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De samenwerking met de gemeente, met REL en met CoForce was specifiek bedoeld om dat
wat in Gaasperdam al gebeurde vanuit Stichting Cocratos met ‘Gaasperdam SLIM naar
QuickFit Aardgasvrij’ te verbreden naar heel Zuidoost, via de EnergieCommissarissen (ECs),
verenigd in Stichting CoForce. Daartoe zijn middels een opdracht op basis van een offerte
van Stichting Cocratos middelen (2500 Euro ex BTW) verschaft door de gemeente om twee
ECs hiervoor aan te stellen.
Activiteiten specifiek door de ECs Martin Jas en Jeroen Kruisheer ondernomen:
•
•
•
•

Beiden geacteerd in de informatiefilmpjes
Beiden op hun respectievelijke informatieavond aanwezig geweest in de chat
Martin in de Groene Hub aanwezig geweest
Outreachend werk

Zoals zo veel activiteiten hebben beiden last gehad van de lockdown i.v.m. COVID-19,
waardoor een aantal van de geplande activiteiten niet door hebben kunnen gaan (Buurthuis
spreekuren, markt acties bijvoorbeeld, Karlos inzetten)
Jeroen heeft in totaal 21 mensen gesproken. Een gedeelte heeft hij doorverwezen naar REL,
en sommige mensen moesten gerustgesteld worden m.b.t. de energielening wat betreft
doorlooptijd, en aangeboden offertes nagekeken. Hij heeft ook meerdere gesprekken op
straat gevoerd met buren die interesse hadden.
Martin heeft iedere week op dinsdag- en donderdagmiddag in de Groene Hub gezeten. Hier
heeft hij in totaal 3 mensen op bezoek gehad; 1 voor informatie, 1 keer hulp bij invullen
aanvraag energielening. De derde persoon vond het de rente zo laag dat zij het niet
vertrouwde, en moest hierin gerustgesteld worden. Verder heeft Martin rond de 27 mensen
‘outreachend’ gesproken, onder andere tijdens een buurt BBQ, via email of telefoon, maar
ook gesprekken op straat en in de supermarket gehad.
Via Twitter en Facebook zijn er meerdere berichten de wereld in gebracht, en ook bij 02025
op de website is er aandacht geweest voor deze actie. De Energie Commissarissen van
Zuidoost hebben ook in hun netwerken de actie onder de aandacht gebracht.
Verder hebben Jeroen en Martin gesprekken gehad met Ivo Snijders en Robert Gort (beiden
Gemeente Amsterdam) om te kijken of er een mogelijkheid is om voor mensen met een
BKR-melding toch gebruik te kunnen maken van de gemeentelijke lening, maar is dit helaas
te laat gebleken, en kon dat in deze actie niet mee meegenomen worden. Hopelijk kan dit
element in vervolgacties in andere stadsdelen wel meegenomen worden, want dit zien wij
als een gemiste kans.
Op het einde van de actie waren we nog van plan om flyers en posters rond te gaan delen,
maar helaas kwamen die erg laat aan, en werd er een 2de lockdown aangekondigd, dus
konden we niet gaan flyeren op de markten bijvoorbeeld. De posters zelf waren van een

formaat welke alle winkeliers waar ze aangeboden zijn te groot vonden, dus dat hielp ook
niet mee deze te verspreiden.
Wat betreft de opbrengst: er zijn in totaal 914 offertes zijn aangevraagd, waarvan 303
(cijfers 17-11-2020) een akkoord hebben gegeven. Er van uit gaande dat iedere bewoner
gemiddeld €3000 uitgegeven heeft, heeft deze actie ruim €1.000.000 aan duurzame omzet
gerealiseerd. De 600 bewoners die (nog) niet akkoord zijn gegaan hebben in ieder geval wel
over verduurzaming van hun woning nagedacht, dus dat is ook een mooie winst. Is het een
idee om aan REL te vragen om deze mensen te benaderen met de vraag waarom zij
afgehaakt zijn?
Verder bleek het lastig om tijdens de hele actie een ‘samen’-gevoel te hebben; de brief,
posters en filmpjes straalden erg ‘Gemeente Amsterdam’ uit, en ook waren de logo’s van
zowel Cocratos als de Groene Hub niet gebruikt in de verdere communicatie naar mensen
die offertes opgevraagd hadden.
Als Cocratos zelf de actie meer had getrokken, met medewerking van REL en gemeente, dan
hadden wij nu de adressen gehad van degenen die interesse hebben getoond, danwel tot
aanschaf overgegaan zijn. Dat was dan een prachtige ‘kweekvijver’ voor nieuwe acties
geweest (denk aan kwartiermakers of aspirant ECs, QuickFix-Brigade leden, GFE
bakbeheerders, etc.). Of we hadden een nagesprek kunnen aangaan, over waarom wel of
niet overgaan tot aanschaf, en wat eventueel andere handelingsopties zouden zijn geweest.
Ook de mensen die een energielening hebben aangevraagd en gekregen zijn potentieel
fantastische ambassadeurs: “meedoen in verduurzaming kan, zelfs als je geen geld op de
bank hebt; want de aflossing is minder dan wat je bespaart”. Wij weten nu alleen niet wie
dat zijn.
Niettemin: het was fijn om dit – al verkennend - zo in gezamenlijkheid te doen. Al met al wel
de moeite waard om een volgende keer nogmaals met elkaar in zee te gaan, en op deze
‘lessons learned’ voor te bouwen!
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