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Programma Heisessie voor bestuurders  
Zaterdag 10 juni 2017 – Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen-Rijsenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder voorbehoud van wijzigingen 

 

Tijd Programma Zaal 

09.45 – 10.00  Inloop  Entree tuinzalen 

10.00 – 11.00  Plenair  Grote tuinzaal 

10.00 – 10.15: Kwaliteitsontwikkeling coöperaties  
Introductie door Gerwin Verschuur (ODE Decentraal en voorzitter kenniscluster coöperatie 
ontwikkeling). Hoe kunnen we energiecoöperaties verder versterken? En waarom zijn we 
begonnen met de pilot kwaliteitsimpuls? 
 
10.15 – 11.00: De ICA-principes, een begin 
Wat zijn het en wie werkt er al mee? Kom het te weten bij deze introductie in het zijn van een 
coöperatie door Merian Koekkoek (HIER opgewekt). Wat betekent het voor jullie om een 
coöperatie te zijn? Welke kansen liggen er in de ontwikkeling van energiecoöperaties?  
 

11.00 – 11.45  Ronde 1: Hoe is het met jouw ICA-principes? 
In deze sessie ga je zelf aan de slag. In tweetallen bevraag je elkaar op de werkzaamheid van de 7 
ICA-principes in de eigen coöperatie. Doe je er al iets mee? Hoe dan? Wat zou je beter willen? 
 

Diverse zalen 
 
 

11.45 – 12.45  Lunch Restaurant 

12.45 – 13.45  
 

Ronde 2: Pilotdeelnemers delen hun ontwikkelingsvragen 
De pilotdeelnemers delen hun eigen verbeterpunten. Welke input en ervaringen hebben andere 
bestuurders? In de verschillende deelsessies brainstorm je mee, kun je ervaringen van anderen 
horen en hierover discussiëren. Sluit aan in de sessie van één van de volgende pilotdeelnemers: 

 

Best Duurzaam, met o.a. Arjan Buchholz Grote tuinzaal 

Grunneger Power, met o.a. Steven Volkers Kleine tuinzaal 

BENG!, met o.a. Nicole van Overbeek Restaurant 

Amelander Energie Coöperatie, met o.a. Johan Kiewiet Amethist 

BRES Breda, met o.a. Jos de Bondt   Opaal   

13.45 – 14.00  Pauze  

14.00 – 15.00  Ronde 3: ICA-juwelen in de praktijk 
Hoe worden ICA-principes in coöperaties mooi in praktijk gebracht? In kleine groep delen en 

discussiëren deelnemers over hun eigen juwelen. De mooie ervaringen en goede voorbeelden in 

de eigen praktijk. Waar zijn we trots op? 

 
 
Diverse zalen 

15.00 – 15.15  Pauze  

15.15 – 15.45  Plenair 

15.15 – 15.30: Presentatie gezamenlijk verhaal 

HIER opgewekt is een Story Telling project gestart om het gemeenschappelijke verhaal van 

energiecoöperaties expliciet te maken en in een vorm te gieten die een groot publiek aanspreekt. 

Presentatie van dit gezamenlijke verhaal van de lokale energiebeweging in de Energietransitie. 

 

15.30 – 15.45: Wrap up Heisessie 

Grote tuinzaal 

15.30 – 17.00  Afsluitende borrel  


