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Het projectbureau voor Zuid-Hollandse energiecoöperaties en initiatieven zal coöperatief zijn, dus van en voor de leden.
Met de stuurgroep hebben we de afgelopen weken de
eigenschappen van zo’n projectbureau besproken. We hebben
doelen en organisatieprincipes vastgesteld en verkennen nu met
een enquête onder alle leden van het netwerk
verwachtingen men heeft van de ondersteuning.
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Voordat we verder gaan met de uitwerking naar een
ondernemingsplan leggen we de tussentijdse bevindingen graag
aan je voor. Dat doen we in een webinar. Je kunt kiezen uit
drie data; per webinar houden we zo het aantal deelnemers
enigszins beperkt en blijft een goed gesprek mogelijk.
In de webinars delen we de denkrichting voor organisatie en
werkwijze van het projectbureau, de eerste resultaten van de
enquête die is verstuurd aan elke cooperatie en initiatief in
ons netwerk en de vervolgstappen. Natuurlijk zal er ruimte
zijn om te reageren op de plannen.
Kies uit een van de volgende data:
Dinsdag 8 december, van 19:30 tot 21:00 uur
Donderdag, 10 december, van 19:30 tot 21:00 uur
Woensdag 16 december, van 19:30 tot 21:00 uur
Je ontvangt enkele dagen voor het webinar een bevestiging van
deelname en de link naar de online-bijeenkomst.
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In 2018 is gericht gewerkt aan de versterking van het netwerk
van Zuid-Hollandse energiecoöperaties. Met ondersteuning van
de Provincie en in overleg met lokale initiatiefnemers
organiseert het Netwerk LDE Zuid-Holland bijeenkomsten over
praktische thema’s. Initiatiefnemers delen hun ervaringen met
de realisatie van zonnedaken, windprojecten en opbouw van een
lokale coöperatie.
In 2019 staan nieuwe sessies gepland over zon, wind en warmte.
Daarnaast werken een aantal initiatiefnemers aan een
Projectbureau Zuid-Holland. Ervaren initiatiefnemers kunnen
hun expertise als projectbegeleider inzetten voor nieuwe
initiatieven. Dit wordt uitgewerkt met RescoopNL, een
landelijke samenwerkingsverband van coöperaties.
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