Werkprogramma EAS in 2018
Op 11 november 2017 kwam Energie Actief Soest bijna compleet bijeen en werd in aanwezigheid
van Johan Simon en Evelien Middendorp gebrainstormd over plannen voor 2018 (en verder). De
Stuurgroep schreef daarop een concept werkplan, dat in de decembervergadering van EAS werd
besproken. Het resulteerde in dit ‘Werkprogramma EAS in 2018’.

Projectbladen Duurzaamheidsplan
Energie Actief Soest is trekker van drie Projectbladen, gekoppeld aan het duurzaamheidsplan van
de gemeente, waarin afspraken zijn vastgelegd voor de periode 2016-2020.
Het belangrijkste projectblad van EAS is het project “Energie besparen is verleidelijk”. Daarin
liggen de grote lijnen van het werkprogramma voor EAS voor de periode 2016-2020 vast.

Samenstelling EAS per 1 januari 2018
Naar verwachting zal EAS in het jaar 2018 kunnen rekenen op de inzet van de stuurgroep
bestaande uit Jan Assink, Menno Westveld en Gerrit Vledder (tevens projectsecretaris) en verder
Ariana Schippers, Frederique Westenberg, Meino Jongma, Toon Stappers, Niels van Looveren,
Sjaak Kieft, Rob Swart, Michel de Beer, Rolie Barth, Floris Bruning en Ton Wildenborg. Eind 2017
traden Laura van Heeswijk en Ivo Hilderink toe en mogelijk ook nog Ronald van der Vight en Peter
van Lint.

Aanpassingen in het werkprogramma voor 2018 ten opzichte van 2017
Tijdens de heidag van EAS in november is gesproken over een toekomstvisie en een vertaling naar
het programma om zo effectief mogelijk te opereren. Door de organisatie vanuit werkgroepen kan
in de reguliere EAS-vergaderingen meer aandacht worden besteed van inhoudelijke onderwerpen.
Die zullen meer thematisch aan de orde komen, met het Duurzaamheidsplan van de gemeente
Soest als eerste. Daarnaast blijft het bereiken van brede doelgroepen een voortdurende prioriteit,
waarbij EAS kien is om binnen de activiteit te ontdekken en toe te passen, wat het beste werkt, en
dat ook te delen met haar stakeholders.

Werkprogramma energiebesparen is verleidelijk:
Uit het projectblad

Programma 2018

Bij het organiseren van activiteiten wordt steeds
nagedacht over samenwerking met andere Soester
organisaties. Op die manier wordt samengewerkt met
minimaal 10 organisaties’

De volgende activiteiten worden georganiseerd,
waarbij zoveel mogelijk word samengewerkt met
andere partijen:
 Woningcorporatie Portaal Soestdijk / ‘t Hart
 Een film in Artishock (Al Gore 2?)
 Bedrijven Alliantie Energiezuinig Soest
In 2017 is een wachtlijst ontstaan. Deze zal in 2018
worden ingelopen. Om de capaciteit te vergroten
worden hiervoor nieuwe mensen gezocht.
Er zullen minimaal 3 Nieuwsbrieven worden
uitgebracht.

Er worden minimaal 50 warmtescans uitgevoerd bij
inwoners van Soest. Monitoring in projectrapportage
jaarplannen.
Er worden minimaal 3 Nieuwsbrieven per jaar verspreid
onder het bestand van 500 geïnteresseerden.

1

Samen met Stichting Balans wordt Science Lab jaarlijks
onderhouden en (mede) begeleid. Door vrijwilligers van
EAS worden jaarlijks minimaal 5 basisscholen begeleid bij
de uitvoering van Science Lab.
Samen met Stichting Balans wordt jaarlijks een
ouderavond georganiseerd, gericht op in ieder geval de
400 leerlingen die meedoen met de EAS variant van
Science lab. Op die manier worden minimaal 100
gezinnen (bereik 25%) bereikt.
In 4 wijken van de 8 van Soest worden woningeigenaren
en huurders intensief benaderd met een informatieavond
(alle bewoners) en een enquête onder woningeigenaren.
Met de Soester Doe-het-zelf zaken wordt jaarlijks actie
gevoerd in het najaar met een kortingsactie op
energiebesparende producten. Er wordt jaarlijks een
inschatting gemaakt hoeveel mensen hiervan gebruik
hebben gemaakt.
Er wordt samenwerking gezocht met landelijke en
regionale initiatieven, die helpen bij het benaderen van
inwoners van Soest (slimme meters, Eemland Alliantie,
CoP NMU).

Het Science Lab wordt opnieuw uitgevoerd met
Balans/Kinderboerderij De Veenweide. EAS is
betrokken bij de begeleiding van scholen en bij het
maken en onderhoud van de proefjes.
Samen met de mensen van de Kinderboerderij zal
worden bezien of er een creatieve vorm kan
worden gevonden voor een ouderactiviteit.

In de wijk Soestdijk ’t Hart worden 550 jaren 30
woningen bezocht. Daarnaast wordt in deze wijk
een samenwerkingsplan gemaakt met gemeente
en Portaal voor een bredere wijkaanpak.
De actie met de Doe Het Zelf wordt versterkt door
samenwerking rondom de slimme meters en de
energiedisplays. Plan is deze uit te reiken in de
doe-het-zelf zaken, bij door hen speciaal ingerichte
schappen.
EAS blijft aangehaakt bij CoP NMU en draagt waar
mogelijk bij aan activiteiten vanuit de Eemland
Alliantie & CoP NMU:

Werkprogramma Energieloket
Uit het projectblad

Programma 2018

250 mensen hebben via het energieloket om meer
informatie gevraagd (contactformulier, checklist,
energieadvies);
100 woningeigenaren hebben via Energieloket Soest hun
huis energiezuiniger gemaakt;

De teller stond 31 december 2017 op 317. In 2018
verwachten we de 400 te kunnen bereiken.

25 Soester bedrijven presenteren hun diensten en
producten op Energieloket.

Begin 2018 wordt de balans opgemaakt van de
resultaten van de 300 vragen die in 2016 en 2017
zijn gesteld. Op basis daarvan wordt een
inschatting gemaakt voor 2018.
EAS beschouwt dit niet als een
verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar zal in St.
Soest Duurzaam zich hiervoor inzetten.

Werkprogramma Energieadviezen / Stimuleringsfonds
Uit het projectblad
150 woningeigenaren hebben een energiescan van hun
huis laten maken. Monitoring via energieloket.
In 75 woningen zijn op basis van het energieadvies
maatregelen genomen. Monitoring via energieloket.
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Programma 2017
Per 31-12-2017 zijn er 44 adviezen verstrekt. In
2018 wordt ernaar gestreefd dit aantal naar 75 te
brengen (+ 31).
Begin 2018 wordt duidelijk wat de
energieadviezen opleveren aan opdrachten. Dat
zal uitgangspunt zijn bij een inschatting van de
resultaten in 2018.

Financiën en ‘ambtelijke’ondersteuning
Evenals voorgaande jaren zal Gerrit Vledder als projectsecretaris EAS in hoge mate ondersteunen
bij de uitvoering van de programma’s, het beheer van het Energieloket en de organisatie van
Energieadviezen. De gemeente Soest stelt hiervoor, via Stichting Soest Duurzaam, financiële
middelen beschikbaar, op basis van het Duurzaamheidsplan 2016-2020.

De werkgroepen
In 2017 is voor het eerst gewerkt met werkgroepen. Dat heeft inmiddels geleid tot de inzet van
diverse leden bij uitvoerende plannen. Dat betekent dat de ‘slagkracht’ van EAS is vergroot. In
2018 willen we dit verder uitbouwen. Er zijn werkgroepen rondom de volgende thema’s:
wijkaanpak, warmtelekscans, Film en gesprek, huurhuizen, postcoderoos, science lab, doe-hetzelf, communicatie en informatie. De vette werkgroepen zijn in 2017 actief geweest. In 2018 zullen
ook de andere werkgroepen worden geactiveerd of anders opgeheven.

Postcoderoos
Verwacht wordt dat in 2018 rondom de postcoderoos belangrijke stappen worden gezet. Er is
gesproken met kandidaten, die een postcoderoos willen ondersteunen. De werkgroep zal bezien
wat voor EAS de aantrekkelijkste optie is.

Extern gerichte activiteiten in 2018
Slimme meters/Doe het zelf





Eind 2017 startte Stedin met de uitrol van slimme meters in Soest. De plaatsing duurt tot
eind februari 2018. Dat gebeurt in samenwerking met EAS. Alle inwoners van Soest krijgen
vanaf 2 januari 2018 van de Stedin monteur tezamen met de slimme meter een
informatiepakket dat doorverwijst naar het Energieloket en naar EAS. De bewoners waar de
meter vóór 2 januari 2018 is geplaatst, krijgen het informatiepakket nabezorgd via Stedin.
Energie Actief Soest zal daar omheen voor reuring zorgen.
Stichting Soest Duurzaam heeft op verzoek van EAS 50 Energieverbruiksmonitoren
aangeschaft om mensen te helpen bij energiebesparing. Rondom deze meters geeft EAS
informatie over wat je zelf kunt doen aan energiebesparing.
EAS zal in 2018 de samenwerking met de doe-het-zelf zaken een nieuwe impuls geven aan
de hand van de uitrol van slimme meters. Alle Soesters ontvangen bij de plaatsing van de
slimme meter een flyer met de kortingsactie en de zaken zullen weer een schap inrichten. De
energieverbruiksmonitors zullen ook worden uitgedeeld in de doe-het-zelfzaken door EAS
leden op 3 zaterdagen.

Publieksactiviteiten
EAS zal in 2018 activiteiten organiseren gericht op verschillende doelgroepen.
 Er zullen informatieavonden worden georganiseerd, die verschillende doelgroepen
aanspreken. Mogelijke thema’s: warmtepompen, ‘Het Nieuwe Wonen’.
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Er zal opnieuw samen met Artishock een film worden vertoond. Daarbij wordt gedacht aan
de tweede film van Al Gore (An Convenient Truth 2). Vooralsnog denken we daarbij aan
vertoning van de film met alleen een inleiding door EAS.
Rondom Science Lab wil EAS proberen ouders op een andere manier te mobiliseren. De
activiteiten die we tot nu toe organiseerden waren niet succesvol. Er wordt gedacht aan een
gezamenlijk evenement met een bredere insteek dan energiebesparing.
EAS zal daarnaast ook weer zoveel mogelijk zichtbaar zijn op relevante evenementen in
Soest (Duurzaam Goed Bezig Markt, Oude Ambachten markt, …)

Informatie en communicatie
In 2018 zal de informatiewerkgroep zich actiever gaan bemoeien met de informatievoorziening. In
de eerste plaats zal de informatiewerkgroep het informatieaanbod van EAS in 2018 actualiseren:
1. Bijhouden actuele informatievoorziening
2. Starten met informatie over innovatieve ontwikkelingen (stip aan de horizon)
Daarnaast zal de informatiewerkgroep bezien in hoeverre deze op kwaliteit van de
informatievoorziening gerichte activiteiten ok kunnen bijdragen aan verbreding van het bereik.
Het gaat dan om de manieren waarop de informatie (nog) beter kan worden aangeboden,
bijvoorbeeld via sociale media of via voorstellen voor publiekgerichte activiteiten.

Website
De website van EAS is een belangrijke informatiebron, ook voor het Energieloket van Soest. In
2018 zal een informatiewerkgroep verdere initiatieven nemen ter verbetering van de
informatievoorziening, waarbij speciale aandacht zal zijn voor innovatieve ontwikkelingen en het
omgaan met Energietransitie-keuzes: wat-doe-ik-wel-en-niet vanuit het inwonerperspectief. Het
beheer van de website ligt bij de projectsecretaris, die gewenste aanpassingen zo snel mogelijk
doorvoert in samenspraak met de werkgroep.

Nieuwsbrief
In 2018 zullen minimaal 3 nieuwe Nieuwsbrieven verschijnen volgens het inmiddels bekend
format: een digitale Nieuwsbrief die doorverwijst naar informatie op de website. Het aantal van
524 lezers (meetdatum 22-12-2017) wordt uitgebreid naar 550.

Communicatieoverleg gemeente Soest
De samenwerking op het gebied van communicatie met de gemeente Soest (maandelijks overleg),
die startte in 2016, wordt ook in 2018 voortgezet. Dat betekent afstemming en in overleg toegang
tot de gemeentepagina’s van de Soester Courant. EAS zal de voorbereiding en follow-up proberen
te verbeteren, onder andere door andere leden erbij te betrekken.

In de media
EAS blijft proberen zo breed mogelijke aandacht voor haar werk te krijgen in lokale media (Soester
Courant, Soest NU, Radio Soest). Ook dit onderdeel krijgt in 2018 extra aandacht.
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