Buurten met Energie
Veelgestelde vragen

Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen over Buurten met Energie.
Staat jouw vraag er niet tussen? Mail dan naar suzanne@nudge.nl!

Wat is buurten met Energie?

In Nederland zijn inmiddels een flink aantal lokale energiecoöperaties opgericht. Nudge wil met
Greenchoice als partner het makkelijker maken om zelf zo’n coöperatie op te richten en lokaal
energie op te wekken. Op basis van de ervaringen van bestaande coöperaties ontwikkelden we
een plan van aanpak. Vanaf januari kunnen nudgers die zelf een coöperatie willen starten met
dit plan van aanpak aan de slag - onder begeleiding van Nudge.

Waarom Buurten met Energie?

Nudge ziet natuurlijk ook dat er veel op het gebied van het lokaal opwekken van duurzame
energie gebeurt en dat is geweldig. Soms blijft concreet resultaat echter uit. Vaak weten
mensen niet waar ze moeten beginnen. En de enthousiastelingen die wel aan de slag gaan,
komen al snel een lege subsidiepot tegen of zien door de bomen het bos niet meer. Dat hoeft
echter geen obstakel te zijn. Nudge gelooft dat als burgers zich verenigen en samen met
experts naar de mogelijkheden kijken, ze al snel tot oplossingen komen.

Wanneer is Buurten met Energie een succes?

Is Buurten met Energie alleen succesvol wanneer er veel coöperaties worden opgericht? Nee.
Een enkele coöperatie kan namelijk ook al voor een enorm effect zorgen en veel duurzame
oplossingen doorvoeren in jouw dorp of stad. En daar gaat het om, het effect. Concreet
resultaat, daar gaan we voor!

Wat is de rol van Nudge?

Nudge helpt door mensen bij elkaar te brengen en kennis te delen met ervaren nudgers. We
bieden je een toolbox aan die je helpt bij het opzetten van een coöperatie en het werven van
leden. Denk hierbij aan voorbeeld statuten, een lokaal marketingplan, etc. We helpen je bij het
werven van leden en begeleiden je actief bij alles wat je op je pad tegenkomt. Waar we zelf de
expertise niet in huis hebben, brengen we je in contact met betrouwbare experts. Jij moet
samen met jouw team de kar trekken, wij ondersteunen je waar nodig. Kortom, alles wat je
nodig hebt om dit goed aan te pakken.

Wat is het doel van een coöperatie?

Als coöperatie bepaal je je eigen doelen. Als je deelneemt aan Buurten met Energie moet één
van die doelen zijn het lokaal opwekken van duurzame energie. Wil je daarnaast als coöperatie
ook aan de slag met bijvoorbeeld energie besparen, dan juichen we dat alleen maar toe.
Wat zijn de juridische voordelen van de organisatievorm coöperatie?
Een coöperatie is een transparante organisatievorm. Het is een organisatie van, voor en door de
leden. De zeggenschap ligt dus ook bij de leden en iedereen deelt in de winst. Deze winst kan
bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in duurzame projecten.

Wat is het verdienmodel van een coöperatie?

We vertrouwen erop dat er genoeg mensen zijn die vrijwillig een steentje willen bijdragen aan
de verduurzaming van hun eigen leefomgeving. Er is dus geen financiële vergoeding vanuit
Nudge voor het oprichten van een coöperatie. Het verdienmodel van een coöperatie kun je op
verschillende manieren inrichten, je kunt bijvoorbeeld denken aan een bijdrage van de leden,
een vergoeding van de energieleverancier, sponsoren, subsidies, etc. Hoe het er precies uit zal
zien, heeft te maken met de doelstellingen van de coöperatie en de projecten die de coöperatie
wil uitvoeren. Samen bekijken we hoe je het verdienmodel voor jouw coöperatie het beste in
kunt richten.

Hoe zit de samenwerking met Greenchoice in elkaar?

Greenchoice wil net als Nudge het opwekken van lokale duurzame energie in Nederland
stimuleren. Hun wens is dat al hun klanten net zoveel energie opwekken als ze verbruiken. Daar
zijn we het bij Nudge helemaal mee eens en daarom zijn zij onze partner in Buurten met Energie.
Greenchoice werkt al succesvol samen met bestaande coöperaties en wil deze ervaring graag
delen. Zij financiert de persoonlijke ondersteuning die Nudge aan coöperaties biedt en het
platform en de tools die hiervoor worden opgezet.

Wat biedt Greenchoice aan de coöperatie?

Greenchoice heeft inmiddels veel ervaring met het administreren van bestaande coöperaties.
Greenchoice ontzorgt de coöperaties binnen Buurten met Energie door de administratie voor hen
te verzorgen. Dat betekent dat leden die energie willen gaan afnemen van de coöperatie, klant
worden bij Greenchoice. Op deze manier steunen ze hun coöperatie. Coöperaties die hun
administratie laten verzorgen door Greenchoice ontvangen hiervoor namelijk een vergoeding per
klant. Dat kan de coöperatie weer investeren in lokale duurzame initiatieven. Hoe groter jouw
coöperatie, hoe hoger de vergoeding die je ontvangt.

Kan elke coöperatie (i.o.) meedoen met Buurten met Energie?
Nee. Voor Buurten met Energie zijn we op zoek naar coöperaties die een samenwerking aan
willen gaan met Greenchoice en lokaal zelf energie op gaan wekken.
Ben je lid van een coöperatie die op een andere manier bijdraagt aan een duurzame
samenleving geef dat wel aan ons door. Dan zetten we jouw coöperatie met een gele stip op
onze kaart!

Verdient Nudge hier geld aan?

Alle betrokkenen verdienen 'iets' aan dit project en dat is ook de manier waarop Nudge wil
werken. De doelstelling van Nudge is echter niet om hier geld aan te verdienen, maar om lokale
energie projecten in Nederland te realiseren. De coöperaties en nudgers verdienen er natuurlijk
ook aan door samen betere prijsafspraken met leveranciers te kunnen maken.

Hoeveel tijd gaat het me kosten als ik meedoe?

Een coöperatie opzetten en deze organisatie verder opbouwen, kost tijd en vergt een
commitment voor de lange termijn. Uiteraard doe je dit niet alleen, je verzamelt mensen om je
heen die dit samen met jou uitvoeren. Ga voor de begin periode van 3 maanden in ieder geval uit
van 2 dagdelen (avonden) per week. Als de organisatie staat en meer mensen zich aansluiten
en actief gaan bijdragen aan de coöperatie, zal dit met de tijd minder worden.

Ik wil geen coöperatie starten, maar wel helpen.

Wat kan ik doen?

Wil je graag een coöperatie steunen? Misschien zit er al wel een coöperatie in jouw eigen buurt!
Op de kaart kun je zien of er al een (gele) stip in jouw buurt zit. Zo ja, klik dan door naar hun
website en meld je bij ze aan! Ben je lid van een coöperatie en staat deze nog niet op de kaart?
Meld jouw coöperatie dan aan en wij zetten hem erbij!

