Factsheet: Starten met je lokale energie-initiatief
In heel Nederland ontstaan lokale duurzame

Bottom-up

energie-initiatieven. Mensen willen niet langer
afhankelijk zijn van de grote energiebedrijven,

Door lokaal en kleinschalig te starten krijgt de

maar willen zelf aan de slag met duurzame energie.

lokale bevolking vertrouwen in duurzame

Hierdoor ontstaat op lokaal niveau een grotere

ontwikkeling en krijgt het initiatief de vorm die het

onderlinge betrokkenheid en is er meer onderling

zelf wenst. Groepen die lokaal aan de slag gaan,

contact tussen buren. Bovendien levert het

hebben veel directer contact met hun omgeving. Zij

gezamenlijk opkopen van zonnepanelen vaak

kunnen gemakkelijker inspelen op een specifieke

inkoopvoordelen op. Door voor een installateur uit

situatie en gericht iets betekenen voor inwoners

de buurt te kiezen wordt bovendien de lokale
werkgelegenheid gestimuleerd.

van hun dorp of regio. Mensen voelen zich
daardoor veel sneller aangesproken dan door
algemene boodschappen van gemeenten of

Projectgroep

energie-maatschappijen. Het lokale initiatief, mits
van onderaf gestart, blijft dichter bij de mensen en

In het beginstadium van een initiatief wordt een

zorgt voor meer betrokkenheid.

projectgroep gevormd. In latere stadia is het
mogelijk om vanuit de projectgroep verschillende
werkgroepen te vormen, die bepaalde onderdelen

Lokale trots kan een drijvende kracht zijn achter
vernieuwing

van het initiatief verder uitwerken zoals
de financiering en energieopwekking.

Veel initiatieven starten vanuit de gedachte ‘we

Zorg dat de projectgroep een goede afspiegeling is

gaan het zelf doen’. Bij succes wordt het

van de doelgroep.

enthousiasme om verder te gaan groter. Wanneer
het bijvoorbeeld lukt om samen met de bewoners

In elke fase van het initiatief is specifieke kennis en

zonnepanelen op de lokale basisschool te plaatsen,

een groot aantal competenties nodig. Het is van

wordt hierover gesproken: ‘Wist je dat bij ons in het

grote waarde om specifieke kennis binnen te halen

dorp…’. Mensen hebben bijgedragen aan dit

van bijvoorbeeld een lokale accountant, techneut of

succes en zijn trots dat ze dit als

bankier.

dorpsgemeenschap voor elkaar hebben gekregen.
Vanuit dit kleine succes en het vertrouwen dat dit
heeft gegeven, kan het initiatief werken aan
meerdere innovatieve projecten. Ook stimuleert het
anderen om zelf met nieuwe ideeën te komen.

