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Expeditie Energieneutraal wonen een 
netwerkorganisatie

• In beeld brengen belangrijkste stakeholders:
• Overheden (Rijk, Provincie, gemeenten)

• Woningcorporaties (8 Drentse corporaties)

• Huurdersorganisaties

• Marktpartijen (Bouw- en installatiebedrijven, makelaars, banken, enz)

• Energiecoöperaties en -collectieven

• Drents Energieloket (particulieren)

• Ondersteunende partijen (adviseurs en kennisinstellingen)



Startbijeenkomst 7 oktober 2016

• Ondertekening door 70 partijen
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Uitwerking Expeditie

• Gezamenlijke droom is verder vormgegeven

• Taal is afgesproken (spelregels) 

• Per versnellingsteam zijn er doelen en inspanning bedacht

• Gedeeld met de andere teams

• Trekker per team aangesteld





Waarom een netwerk belangrijk is

• Je krijgt een breder inzicht in maatschappelijke thema’s

• Het vergroot kans op samenwerken

• Een groot netwerk levert meer invloed ( inzet vrienden )

• Mensen maken je gelukkig

• Het help je je doelen te realiseren



Belangrijk bij netwerken

• Kom je afspraken na

• Stel je voor aan mensen die je niet kent

• Blijf op een bijeenkomst niet hangen in veilige groepjes

• Bereid je voor op gesprekken / bijeenkomsten

• Onthoud (noteer) belangrijke (privé) zaken van mensen

• Zorg voor persoonlijk contact

• Wees intrinsiek geïnteresseerd in mensen

• Realiseer je dat een relatie uit het verleden met jouw organisatie invloed 
kan hebben op de huidige relatie 

• Weet wat het belang is van de ander
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Krachtenveldanalyse (belangen)



Naam Rol
Herman Cock EC Circulair bouwen

Organisatie:
Provincie Drenthe

Belang

Invloed

Houding

Belangrijk

Belang

- Verbinden van de energie transitie aan het programma circulair 
bouwen

- Financiële middelen expeditie tevens inzetten voor circulair bouwen 

Acties

- Pilot : bouwen van circulaire woningen samen met de 8 woon        
coöperaties, stichting nice en bedrijfsleven

Krachtenveld 
kaart



Database krachtenveld

• Link naar Excelbestand



Investeer meer in relatiebeheer!!



Ervaringen delen

• Hoe omgaan met positieve netwerkpartners?

• Hoe omgaan met negatieve netwerkpartners?

• Heb je voorbeelden van vergeten partijen/personen?

• Hoe houd je contact met jouw netwerk ?

• Hoe registreer je je netwerk?

• Besteed je voldoende tijd aan het onderhouden van je netwerk?

• Hoe betrek je je netwerkpartners bij het formuleren van je doelen?


