

te komen en de energietransitie in Amsterdam

bovenaan de agenda te houden. De energietransitie

moeten we samen, met z’n allen aanpakken. Het is mooi

om te zien dat het netwerk in Amsterdam zich steeds

meer uitbreidt!

Meer weten?

Wil je meer weten over

Westerlicht of praat je graag

verder? Bekijk het profiel van

Joost op de website van

02025 of ga naar de website

van Westerlicht. 

 

Kom met Joost in contact!
 

Weet jij meer over het creëren

van draagvlak of het

meekrijgen van bewoners in

een buurt? En kan jij Joost

daar verder mee helpen? Kom

in contact met Joost:

jjovanos@gmail.com
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