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Jaarplan 2022 |Introductie
Voor je ligt het jaarplan van het Servicepunt voor 2022. De geplande activiteiten en werkzaamheden van het SPDE voor 2022 staan hierin beschreven. In dit
document vind je een evaluatie van de activiteiten in 2021, hierin is een uitvraag bij de doelgroep meegenomen. Daarnaast bevat dit jaarplan een doorkijk
naar verwachte relevante ontwikkelingen in 2022 waar het SPDE op in wil spelen met haar aanbod.
Servicepunt Duurzame Energie
Het Servicepunt Duurzame Energie ondersteunt gemeenten,
regio’s, woningcorporaties en andere betrokkenen in NoordHolland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat
doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland.
Via bijeenkomsten, intervisiegroepen, individuele gesprekken,
een website en een nieuwsbrief wordt door het Servicepunt
kennis over beleid en concrete aanpakken verspreid en
gedeeld. Het leren van elkaars projecten en ervaringen staat
centraal, want samen komen we verder.

Opgave SPDE
De opgave om in 2050 in de Gebouwde Omgeving volledig
klimaatneutraal te zijn, is misschien wel het meest complexe
onderdeel van het Klimaatakkoord. Een veelheid aan
stakeholders moet gezamenlijk 7 miljoen woningen en 1 miljoen
utiliteitsgebouwen aanpakken; isoleren en het mogelijk maken
van alternatieven voor aardgas in een omgeving die constant in
beweging is. Gelukkig hebben we nog wel even, maar het mag
duidelijk zijn: elke dag telt.
De energietransitie vraagt om een bijzondere competentie:
sturen in onzekerheid. Technische innovatie staat niet stil,
beleid blijft in beweging en de prijzen op de internationale
energiemarkt laten zich niet voorspellen. Sturen in onzekerheid
vraagt om een adaptieve aanpak. Overheden en andere
stakeholders moeten anticiperen op veranderende
omstandigheden en daarover continu het gesprek voeren.

Leren en ontwikkelen, kennis delen en wendbaarheid zijn de
elementen van een adaptieve aanpak. In onze visie moet het
Servicepunt juist op deze punten het verschil maken. Als bron
van kennis en expertise, als ontmoetingspunt voor het
uitwisselen van ervaringen, als gangmaker voor het onderlinge
gesprek tussen al die stakeholders.
Onderdeel van een adaptieve aanpak is bewust zijn van de
omgeving. Zowel van ontwikkelingen in de directe omgeving en
regio als thema’s in het bredere speelveld van de
energietransitie.
Op de volgende pagina staat een overzicht van thema’s en
ontwikkelingen waarvan het Servicepunt verwacht dat deze in
2022 impact zullen hebben op de doelgroep. In ons aanbod
willen we hier graag op in spelen.

Jaarplan 2022 |Terugblik 2021 & wensen doelgroep

Servicepunt 2021 in een notendop:
• In 2021 is een nieuw Servicepunt team gestart en werken we
vanuit programmalijnen Strategie op Maat, Eerste Hulp bij
Uitvoering en Samen Slim Leren.
• Een ronde langs gemeenten leverde inzicht op in de
uitdagingen waar gemeenten de komende jaren voor staan.
• Het SPDE organiseerde in 2021 15 kennissessies, 6
workshops en 2 bestuurlijke sessies.
• Sessies werden gemiddeld met een 7,9 beoordeeld.
• Er werd gestart met 4 Leerlabs waaraan 18 gemeenten
deelnemen.
• Ongeveer 12 gemeenten en een regio hebben individueel
advies van het Servicepunt gekregen via de Strippenkaart
regeling.
• Er is een prototype van de Serious Game
‘Warmtetransitie in de wijk’ ontwikkeld en getest, die begin
2022 klaar is om te spelen.
• In de datatool TVW viewer zijn alle Noord-Hollandse TVW’s
en belangrijkste resultaten in beeld gebracht.
• Er zijn 4 nieuwsbrieven en 53 mailings verspreid waarin
voorbeeldprojecten, tools en activiteiten zijn uitgelicht, de
website een update heeft gekregen en er een Teams kanaal
is ingericht ter ondersteuning van de Leerlabs.
• Naast ons werk in de gebouwde omgeving is het Servicepunt
in +/- 10 gemeenten trajecten gestart om de resultaten van
de RES 1.0 te concretiseren.

Een enquête, die verspreid is onder de doelgroep van het SPDE,
heeft de volgende resultaten opgeleverd.
Verbeterpunten/wensen 2022:
• De Leerlabs (kleine leerkringen met specifiek leerdoel) die in
2021 zijn geïntroduceerd, worden als nuttig ervaren. Wel is
er verbetering mogelijk in het behouden van commitment bij
de deelnemers. Enkele Leerlabs zijn door het afvallen van
deelnemers vroegtijdig beëindigd.
• De wens is om te blijven doorgaan met een combinatie van
bredere kennissessies en workshops, gerichte Leerlabs en 1op-1 advies (zie figuur rechts).
• SPDE wordt gevraagd om zich nog meer te richten op het
delen van kennis tussen gemeenten, onder andere door
gemeenten die in dezelfde fase bevinden aan elkaar te
koppelen.
• Het delen van succesverhalen (best practices) wordt
gewaardeerd en mag in 2022 nog meer aandacht krijgen.
• Veel genoemde thema’s die in 2022 prioriteit moeten krijgen
zijn volgens de doelgroep:
- energiebesparing/aardgasvrij-ready en
handelingsperspectief;
- communicatie;
- (participatie in) wijkaanpakken/wijkuitvoeringsplannen;
- energiearmoede;
- hybride warmtepompen;
- organisatorische consequenties klimaatbeleid/
warmtetransitie;
- regionale samenwerking in de warmtetransitie.

Jaarplan 2022 |Thema’s en ontwikkelingen
De volgende thema’s en ontwikkelingen hebben impact op het werk van het Servicepunt in 2022.
Thema’s en ontwikkelingen in 2022
Landelijk/Europa:
• kabinetsformatie (toekennen geld/capaciteit);
• gascrisis (link met thema energiearmoede);
• omgevingswet, warmtewet, EU Green Deal.
Gemeente:
• Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022: kennisniveau
nieuwe raadsleden en wethouders over energietransitie
vraagt aandacht.

Warmtetransitie in Noord-Holland:
• TVW’s en RES in praktijk/uitvoering brengen:
o eerste stappen wijkaanpakken;
o gezamenlijke warmtestrategie in
bovengemeentelijke warmteclusters;
o focus op isolatie en contingentenaanpak;
o toekenning 3e ronde PAW proeftuinen.

Uitdagingen voor gemeenten richting uitvoering:
• Capaciteitsgebrek en krapte op de arbeidsmarkt.
• Hoe op te schalen als er wél extra geld komt.
• Omgaan met onzekerheid en dilemma’s (geen zwart/wit
oplossingen, haalbaarheid van plannen blijft onduidelijk).
• De stap naar bewoners: participatie aanpak, draagvlak,
empowerment van bewoners, bewonerstevredenheid.
• Definiëren van competenties in publieke sector:
ondernemende overheid (naar buiten gericht),
multidisciplinair werken (co-creëren met markt en andere
stakeholders.
• Hoe om te gaan met marktpartijen (opdrachtgeverschap).

Overzicht | Programmalijnen 2022

We blijven, net als in 2022, werken volgens programmalijnen. Wel
zijn we een verschuiving aan het maken van visie en strategie naar
tactische ontwerpvraagstukken. Deze fase van de vertaling van
TVW’s en RES’en naar uitvoering bedienen we vanuit de
programmalijn Strategie en Beleid op Maat (SBOM). Daaronder
vallen onder andere:
• eerste stappen richting wijkuitvoeringsplannen/wijkaanpakken
aardgasvrij;
• (boven)gemeentelijke warmtestrategie;
• gemeentelijke rolbepaling (regie)
• governance- en organisatievraagstukken (gemeentelijk en
regionaal).
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De lijn Eerste Hulp bij Uitvoering (EHBU) blijft zich richten op
uitvoeringsvraagstukken, waarbij de link naar bewoners en wijken
heel duidelijk is. Hieronder vallen onder andere:
• aanpak aardgasvrij-ready;
• aanpak energiearmoede;
• het verhaal richting bewoners (communicatie);
• participatie in de wijk.
Samen Slim Leren zien we vanaf 2022 niet meer als een aparte
programmalijn, maar is verweven in al onze activiteiten. Hierover
meer op de volgende pagina.

Eerste Hulp bij Uitvoering
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Servicepunt Duurzame Energie|Leeragenda 2022

In 2021 hebben we gezien dat Samen Slim Leren een integraal
onderdeel is van de activiteiten binnen het SPDE. Het is geen
aparte programmalijn, maar zorgt voor verbinding tussen
activiteiten. In 2022 bouwen we de leerinfrastructuur verder
uit:
1. Samenvatten en verder brengen aanpak in een Leeragenda
2. Inrichting leerinfrastructuur:
1. Aanspreekpunt in leercoördinator.
2. Leerlijnen ordenen in een methode & aanpak.
3. Ondersteuning leerinfrastructuur.
3. Versterken leeractiviteiten:
1. Herijken en op onderdelen doorontwikkelen van de
invulling van de leeractiviteiten.
2. Aanjagen van de leerdimensie onder de partners
(door ontwerpprincipes als leidraad om de
activiteiten lerend(er) te maken).
Doelstellingen Samen Slim Leren & Leeragenda:
1. Delen en (door)ontwikkelen informatie & kennis SPDE.
2. Bundelen praktijkkennis en leren van (praktijk)ervaringen in
en tussen gemeenten.
3. Verzamelen, analyseren en onderbouwen rondom aanpak
geprioriteerde thema’s.
4. Ontwikkelen van nieuwe oplossingen en bewaken lange
termijn agenda.

1. Vindplaats: Delen en (door)ontwikkelen
informatie en kennis SPDE binnen de website
en communicatie.

3. Leerlabs: Verzamelen, analyseren en
onderbouwen rondom aanpak geprioriteerde
thema’s.

2. Kennissessies en workshops: Bundelen
praktijkkennis en leren van
(praktijk)ervaringen in en tussen gemeenten.

4. Experimenteerhoek: Signaleren van vragen en
verder brengen van oplossingen, visievorming
en agendasetting.

Samen Slim Leren |Methode & aanpak 2022
Meer individueel

1. Vindplaats en vraagbaak
Waar professionals in de warmtetransitie in Noord-Holland
gemakkelijk betrouwbare kennis en informatie kunnen vinden en
aanleveren. Het SPDE is een plek van informatiedeling en inspiratie,
en ondersteunt bij vragen die lokaal en regionaal opkomen.
Invulling: Website met kennisproducten & kennissessies,
Strippenkaart voor individuele vragen.

3. LeerLabs
Waar we werken aan innovatie, beweging en kennis opbouwen. We
brengen gemeenten samen op basis van een gezamenlijke
leerbehoefte, stimuleren koplopers, zoeken inspiratie bij elkaar en van
buiten. Het SPDE is een plek voor kijkjes in de keuken en uitproberen.
Invulling: Leerlabs zoals Verhaal warmtetransitie, Energiearmoede &
andere (geprioriteerde) thema’s.

Meer generiek

Meer op maat

2. Kennissessies & workshops
Waar we actuele kennis en lessen met handelen verbinden:
mensen helpen met het aanleren van nieuw gedrag en
competenties. Waar we gemeenten en hun partners ondersteunen
in hun transformatieproces. Waar we succesverhalen en ook
mislukkingen delen, altijd in interactieve setting met ruimte voor
gesprek.
Invulling: Kennissessies & Workshops (ook: Game Warmtetransitie).

4. Vraag- en experimenteerhoek
Waarin we samen met het veld overkoepelende thema’s signaleren en
gezamenlijke oplossingen verder brengen, zodat iedereen hiervan kan
profiteren. Het SPDE is een plek van samen ontdekken van rode draden,
het voeren van debat over de toekomst en het bewaken van de lange
termijn agenda. Wat wordt ontwikkeld in deze hoek kan vervolgens
worden ondergebracht onder de andere leerlijnen.
Invulling: signaleren veelvoorkomende knelpunten en actief
voorstellen/ontwikkelen van oplossingen.

Meer interactie

Servicepunt Duurzame Energie|Inrichting leerinfrastructuur
In 2021 hebben we gezien dat Samen Slim Leren een integraal onderdeel is van de activiteiten binnen het SPDE. Het is geen aparte
programmalijn, maar zorgt voor verbinding tussen activiteiten. In 2022 bouwen we de leerinfrastructuur verder uit.
Samen Slim Leren
Samen Slim Leren is hoe we werken. In alles wat we organiseren
en doen binnen het Servicepunt staan we stil bij hoe de
opgedane kennis en ervaring breder gedeeld kan worden in de
hele provincie. Ruimte inbouwen voor interactie en elkaar
ontmoeten is hierin ook een belangrijk uitgangspunt.
De leerinfrastructuur waar we vanuit het SPDE aan bouwen
kent vier belangrijke functies (‘leerlijnen’):
1. Vindplaats en vraagbaak
Website en communicatiekanalen
In 2022 focussen we nog meer op het ontwikkelen van ‘leerproducten’ en het ordenen en delen daarvan. Zo borgen we dat
opgedane kennis makkelijk gedeeld kan worden binnen de
provincie. Een aantal voorbeelden van producten die we in
2022 willen ontwikkelen en inzetten:
- infographics, beslisbomen, blogposts en ander naslagwerk;
- canvassen, templates en stappenplannen;
- video’s en interviews;
- data- en monitoring tools, zoals de TVW Viewer NH;
- toolkits, zoals de Toolkit Wijkaanpak (doorontwikkelen);
- podcasts.
Strippenkaart
Ondersteuning middels de strippenkaart wordt in 2022
gecontinueerd. Alle gemeenten kunnen via het Servicepunt 8
uur advies op maat krijgen van een van onze partners of
experts. Wanneer we rode draden en lessen zien vanuit deze
ondersteuning delen we die breder in de provincie.

2. Kennissessies & workshops
Tijdens kennissessies en workshops staat het delen van
informatie én het voeren van het gesprek daarover centraal.
Deze activiteiten richten zich op (eenmalige) kennisoverdracht
rondom een centraal thema. Tijdens sessies is er altijd ruimte
voor interactie in de vorm van verhelderende of verdiepende
vragen enerzijds (kennissessies) en verdieping op een eigen
casus anderzijds (workshops).
Hieronder valt ook de Serious Game Warmtetransitie, waarvan
een 1.0 versie in 2022 beschikbaar is om te spelen.
Bestuurlijke sessies
Ook voor bestuurders organiseren we leersessies, waarbij leren
van elkaar, inspiratie en intervisie centraal staan.
3. Leerlabs
In een Leerlab ontwikkelt het SPDE samen met kleine groepjes
(4-6) deelnemers in een traject van een aantal sessies lessen op
het gebied van een bepaald thema. Een Leerlab is géén vooraf
vastgesteld programma, maar speelt in op de behoeften van de
groep. Het heeft een dynamisch aspect en is inhoud- en
resultaatgedreven. Samen leren, met én van elkaar, staat
centraal in de Leerlabs. Deelnemers werken tijdens het traject
zelfstandig aan hun ingebrachte case/project. Begeleiding
functioneert als startmotor voor de deelnemers en ter
ondersteuning om met hen samen telkens nieuwe
vervolgstappen voor het lab en hun projecten te definiëren.
Afgelopen jaar is een aantal Leerlabs gestart. In 2022 lopen
deze Leerlabs door of zullen zich herhalen. Daarnaast zullen ook
nieuwe Leerlabs starten (zie volgende pagina).

4. Experimenteerhoek
Hierin maken we samen met het veld kennis toepasbaar, zodat
iedereen kan profiteren van nieuwe oplossingen. Het SPDE is
een plek van samen ontdekken en samen bouwen aan de
warmtetransitie. Werkplaatsen zijn een middel om vragen uit
het werkveld en het beleid aan te pakken. Dit doen we door het
ontwikkelen van nieuwe oplossingen ten aanzien van
overkoepelende thema’s die we signaleren, zoals rondom
regionale samenwerking.
Regionale ondersteuning
Het SPDE zal vanaf 2022 ook een rol pakken in regionale of
bovengemeentelijke samenwerkingen in de warmtetransitie
en/of in het concretiseren van de resultaten van RES 1.0. Welke
vorm deze ondersteuning aanneemt hangt per regio, cluster of
gemeente af van de specifieke situatie, maar ook hier staat
centraal dat we in onze ondersteuning altijd toewerken naar
lessen die breder te verspreiden zijn.
Optioneel: event warmtetransitie
In 2020 stond festival Van de Kant Komen centraal, in 2021 het
kleinere bestuurlijke event Het Net Ophalen. Ook in 2022
organiseert het SPDE graag een event over de warmtetransitie
in Noord-Holland, waarbij inspireren, ontmoeten en
gezamenlijke agendasetting centraal staan.

Servicepunt Duurzame Energie|Programma 2022
Onderstaande is een overzicht van voorgestelde activiteiten vanuit het ‘reguliere’ SPDE budget van €500.000.
Kennissessies en workshops (10-12) €100.000
De thema’s voor de kennissessies en workshops worden
afgestemd met de informatiebehoefte van de doelgroep. Enkele
onderwerpen waarin het Servicepunt in 2022 wil voorzien, zijn:
- Hybride warmtepompen: wanneer wel en niet?
- Omgevingswetinstrumenten (o.a. motiveringsplicht en
publicatie ruimtelijke plannen).
- Wanneer een wijkaanpak (beslisboom)?
- Succesverhalen uit de wijk.
- Sturen op bewonerstevredenheid in wijkaanpakken.
- De ambtenaar 2.0: wat vraagt de energietransitie?
- Energiebesparing voor andere gebouwen dan woningen.
- Kleinschalige warmtenetten – praktijkvoorbeelden.
- Nieuwbouw in relatie tot de warmtetransitie
(afwegingskaders en praktijkvoorbeelden).
- Organisatie van de warmte.
Bestuurlijke sessies (3 stuks) €15.000
We organiseren 3 sessies gericht op bestuurders. Dat kan zijn:
gericht op een bepaald thema, of breder over de
warmtetransitie, zoals Het Net Ophalen in december 2021.
Mogelijke onderwerpen:
- Regierol in de praktijk, incl. spelen Game Warmtetransitie.
- Intervisie warmtetransitie: knelpunten en successen
bespreekbaar maken.
Strippenkaart (1-op-1 advies) €50.000
Net als in 2021 kunnen gemeenten in 2022 een dag advies van
het Servicepunt krijgen. We gaan uit van +/- 20 gemeenten die
we een dag advies geven. Ook regio’s kunnen individueel advies
of ondersteuning aanvragen.

Leerlabs (8 nieuwe trajecten, 2 doorlopende) €100.000
Mogelijke thema’s:
- Aardgasvrij-ready (EHBU, loopt, wordt herhaald).
- Start Wijkaanpak (SBOM, herstart in 2022).
- Organisatie inrichting (SBOM).
- Verhaal warmtetransitie (EHBU, loopt al).
- Energiearmoede (EHBU) – een leerlab dat verder bouwt op
de ontwikkelingen rondom energiearmoede binnen de MRA.
- Koplopers (SBOM) – een leerlab gericht op PAW-gemeenten
en andere koplopers op het gebied van warmtenetten.
Het doel is om in minimaal 2 Leerlabs de Game Warmtetransitie
te spelen.
Ontwikkeling deelbare kennisproducten €40.000
Vanuit de kennissessies en de Leerlabs ontwikkelen we
deelbare kennisproducten als beslisbomen, infographics, etc. en
zorgen we voor doorontwikkeling van de Toolkit wijkaanpak.
Gemeenteraadsverkiezingen €30.000
Graag leveren we als SPDE een bijdrage aan het ’onboarden’
van wethouders en raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen. Dit doen we aan de hand van:
- Een informatiepakket met elementen als ’energietransitie
voor dummies’ en ‘de rol van de raad in de energietransitie’,
gecombineerd met 2 provinciebrede sessies hierover waar
iedereen zich voor kan inschrijven.
- Het spelen van de Game met 2 nader te bepalen groepen
van +/- 15 mensen.
- Evt.: een ronde langs nieuwe wethouders in het najaar.
- Optioneel kan de Game ook worden ingezet in specifieke
raden, voor eigen budget.

Kennisagenda RES €15.000
Met de RES-organisaties NHN & NHZ en andere partners
werken we aan een gezamenlijke kennisagenda, waarvan SPDE
een deel van de activiteiten invult.
Doorontwikkeling Serious Game Warmtetransitie €30.000
Eind 2021 wordt een eerste versie van de Game opgeleverd.
We spelen de Game in ieder geval in:
- Een sessie met +/- 15 ambtenaren.
- Een sessie met +/- 15 portefeuillehouders duurzaamheid.
- Twee Leerlabs.
- Twee sessies met nieuwe raadsleden na verkiezingen.
Op basis van de speelervaringen in 2022 wordt nog één keer
doorontwikkeld en een voorlopig definitieve versie opgeleverd.
Data tooling €30.000
Doorontwikkeling van de TVW viewer en ontwikkeling van
generieke data tooling die te gebruiken is door gemeenten,
bijvoorbeeld een doelgroepen tool voor aardgasvrij-ready
(exacte invulling in overleg met provincie en gemeenten).
Communicatie €40.000
Website, nieuwsbrieven en mailings, social media
(zie voor invulling p. 9).
Optie: ontwikkeling generieke communicatiemiddelen (bijv.
video’s) à zie Meerwerk p.8.
Programmamanagement €50.000
- afstemming andere netwerken (o.a. ECW, PAW, regio’s);
- team- en opdrachtgeversoverleggen;
- aansturing Servicepunt.

Servicepunt Duurzame Energie|Programma 2022 - meerwerk
We verwachten in 2022 een aantal extra activiteiten voor het Servicepunt, die we vanuit het meerwerkbudget (maximaal €250.000)
kunnen oppakken. Voor de exacte inzet van het Servicepunt op deze onderdelen doen we per in de loop van 2022 een voorstel.
Regionale/bovengemeentelijke ondersteuning
warmtetransitie
De regionale of bovengemeentelijke vraagstukken op het
gebied van de warmtetransitie zijn tot nu toe via de RES
(Regionale Structuur Warmte) en het MRA Warmte Koude
Programma aan bod gekomen. Het MRA Warmte Koude
programma houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het
Servicepunt neemt een deel van de activiteiten over; in ieder
geval het maandelijkse kernteam, waarin publieke en private
partijen in de warmtetransitie kennis en ervaringen delen.
Daarnaast wordt verkend hoe de provincie en het Servicepunt
de samenwerking in bovengemeentelijke warmteclusters
(warmteregio’s) kunnen ondersteunen. Deze nieuwe rol van het
Servicepunt wordt in Q1 van 2022 verder uitgewerkt.

Lente-event warmtetransitie
Wij merken dat partijen weer behoefte hebben om samen te
komen en het face-to-face over de warmtetransitie te hebben.
Een lente-event voor publiek en privaat kan daarvoor een goed
instrument zijn. In deze setting kunnen we met een grote
vertegenwoordiging van gemeenten, warmtebedrijven,
woningcorporaties, energiecoöperaties en andere stakeholders
de voortgang in de warmtetransitie onder de loep nemen.
Aangezien een event organiseren tijdelijk vraagt om extra
organisatiecapaciteit (bovenop de lopende zaken) én extra outof-pocketkosten, stellen we voor om deze vanuit het
meerwerkbudget te organiseren. Een voorbeeld van de invulling
hiervan is:
’5 keer van visie naar uitvoering’: in 5 korte workshops worden
deelnemers geïnspireerd over 5 kanten van de warmtetransitie;
denk aan storytelling, data, omgevingswet, organisatiestructuur
en bronnenstrategie, waarbij de stap naar uitvoering centraal
staat.

Ontwikkeling generieke communicatiemiddelen
Vanuit gemeenten hebben wij de vraag gekregen of we als SPDE
’white label’ video’s kunnen ontwikkelen over de
warmtetransitie (en/of inventariseren welke er al beschikbaar
zijn binnen gemeenten). Deze kunnen dan door meerdere
gemeenten gebruikt worden.
Begin 2022 verkennen we of deze behoefte bij meerdere
gemeenten bestaat en vervolgens of en hoe we hier als SPDE
invulling aan kunnen geven.

Servicepunt Duurzame Energie|Communicatie
Communicatie is onlosmakelijk verweven met al het werk dat wij als Servicepunt doen. Op deze pagina beschrijven we hoe we dat aanpakken.
Uitgangspunt: in contact met de doelgroep
Het Servicepunt staat of valt bij goed contact met de doelgroep.
We willen op de hoogte zijn van wat er speelt in de NoordHollandse gemeenten en regio’s en een ontmoetingsplek zijn
waar mensen elkaar vinden. Om ervoor te zorgen dat we onze
activiteiten altijd afstemmen op de behoeften van de
doelgroep, hanteren we de volgende uitgangspunten:
- In directe contacten zullen we steeds vragen waar de
professionals behoefte aan hebben.
- Elke activiteit sluiten we af met een korte evaluatie en
beoordeling van de activiteit. Hierbij vragen we ook naar
andere of nieuwe behoeftes van deelnemers.
- Eén keer per jaar zetten we een schriftelijke enquête uit
onder mensen die onze activiteiten hebben bezocht en
mensen die de nieuwsbrief ontvangen. Deze enquête is niet
alleen een meting van de waardering voor het Servicepunt,
maar vraagt ook naar behoeftes die er zijn.
Wie is onze doelgroep?
Het Servicepunt is er primair voor professionele partijen.
Gemeenten zijn onze primaire doelgroep. Daarnaast betrekken
we regio’s, en OD’s en partijen die stakeholder zijn in de
energietransitie in de gebouwde omgeving, zoals:
woningcorporaties, de bouw- en installatiebranche,
warmtebedrijven- en -leveranciers, waterschappen,
netbeheerders, energiecoöperaties en energieloketten. Bij
gemeenten willen we een brede groep van professionals
bereiken. Niet alleen de medewerkers die direct werken aan de
energietransitie, maar ook medewerkers in de domeinen
Wonen, Ruimtelijke Ordening en Leefbaarheid.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zien wij ook
raadsleden als doelgroep die we meer willen bereiken.
Communicatiemiddelen en doelen
We blijven de doelgroep bereiken met onze nieuwsbrief, met
mailings over onze activiteiten en via social media. Onze
website is de centrale plek waar kennis, nieuws en de agenda te
vinden zijn. Daarnaast hebben we een Teams-omgeving
ingericht die we gebruiken ter ondersteuning van de Leerlabs.
Doelstellingen
In 2021 hebben we sterk ingezet op meer nieuwsbrief abonnees
en meer volgers via LinkedIn, ons belangrijkste sociale medium.
We willen ons bereik volgend jaar wederom laten groeien.
LinkedIn gaan we veel actiever gebruiken voor het onder de
aandacht brengen van activiteiten en kennisproducten.
Wat

2021 (start à eind)

2022

Nieuwsbrief abonnees

338 à 465

550

Abonnees evenementen

462 à 495

600

LinkedIn volgers

172 à 341

450

Naast het vergroten van ons bereik vinden we het nog
belangrijker om zoveel mogelijk verschillende gemeenten in
Noord-Holland te ondersteunen met onze activiteiten. Begin
2022 zullen we gemeenten die in 2021 niet aan activiteiten
hebben deelgenomen actief benaderen om kennis te maken.

Afstemming met andere netwerken
We stemmen onze activiteiten en planning af met alle partijen
die actief zijn op het gebied van de energietransitie in NoordHolland. In 2021 is een gezamenlijke activiteitenkalender in het
leven geroepen met de RES regio’s en de MRA, waarover
regelmatig afstemming plaatsvindt. In 2022 gaan we met de RES
regio’s en andere kennispartijen werken aan een gezamenlijke
kennisagenda RES.
Het Servicepunt sluit af en toe aan bij regionale overleggen over
de energietransitie en bij de omgevingsdiensten en
waterschappen om activiteiten af te stemmen en zichtbaarheid
bij de doelgroep te vergroten. Ook met de energieloketten en
met landelijke partijen als het ECW en het PAW hebben we
regelmatig contact.
Communicatie met de Provincie
Wij overleggen maandelijks over de voortgang met onze vaste
contactpersonen bij de provincie. Voorafgaand aan dat overleg
delen we de maandrapportage van de maand ervoor. Zo
hebben we altijd een actueel overzicht van onze
werkzaamheden en besteding en kunnen we bijsturen waar
nodig. Twee keer per jaar praten we de verantwoordelijke
gedeputeerde bij over het Servicepunt en bespreken we
relevante ontwikkelingen en wensen. We presenteren het
jaarplan aan het begin van het jaar en in het najaar kijken we
terug en ook vooruit naar het komende jaar. We presenteren
het jaarplan van het Servicepunt graag aan het team
‘energietransitie’ en het team ‘wonen’.

