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Toelichting inschrijfformulier Projectbureaus 
Ontwikkelfonds Energiecoöperaties 

Na de inschrijving moeten de volgende stukken worden aangeleverd bij Energie Samen om te controleren of de inschrijving aan alle 
voorwaarden voldoet. Hiervoor ontvangt de contactpersoon een bericht van Energie Samen met een afschrift van de inschrijving 
 

- Verklaring inschrijving met opgave van referentieprojecten (project, rol projectbureau en namen betrokken personen) 
- Expertisematrix 
- CV’s van de projectleiders genoemd in de expertisematrix 

 
De hele inschrijfprocedure vind je hier. 
 
Vraag Type 

antwoord 
Toelichting 

Het projectbureau onderschrijft het streven naar 50% lokaal 
eigendom en de principes in de coöperatieve charter. 

Ja/Nee De charter van coöperaties is te vinden 
op de website van Energie Samen: 
http://energiesamen.nu/media/uploads/C
HARTER.pdf  

Het projectbureau beschikt over kennis en kunde op het gebied van 
ten minste vier van deze competenties: 
- Projectontwikkeling wind en/of zon 
- Ruimtelijke procedures 
- Business case 
- (Financiële... 

Ja/Nee Dit kunnen medewerkers in dienst zijn of 
onderdeel zijn van de flexibele schil of 
samenwerkingsverbanden met partners.  

https://energiesamen.nu/media/uploads/OEC%20Voorwaarden%20voor%20projectbureaus%20(open%20house).pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/CHARTER.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/CHARTER.pdf
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Het projectbureau beschikt over minimaal twee medewerkers of 
een samenwerking met partners binnen elk expertisegebied met 
voldoende ervaring en kennis om voor zonne- en windprojecten die 
het projectbureau binnen het ontwikkelfonds wil begeleiden. 

Ja/Nee 
 

Het projectbureau is bereid zich door te ontwikkelen en deel te 
nemen aan evaluaties om de werking van het Ontwikkelfonds en de 
resultaten en dienstverlening van de projectbureaus te blijven 
verbeteren. 

Ja/Nee Het ontwikkelfonds vraag deelnemende 
partijen hun kennis en instrumentarium 
te delen en deel te nemen aan evaluaties 
en benchmarking, zolang er geen sprake 
is van een vertrouwelijke status waarbij 
het project schade zou kunnen oplopen 
of het recht op privacy geschonden 
wordt. 

Het projectbureau is bereid om gebruik te maken van de 
beschikbare standaarden en werkmethoden van Energie Samen. 

Ja/Nee Hiermee dragen deelnemende partijen bij 
aan efficiënte en effectieve 
dienstverlening, kennisdeling en 
benchmarking. 

Het projectbureau is in de afgelopen vier jaar niet betrokken 
geweest bij of veroordeeld voor één van de volgende zaken: 
• Deelneming aan een criminele organisatie of 
• Omkoping of 
• Fraude of 
• Witwassen of 
• Andere veroordelingen.. 

Ja/Nee Voor uitgebreide informatie over deze 
voorwaarden zie ook de voorwaarden 
voor projectbureaus op 
https://energiesamen.nu/media/uploads/
OEC%20Voorwaarden%20voor%20projec
tbureaus%20(open%20house).pdf  

https://energiesamen.nu/media/uploads/OEC%20Voorwaarden%20voor%20projectbureaus%20(open%20house).pdf
https://energiesamen.nu/media/uploads/OEC%20Voorwaarden%20voor%20projectbureaus%20(open%20house).pdf
https://energiesamen.nu/media/uploads/OEC%20Voorwaarden%20voor%20projectbureaus%20(open%20house).pdf
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Het projectbureau accepteert de voorwaarden in de 'open-house'-
overeenkomst met Energie Samen en is bereid deze overeenkomst 
aan te gaan. 

Ja/Nee De overeenkomst is te downloaden op de 
website: 
https://energiesamen.nu/media/uploads/
OEC%20Overeenkomst%20ES%20Project
bureaus.pdf  

 
 
Vraag Type 

antwoord 
Toelichting 

Gegevens Projectbureau 
Naam projectbureau Tekst De naam die gebruikt wordt in reguliere 

communicatie. 
Website Tekst 

 

Naam contactpersoon Tekst 
 

Functie contactpersoon Tekst 
 

E-mailadres contactpersoon Tekst 
 

Telefoonnummer contactpersoon Tekst 
 

Vestigingsadres Tekst 
 

Vestigingspostcode en plaats Tekst 
 

KVK nummer Tekst 
 

Naam 1e vertegenwoordiger overeenkomst Tekst 
 

Functie 1e vertegenwoordiger overeenkomst Tekst 
 

E-mailadres 1e vertegenwoordiger overeenkomst Tekst  

https://energiesamen.nu/media/uploads/OEC%20Overeenkomst%20ES%20Projectbureaus.pdf
https://energiesamen.nu/media/uploads/OEC%20Overeenkomst%20ES%20Projectbureaus.pdf
https://energiesamen.nu/media/uploads/OEC%20Overeenkomst%20ES%20Projectbureaus.pdf
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Naam 2e vertegenwoordiger overeenkomst (indien van toepassing) Tekst 
 

Functie 2e vertegenwoordiger overeenkomst  (indien van 
toepassing) 

Tekst 
 

E-mailadres 2e vertegenwoordiger overeenkomst Tekst  

Naam 3e vertegenwoordiger overeenkomst  (indien van toepassing) Tekst 
 

Functie 3e vertegenwoordiger overeenkomst  (indien van 
toepassing) 

Tekst 
 

E-mailadres 3e vertegenwoordiger overeenkomst Tekst  

Volledige naam (volgens KVK) indien anders dan hierboven. Tekst 
 

Waar kunnen coöperaties het projectbureau voor benaderen? 
 

Projectmanagement ontwikkeling Ja/Nee 
 

Ruimtelijke procedures Ja/Nee 
 

Business case Ja/Nee 
 

Financiële participatie en compliance Ja/Nee 
 

Juridisch en contractering Ja/Nee 
 

Omgevingsmngt. en communicatie Ja/Nee 
 

Participatie en inclusiviteit Ja/Nee 
 

Lobby Ja/Nee 
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Andere beschikbare expertises die hierboven niet genoemd zijn? Tekst 
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