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Fons Janssen

VOORWOORD  
KLIMAAT ENERGIE KOEPEL

Beste lezer,

terwijl ik dit schrijf, onderschrijft het merendeel van de organisaties 
het Klimaatakkoord hoe we in 2030 de broeikasgas emissies met 50% 
wil verminderen ten opzichte van 1990. Nederland wil haar aandeel 
waar maken om te zorgen dat de wereld zich gaat houden aan het 
akkoord van Parijs om grote schade van klimaatverandering te 
voorkomen voor mens en natuur. 

Het komende jaar zal het klimaatdebat zich verder ontwikkelen 
op sectoraal niveau en met name ook op regionaal niveau met de 
Regionale Energie Strategieën. Hierbij zal draagvlak en begripvolle 
dialogen met buurtgenoten en stakeholders cruciaal zijn om de 
minimumgrens van de doelen te behalen. Willen we echter meer 
bereiken, dan moeten zoveel mogelijk stakeholders kunnen aanhaken 
en meedoen om daadwerkelijk de energietransitie een handje mee te 
helpen.

Met een kopgroep van Groningse jonge werkenden hebben we op 
11 oktober tijdens het evenement “KEK on RES Groningen” een begin 
gemaakt en is er een grote werkgroep ontstaan die de RES in Groningen 
wil ondersteunen. Er zit veel enthousiasme en positieve energie in de 
werkgroep die aanstekelijk werkt, maar het is ook een werkgroep die 
begrip heeft voor provinciegenoten die er nog anders in staan. Dit 
rapport geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de 
dag. Veel leesplezier en deel het vooral met andere mensen die ook 
hulp kunnen gebruiken bij andere regio's. 

Initiatiefnemer Fons Janssen, bestuurslid KEK

Onze huidige jonge werkenden, de Millennials, staan te trappelen 
om actief mee te praten en mee te denken over het nieuwe beleid 
dat  nodig is,  te helpen door analyses te maken en de plannen uit 
te voeren. Zij realiseren zich dat het in hun werkcarrière gebeurt, 
waarin emissie neutraliteit gehaald moeten worden richting 2050 
en wellicht in Nederland misschien wel eerder. Velen van hen 
hebben de intrinsieke motivatie om Nederland te verduurzamen 
en hoe de sectoren daar aan kunnen bijdragen. Dat biedt een 
nuttig perspectief om beleidsvorming beter te maken. 

Voorwoord
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PROGRAMMA
11 OKTOBER

Tijd Programma onderdeel

12:00 Inloop + Lunch

12:34 Welkomswoord KEK (Fons Janssen)

12:55 De New Energy Coalition (Gertjan Lankhorst)

13:05 De Regionale Energie Strategie Groningen (IJzebrand Rijzebol)

13:30 Draagvlak Brainstrom Netwerk in kaart RES Casus 

15:00 Pauze

15:30 Draagvlak Brainstrom Netwerk in kaart RES Casus

16:30 Synthese

17:00 Borrel

> figuur 1. Momentopname van het welkomswoord van KEK
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Het evenement begon met een lunch, zodat deelnemers elkaar al op een  informele en ongedwongen manier kunnen leren kennen. In 
de plenaire opening werd de situatie van de RES regio in kaart werd gebracht en benadrukt waarom het evenement plaatsvindt.. 

KEK bestuurder Fons Janssen benadrukte  dat de huidige generatie jonge werkenden een hele belangrijke rol spelen in het laten slagen 
van het Klimaatakkoord. Directeur Gertjan Lankhorst vertelt over het belang van samenwerken tussen organisaties om de energietran-
sitie te laten slagen en hoe de locatie de “Energy Academy Europe” hier aan bijdraagt. Tot slot vertelde IJzebrand Rijzebol, voorzitter van 
het de RES stuurgroep, het belang van draagvlak voor de RES en welke moeilijke aspecten hier aan zitten.

ALGEMENE OPENING
INLOOP EN WELKOMSWOORDEN

> Fons Janssen

> Gertjan Lankhorst

> IJzebrand Rijzebol
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Uitkomsten

1. Één organisatie die een standaard verduurzaming pakket 
levert
Bij sommige mensen bestaat wel de wil om hun huis te verduurzamen 
maar het is lastig om hier juiste en complete informatie over te 
verzamelen. Door in één organisatie de totale uitvoer onder te 
brengen wordt een duurzame woning aantrekkelijker en is het 
makkelijker mensen te bewegen hun huis te verduurzamen. Deze 
organisatie zou een schakel kunnen zijn tussen de consument, 
en de verschillende instanties. Deze instanties zijn bijvoorbeeld 
isolateurs, installateurs van zonnepanelen en hybrideketels en 
andere bedrijven die bijdragen aan het verduurzamen van de 
woning. Ook kan de organisatie helpen met het aanvragen van 
subsidies en zo de consument veel werk uit handen nemen. Dit 
verlaagt de drempel tot het verduurzamen van de woning. De 
organisatie zal kosten hebben voor personeel en kantoor, maar dit 
kan mogelijk deels of geheel bekostigd worden uit bijdragen van de 
aangesloten organisaties, die ook hun werk zien toenemen. 

2. Gastles op basisscholen om kinderen te bereiken
Kinderen zijn de toekomst en zijn ook bepalend voor het gedrag 
van hun ouders. De campagne tot het scheiden van afval 
heeft een zeer positief effect gehad en het gedrag van mensen 
beïnvloedt. Door als jonge professional gastlessen te geven 
op scholen worden zo de ouders bereikt via hun kinderen. Het 
helpt ook om de volgende generatie bewust gemaakt van het 
milieu en het beïnvloeden van de toekomstige levensstijl van de 
huidige generatie basisschoolkinderen is mogelijk eenvoudiger 
dan het beïnvloeden van de levensstijl van de huidige generatie 
volwassenen. Het is wel belangrijk een goede balans te vinden in het 
lesmateriaal. Een te rooskleurige voorstelling van zaken over hoe 
makkelijk de energietransitie zal verlopen benadrukt onvoldoende 
de noodzaak tot verandering en zal weinig effect hebben. Een te 
negatieve voorstelling zou op kritiek kunnen rekenen vanuit meer 
activistische hoek en zou mensen kunnen ontmoedigen. Steun van 
een bedrijf zou de kwaliteit van de gastlessen ten goede kunnen 
komen qua kennis en budget voor materiaal, maar affiliatie met 
sommige bedrijven kan ook reden zijn tot het in twijfel trekken van 
het gedoceerde.

Het vraagstuk was: "Hoe kunnen we jonge werkende Groningers 
meedoen om het draagvlak voor de energietransitie te creëren in 
gehele provincie?"

Opzet
Na een inleidende sessie begon een brainstorm waarbij iedere 
deelnemer associaties met "draagvlak" op papier kon zetten. Deze 
associaties werden in groepjes verder uitgewerkt en de meest 
veelbelovende werden in groepjes uitgewerkt en gepitcht. De 
resultaten hiervan zijn hieronder omschreven.

WORKSHOP 1
DRAAGVLAK BRAINSTORM

> Ideeën worden gepitcht bij de "Brainstorm Draagvlak".

> Deelnemers in gesprek hoe jongeren en jonge werkenden kunnen bijdragen aan het vormen van draagvlak
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3. De duurzame bustour
Voor veel mensen is de energietransitie een ver-van-je-bed show. Door middel van een duurzame bus kan het letterlijk dichter bij mensen 
gebracht worden. Een duurzame bus, die rijdt op waterstof of elektrisch, met interactieve schermen, kan mensen informeren over wat 
zij kunnen doen en wat er om hen heen speelt. In de bus heb je een scherm met lokale helden (Kraantje Pappie, Arjen Lubach, Ranomi 
Kromowidjodjo, Arjen Robben bijvoorbeeld) die hun persoonlijke verhaal vertellen en meer uitleggen over bijvoorbeeld waterstof, 
biomassa of zonneparken. Verder kan je in de bus inzoomen naar je eigen huis of bedrijf, om te kijken of er zonnepanelen op het dak 
kunnen en of je nog meer kunt isoleren. De bus rijdt elk weekend naar een andere plek om zo een groot bereik te hebben.

4. Van de bubble naar de borrel
Het idee van deze groep is om als jonge professionals uit onze bubble te treden en buurtborrels/BBQ’s/picknicks te organiseren, om 
mensen samen te brengen en daar ook de verduurzaming van die buurt te bespreken. Hier kan je klein mee beginnen: je eigen huis 
verduurzamen (maar bijvoorbeeld een collectieve offerte opvragen), samen een buurtauto nemen in plaats van iedereen een eigen auto, 
of misschien wel een buurtzonneparkje. Een belangrijke vraag is: hoe bereik je mensen hiermee? Niet iedereen staat hier immers voor 
open. Hier zijn verschillende antwoorden op gevonden: 

• Een positieve insteek is superbelangrijk, alle beetjes helpen
• Niet te abstract maken, maar juist concreet. Het zou leuk zijn om door middel van proefjes/visualisaties mensen te kunnen laten zien 

waar het om gaat, in plaats van alleen maar abstract over coëfficiënten te praten
• Focus niet alleen op duurzaamheid, want daar is niet iedereen in geïnteresseerd, maar focus juist op dingen als wooncomfort 

vergroten (minder tocht), en de energierekening verlagen.
• Verder is het altijd leuk als bedrijven dit sponsoren door bijvoorbeeld een grote rol tochtstrips beschikbaar te stellen, waar mensen 

een stuk van kunnen meekrijgen om direct mee bezig te gaan. 
• Als er een lokale ‘leider’ bij is en meewerkt, dan helpt dit veel! Dit hangt natuurlijk af van de buurt. Voorbeelden zouden kunnen zijn 

actieve mensen in de buurt, die veel mensen kennen.

Belangrijke bevindingen:
1. Bij de vier verschillende ideeën die zijn uitgewerkt is de belangrijkste overeenkomst dat het staat of valt met goede communicatie: 

waar gaat het nou eigenlijk over, die energietransitie? En waarom moet ik daaraan meedoen? Dit is precies waar draagvlak om 
draait: als je niet goed communiceert en mensen niet meekrijgt, dan zal het verduurzamen een lang en moeizaam proces worden. 
Als mensen het proces steunen, omdat ze erbij betrokken zijn en weten waar het over gaat, kunnen ze zelf ook meehelpen.

2. De ideeën zijn in twee uur ontwikkeld en gedeeltelijk uitgewerkt. De volgende stap is kijken hoe ze verder in de praktijk kunnen worden 
uitgevoerd door of met hulp van de jonge werkenden in provincie Groningen die de energietransitie een warm hart toedragen. 

                       Visualisatie van de duurzame bustour <
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De kracht van een collectief is meer dan de kracht van het 
individu. Het vraagstuk van de workshop is: “Hoe kunnen we jong 
werkend Groningen verenigen en een duidelijke podium voor hun 
stem geven?”

Opzet
De workshop is verlopen in drie fases. In de eerste fase is het in 
kaart gebracht welke netwerken in en om de provincie Groningen 
er al zijn omtrent verduurzaming. Tijdens de tweede fase werd er 
nagedacht welke netwerken samen effectiever kunnen worden in 
gezamelijke doelen. In de laatste fase werd er gekeken hoe deze 
samenwerkingen opgesteld kunnen worden. 

WORKSHOP 2
NETWERK IN KAART

Fase 1: Netwerk op de kaart zetten

> Bijgeknipte uitkomst van de workshop "Netwerk in Kaart"
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Fase 2: Kansen in verbinding
Na het visualiseren van de bekende netwerken stelden we de 
kansen tot samenwerking tussen de netwerken vast, legden we 
verbinding tussen bestaande en nieuwe netwerken en brachten 
we de potentiële samenwerkingsverbanden in beeld. Zo zijn de 
energiecoöperaties in heldere verbindingen te zien met elkaar, en 
liggen er een aantal verbindingen naar de KEK. De kansen waren 
echter zeer interessant, te zien als gele lijnen. Een aantal potentieel 
zeer vruchtbare samenwerkingsverbanden die wij herkennen is:

1. Ommekracht en KEK
2. Gebiedscoöperatie Westerkwartier en RES
3. Living Lab Westerkwartier en ‘VanOns’ (Bronnen, Energie en 

Mobiliteit)
4. De netwerken die rondom Pekela bekend zijn. Dit zijn:

• Coöperatie Pekela Duurzaam
• Innovatiehub Oost Groningen (IHOG)
• ENGIE
• Stichting Schoorlemmer

Fase 3: Hoe gaan we dit organiseren?

Tijdens het verkennen van de kansen werd duidelijk dat de kansen 
al snel in onderwerpen onderverdeeld konden worden. Daarnaast 
bleek dat de KEK bij uitstek een goede plek blijkt om YP’s te 
koppelen aan andere netwerken. De kans die na de pauze dan ook 
werd uitgewerkt was ‘KEK als loketfunctie’. We noemen dit loket: 
loket M (de 'M' voor Millennial).

In het kort houdt de loketfunctie in dat young professionals op een 
laagdrempelige, transparante manier particulieren van informatie 
en adviezen voorzien voor een duurzamer leven.

Doelgroep: particuliere consumenten
Loket M zal drie functies krijgen:
1. Forum
2. Kennisbank
3. Marktplaats

De kernwaarden van de organisatie zijn:
• Laagdrempelig
• Transparant
• Onafhankelijk 

Wat het loket uniek maakt, is dat enkel YP’s mogen bijdragen aan 
de inhoud. De YP’s opereren uit eigen naam om zo te voorkomen 
dat bedrijfsbelangen de boventoon kunnen voeren. Het platform 
is echter wel voor iedereen toegankelijk om vragen te stellen. 
Op deze wijze kunnen Young Professionals hun kennis delen, en 
wordt deze kennis toegankelijk gemaakt voor iedereen. 

Hoe werkt het?
Loket M is een uitgewerkt en zelfstandig draaiend online 
platform dat gedragen is door young professionals uit zoveel 
mogelijk sectoren. Zolang jij als persoon een bijdrage levert of 
wil leveren aan een duurzame toekomst, mag je bijdragen aan 
het platform. Doordat het platform transparant en onafhankelijk 
is, en haar eigen doel nastreeft zonder verdere belangen zal er 
een resultaatgerichte organisatie ontstaan. Young professionals 
werken allemaal op eigen naam, en werken vanuit een intrinsieke 
motivatie. Door bedrijfsnamen en bedrijfsbelangen buiten de 
deur te houden waarborgen we de integriteit van de leden en de 
gemeenschap. 

Forum
Het forum is ingericht zoals een forum bij iedereen bekend is. 
Door een democratisch stemsysteem (zoals Reddit) worden 

vragen door de gemeenschap gekozen om beantwoord te 
worden. Het forum is dusdanig laagdrempelig dat een particuliere 
huiseigenaar bijvoorbeeld een vraag kan stellen over zijn of haar 
huis. De gemeenschap is tegelijkertijd dusdanig professioneel dat 
organisaties als de RES zich geroepen voelen om hier de noodzakelijke 
vragen te stellen om de stem van de young professionals te vinden 
en te gebruiken.

Kennisbank
De kennisbank heeft een breed aanbod van kennis verzameld 
in de vorm van artikelen, whitepapers, blogs, vlogs en andere 
manieren van kennisdeling. Dit kunnen landelijk onderwerpen zijn, 
Klimaatakkoord, RES, maar ook gaswinning en krimpregio’s.

Marktplaats
Op de marktplaats komen grotere, uitgebreidere vragen aan de 
orde. Voorbeeld daarvan zijn: ‘ik wil mijn wijk verduurzamen, hoe 
pak ik dat aan?’ ‘of, hoe kan ik een autodeelcommunity opzetten in 
de mijn buurt?’ Het aanbod presenteert zich hier in de vorm van de 
YP’s met specifieke kennis.

Inspiratie voor de website of het platform: 
https://futureproof.community/   

De droom
Onze droom is een platform waar een particuliere consument antwoord 
kan krijgen op voor hen relevante duurzaamheidsvraagstukken 
op een laagdrempelige en transparante manier. Bovendien willen 
we dat de particuliere consument zich met elkaar kan verbinden 
zodat zij gericht een uitvraag aan de aanbodzijde kan doen, of de 
aanbodzijde kan inspelen op de behoefte van de consument. Door 
particulieren (en bedrijven) een plek te geven waar zij (virtueel) young 
professionals kunnen ontmoeten kunnen young professionals 
bijdragen aan een betere toekomst.  
We redeneren daarbij vanuit de particuliere consument, en richten 
ons platform daarbij in vanuit de particulier. Bijvoorbeeld: vakantie, 
vervoer naar je werk, duurzaam wonen, duurzaam ouderschap, 
werknemerschap, bedrijfsvoering (als ondernemer), etc.

Roeien met de riemen die we hebben
Het is van belang te kijken welke mogelijkheden er al zijn om snel een 
platform te bouwen, zoals Slack of Facebook zodat de eerste versie 
al snel gelanceerd. Hoe gaan we zo snel mogelijk zoveel mogelijk 
mensen laten meewerken aan het bouwen van dit platform? 
Geïnspireerd op het solarteam in Groningen is het slim om op de 
klimaattop een doel te stellen voor volgend jaar op de klimaattop. Zo 

> Model M, een platform om informele samenwerking met young 
professionals te bevorderen
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kunnen we hopelijk een mooie club mensen verzamelen die dit platform op willen richten en bouwen. Dit doen we door een soort poster 
waarop we dit kort toelichten, of, indien mogelijk, met spreektijd. 

Wat zijn de volgende stappen?
1. Kerngroep maken die hier max. 4 uur per week mee bezig kan zijn
2. Strategie bepalen. Vragen zoals: 

a.    Rollen we dit eerst lokaal uit of gaan we direct landelijk
b.    Welke mijlpalen willen we bereiken het komend jaar?
c.    Hoe gaan we content verzamelen?

3. Future proof community en daar aansluiting vinden qua website en opbouw etc. 
4. Sectoren benoemen die we willen toevoegen binnen ons platform
5. Aansluiting netwerkmapping met RVO warmteatlas 

Financiën
Er zijn op dit moment geen budgetten beschikbaar vanuit KEK. We moeten een begroting maken zodat we kunnen onderzoeken in 
hoeverre we hiervoor gebruik kunnen maken van een subsidie of andere budgetten. We kunnen daarbij ook denken aan crowdfunding.

> De netwerken in (de stad) Groningen in kaart gebracht met een brainstorm
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Het vraagstuk is: “Hoe kom je tot een energietransitie in je wijk 
of dorp?”

Opzet
Drie groepjes van young professionals zijn aan de slag gegaan met 
de energietransitie in respectievelijk Leek, Paddepoel (Gemeente 
Groningen) en ’t Zand. In alle groepjes was een deelnemer aanwezig 
die zelf was opgegroeid en/of nog woonde in de dorpen Leek en 
’t Zand of de wijk Paddepoel. De groepjes kregen de hoofdvraag: 
Stel dat jullie verantwoordelijk zouden zijn voor de energietransitie 
in Paddepoel/Leek/’t Zand, hoe zou het traject er de komende jaren 
uit zien? Wat zijn de belangrijkste aspecten die moeten worden 
meegenomen?

WORKSHOP 3
RES CASUS

Er kwamen drie totaal verschillende plannen van aanpak uit. 
Iedereen streefde naar draagvlak, maar op een andere manier. 
Passend bij wat Paddepoel, Leek en ’t Zand uniek maakt. De drie 
manieren zijn als volgt uiteen te zetten:

·     Draagvlak door autoriteit en professionaliteit 
Paddepoel is uniek omdat daar weinig eigen-woningbezitters 
zijn. Het zijn vooral corporatiewoningen. De groep koos ervoor 
om geen ‘schijn’ democratische bewoners-inspraakavonden te 
houden, aangezien met deze inspraak maar weinig wordt gedaan. 
Het meest eerlijke was om dit heel duidelijk te maken naar de 
bewoners. Nadat uit uitvoerig onderzoek was gebleken wat de 
meest kosteneffectieve opties was, werden er grote partijen 
ingehuurd om de huizen van het gas af te halen. De focus lag 
op ontzorgen van bewoners. Er was heldere communicatie 
door middel van een persoonlijk aanspreekpunt, maar geen 
mogelijkheid tot beïnvloeding. Draagvlak kwam door eerlijkheid 
over het proces en vertrouwen in professionaliteit. 

·      Draagvlak door intrinsieke motivatie en vertrouwen
In ’t Zand is veel draagvlak voor de energietransitie, mede doordat 
veel mensen behoorlijk wat hebben gemerkt van het probleem met 
fossiel, namelijk bevingen. Er is een hoger opgeleid publiek en veel 
onderling vertrouwen. Er is een technocratisch opzet, duidelijke 
trekkers en met heldere momenten van inspraak. Deels haalt ’t 
Zand expertise van buiten, ondersteund door de RES Groningen, 
maar deels doen ze het zelf. Ook bij financieringsstructuren is 
ondersteuning nodig, maar op grote lijnen trekken ze het zelf. 
Niet iedereen is betrokken, maar iedereen is wel door vertrouwen 
verbonden.

·      Draagvlak door luisteren en elkaar kennen
In Leek is het "ons kent ons". De meeste mensen ontmoeten 
elkaar op de verenigingen (voetbal en volleybal), maar ook in de 
supermarkt. In Leek leek de aanpak van het betrekken van veel 
mensen in een vroeg stadium het beste, want plannen van buiten 
worden niet (zomaar) geaccepteerd. Je start in Leek van onderop 
en werk langzaam naar boven. Eerst bij de ontmoetingsplekken 
een campagne starten over het waarom en het wanneer, dan 
wijkbijeenkomsten, dan wijkvertegenwoordigers, dan bundelen 
van plannen tot een gedeelde wijkvisie en dan pas de uitvoering. 
De brede betrokkenheid aan het begin bepaalt de slagingskans 
aan het einde. 

Belangrijkste inzichten: 
1. Draagvlak kent meerdere routes, verschillend per situatie.  
2. We hebben elkaar nodig in de regio;
3. Zoek de balans tussen het structureren van dergelijke trajecten 
versus ruimte voor maatwerk per traject.

> Deelnemers analyseren hun wijk omtrent het organiseren van 
een buurtavond.

> Een buurtavond wordt gesimuleerd.
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Verschillende aanwezigen van KEK on RES Groningen gaven na 
afloop van het evenement aan om in hun eigen omgeving of eigen 
RES regio een soortgelijk evenement te organiseren. Dit juichen 
we natuurlijk toe! Middels onderstaand plan van aanpak willen we 
young professionals een handreiking geven hoe zij zelf ook een 
KEK on RES evenement kunnen organiseren. 

Stap 1: Zorg voor een win-win idee. 
Het idee was ontstaan na een gesprek met gedeputeerde Nienke 
Homan. We vroegen onszelf af of het niet mooi zou zijn als jonge 
enthousiaste mensen uit eigen regio kunnen helpen om inwoners 
en jongeren in staat te stellen hun ouders en buurtgenoten te 
motiveren om ook mee te doen. Zo zorgen we dat jongeren enerzijds 
erbij betrokken worden, anderzijds dat bepaalde doelgroepen in 
de maatschappij ook aangehaakt kunnen worden voor het vormen 
van maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie. 

Stap 2: Maak een toezegging vanuit beide zijden en maak de 
doelen haalbaar
In een vervolggesprek keken we naar wat haalbaar is hoeveel 
deelnemers we bij dit eerste evenement kunnen betrekken. Er 
werden verschillende scenario’s gemaakt waarbij er één gekozen 
wordt. In principe hoeft het niet veel te kosten behalve wat catering, 
brainstorm materialen en de huur van een zaal. Het belangrijkste 
is om in te schatten hoeveel mensen je in een bepaalde tijd kan 
motiveren om naar het evenement te komen.

Stap 3: Vorm een grote werkgroep van vrijwilligers
Toen we in maart het proces begonnen hadden we bij KEK 8 
personen die in Groningen werkten of woonden. Deze personen 
waren benaderd om mee te werken, waarop allen positief 
reageerden. Via LinkedIn is het heel gemakkelijk om extra mensen 
uit je directe of tweedegraads netwerk te vinden die eventueel 
kunnen bijdragen aan de organisatie van het evenement. 
Door de groep groter te maken, wordt het werk behapbaar op 
vrijwilligersbasis (1 à 4 uur per week).

Stap 4: Creëer eigenaarschap in de werkgroep
Tijdens het vormen van de werkgroep is het belangrijk dat er een 
gemeenschappelijk begrip ontstaat tussen de vrijwilligers waarom 
we dit samen doen. Vervolgens is het van belang een helder doel 
te stellen, een plan van aanpak te maken en al snel te beginnen 
met de programmering. Bij het vormen van het programma is het 
cruciaal de partners waar je mee samenwerkt, te benaderen wat zij 
willen inbrengen. In de uitvoer en het samenstellen van de plannen 
is het belangrijk een regelmatige call of bijeenkomst te plannen 
om vooruitgang te boeken. Advies is om dit één keer per week te 
organiseren. 

Stap 5: Stel mijlpalen en vier ze ook
Het teamgevoel wordt versterkt als tussentijdse doelen ook 
gehaald worden. Dit zorgt voor een positief gevoel dat je als groep 
in staat bent om complexe grote zaken aan te pakken. Tijdens het 
process is het ook van belang om elkaar persoonlijk beter te leren 
kennen. Een borrel of etentje kan hiervoor zorgen. 

Stap 6: Maak de programmering af en laat het gebeuren
In de laatste weken is het van belang dat de programmering 
tot in de puntjes uitgewerkt is en dat verschillende personen 
verantwoordelijk zijn voor de programmaonderdelen. Hoe beter 
de logistieke zaken geregeld zijn, des te meer aandacht gegeven 
kan worden aan de inhoud en het proces. Op de dag zelf kan je 
echter niet alles in de hand hebben en is het belangrijk om daar 
creatief mee om te gaan als team. Door voldoende eigenaarschap 
te creëren in de aanloop naar het evenement kan er goed 
worden ingespeeld op onverwachte zaken door de individuele 
werkgroepleden. 

Stap 7: Reflecteer en rapporteer het vervolg
Een evenement voorbereiden en uitvoeren is leuk, maar is slechts 
het halve werk. Het goed uitwerken van de ideeën en ervaringen 
is cruciaal om de te leren lessen uit het evenement te distilleren 
en door te geven. Het rapport vormt een presentatiestuk en een 
handreikingwaar mensen verder mee kunnen werken.  

MANIER VAN
AANPAK

> Tussentijdse resultaten moet men ook vieren (v.l.n.r. Arnout, Anna, Annelies, Sarah, Ceciel)
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VOORUITBLIK & SLOTWOORD

Bij de borrel van het evenement was de algemene impressie dat verschillende deelnemers bereid zijn 
om als vrijwilliger bij te dragen aan het RES proces in hun eigen regio. Verschillende deelnemers gaven 
aan dat zij het leuk vinden om met hun eigen generatie naar dezelfde opgave te kijken, terwijl ieders 
achtergrond volledig verschillend is qua werk, regio of sector. Dit heeft ervoor gezorgd dat momenteel 
31 young professionals aangegeven hebben om onderdeel te worden van de nieuwe werkgroep. 

Op 22 november is het volgende brainstormmoment geprikt in de stad Groningen. Hierbij worden de 
bestaande ideeën nogmaals naar voren gebracht die door de initiële werkgroep verder uitgewerkt 
worden. Verder is er ruimte om nieuwe ideeën vorm te geven en bestaande ideeën verder uit te diepen 
om de gemeenschappelijke belangen van de huidige en toekomstige generaties te behartigen. 

Tegelijkertijd zijn de Jonge Klimaatbeweging (JKB) en KEK bezig met het ontwikkelen van een nationaal 
initiatief om te zorgen dat jongeren participatie in iedere RES regio georganiseerd wordt. Op deze manier 
worden er zaken bottom-up en top-down georganiseerd, zodat de huidige generatie jonge leiders 
optimaal voorbereid zijn om de belangrijke besluiten te maken over enkele jaren. 

Tot slot willen we Nienke Homan bedanken om ons onder de aandacht te brengen van de stuurgroep 
RES Groningen, Gertjan Lankhorst en collega’s van New Energy Coalition voor het faciliteren van het 
evenement  en IJzebrand Rijzebol om tijd te maken om over de situatie van de RES Groningen te vertellen. 

Slotwoord

Als werkgroep hebben we zeer genoten van het evenement door andere young professionals in Groningen 
te leren kennen en ons te verdiepen in de uitdagingen die we samen ervaren. Het  enthousiasme en de 
bereidheid om andere jonge Groningers mee te nemen in een van de belangrijkste uitdagingen van deze 
tijd stemt ons in goed vertrouwen om het evenement KEK on RES Groningen een succesvol vervolg te 
geven.

> De initiële werkgroep "KEK on RES Groningen" Van links naar rechts, van boven naar onder: Sarah 
Brenkman, Lilla Kiss, Annemijn Peters, Anna Pek, Niels Peper, Sjoerd Janse, Lisanne Huijs, Mart Lubben, 
Ceciel Nieuwenhout, Annelies Lely, Fons Janssen, Arnout de Boer (niet op de foto)


	Message from The Chairman

