Elf buurt Energie Teams in Noordoost.
Enige tijd geleden werden we geconfronteerd met de situatie van
duurzaamheid in Noordoost. De burgers konden niet echt in contact met elkaar
komen en als dat gebeurde dan was dat vaak op een sporadische,
ongecoördineerde manier. Tegelijkertijd kreeg het Wijkplatform vanuit de Raad
en het College een zeer belangrijke pijler mee. Ga netwerken en verbindt de
wijk. Dat gezegd te hebben, zijn we daarmee aan de slag gegaan. Toine
Goossens had het idee om een team bij elkaar te brengen vanuit allerlei
hoeken. Na uitvoerig de situatie en de geschiedenis te bekijken, kwam Ik
‘Christian’ wel achter dat er verschillende energiegroepen geweest waren
gedurende de jaren. Er was geen echte reden voor deze ontwikkeling maar het
was gewoon organische zo ontstaan.
Wat ik me bedacht is is dat het zo geweldig zou zijn als we dat initiatief nog
steeds op een goede organisatorische wijze door zouden laten groeien. Alle
buurt zaden tegelijktijdig poten zodat de buurt energie teams maar nooit
allemaal alleen zouden ontstaan.
Al babbelend met elkaar kwam het idee om ons team te laten ontwikkelen tot
een centraal kern Energie Team Noordoost. Dit team kan dan de andere
buurtenergieteams behoeden voor de bekende valkuilen (te ijverig,
egocentrisme, ruzie en zo voort). We gingen een inktvis creëren met elf poten
... elke poot is een buurt met aan het hoofd: het kernteam. Allemaal met
belangrijke functies, niet los van elkaar te zien. Ze hebben elkaar nodig om te
kunnen overleven op een leuke en gezonde manier. Om te zorgen dat het
draagvlak zo groot mogelijk is, hebben we raadsleden, uit alle onderdelen van
het spectrum van rechts, midden en links, gevraagd om aan te sluiten.
Polarisatie tegengaan door iedereen erbij te betrekken...
Wat echt bijzonder is dat dit allemaal gelukt is .... bekijk de flyers van alle elf
NOORDOOST buurten. We hebben bewust geen partijen benoemd, omdat we
als één team willen werken: duurzaamheid - climaatcrisis is van ons allen en
geen “één partij ding”. Alleen zo kan “het oplossen ”door samen, sterk zijn.
Door samen op te trekken kunnen we echt iets gaan betekenen. Met elf teams
is er ook voor ieder een keuze, die past bij je. Je hoeft je niet bij je eigen buurt
team aan te sluiten. Ga zelf kijken welke maaltijd je het lekkerste vindt.
Desnoods neem je een hapje van alle elf borden.
Nu gaan we via een wijk brede enquête bewoners informeren en motiveren om
aan de energiegroep deel te nemen. Zo doende kan de Raad echt zien waar

bewoners mee te maken hebben, krijgen, wat betreft de energie transitie. We
verbinden met een maatschappelijk doel en we dragen bij aan een, naar onze
mening een gezondere, groenere wereld en dan wel door samen te werken en
mensen mee te nemen en niet mee te trekken. Dit doen we door o.a. de teams
grotendeels autonoom te laten functioneren. Ze bepalen hun eigen agenda,
onderwerpen, tijdspad, voorzitter en zo voort. Ons kernteam zorgt voor buurt
overschrijdende informatie, coaching en kennisoverdracht, conflict
bemiddeling en een paar andere kleine dingen. Zo hopen we een
gestructureerde framewerk neer te zetten wat in kan springen als het nodig is,
maar op geen enkele wijze de organisatorische, zelfsturende groeiwijze van de
buurtenergie team te belemmeren. The Best Of Both Worlds!!

We zijn geen Top Down structuur maar ook geen Bottom-up structuur. Er is
een goede Balance en daardoor een zo groot mogelijke kans een “Wereldse”
groei te garanderen.
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