
 

 

 

Maak alvast kennis met de deelnemende organisaties van de themamarkt 

Energie Samen, Buurtwarmte  
Energie Samen Buurtwarmte helpt initiatieven en gemeenten om sterke energiegemeenschappen te 
vormen die samenwerken aan besparen en duurzame warmte en koeling. Energie Samen biedt 
bewonersinitiatieven kennissessies, opleidingen, tools en ontmoetingen met collega’s, oa rondom 
energiecoaches, energiearmoede, een buurtplan en lokaal eigendom voor warmte. We hebben een 
nieuw instrument ontwikkeld om initiatiefgroepen te helpen professionaliseren: het opgroeirecht.   
Succesvolle ervaringen van koploperinitiatieven zijn gebundeld in de Energie Samen Academie, een 
nieuwe kenniswebsite met o.a. participatietools en een stappenplan om tot een buurtplan of een 
WUP te komen.  
 
Smart Building Life Cycle (SBLC) 
Cuby levert gemeenten toegankelijke en betrouwbare informatie om het beleid rond de 
energietransitie vorm te geven. Daarmee kunnen gemeenten en hun energiecoaches een helder 
perspectief bieden aan bewoners over te treffen verduurzamingsmaatregelen én de transitiekosten. 
 
Buurkracht 
Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om de eigen buurt samen 
mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Door buurtbewoners met elkaar en met 
lokale overheden te verbinden komen de beste ideeën daadwerkelijk tot een succesvolle uitvoering. 
We hebben meer dan 600 buurten in de afgelopen jaren al opgezet en ondersteund. 
 
BuurtWarmteWijzer 
Maak kennis met de BuurtWarmteWijzer. Met deze integrale aanpak werk je in 3 stappen samen met 
bewoners naar een wijkuitvoeringsplan. Eentje die wel meteen aansluit bij de wensen van de 
bewoner en bij de kansen in de buurt. Waardoor bewoners daadwerkelijk in beweging komen. Een 
geïntegreerde aanpak vanuit het perspectief van techniek, financiën, communicatie en participatie. 
Waarmee je energie-coöperaties en bewonersinitiatieven faciliteert. Dat bespaart tijd, geld en 
energie. Kijk voor meer informatie op www.buurtwarmtewijzer.nl. De BuurtWarmteWijzer is 
ontwikkeld door TheEarlyBirds en Vonc Communicatie in samenwerking met TNO. 
 
CitizenLab 
CitizenLab: het complete online participatieplatform 
CitizenLab is een compleet online participatieplatform voor steden, gemeenten en organisaties.  
Vergroot je bereik, beheer al je projecten op een centrale plek en neem betere beslissingen dankzij 
data. Meer dan 50 gemeenten in Nederland gebruiken CitizenLab voor digitale burgerparticipatie. 
Ik zal samen met mijn collega en Co-founder van CitizenLab, Aline Muylaert, aanwezig zijn op de 
participatimiddelen markt.  
 
HIERopgewekt 
HIER klimaatabonnement. Als gemeente heb je de steun van bewoners hard nodig om de 
energietransitie voor elkaar te krijgen. Hoe betrek je bewoners? Het klimaatabonnement biedt een 
uitgebreide en op inhoud passend te maken toolkit over isoleren, energie besparen en aardgasvrij 
wonen. Gebruik de materialen, kennis, wegwijzers en webinars in de communicatie met bewoners,  
 



 

 

 
 
ontwikkeling van beleid en uitvoering van de bewonersparticipatie. Maak verbinding met 
bewonersinitiatieven op Evenement HIER opgewekt ‘Liefde voor Lokaal’. 
 
De WarmteTransitieMakers 
De WarmteTransitieMakers deelt graag haar participatieaanpak voor een wijkuitvoeringsplan. Voor 
elke fase van een WUP hebben we de participatie acties met bewoners gekoppeld aan de ambtelijke 
stappen en bestuurlijke beslissingen. Zo weten we voor elke fase wat er nodig is van bewoners én 
wat bewoners nodig hebben om goed betrokken te zijn. Alleen dan kunnen we sámen voor een 
duurzame warmteoplossing kiezen. 
 
Natuur en Milieu Overijssel 
Natuur en Milieu Overijssel helpt bewoners en gemeenten om initiatieven op te starten, hun rol en 
samenwerkingspartners te vinden en stappen maken naar een duurzamere leefomgeving. We stellen 
instrumenten beschikbaar waarmee bewoners (en gemeenten) gezamenlijk hun plan kunnen 
bepalen, zoals het werkblad startende initiatieven en de routekaart naar een duurzamere wijk, of 
meer inwoners te betrekken, zoals energiebroedplaats, warmtekermis en scholenprogramma’s. Maar 
het liefst kijken we samen met jou wat er lokaal al is, en wat er nog nodig is. 
 
Duurzaam Bouwloket 
Jouw huis energiezuinig & duurzaam. Met gratis en onafhankelijk advies van het Duurzaam 
Bouwloket, het energieloket van de meeste gemeenten in Overijssel. 
 
HalloLocal 
HalloLocal is een collectief van kunstenaars, ontwerpers en performers dat zich inzet voor vergroting 
van de lokale democratie. Hiertoe ontwikkelen wij niet alleen coole, aansprekende middelen maar 
bieden ook totaalconcepten aan voor participatie en communicatie in wijken en buurten. Zeker ook 
in het kader van de energietransitie. Zo is er bijvoorbeeld de Luisterpaal, een uniek object waarmee 
je 1-op-1 het gesprek met de doelgroep aan kunt gaan, anoniem, interactief en... heel effectief. 


