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Programma 

19.30 Plenaire start  
• Korte presentatie Jouw Huis Slimmer, het energieloket in de regio Utrecht 

• Uitreiking Prijs Servicepunt Energie Lokaal 

• Pitch over de bewustwordingscampagne in Zeist “Omlaag die Meter” 

• Stellingen over actuele onderwerpen 

• Uitleg over de deelsessies 

 

20.15 Deelsessies   
• New Grid on the Block: anders omgaan met de netaansluiting 

• Warme Wijken: inwonersonderzoek door sociologie studenten  

• Regionale Energie Strategie: wat kunnen energie initiatieven? 

• 50% Lokaal Eigendom bij Energieprojecten: hoe realiseren we dat? 

• Energie regisseurs: hoe helpen we bewoners naar de eindstreep bij verduurzaming? 

• Succesvolle initiatieven: voorbeelden van energiewinkels in de regio 

 

21.15 Borrel & Mogelijkheid bezoeken Energiemarkt 



 Jouw Huis Slimmer 
 SLIMMER.NL 

 HUIS 

 JOUW 

  
Jouw Huis Slimmer: het online energieloket van 15 
gemeenten in de regio Utrecht (U-Thuis). 

 Ondersteuning door Jouw Huis Slimmer voor energie-
initiatieven en gemeenten. 

  



 SLIMMER.NL 

 HUIS 

 JOUW 

Het woningprofiel geeft informatie die voor de bewoner 
relevant is en brengt hem in contact met lokale initiatieven. 

 Woningprofiel 



 Menukaart inkoopactie 
 SLIMMER.NL 

 HUIS 

 JOUW 

 

Jouw Huis Slimmer ondersteunt: 

• Activiteitenpagina op Jouw Huis Slimmer 

• Aanmeldpagina op Jouw Huis Slimmer 

• Publiciteit 

• Administratieve afhandeling 

• Eventueel hulp bij selecteren aanbieders 



 Aanmeldpagina 
 SLIMMER.NL 

 HUIS 

 JOUW 

  



 Publiciteit 
 SLIMMER.NL 

 HUIS 

 JOUW 



 Administratieve 
afhandeling  SLIMMER.NL 

 HUIS 

 JOUW 

1. Bewoners melden zich aan via actiepagina 

2. Aanmeldingen worden naar betrokken uitvoerders 
gestuurd 

3. Opnamen en offertes door uitvoerders 

4. Bewoners geven akkoord op offerte 

5. Uitvoerder voert uit en stuurt factuur 

6. JHS stuurt evaluatie en verwerkt maatregelen in 

systeem JHS voor het energie-initiatief.  



 Ervaringen & meedoen 
 SLIMMER.NL 

 HUIS 

 JOUW 

• Isolatieactie Energiegroep Bunnik (afgerond) 
• 33 aanvragen 
 
• Actie Energieke Buren (Utrecht), doorlopend 
• 142 aanvragen tot nu toe 
• isolatie en zonnepanelen 

 
• Isolatieactie EnergieRijk Houten (loopt tot 30 april) 
• 90 aanvragen tot nu toe 

 
Glas  Geïnteresseerd? 

• Anne-Marie Zwanink, regiocoördinator JHS 
• anne-marie@jouwhuisslimmer.nl 
Glas 



Prijs Servicepunt Energie Lokaal 

Inmiddels ruim 50 energie initiatieven in de provincie Utrecht 

 

Voorwaarden: 

• Het initiatief is actief in de provincie Utrecht 

• Het initiatief wordt geleid door bewoners 

• Het initiatief heeft geen winstoogmerk 

• Het is een collectief initiatief van minimaal 5 bewoners 

• Het initiatief richt zich op energiebesparing of duurzame energie 

• Het initiatief/project vond plaats tussen 1 april 2018 en 1 april 2019 

 

Jury gekeken naar:  

• Impact van het initiatief 

• Betrokkenheid van gemeenschap 

• Handelingsperspectief 

• Voorbeeldfunctie 



Prijs Servicepunt Energie Lokaal 
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Hier filmpje toevoegen 



Stichting Energie Zeist 

Prijs Servicepunt Energie Lokaal 
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https://vimeo.com/user1857320/review/317198346/64a15c39a9


Ik sluit me aan bij de doelstelling 50 % 

lokaal eigendom 
 

Stellingen 



De Regionale Energie Strategie is een 

overheidszaak, energie initiatieven hebben in 

het opstellen hiervan geen rol. 

Stellingen 
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Gemeenten moeten inwoners meer 

voorlichten over de stappen die ze nemen 

voor het realiseren van gasloze wijken. 

Stellingen 



Veel bewoners in Nederland hebben 

interesse om hun woning te verduurzamen, 

maar de ontzorging mist om de eindstreep te 

halen.  

Stellingen 



Elke gemeente zou een onafhankelijke 

energiewinkel moeten hebben 

Stellingen 



Stellingen 

De Netaansluiting is een struikelbok 

(geweest) voor de realisatie van mijn 

project 



Zalen Deelsessies 

 

Statenzaal: Regionale Energie Strategieën, wat kunnen energie initiatieven? 
 (Ieke Benschop, Natuur en Milieufederatie Utrecht) 
 

   Zaal 1: Warme Wijken: inwonersonderzoek door sociologie studenten 
 (Aart-Kees Evers, provincie Utrecht; Remco Spoelstra, ODRU) 
 

   Zaal 4: Energie regisseurs: hoe helpen we bewoners verder?  
 (Kees Stap, Energiepaleis; Peter van Mondfrans, Energie-U) 
 

 Zaal 5: 50% Lokaal Eigendom bij Energieprojecten: hoe realiseren we dat? 
 (Gerlach Velthoven, REScoopNL / Betuwewind) 

 

   Zaal 6: Succesvolle initiatieven: voorbeelden van energiewinkels 
 (Eigenwijkse Energie Cooperatie / Stichting Energie Zeist) 
 

   Zaal 19: New Grid on the Block: anders omgaan met de netaansluiting 
 (Martine van der Woude, gemeente Wijk  bij Duurstede)  

 
 



Energiemarkt tijdens borrel 

Jouw Huis Slimmer: het energieloket van de gemeenten in de regio Utrecht 

Team SNEL: ondersteunt woningcorporaties, gemeenten, bouwers en installateurs bij het verduurzamen van 

bestaande woningen. 

Studenten Universiteit Utrecht: presenteren onderzoek naar de rol van energie initiatieven bij het 

verduurzamen van particuliere woningen. 

Vertegenwoordigers van energie coöperaties uit de provincie Utrecht: gaan in gesprek over de provinciale 

samenwerking tussen energie coöperaties. 

REScoopNL: helpt duurzame energiecoöperaties bij het realiseren van duurzame energieprojecten. 

Hier Opgewekt: hét landelijk kennisplatform voor en door lokale energie initiatieven. 

Coöperatie Hoom: een landelijke coöperatie die lokale energiecoöperaties en initiatieven ondersteunt bij 

energiebesparing. 

Rijne Energie: een coöperatie die grootschalig duurzame energie willen opwekken in de polders Rijnenburg en 

Reijerscop. 

Energychallenges: het project waar gedrag en techniek samenkomen en jongeren het verschil maken 

Energiewerkplaats: dé online community van professionals die werken aan de Utrechtse energietransitie. 

Buurauto: elektrische deelauto’s systeem, mogelijkheden voor succesvolle samenwerking met coöperaties. 



Zalen Deelsessies 

 

Statenzaal: Regionale Energie Strategieën, wat kunnen energie initiatieven? 
 (Ieke Benschop, Natuur en Milieufederatie Utrecht) 
 

   Zaal 1: Warme Wijken: inwonersonderzoek door sociologie studenten 
 (Aart-Kees Evers, provincie Utrecht; Remco Spoelstra, ODRU) 
 

   Zaal 4: Energie regisseurs: hoe helpen we bewoners verder?  
 (Kees Stap, Energiepaleis; Peter van Mondfrans, Energie-U) 
 

 Zaal 5: 50% Lokaal Eigendom bij Energieprojecten: hoe realiseren we dat? 
 (Gerlach Velthoven, REScoopNL / Betuwewind) 

 

   Zaal 6: Succesvolle initiatieven: voorbeelden van energiewinkels 
 (Eigenwijkse Energie Cooperatie / Stichting Energie Zeist) 
 

   Zaal 19: New Grid on the Block: anders omgaan met de netaansluiting 
 (Martine van der Woude, gemeente Wijk  bij Duurstede)  

 
 



Dank voor uw aanwezigheid!  
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