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Hoe start ik een lokaal energie-initiatief op

Bond Beter Leefmilieu wil met deze leidraad burgers helpen om samen
energie-initiatieven op te zetten. Samen bouwen we zo aan een duurzame toekomst.

Deze publicatie kwam tot stand met steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en

Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
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Inleiding

De weg naar schone, duurzame energie ligt voor ons. En die hoef je niet alleen te

bewandelen. Sterker nog: door samen aan de slag te gaan, kunnen we de energietransitie

versnellen.

De kans is groot dat er ook in jouw gemeente of stad al heel wat beweegt rond

hernieuwbare energie. Wil je de krachten bundelen of juist zelf een energie-initiatief uit

de grond stampen? Dan ben je hier aan het juiste adres. Met deze leidraad ontdek je in

detail hoe je zelf een lokaal energie-initiatief opricht. In acht stappen, met handige tips.

Doe je liever eerst wat inspiratie op? Dat kan! Vlaanderen barst van de lokale initiatieven.

Overal nemen burgers, lokale besturen en ook bedrijven het heft in eigen handen om de

energietransitie te versnellen. Het tweede deel van deze leidraad vertelt je waar je

inspiratie vindt in Vlaanderen.

Wil je graag nog meer weten? Bekijk het dossier ‘Samen energie besparen, maken en

delen’ op ecobouwers.be voor achtergrondinformatie en de nieuwste updates.

Veel succes!

https://www.ecobouwers.be/samen-energie-besparen-maken-en-delen
https://www.ecobouwers.be/samen-energie-besparen-maken-en-delen
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Leidraad voor een lokaal

energie-initiatief

“Zou het geen goed idee zijn om

zonnepanelen te leggen op het dak van de kleuterschool?” Een lokaal en duurzaam

energie-initiatief begint vaak bij een eerste ingeving. Maar hoe start je een initiatief

en hoe betrek je daar anderen bij? En hoe komen die zonnepanelen dan uiteindelijk

op het dak van de school, voetbalkantine of het gemeentehuis te liggen? Deze

leidraad gidst je doorheen de belangrijkste stappen.

Stap 1: Betrek anderen bij je plannen

Lokale energie-initiatieven of energiegemeenschappen ontstaan niet uit het niets. Vaak is

er een goede aanleiding, en/of is er al een bestaande groep of samenwerking. Dat kan een

buurtcomité zijn of een groep ouders die samen de school, een jeugdlokaal of de

plaatselijke sportinfrastructuur van hernieuwbare energie willen voorzien.

Kijk dus wat er leeft in je omgeving en wie zich samen met jou wil inzetten. Richt een

werkgroep op, organiseer een bewonersavond, betrek de school, sportclub of

jeugdvereniging, houd een enquête. Kijk zeker of je via bestaande organisaties mensen

kan bereiken.

Een energiegemeenschap: die maak je

samen. Verschillende meningen en

perspectieven zijn mogelijk. Probeer een

goed evenwicht te zoeken, zonder dat er

één visie wordt opgelegd. Dat zorgt voor

weerstand en daarmee krijg je niet het

draagvlak dat je nodig hebt. Hoe meer

mensen zich betrokken voelen, hoe

beter.
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Stap 2: Begin klein, maar denk groot

Elk initiatief begint met een missie. Of je nu je hele buurt klimaatneutraal wil maken, of

graag een paar zonnepanelen op het dak van de school zou zien: het belangrijkste is dat

de betrokken mensen energie krijgen van de missie. Het project dat je kiest, moet passen

bij de omgeving (niet elke buurt is geschikt) en bij je groep. Zonder draagvlak, heb je

geen projecten.

Begin misschien sowieso met iets kleins, iets dat behapbaar is en overzichtelijk.

Bijvoorbeeld een energiescan van het jeugdlokaal, of de school of een infoavond over

zonnepanelen. Kijk ook naar wat gebeurt in je buurt. Zijn er al plannen voor je buurt? Kom

dan samen en denk na over hoe het allemaal wat klimaatadaptiever zou kunnen. Gebruik

de ervaringen die je daarbij opdoet om je activiteiten uit te breiden. Wees blij met kleine

stapjes en neem de tijd om het te laten groeien. Succes werkt aanstekelijk en het helpt

het initiatief te laten groeien naar meer.

Hou er rekening mee dat dingen tijd nodig hebben, dat ze bewegen en zich ontwikkelen.

Als je leest over andere projecten, ziet het er altijd makkelijker uit dan dat in werkelijkheid

is. Vooral in het begin moet je volhouden. Daarom is een visie zo belangrijk. Je weet dan

steeds waar je het voor doet. Maar ook concrete, haalbare doelen zijn heel belangrijk. Dan

merk je dat kleine stapjes er toe doen en je hebt vlugger iets om te vieren.
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Zet je missie op papier. Waarom doe je het en wat wil je bereiken?

Bepaal samen de beweegredenen en kernwaarden, de missie en visie, het doel in
functie van de mogelijkheden, voorkeuren en draagvlak in je wijk of buurt.

Voorbeelden van beweegredenen en doel

● klimaatneutrale buurt / school / …  tegen 20XX, 40% reductie broeikasgassen

tegen 2030, …

● klimaatadaptieve buurt tegen 20XX, afkoppeling fossiele brandstoffen,

ontharding, vergroening

● biodiverse wijk / school / jeugdclub …

● circulaire wijk / ..

Missie, visie, kernwaarden

● Ontdek de groepsidentiteit: waar staat de groep voor, waar bevindt zich de

energie voor het realiseren van welke acties?

● Bepaal de gewenste situatie, je groeipotentieel en hoe je je project kan

verwezenlijken: van een (technische) nulmeting van de huidige situatie naar een

realistische visie over de gewenste situatie. Maar maak het niet moeilijker dan

nodig.

Stap 3: Maak je plannen concreet

Wat ga je als groep precies doen, wanneer, waar en met wie? Hoe concreter je je plannen

maakt, hoe duidelijker het stappenplan. Een plan als “we maken onze buurt

klimaatneutraal” is vaak te vaag. Beter zeg je: “we plaatsen zonnepanelen op onze daken

en helpen zo onze wijk meer klimaatneutraal te maken.” Denk ook goed na over hoeveel

tijd het gaat het kosten, welke expertise vereist is en welke middelen en budgetten het

vraagt. Wie je wil bereiken en hoe je dat gaat doen? Hoe duidelijker je plannen zijn, hoe

makkelijker je de volgende stap kan zetten.

Je hoeft ook niet het warm water terug uit te vinden. Waarschijnlijk is er ergens anders

een gelijkaardige actie uitgevoerd die lijkt op jullie plannen. Bespaar jezelf dus dat

uitzoekwerk en leer van de ervaringen van anderen. Je kan gemakkelijk contact leggen

met gelijkaardige initiatieven via organisaties als burgerenergie.be (rescoop),

kennisplatforms zoals Coopkracht, febecoop, Provinciale en stedelijke steunpunten of een

coöperatie bij jou in de buurt.

https://burgerenergie.be/
https://cooperatiefvlaanderen.be/node/47
https://vlaanderen-brussel.febecoop.be/


8

Hoe maak ik de plannen concreet?

● Tussenstap 1: Informeren en inventariseren

○ bekende voorbeelden

○ ondersteunende overheidsinstanties

○ externe expertise

○ potentiële partners

○ …

● Tussenstap 2: identificeren. Welk type acties is geschikt voor jouw buurt of

groep?

○ van kleine acties naar grote verwezenlijkingen

■ energiescans

■ infoavond

■ groepsaankoop zonnepanelen

■ aanleg buurttuin

■ …

● Tussenstap 3: uitwerken van actie(s)

○ wat ga je doen, wanneer, waar en met wie?

○ afgestemd op de mogelijkheden en middelen van de buurt / groep / …

○ stap voor stap op je doel af, ingepast in de tijd

○ SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden)
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Stap 4: Professionaliseer en vind de juiste mensen om mee aan
de slag te gaan

Eens je zicht hebt op welke actie(s) je

gaat uitvoeren en je een idee hebt van

de timing, is het tijd om de juiste

mensen en partners te zoeken. Hoe

groter je het ziet, hoe professioneler je

aan de bak moet. Belangrijk is dan dat

je op zoek gaat naar mensen met de

juiste expertise. Het is makkelijker om

professionals te vinden als je concrete

acties op oog hebt.

Bedenk goed welke kwaliteiten je nodig

hebt om het project te doen slagen.

Lacunes kan je opvangen door

samenwerkingen aan te gaan, maar

deze kwaliteiten zijn belangrijk in een team:

● Technische deskundigheid: Je hebt iemand nodig die (hernieuwbare) technieken

kent, niet enkel in theorie maar ook in de praktijk. En die het leuk vindt om er mee

aan de slag te gaan, niet onbelangrijk.

● Ondernemerschap: Je hebt ook iemand nodig die beslissingen neemt, goed kan

organiseren, analyseren, een project op weet te starten en te besturen. Iemand die

realistisch blijft en vooruit wil.

● Verbindende kracht: Je hebt een verbinder nodig. Iemand die de buurt of

mensen kent en het leuk vindt een praatje te slaan, contacten te leggen en

mensen bij elkaar te brengen.

● Daadkracht: Je hebt doeners nodig voor het oppakken van concrete zaken.

● Administratief talent: Je hebt iemand nodig die de zaakjes op orde houdt met

papierwerk en financiën.

● Communicatietalent: Je hebt iemand nodig die de juiste snaren kan bespelen en

zorgt voor regelmatige, enthousiaste en juiste berichtgeving. Goede

communicatie zorgt voor groei én voor een gunfactor.

Als je als initiatief echt wil groeien en een lokale organisatie van betekenis wil blijven, is

het belangrijk niet alleen op vrijwilligers te blijven draaien. De inzet van vrijwilligers is

onmisbaar en enorm waardevol, maar je bent erg afhankelijk van de tijd en

bereidwilligheid van de nobele vrijwilligers. Vallen de belangrijkste trekkers weg -

bijvoorbeeld omdat ze een nieuwe job hebben - dan loop je het gevaar dat je initiatief een

stille dood sterft. Professionaliseer zodra dat kan, op een manier die recht doet aan het

initiatief. Het vinden van een verdienmodel hoort daar mogelijks ook bij.
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Stap 5: Kies een goede
organisatievorm

Eens de juiste mensen verzameld zijn, moet

je beslissen hoe je je gaat organiseren. Vaak

begint een initiatief met een groep

enthousiastelingen rondom een bepaalde

actie of idee. Dat is goed en nuttig, maar als

er nieuwe thema’s ontstaan, of het idee

wordt steeds groter, kan het teveel worden

voor de groep. Zinvol is om verschillende

werkgroepen op te richten om alles

behapbaar te houden en tegelijk meer te

bereiken.

Ook is een goede juridische vorm van groot

belang. Want je krijgt te maken met

verschillende instanties, regelingen,

procedures, financiële afspraken en

subsidieaanvragen. Hoe groter je wordt als

initiatief, hoe groter ook de

verantwoordelijkheid. De coöperatie is de

meest gebruikte werkvorm, maar dat wil niet zeggen dat elk initiatief als een coöperatie

moet beginnen. Soms past een andere vorm beter bij de acties en de ambities van

demissie. Zo is een werkgroep bijvoorbeeld laagdrempeliger, en misschien meer in

verhouding tot de acties die je wil ondernemen.

Organiseer en professionaliseer

● Stel een kerngroep samen op maat

○ denkers

○ doeners

○ administratie

○ communicatie

● Stel werkgroep(en) samen per thema met trekkers en duwers

Professionaliseer onder de juiste rechtsvorm

○ coöperatie

○ bedrijf

○ vereniging

○ stichting



11

Stap 6: Vind financiering

Er zijn heel wat manieren om energie-initiatieven te financieren, maar je moet wel weten

waar je moet zoeken. Ga het gesprek aan met je gemeente, andere energie-initiatieven

(in de buurt), coöperaties, lokale bedrijven en organisaties. Zij kunnen je initiatief mee op

weg zetten.

Er zijn grofweg drie fasen waarin een project zich kan bevinden: 1) de verkenningsfase, 2)

de ontwikkelfase en 3) de realisatiefase. In de eerste fase verken je de mogelijkheden om

een project te starten. In de ontwikkelfase wordt het plan uitgewerkt en onderzoek

gedaan. In de derde fase gaat het om het realiseren van je actie of project. Bij iedere fase

hoort een ander type financiering. Maar ook de omvang speelt een rol. Het plaatsen van

een windmolen is van een heel andere orde dan het energetisch opknappen van het

sportlokaal. Met een wafelverkoop koop je geen windmolen.

Stap 7: Go!

Uitvoeren maar! Ga voor concrete resultaten. In het begin zijn die klein, maar kleine

successen, brengen grote dromen voort. Kies voor kwaliteit en zichtbaarheid. Betrek

zoveel mogelijk mensen. Het zijn niet alleen de zonnepanelen op het dak van de school

die tellen, maar ook de hele ervaring. Organiseer er bijvoorbeeld een leuk evenement

rond. Leg zo de kiemen voor volgende acties.
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Stap 8: Communiceer en groei

Goede communicatie is essentieel.

Zo bind je mensen aan je initiatief.

Laat zien wat je doet en wat je

resultaten zijn. Toon dat het leuk is

om mee te doen en samen dingen

te realiseren. Zorg dat je initiatief

the talk of the town wordt. Je doet

het immers voor de gemeenschap

en kan trots zijn op wat je doet.

Denk ook al na over morgen. Denk

na over hoe je als initiatief kan

groeien. Blijf innoveren en voorop

lopen. Blijf meebewegen met

ontwikkelingen in de maatschappij. Zorg daarom ook dat je mensen aan boord hebt met

visie op de toekomst.

Organiseer en professionaliseer

● Stel een kerngroep samen op maat

○ denkers

○ doeners

○ administratie

○ communicatie

● Stel werkgroep(en) samen per thema met trekkers en duwers

Betrek, bind en groei

○ communiceer

■ een wervende naam

■ mond-tot-mond: spreek erover in de wijk

■ instrumenten voor je communicatie : flyers, sociale media,

website,...

○ vier successen

○ innoveer: evolueer mee met de technologische en maatschappelijke

ontwikkelingen
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Lokale

energie-initiatieven in

kaart

Inspiratie nodig? Vlaanderen barst van de lokale energie-initiatieven. Overal in het

land nemen burgers, lokale overheden of kleine bedrijven het heft in handen om de

energietransitie te versnellen door lokale energie-initiatieven uit de grond te

stampen. Benieuwd wat er allemaal gebeurt? Wij geven je een overzicht!

Wat is een energie-coöperatie?

Zelfs met een beperkt budget kan je actief bijdragen aan de energietransitie.
Energiecoöperaties en crowdfundings maken dat mogelijk. Zo werkt het: om lid te
worden van een coöperatie, koop je een aandeel. Al meer dan 80.000 Vlamingen deden
dat. Een aandeel heeft een democratische prijs (meestal tussen 100 en 250 euro), en
met het ingezamelde burgerkapitaal investeert de coöperatie in windturbines, grote
zonne-installaties, warmtenetten of andere energieprojecten. Afhankelijk van de
jaarresultaten krijg je een stukje van de winst. Bij sommige coöperaties kan je ook klant
worden en energie afnemen.

Burgerenergie.be

Coöperaties en diensten

Op de interactieve kaart van Burgerenergie.be vind je alle burgercoöperaties in

Vlaanderen terug, samen met hun energieprojecten én -diensten. De kaart geeft dus niet

alleen weer waar alle Vlaamse coöperaties zich bevinden, maar ook waar hun

investeringsprojecten in duurzame energie uitgerold worden of al draaien. Denk dan aan

windmolens, warmtenetten, zonnedaken, groene warmtebronnen en zonnevelden. Ook

hun diensten krijg je netjes te zien: energieadvies, deelmobiliteit, groepsaankopen,

derdepartijfinanciering, enzoverder. De coöperaties nodigen je graag uit om

mede-eigenaar te worden van een energieproject in je buurt. Zo draag je samen bij aan

een eerlijk en duurzaam energiesysteem.

https://burgerenergie.be/kaart/
https://burgerenergie.be/over-ons/
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Burgerenergie.be is een initiatief van REScoop Vlaanderen, de koepelfederatie van

burgerinitiatieven voor hernieuwbare energie

Energiekaart van Energiesparen.be

Projecten en antwoorden op al je vragen

Op energiesparen.be, de officiële website van de Vlaamse overheid beheerd door het

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, vind je nog heel wat andere projecten terug. Het

gaat om projecten van erkende energiecoöperaties - ook van degenen die geen lid zijn

van REScoop Vlaanderen - en van crowdfundingplatformen.

Op de energiekaart van energiesparen.be worden de projecten uitvoerig besproken. Je

leest bijvoorbeeld wat de bijdrage van elke project is aan de energietransitie, door

bijvoorbeeld aan te geven hoeveel gezinnen door dit project jaarlijks kunnen genieten van

duurzame stroom. Ook wordt aangegeven hoe je kan investeren in het project en wat het

jou precies zou kosten. De energiekaart is een rijke bron van informatie.

https://apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/cooperaties
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De energiekaart van Vlaanderen

De energiekaart van energiesparen.be biedt veel meer dan een overzicht van lokale
energie-initiatieven. Ze geeft ook antwoord op volgende vragen:

● Hoe ver staan we met de productie van groene stroom en groene warmte in
Vlaanderen, je provincie of je gemeente? Het bundelt de meest recente officiële
gegevens in grafieken, kaarten en tabellen.

● In welke gemeente en provincie investeert men het meest of (voorlopig nog) het
minst in zonnepanelen en windturbines?

● Hoe energiezuinig zijn de gebouwen in mijn gemeente en provincie?
● Welke energieprofessionals (EPC, EPB) en energiecoöperaties zijn er actief in

mijn buurt?
● Hoeveel energiepremies zijn er aangevraagd en uitbetaald?


