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1. Opening 19:36 

 
2. HOOFDONDERWERP: prioriteiten piramide 

 
Jan Hof trapt af en legt uit wat we gaan doen. Het was hem opgevallen dat we tijdens 
vergaderingen vaak over oplossingen praten, en dit is vaak een reden waardoor er veel 
conflicten optreden. De ‘conflictpiramide’ stelt voor om eerst over problemen/ambities, 
doelen en criteria te praten, zodat over de hoofdzaken de neuzen dezelfde kant op staan. De 
ambities staan bovenaan de piramide en zijn kernachtig, doelen zijn de manieren waarop we 
de ambities denken na te moeten streven, criteria zijn de elementen die nodig zijn om doelen 
te bereiken, en oplossingen (onderaan de piramide) zijn manieren om aan die criteria te 
voldoen. Als de top helder / scherp is, kan het niveau eronder ingevuld worden door steeds 
naar boven te toetsen. 
Deze opbouw ook zinvol om te herkennen waarover gepraat wordt in een bepaalde 
discussie. Dit helpt om te bepalen welke onderwerpen thuis horen bij het bestuur, en wat 
wordt overgelaten aan bijvoorbeeld werkgroepen.  
 
We beginnen met het probleem/de ambitie. Er zijn een aantal voorstellen vantevoren naar 
Jan gemaild: ‘klimaatverandering’, ‘buurt van het gas af’, ‘realisatie van klimaatneutrale 
warmtevoorziening in de wijk’, ‘het streven is een fossiel-vrije warmteproductie in 2030’. 
Deze geven aan dat de invullingen een beetje anders zijn, maar ze zitten in elk geval in 
dezelfde hoek.  
Uit de scope en statuten komt een aanvulling naar voren: ‘lokale duurzame warmte’ – daar 
kunnen we ons in vinden. We zien dat een ambitie ook wat wolliger mag zijn, zodat er ruimte 
is voor een latere invulling. 
 
In de tweede categorie over ‘doelen’ komt ook ‘een voorbeeld zijn’ en ‘proeftuin’ voor. Wat 
betekent zoiets voor de ambitie? Op welke manier zijn we een voorbeeld? We zien dat vooral 
in het ‘bewonersinitiatief’-gedeelte en minder in de zin dat we hier een innovatieve 
technologie voor het eerst gaan gebruiken: we hebben subsidie gekregen vanwege de 
participatiepraktijken in de buurt. Maar hoe moeten we deze voorbeeldfunctie uitdragen? 
Moeten we dit zelf organiseren en actief promoten? Of moeten we gewoon mensen te 
woord staan wanneer ze ons vragen hoe het werkt? Moeten we daar wel tijd aan besteden, 
of liever de boot afhouden zodat we meer tijd intern kunnen besteden? Hierover zijn de 
aanwezigen het niet meteen eens, maar er wordt gesuggereerd dat de voorbeeldfunctie 
ingevuld kan worden met ‘additionele’ funding; de subsidie die we gekregen hebben (5,3 
miljoen) is voor het warmtenet / voor onszelf. 
 
En wat betekent een proeftuin precies? Dat we alle experimenten aan moeten gaan? Dat we 
kunnen aankloppen bij anderen voor hulp? Dat we de ruimte mogen nemen om dingen wat 



langzamer te doen? Dat we op onze stappen mogen terugkomen? Dat we moeten durven 
fouten maken? Wat de ‘lerende organisatie’ precies inhoudt wordt niet duidelijk, maar we 
zien wel dat dit belangrijk is. 
 
Is de overweging tussen zelf exploiteren en uitbesteden een vraag van ambitie? Moeten we 
dit nu kiezen, kunnen we dat? Of moeten we prioriteiten stellen over zaken als prijs, 
zeggenschap, winst terug naar de buurt, etc., en rolt daar een beste constructie uit? We 
vinden allemaal ‘zeggenschap’ belangrijk, dus dat lijkt echt wel een ambitie te zijn. Alleen 
zeggenschap kan heel verschillend opgevat worden. Voor sommigen is er alleen genoeg 
zeggenschap te krijgen als er ook ‘eigenaarschap’ is, dus dat zou dan ook een ambitie moeten 
zijn. Hierover kunnen we het nog niet eens worden, dus misschien is de vraag hoe het 
eigenaarschap ingevuld wordt een ‘doel’ waarmee de ambitie van zeggenschap bereikt kan 
worden. In deze discussie komt wederom de spagaat aan de orde die al vaker is 
langsgekomen tussen de mogelijkheid om ‘de bestel deal te krijgen voor de buurt’ en ‘risico 
dragen’: risico afkopen kost geld, en dat zal uiteindelijk opgebracht moeten worden door de 
gebruikers van het warmtenet. 
 
Afrondend zien we ongeveer de volgende ‘ambitie’ voor ons: de realisatie van een 
warmtenet met lokale duurzame warmte, met participatie van de buurt over het proces en 
zeggenschap van de buurt over het product, en een voorbeeldfunctie voor de buitenwereld. 
 
De doelen die daar onder gedefinieerd kunnen worden blijven wachten tot een volgende 
sessie. Te denken is aan vragen over de termijn waarop e.e.a. bereikt moet worden, een 
prioritering en verdere invulling van bepaalde begrippen. Hoe zien we bijvoorbeeld de 
voorbeeldrol, de participatie? In hoeverre betekent zeggenschap ook eigenaarschap? Hoe 
zien we de exploitatiefase voor ons? 
 
De discussie over eigenaarschap voelt dringend. Is dit niet toch een onderwerp waarover we 
onze ambitie moeten uitspreken? Of volgt het uit de wens om zeggenschap te houden? Is het 
misschien zo dat niet ‘eigenaarschap’ maar een positie over ‘risico en rendement’ leidend 
waaruit een vorm van eigenaarschap uit kan rollen? Er wordt benadrukt dat ook wanneer we 
nog niet weten wat eigenaarschap precies inhoudt, de ambitie in ons achterhoofd bepalend 
is voor onze houding als we met andere partijen praten, en dus ook wat we bij deze partijen 
voor elkaar krijgen. We zijn hier nog niet uit, we pakken dit in januari weer op. Dit is vroeg 
genoeg om daarna het adviesbureau eventueel te betrekken bij dit onderwerp. 
 
Deze discussie heeft weer veel tijd gekost en ging eigenlijk alleen over het topje van de 
ijsberg (of piramide). Dit roept ook weer de vraag op hoe we dit behapbaar houden: hoe 
zorgen we ervoor dat we het volhouden en vooruit blijven gaan? Dit is ook een belangrijk 
element voor de ‘lerende organisatie’: hoe kan een organisatie van voornamelijk vrijwilligers 
zorgen dat het niet vastloopt in deze complexe materie? Er is nog veel te doen! 

 
3. Mededelingen  

 Jan Janssen geeft aan dat hij zich bij de volgende ALV gaat terugtrekken als 
bestuurslid. De vergaderingen zorgen bij hem de laatste tijd voor veel negatieve 
energie, en daar heeft hij genoeg van. De druppel kwam toen hij vorige vergadering 
het gevoel kreeg alleen te staan, maar de frustratie is al langer opgebouwd. Hij ziet 
graag dat er efficiënter vergaderd zou worden door een betere voorbereiding. Die 
voorbereiding, daar zou tijd en aandacht in geïnvesteerd moeten worden, en dat is 
de laatste tijd volgens hem onvoldoende gedaan. 
De aanwezigen vinden het allemaal jammer dat Jan deze conclusie trekt. De rol van 
kritische buurtbewoner die hij op zich heeft genomen werd erg gewaardeerd en 
gezien als essentieel voor het verbeteren van de organisatie. Zijn keuze wordt 
gerespecteerd. Jan geeft aan dat hij er de komende week nog bij is, en nog niet zeker 



weet of hij in het nieuwe jaar tot de ALV altijd aanwezig zal zijn. Hij zal wel een stapje 
terug doen kwa inzet. 
 
Annelien ziet het vertrek van Jan als een teken dat het initiatief vastloopt: een 
buurtbewoner die de taak van bestuurslid op zich heeft genomen ziet geen 
mogelijkheid om zijn taken goed uit te voeren. We zoeken dus nu een voorzitter èn 
een bestuurslid, en de andere bestuursleden geven ook aan dat ze de intensiteit van 
vergaderen moeilijk kunnen volhouden. Dit voelt als een bestuurscrisis. Moeten we 
niet nu aan de bel trekken bij de gemeente ofzo?  
Er wordt gesteld dat het misschien meer een governancecrisis is, omdat er eigenlijk 
geen governancestructuur is: het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor 
bepaalde taken en wie er mag beoordelen of dat goed gaat: wat is ieders rol?  
De vraag van de ‘lerende organisatie’ wordt dringend. We hebben eigenlijk zo snel 
mogelijk ondersteuning nodig bij de organisatie: een organisatieadviseur en/of 
iemand die een vergelijkbare cooperatie op de rit heeft gekregen: hoe werken 
anderen?   AP Wanka - contact of Theo zoekt contact met Thermobello als ‘goed 
voorbeeld, Craig kijkt in z’n netwerk. 

 Wanka heeft Craig uitgenodigd om met Dethmer bij te praten, dit heeft geld gekost 
en dit is niet gevraagd aan het bestuur. Dat hoort niet, hij had aan Annelien moeten 
vragen of dit mocht. Daarbij was het twijfelachtig om een extern persoon te betalen  
om ‘zomaar’ een bewoner bij te praten – dat zouden dan wel meer mensen willen, 
dus we moeten niet te snel zoiets toezeggen. Was dit echt een goed gebruik van 
middelen?  
We zien dat dit iets is wat gebeurt als je iets probeert te regelen, misschien zouden 
we een structuur moeten hebben wat de ruimte geeft om dit soort kleine bedragen 
achteraf te kunnen verklaren. Kunnen we ook dit als een leermoment noteren?  

 Er is een potentiële nieuwe voorzitter in beeld, we moeten even kijken wat een goed 
moment is om deze verder bij het proces te betrekken. Eerst in rustiger vaarwater 
komen? Of het ijzer smeden als het heet is? We willen graag dat er ook een 
bestuurslid bij is wanneer Wanka met deze persoon gaat overleggen.  

 
4. Planning (niet besproken) 

     Periode 10/12-7/1: 

 13/12 alliander update 

 13/12 bezoek commissaris van de Koning 

 11/12 op bezoek bij warmtebedrijf HVC om te praten over warmteprofielen 
en andere zaken 

 17/12 overleg met de Rabobank, puur informatief. Rabobank heeft het 
initiatief genomen 

 10/01 overleg met woningstichting over WKOs. 
 

     Bestuursvergaderingen: 

 13/12 19:30: scope en pve revisited met Craig (1)  

 17/12 19:30: scope en pve revisited met Craig (2) 

 Kerstvakantie 

 7/1 19:30: eerste vergadering nieuwe jaar. 

 ?/1: communicatieplan (?) 

 ?/1: exploitatiebegroting (?) 
 

5. Sluiting 22:00 


