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Ik vervul verschillende rollen binnen de

energietransitie van Amsterdam. Bij de

stadsdeelcommissie in Oost richtte ik me onder

andere op het thema Energie, maar ook op

thema’s als het sociaal domein, mobiliteit en

groen, die natuurlijk vaak met elkaar

samenhangen. Daarnaast werk ik twee dagen

in de week bij Amsterdam Energie als

campaigner en zit ik in het communicatieteam

van Amsterdam Wind. Ook ben ik bestuurslid

van HBO Argus: de koepel van Amsterdamse

huurderorganisaties die huren bij corporatie

Eigen Haard. Ik ben dus via verschillende rollen

en organisaties actief in de energietransitie.

STADSDEELCOMMISSIE

Tijdens mijn tijd bij de stadsdeelcommissie

hebben we ons vanuit GroenLinks onder

andere bezig gehouden met ondersteuning

voor bijvoorbeeld ‘Jungle’, het

duurzaamheidscentrum in de Dapperbuurt, en

de plannen voor ‘MeerEnergie’: de

totstandkoming van een lokaal warmtenet voor

een aantal honderden huishoudens in

Amsterdam Oost, met warmte uit een

datacenter bij het Science Park. Daarnaast

hebben we vanuit GroenLinks ook gepleit voor

de komst  van windmolens in Amsterdam Oost

op plekken waar dat mogelijk is. We vinden het

belangrijk om alle mogelijke middelen in de

zetten op de weg naar verduurzaming. Ik heb

me in het begin ook hard gemaakt voor

ondersteuning van een plan om een

buurtvergister te bouwen op IJburg, maar dat

is helaas op niets uitgelopen. 

Zelf energiecommissaris 
worden?

Neem contact op met Sophie

de Jong (sophie@02025.nl), zij

kan je meer vertellen over

02025 en het netwerk van

energiecommissarissen. 

 

Daphne woont in de Indische buurt in Amsterdam Oost en is net, na acht jaar, gestopt als

stadsdeelcommissielid in Oost voor GroenLinks. Daphne is van huis uit journalist, dus binnen de

energietransitie ligt haar interesse vooral op de persoonlijke kant: wat is het verhaal van de

bewoner, van de huurder, en waar krijgt de burger mee te maken in de transitie naar een

duurzame woonomgeving? Daphne vertelt ons over haar verschillende werkzaamheden binnen

de energietransitie van Amsterdam. 

AMSTERDAM WIND

Dit is een samenwerking van vier

burgerenergiecoöperaties, die samen met NDSM

Energie wind probeert te ontwikkelen op het

industrieterrein Cornelis Douwesterrein en bij de

Noorder IJplas [DM1] in Amsterdam Noord. Sinds

een aantal jaar zijn we hier de mogelijkheden voor

een duurzame energieoplossing aan het

SOCIAAL ASPECT

Sociaal aspect energietransitie

Mijn werk is zich steeds meer gaan richten op de

energietransitie, niet dat ik dat per se zo gestuurd

heb, maar omdat het onderwerp steeds belangrijker

is geworden binnen het communicatieve werk dat ik

doe. Wat is daarbij namelijk interessant vind, is dat

het vaak lijkt alsof de energietransitie vooral een

technisch thema is, terwijl het in werkelijkheid

vooral een sociaal vraagstuk is. Dit probeer ik te

waarborgen, ook in mijn rol bij HBO Argus, waar ik

huurders ondersteun die te maken hebben met

renovatie, sloop of nieuwbouw. In deze gevallen

gaat het vaak om verduurzaming van de woningen

(isoleren, van het gas af, etc.). Specifiek help ik

deze huurders om een eigen rol aan te nemen

tijdens dit proces. Ik richt me dus vooral op de

communicatie en het sociale aspect van de

verduurzaming.

Meer weten?

Wil je meer weten over

Daphne Meijer en haar

projecten? Bekijk het profiel

van Daphne op de website

van 02025 of neem contact

met haar op!

LOKALE

VERANTWOORDELIJKHEID

Ik vind het belangrijk dat we ons gaan realiseren

dat we energie in onze directe omgeving moeten

gaan opwekken en gebruiken, net zoals vroeger.

We moeten als burgers zelf verantwoordelijk gaan

worden voor onze eigen lokale energie,

bijvoorbeeld door middel van een buurtenergienet

of een buurtvergister. Zelf energie opwekken, en

daarmee zelf de baas zijn over de eigen energie.

De energietransitie wordt daarmee een

sociologisch proces, waarbij we ons moeten gaan

focussen op de menselijke kant, in plaats van de

technische kant. 

ENERGIECOMMISSARIS

Een energiecommissaris moet zich naar

mijn mening vooral opstellen als vraagbaak

voor bewoners van Amsterdam. Dat kan

door zelf kennis te delen of mensen naar

anderen door te verwijzen, als je ze maar

verder helpt. Zo wil ik de kennis die ik de

afgelopen jaren heb opgedaan binnen de

energietransitie ook delen met mijn buren

in mijn wijk en andere mensen in mijn

stadsdeel, om er op die manier voor te

zorgen dat zij hun initiatieven een stap

verder kunnen brengen. Zo gaan we samen

op weg naar een duurzaam Amsterdam!

 onderzoeken. In mijn rol in het communicatieteam

schrijf ik de nieuwsbrief en website, maar focus ik

me ook op het open gesprek met bewoners en

andere mensen die geïnteresseerd zijn in de

projecten. Zo proberen we zoveel mogelijk

draagvlak te creëren.  

mailto:sophie@02025.nl
https://02025.nl/persoon/72474/joost-van-os

