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Inleiding	  
Eemstroom,	  Energiecooperatie	  Amersfoort,	  is	  in	  februari	  2012	  opgericht	  en	  heeft	  tot	  doel	  
om	  de	  regio	  Amersfoort	  duurzaam	  en	  energie	  autonoom	  te	  maken.	  	  
Eemstroom	  heeft	  een	  unieke	  benadering	  waarin	  het	  gebruik	  van	  een	  eigen	  backoffice	  
zorgt	  voor	  meer	  flexibiliteit	  en	  groeimogelijkheid	  en	  faciliteert	  de	  samenkomst	  van	  vraag	  
en	  aanbod	  op	  meer	  dan	  alleen	  energie,	  waarmee	  de	  lokale	  economie	  wordt	  
gestimuleerd.	  	  
Deze	  opzet	  opent	  mogelijkheden	  voor	  nieuwe	  businessmodellen,	  het	  uitvoeren	  van	  
beleidsdoelstellingen	  en	  betrokkenheid	  van	  burgers.	  De	  verschillende	  betrokken	  partijen,	  
zoals	  het	  bedrijfsleven,	  (kennis)	  instellingen,	  overheden	  en	  burgers,	  komen	  op	  een	  unieke	  
manier	  samen	  om	  hun	  gezamenlijke	  doelen	  te	  bereiken.	  	  

Betrokken	  partijen	  
Overheid	   Bedrijven	   Instellingen	  
Gemeente	  Amersfoort	  	  
Soest	  
Nijkerk	  
Leusden	  
Baarn	  
CNME	  Amersfoort	  
Provincie	  Utrecht	  

Eneco	  
All	  About	  Energy	  
Energievan.nu	  
Smart	  meter	  Solutions	  
SBRA	  
033Energie	  
Rabobank	  
Bike	  Store	  
Ikea	  
Bieck	  Bikes	  
BeeBox	  
Eemlandhoeve	  
Heelhelder	  
Proov	  
EZY	  
Profin	  
Alterim	  
Carmen	  BV	  
Stam	  Renault	  
Matchpoint	  
Mellinksocialeveiligheid	  
Spakenburgse	  Vishandel	  Vathorst	  
Autoplanning	  
AFAS	  
Greenspread	  
POSG	  
Besseling	  Vervoer	  

Alliantie	  
Ravelijn	  
Leerwerkbedrijven	  
Sameen	  
TNO	  
Amersfoort	  Duurzame	  Stad	  
One	  Planet	  
Drift	  
NMU-‐Utrecht	  
TFI-‐Utrecht	  
Amersfoort	  Creatieve	  stad	  
Digitale	  Steden	  Agenda	  
Platform	  Duurzaam	  Amersfoort	  
Amersfoort	  Onderneemt	  Duurzaam	  
Hier	  opgewekt	  
2befair	  
Coöperatie	  Baarn	  
VEC	  
	  

	  



	   	   	  	  

	  

Blad	  2/8	  Naast	  bedrijven,	  instellingen	  en	  overheden	  hebben	  vele	  burgers	  kennis	  gemaakt	  met	  de	  
vele	  activiteiten	  van	  Eemstroom	  als	  direct	  lid,	  klant,	  via	  de	  nieuwsbrief,	  of	  op	  andere	  
manieren	  zoals	  artikelen	  in	  kranten	  en	  verschillende	  bijeenkomsten.	  	  

Lessons	  Learned	  +	  Best	  Practices	  
Eemstroom	  heeft	  de	  afgelopen	  periode	  veel	  activiteiten	  ontplooid	  waaruit	  best	  practices	  
zijn	  af	  te	  leiden.	  Hieronder	  een	  overzicht.	  
	  
Duurzame	  energie	  inkopen	  

• Als	  collectief	  energie	  inkopen	  en	  de	  korting	  die	  daarmee	  wordt	  bedongen	  
investeren	  in	  lokale	  duurzame	  energieopwekking.	  

• Eneco,	  Energievannu,	  gemeente	  Amersfoort,	  One	  Planet,	  Smart	  Meter	  Solutions.	  
033energie.	  

• Bijlage:	  Principe	  energie	  inkopen	  
Zon	  op	  school	  

• Maatschappelijk	  vastgoed	  inzetten	  om	  zonnepanelen	  te	  plaatsen.	  Goed	  te	  
combineren	  met	  educatieve	  projecten	  over	  energie.	  

• Samenwerking:	  Gemeente	  Amersfoort,	  CNME,	  Greenspread	  en	  Eemstroom	  
• Documentatie:	  lopend	  project,	  resultaten	  worden	  vrijgegeven	  via	  Amersfoort	  

Duurzame	  Stad.	  
• Bijlage:	  Energie	  –	  educatie	  als	  communicatie.pdf;	  Projectplan	  zon	  op	  dak.pdf	  
• Kennis	  wordt	  verder	  ontsloten	  via	  ‘Amersfoort	  Duurzame	  Stad’	  

Energieloket	  
• Eemstroom	  richt	  een	  meldpunt	  en	  trainingscentrum	  voor	  energieopwekking	  in	  

voor	  burgers	  en	  VVE’s.	  
• Samenweking:	  Eemstroom,	  Gemeente	  Amersfoort,	  033Energie	  
• Documentatie	  moet	  nog	  worden	  ontwikkeld	  en	  ontsloten.	  

Duurzame	  mobiliteit;	  Elektrische	  bus	  in	  Amersfoort	  
• Eemstroom	  zet	  zich	  samen	  met	  PROOV	  in	  om	  de	  elektrische	  bus	  in	  Amersfoort	  te	  

krijgen.	  
• Samenwerking:	  Eemstroom,	  PROOV,	  EZY,	  Gemeente	  Amersfoort,	  Provincie	  

Utrecht	  
• Zie	  filmpje	  op	  youtube:	  http://youtu.be/OpBOy27UMW0	  

Duurzame	  mobiliteit;	  Elektrische	  Auto	   	  
• Samen	  met	  Stam	  Renault	  wordt	  er	  gewerkt	  aan	  een	  elektrische	  deelauto	  in	  

Amersfoort	  die	  ingezet	  wordt	  voor	  personenvervoer,	  het	  rondbrengen	  van	  
voedselpaketten	  en	  vervoer	  voor	  zorgbehoevenden.	  

• Samenwerking:	  Eemstroom,	  Stam	  Renault,	  Gemeente	  Amersfoort,	  BeeBox.	  
• Documentatie	  zal	  via	  Amersfoort	  Duurzame	  stad	  vrijgegeven	  worden.	  	  

	   	  



	   	   	  	  

	  

Blad	  3/8	  Zorgstroom	  ,	  oprichting	  van	  een	  zorgcooperatie	  
• Samen	  met	  de	  gemeente,	  zorginstellingen	  en	  andere	  belanghebbende	  partijen	  

wordt	  er	  gesproken	  over	  de	  mogelijkheden	  zorgvraagstukken	  bij	  een	  lokale	  
coöperatie	  neer	  te	  leggen.	  	  

• In	  ontwikkeling:	  Documentatie	  zal	  via	  ‘Amersfoort	  Duurzame	  Stad’	  worden	  
vrijgegeven.	  

Sociale	  zekerheid	  
• Met	  de	  gemeente	  Amersfoort	  wordt	  gesproken	  over	  de	  mogelijkheden	  om	  kennis	  

en	  begeleiding	  over	  energiebesparing	  te	  verspreiden	  onder	  burgers	  die	  leven	  op	  
welstandsniveau	  en	  dreigen	  de	  energierekening	  niet	  meer	  te	  kunnen	  betalen.	  
Kennissupport.	  

• In	  ontwikkeling:	  Documentatie	  zal	  via	  ‘Amersfoort	  Duurzame	  Stad’	  worden	  
vrijgegeven.	  

De	  coöperatie	  als	  afzetmarkt	  
• Een	  energiecoöperatie	  kan	  fungeren	  als	  een	  platform	  voor	  economisch	  verkeer	  

ten	  behoeve	  van	  lokale	  werkgelegenheid,	  duurzaamheid	  en	  profijt.	  Daarvoor	  dient	  
de	  coöperatie	  wel	  zo	  ingericht	  te	  worden	  dat	  zij	  zich	  niet	  beperkt	  tot	  alleen	  de	  in	  
en	  verkoop	  van	  energie.	  In	  de	  communicatie	  wordt	  een	  breder	  verband	  geschetst	  
en	  in	  de	  operationele	  uitvoering	  is	  er	  ruimte	  voor	  vraag	  en	  aanbod	  van	  
verschillende	  producten	  en	  diensten.	  Daarnaast	  is	  het	  van	  belang	  dat	  de	  
samenwerking	  wordt	  gezocht	  met	  uiteenlopende	  bedrijven	  en	  dat	  het	  
lidmaatschapsmodel	  zo	  is	  dat	  zowel	  vraag	  en	  aanbod	  zijn	  vertegenwoordigd	  in	  de	  
ledenraad.	  Eemstroom	  gebruikt	  voor	  haar	  backoffice	  een	  speciaal	  ontwikkeld	  
administratief	  platform	  die	  de	  organisatie	  de	  vrijheid	  en	  flexibiliteit	  geeft	  om	  vraag	  
en	  aanbod	  op	  lokaal	  niveau	  aan	  elkaar	  te	  koppelen.	  

• Kijk	  op	  het	  youtube	  kanaal:	  www.youtube.com/user/EnergyAdminTV	  
Verbinding	  met	  lokale	  ondernemers	  

• Een	  goed	  voorbeeld	  hiervan	  zijn	  de	  
verschillende	  verbindingen	  die	  
eemstroom	  met	  lokale	  ondernemers	  is	  
aangegaan.	  	  

• Een	  lokale	  producent	  van	  fietsen,	  de	  
Beick	  Bike,	  heeft	  onder	  de	  leden	  een	  fiets	  
verloot	  en	  biedt	  nu	  via	  de	  coöperatie	  haar	  
fietsen	  aan	  voor	  een	  gereduceerde	  prijs	  
waarbij	  een	  deel	  van	  deze	  korting	  in	  het	  
investeringsfonds	  wordt	  gestort.	  	  

• Tijdens	  de	  little	  X-‐mas	  party	  in	  Vathorst	  
werd	  een	  combinatie	  product	  
aangeboden	  samen	  met	  de	  Spakenburgse	  
Vishandel	  waarin	  een	  zalm	  en	  

word%lid,%krijg%een%rit…%
Kers%air(Vathorst(-(15(december(

Een%dag%lang%deze%TWIZY%met%energie%uit%Amersfoort!%



	   	   	  	  

	  

Blad	  4/8	  lidmaatschap	  werden	  verkocht.	  Een	  deel	  van	  de	  winst	  vloeide	  terug	  naar	  het	  
investeringsfonds.	  	  

• Stam	  Renault	  bood	  in	  de	  week	  van	  Eemstroom	  aan	  leden	  een	  ritje	  aan	  in	  de	  twizy,	  
een	  grappig	  elektrisch	  autootje.	  

• Samen	  met	  de	  muziekvereniging	  wilskracht	  is	  er	  een	  combi	  product	  aangeboden	  
waarbij	  lidmaatschap	  voor	  eemstroom	  bijdraagt	  aan	  de	  muziekvereniging	  
Wilskracht.	  

• Bijlage:	  Flyer	  Twizy	  Vis.pdf;	  Help	  Wilskracht.pdf	  
Toetsingscriteria	  duurzame	  inkoop	  

• Eemstroom	  heeft	  criteria	  ontwikkeld	  waaraan	  diensten	  en	  producten	  aanbieders	  
moet	  voldoen.	  	  

• Bijlage:	  Toetsingscriteria	  leveranciers	  Eemstroom.pdf;	  Profiel	  Solixzon	  
Eemstroom.pdf	  

De	  verbindende	  factor	  
• Om	  de	  community	  sneller	  te	  laten	  

bewegen,	  is	  Eemstroom	  de	  
verbindende	  factor.	  Eemstroom	  is	  
namelijk	  voor	  100%	  van	  de	  
community.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  
mensen	  zicht	  betrokken	  voelen.	  
Initiatieven	  van	  vrijwilligers	  en	  
leden	  	  zullen	  daarom	  
ook	  gemeld	  en	  beloond	  moeten	  
worden.	  Sinds	  januari	  wordt	  er	  een	  
marketingtool	  ontwikkeld	  waar	  deze	  
betrokkenheid	  gestimuleerd	  wordt	  
d.m.v.	  individuele	  beloningen	  en	  
een	  spaarsysteem.	  Een	  spaarsysteem	  
dat	  direct	  is	  geïntegreerd	  met	  de	  
financiële	  backoffice.	  In	  de	  tool	  is	  een	  
zoekfunctie	  opgenomen	  waarmee	  alle	  activiteiten	  historisch	  worden	  
vastgelegd	  en	  via	  het	  internet	  kunnen	  worden	  gedeeld	  met	  elkaar.	  Dit	  betekent	  
dat	  video’s,	  afbeeldingen,	  brochures,	  formulieren	  en	  contractvoorwaarden	  per	  
activiteit	  openbaar	  kunnen	  worden	  opgevraagd.	  

• Kijk	  op	  de	  link:	  https://eemstroom.energyadmin.nl/card/gift	  
	   	  



	   	   	  	  

	  

Blad	  5/8	  Gratis	  Energiescan	  
• Een	  lokale	  energieexpert	  die	  werkloos	  thuis	  zat	  en	  op	  de	  payroll	  stond	  van	  POSG,	  

wordt	  nu	  ingezet	  om	  aan	  leden	  van	  de	  coöperatie	  een	  gratis	  energiescan	  aan	  te	  
bieden.	  	  

• Bijlage:	  woningscan.xls	  
Streekgebonden	  voedsel:	  BeeBox	  

• Eemstroom	  is	  de	  verbinding	  aangegaan	  
met	  Beebox:	  lekker	  en	  lokaal	  voedsel	  uit	  
de	  regio.	  Geen	  lange	  ketens,	  maar	  een	  
directe	  verbinding	  met	  de	  boer.	  Aan	  
leden	  van	  Eemstroom	  wordt	  een	  
abonnement	  op	  de	  BeeBox	  met	  een	  
korting	  aangeboden.	  Beebox	  heeft	  voor	  
het	  rondbrengen	  van	  het	  voedselpakket	  
een	  mobiliteitsbehoefte.	  Via	  Eemstroom	  
hebben	  zij	  nu	  de	  beschikking	  over	  een	  
elektrische	  deelauto.	  	  

• De	  BeeBox	  zal	  binnenkort	  beschikbaar	  
zijn	  op	  de	  website	  van	  Eemstroom.	  

Gemeentelijke	  aanbesteding	  elektriciteit	  
• Eemstroom	  heeft	  samen	  met	  Eneco	  meegedongen	  in	  de	  aanbesteding	  voor	  de	  

levering	  van	  elektriciteit	  aan	  de	  gemeente	  Amersfoort.	  Door	  de	  goede	  combinatie	  
van	  prijs,	  duurzame	  energie	  en	  een	  social	  return	  hebben	  Eemstroom	  en	  Eneco	  
deze	  aanbesteding	  gewonnen.	  Er	  zal	  nu	  via	  Eemstroom	  jaarlijks	  ter	  waarde	  van	  1	  
fte	  worden	  geïnvesteerd	  in	  de	  verduurzaming	  van	  de	  lokale	  energievoorziening.	  	  	  

	   	  



	   	   	  	  

	  

Blad	  6/8	  Verzamelen	  en	  ontsluiten	  
One	  Planet	  en	  Eemstroom	  participeren	  als	  founding	  partner	  in	  het	  project	  ‘Amersfoort	  
Duurzame	  Stad’	  samen	  met	  de	  Heelhelder,	  Discover	  en	  de	  gemeente	  Amersfoort.	  Dit	  
project	  heeft	  tot	  doel	  de	  communicatie	  rond	  duurzaamheid	  in	  Amersfoort	  centraal	  te	  
coördineren	  zodat	  minder	  versnippering	  optreedt	  en	  verbindingen	  kunnen	  plaatsvinden.	  
Naast	  een	  communicatie	  platform	  zal	  dit	  ook	  een	  kennisplatform	  zijn	  met	  waar	  
businesscases,	  best	  practices	  en	  lessons	  learned	  gecategoriseerd	  toegankelijk	  worden	  
gemaakt.	  Eemstroom	  zal	  dit	  platform	  gaan	  inzetten	  om	  haar	  kennis	  en	  ervaringen	  over	  te	  
ontsluiten.	  De	  nieuwe	  site	  van	  Amersfoort	  Duurzame	  Stad	  zal	  in	  de	  eerste	  week	  van	  
maart	  2013	  opgeleverd	  worden,	  daarna	  worden	  bovenstaande	  best	  practices	  aan	  de	  
kennisbank	  toegevoegd.	  	  
	  
Huidige	  online	  kanalen:	  
www.eemstroom.nl	  
http://www.amersfoortduurzamestad.nl	  
www.youtube.com/user/EnergyAdminTV	  
Filmpje	  Hier	  opgewekt:	  http://youtu.be/8_jYU9fTVfg?t=1m19s	  
Filmpje	  Pecha	  Kucha:	  http://vimeo.com/59338784	  
	  
	  

Bijeenkomsten	  (deelname	  en	  bijdrage)	  
• Hier	  Opgewekt	  

o Landelijk	  Evenement	  Hier	  Opwekt	  
 Deelname	  paneldiscussie	  
 Spreker	  Workshop:	  “Producten	  en	  diensten	  van	  een	  coöperatie”	  

o Spreker	  tijdens	  kennissessie	  Hier	  Opgewekt:	  buurtenergie	  
o Deelname	  kennissessie	  Hier	  Opgewekt:	  “Het	  verdienmodel	  van	  een	  LDEB	  

bestaat	  (niet?).”	  	  
• Drift	  

o Spreker	  kennissessie	  over	  smartgrids	  
• 033-‐Energie	  

o Verschillende	  bijeenkomsten	  om	  besparingsvraagstukken	  te	  combineren	  
met	  lokale	  opwekprogramma’s.	  Inzet	  van	  buurtambassadeurs	  (opgeleid	  
om	  relevante	  informatie	  te	  verspreiden)	  Projectfinanciering	  van	  033	  
energie	  door	  oa	  het	  SEV	  (stichting	  experimenten	  volkshuisvesting).	  

• Verschillende	  presentaties	  	  bij	  lokale	  initiatieven	  en	  Ondernemersverenigingen.	  
• Presentatie	  en	  publicatie	  voor	  Eneco	  om	  de	  rol	  van	  Eneco	  vanuit	  het	  perspectief	  

van	  de	  Cooperatie	  nieuwe	  inhoud	  te	  geven.	  Eemstroom	  is	  een	  zgn.	  Parelproject	  
voor	  Eneco	  met	  het	  motto	  Duurzaam,	  decentraal	  samen.	  

• NME-‐café	  (natuur	  en	  milieu	  educatie	  van	  de	  gemeente	  Amersfoort)	  
o Voorzitter	  van	  inspiratietafel	  over	  energie.	  
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Bijeenkomsten	  georganiseerd	  
• Kennissessie	  met	  kennispartners	  (voor	  

oprichting	  van	  coöperatie)	  
o Rabo	  
o Stedin	  
o TFI-‐Utrecht	  
o Gemeente	  Amersfoort	  
o CNME	  
o Provincie	  “op	  kop”	  

• Campagne	  bij	  Ikea	  
o Bijlage:	  Evaluatie	  Ikea.pdf	  

• Little	  X-‐mas	  party	  Vathorst	  
• Bijeenkomst	  over	  mobiliteit	  bij	  het	  

Berghotel	  
o Provincie	  Utrecht	  
o Gemeente	  Amersfoort	  
o Besseling	  Vervoer	  
o Stam	  Renault	  
o Eneco	  

• Duurzame	  Rondrit	  Elektrische	  
o Bestuurders	  	  
o Ouderen	  

• Komende	  acties	  gepland	  
o 100%	  op	  mijn	  Werk	  
o 100%	  Vrije	  Tijd	  
o 100%	  Onderwerg	  
o 100%	  Thuis	  
o 100%	  Op	  School	  

	  
	   	  

Route duurzame rondrit vrijdag 1 februari 2013 
09.45 uur Gemeentehuis Nijkerk - Nijkerkerveen 
Nationale voorleesdag in Nijkerkerveen:  de  wethouder  leest  voor… 

12.30 uur de Brink in Baarn 
Ook Baarn begint een eigen coöperatie, samen staan we sterker! 

14.00 uur Gemeentehuis Amersfoort 
Mobiliteit, Vervoer en Zorg: de gemeente stapt op... 

14.30 uur Pieters Bloklands Gasthuis Vathorst 
Even voorstellen: elektrische  deelauto’s met    ‘Beebox’ en  de  ‘Haal  en  Brengservice’ 

15.15 uur Halte Leusderweg:  ‘Anders’  bewegen… 
Eugene Uppelschoten (Bikeshop):  ‘eigen energie op deze  parkeerplaats(en)!’   

15.45 uur Gemeentehuis Leusden 
Veel initiatieven in Leusden: we gaan elkaar versterken! 

16.10 uur Duurzaam Vervoer in Amersfoort? 
De  eerste  stap  naar  buurtvervoer?  Het  gebeurt  ook  in  centrum  Amersfoort… 

16.40 uur Einde dag (Vathorst), wanneer weer?  
Afsluiting  campagne  januari  2013:  Eemstroom  brengt  warmte…. 

Samen sterker! 

Februari 2013: voor ieder lid een gratis energiescan!  
meld je nu aan op www.eemstroom.nl of bel Arjan Bijman (06 513 75 274) 
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Eemstroom	  heeft	  de	  afgelopen	  periode,	  vanaf	  juli	  2012	  tot	  februari	  2013,	  bijzonder	  veel	  
activiteiten	  ontplooid,	  kennis	  ontwikkeld	  en	  gedeeld.	  Het	  opzetten	  van	  de	  coöperatie	  als	  
natuurlijk	  Community	  of	  Practice	  is	  nog	  in	  volle	  gang	  en	  zal	  zich	  de	  komende	  periode	  ook	  
blijven	  ontwikkelen.	  De	  ontsluiting	  van	  de	  informatie	  die	  wordt	  opgedaan	  geschiedt	  via	  
de	  nieuwe	  website	  van	  Amersfoort	  Duurzame	  Stad,	  die	  in	  de	  eerste	  week	  van	  maart	  zal	  
worden	  opgeleverd.	  Voor	  2013	  staan	  veel	  activiteiten	  op	  het	  programma	  en	  de	  
uitwerking	  van	  een	  aantal	  bijzondere	  nieuwe	  businessmodellen	  die	  gevonden	  zullen	  
worden	  op	  de	  site	  van	  Amersfoort	  Duurzame	  Stad.	  
	  


