Buurtwarmte
Samen naar de beste
warmteoplossing

buurtwarmte

Nederland bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas.
Hoe ziet die toekomst eruit in jouw buurt of dorp? Wil je
samen met je omgeving alternatieven zoeken voor aardgas
en collectief energie besparen? Buurtwarmte helpt bewonersinitiatieven, energiecoöperaties én hun gemeenten om dat
op een professionele manier te doen.

Buurtproces:
waar wil je naartoe?
Buurtwarmte ondersteunt lokale initiatieven die
huizen willen verduurzamen, een buurtenergieplan
willen maken of zelfs een warmtesysteem willen
ontwikkelen, exploiteren en beheren als een
warmteschap. Het buurtproces van Buurtwarmte
werkt in 12 stappen van een eerste idee naar een
professioneel exploitatieplan voor een warmtebedrijf
in lokaal eigendom. Welke stappen je wilt doorlopen,
bepaal je zelf. Buurtwarmte biedt advies,
ondersteuning en praktische hulp bij elke stap.

Warmtesysteem
Lokaal
eigendom
WARMTESCHAP
ALS NIEUWE
MARKTSPELER

Warmteschap
Als buurtinitiatief kun je – als je dat wilt – uitgroeien
tot een warmteschap. Dat is een democratisch
gebiedsbedrijf voor duurzame warmte.
Tijdens het Buurtwarmteproces zoek je stap voor
stap uit welke organisatievorm bij jullie wensen past.

Sociale regels
voor beheer

Het aanbod van Buurtwarmte
Trainingen

Procesbegeleiding

Masterclass Starten met Buurtwarmte

Procesbegeleiding

Voor bestuurders, professionals en leden van energiecoöperaties of andere collectieven die overwegen om
met verduurzaming van huizen en duurzame warmte
aan de slag te gaan. Je krijgt zicht op het beleid rond
de warmtetransitie; je leert het belang van zorgvuldige
bewonersparticipatie; je weet welke technische
mogelijkheden er zijn en hoe je coöperatief kunt
gaan ondernemen met warmte.

De warmtetransitie is nieuw, complex en onophoudelijk
in beweging. Daarom is een goede procesbegeleiding
in de buurt nodig. Schakel een ervaren procesbegeleider van Buurtwarmte in om je werk uit handen te
nemen, of je vanaf de zijlijn te coachen. Alleen ondersteuning voor een deel van het proces? Geen probleem,
we haken in overleg aan of af. Wat je ook kiest,
wij helpen jullie professionaliseren. Je wordt onderdeel van het Buurtwarmte-netwerk met communities
of practice en krijgt gratis toegang tot de tools van
Buurtwarmte.

Kosten: € 200 excl. btw.

Training Buurtbegeleider
met de Buurtwarmte-aanpak
In drie dagdelen leer je hoe je samen met bewoners
een buurtenergieplan voor duurzame warmte en
isolatie maakt. Je maakt kennis met de kern van
projectmanagement, bewonersparticipatie en samenwerking met de gemeente. Je leert om te werken met
het stappenplan en de tools voor een goed buurtproces.
Kosten: € 450 excl. btw, inclusief lunch, locatie en
materiaal.

Training huiskamergesprek
Je leert hoe je als gespreksleider ontmoetingen met
buurt- of dorpsbewoners begeleidt aan de hand van
het Homewarming-spel. Via deze huiskamergesprekken
kun je het netwerk in de buurt uitbreiden en mensen
helpen om samen concrete stappen te zetten.
Kosten: € 150 excl. btw en Homewarming spel, bij digitale
variant. De training wordt verzorgd door Hoom, net als
Buurtwarmte onderdeel van Energie Samen.

• Voor uitvoering van A to Z: de procesbegeleider
helpt om concrete stappen te zetten in de richting
van je doel. Hij of zij biedt praktische, uitvoerende
hulp en ondersteuning.
• Voor opleiding en coaching: je voert zelf uit,
maar de procesbegeleider is op afroep beschikbaar
voor coaching of advies. Professionals uit jouw
initiatief volgen trainingen en nemen deel aan
bijeenkomsten bij Buurtwarmte.
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Proeftuinen
aardgasvrije wijken
Proeftuinen Aardgasvrije Wijken
De overheid stelt (via de gemeenten) subsidie beschikbaar voor wijken die mee willen doen als Proeftuin
Aardgasvrije Wijken (PAW). Zorg samen met Buurtwarmte dat je professioneel en met zelfvertrouwen
je belangen kunt inbrengen tijdens de aanvraag.
De begeleiding omvat onder andere:
• Een intakegesprek
• Een training voor jullie buurtbegeleider of bestuur
• Een masterclass Aanvraag Proeftuin Aardgasvrije
Wijken
• Hulp bij het verbeteren van je businesscase
(inclusief een rekenmodel gebaseerd op
coöperatieve projecten)
• Ondersteuning van je bewonersparticipatie
• Toegang tot de Community of practice en de
Toolbox.

Buurtwarmte:
kennis en
netwerken
Community
of Practice
Buurtwarmte werkt volgens het coöperatieve
model. Wanneer je samenwerkt met Buurtwarmte, wordt jullie initiatief onderdeel van
een netwerk van initiatieven en coöperaties:
de Community of Practice (CoP). Daar bouwen
we gezamenlijk kennis op over de rol van
burgers in de warmtetransitie. Als onderdeel
van de community doe je bijvoorbeeld mee
aan intervisie als vervolg op de trainingen en
neem je deel aan buurtwerkplaatsen voor

Wordt je aanvraag toegekend? Dan helpt Buurtwarmte
om je project te realiseren. We bieden onder andere:
• Coaching door experts uit het netwerk van
Buurwarmte
• Hulp bij de governance van je initiatief
• De Buurtwarmte-toolbox met o.a. voorbeeldenquêtes voor buurtonderzoek, rekentools voor jullie
businesscase, standaards voor de risicoanalyse
en een overzicht van de financieringsvoorwaarden
van banken
• Toegang tot de Community of Practice met
koplopers onder de warmte initiatieven.
We geven de trainingen met open inschrijving of in
company. Afhankelijk van coronamaatregelen zijn de
trainingen fysiek, digitaal of een combinatie daarvan.
Als gevolg daarvan kunnen de kosten veranderen.
Heeft je initiatief een krappe beurs? We kunnen
afspraken maken over de betaling.

inhoudelijke verdieping op specifieke onderwerpen. De beste voorbeelden en aanpakken
krijgen een plek in onze bibliotheek en
programma’s.

Toolbox
De kennis die initiatieven met Buurtwarmte
ontwikkelen is open source en krijgt een plek
in de Buurtwarmte Toolbox. Het is een digitale
bibliotheek met best practices, plannen van
aanpak, formats en voorbeelddocumenten
(een buurtenquête, programma bewonersavond e.d.). Als lid van de community kun
je hiervan gebruikmaken. Alle instrumenten
zijn gebaseerd op de praktijk van bestaande
initiatieven. De toolbox wordt continu gevoed
en doorontwikkeld vanuit de Community of
Practice.

Deelname aan de community of practice en het
gebruik van de toolbox brengen geen kosten met
zich mee.

Samen stapsgewijs naar een warmteschap
Hoe werken
we samen
met de
gemeente?

Hoe krijgen
we de
financiering
rond?

Zo werkt het
Starten
Je wilt je buurt duurzaam verwarmen. Maar waar
begin je? Buurtwarmte ondersteunt je met het
opzetten van een team en het opstellen van een plan
van aanpak. In de begeleiding zit bijvoorbeeld:
• een training voor buurtbegeleider
• een format voor een bewonersavond
• een format voor een Plan van Aanpak
• een procesbegeleider die je werk uit handen neemt,
of je coacht terwijl je zelf aan de slag gaat.

Hoe maken
we als
bewoners
samen
plannen?

Coalitievorming

start

Je zoekt samenwerking met stakeholders om samen
een gedragen plan te maken. Buurtwarmte biedt je:
• een masterclass
• een aanpak om je wijknetwerk in kaart te brengen
• een stakeholderanalyse
• een model intentieverklaring voor samenwerking
met de gemeente
• wegwijs in het aanvragen van startfinanciering
• ondersteuning van de expertcoach.

Aan de slag?
Kijk op buurtwarmte.energiesamen.nu welke
stappen passen bij de fase waarin jullie zitten.
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De mensen van
Buurtwarmte
De mensen van Buurtwarmte zijn professionals én
ervaringsdeskundigen. Ze werken als bewoner mee
aan projecten in hun eigen dorp of stad en kennen de
dynamiek tussen bewonersinitiatieven en gemeenten
van binnenuit. Buurtwarmte heeft experts door het
hele land.

Hier gebeurt het al
In Nederland zijn al veel burengroepen op zoek naar
een eigen warmteoplossing. Kijk voor inspiratie
bijvoorbeeld eens naar deze initiatieven:
In Wageningen werkt een
bewonersinitiatief aan het
wijkwarmtenet.
www.cooperatiewow.nl

Energie Samen en
Buurtwarmte

In Culemborg draait Thermo
Bello al meer dan 10 jaar als
coöperatief warmtebedrijf.
www.thermobello.nl

Buurtwarmte is een dienst van Energie Samen,
de landelijke koepel en belangenvereniging van
duurzame energiecommunities van burgers,
boeren en lokale bedrijven. Buurtwarmte helpt wijken dorpsgenoten om samen duurzame, lokale warmte
te realiseren en zich te ontwikkelen tot professionele
partner voor gemeenten in de warmtetransitie.
Hiermee worden de ontwikkeling en exploitatie van
warmte haalbaar en betaalbaar voor alle bewoners.

Bewoners van het Wilhelmina
Gasthuis-terrein in Amsterdam
werken aan een warmteoplossing met aquathermie.
www.ketelhuiswg.nl

Contact?
E buurtwarmte@energiesamen.nu

buurtwarmte

www.buurtwarmte.energiesamen.nu

Of kijk op de website wie in jouw provincie contactpersoon is.

