
Welkom 



Voor nieuwe deelnemers: 
introductie over het Droom-Durf-Doetraject
Soetkin Goris van Trizone | procesbegeleider

Ontvangst met soep en hapjes – 18u30

17u00 – 18u00

https://trizone.be/#home


Welkomstwoord |terugblik en vooruitblik

Jet Groen van Kamp C | adviseur 

18u30 – 18u40









OPEN OPROEP
Welke stappen zet jij in 

de energietransitie?  

16/9

zomer

Idee in dienen

oktober novemberseptember

14/11

3 gemeenschappen
ondertekenen de 
Intentieverklaring

+ 2.000 €

4/6 DURFDAG

op weg naar een cVPP

3 ideeën worden geselecteerd

Doetraject voor het opmaken
van een plan van aanpak: 

1. Workshop 
2. Vragen aan 3 deskundigen



Programma en introductie  

Soetkin Goris van Trizone | procesbegeleider

18u40 – 18u50

https://trizone.be/#home


Hoe van onderuit, met en door burgers, 
energietransitie concreet wordt

Alex Polfliet van ZES – Zero Emissions Solutions

18u45 – 20u00

https://clicktime.symantec.com/33m3D1PF57EqFhrQfB4G8f36H2?u=https%3A%2F%2Fwww.zeroemissionsolutions.com%2F


Panelgesprek : 

Tips en inspiratie voor een (startende) 
energiegemeenschap

Reflectie en advies door:

Jef Van Eyck van Campina Energie | TranslabK | 

Vormingplus Kempen

Kris Moonen van REScoop.Vlaanderen

Wouter Cyx van Kelvinsolutions |Therm’ Accent

18u45 – 20u00

https://clicktime.symantec.com/3V2w6uxcKqJWNgGJ5HtuwZ16H2?u=https%3A%2F%2Fwww.campinaenergie.be%2F
https://clicktime.symantec.com/3FiSp5z79J6ZGHzy959Li9E6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.translabk.be%2F
https://clicktime.symantec.com/3QRC1wzdoYKP6hiT8KaQu2r6H2?u=https%3A%2F%2Fvormingpluskempen.be%2F
https://clicktime.symantec.com/3EpfsjrS9PV2x9xKPfwtjm16H2?u=https%3A%2F%2Fwww.rescoopv.be
https://clicktime.symantec.com/3DDPi2kmYaTZVoVepeGdMXE6H2?u=http%3A%2F%2Fwww.kelvinsolutions.be
https://clicktime.symantec.com/3WN2j5UXYPeiC6gXxR2B4hC6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.thermaccent.be%2F


Iedereen wil graag een energiegemeenschap. 
Hoe vind je elkaar? 

Jef Van Eyck van Campina Energie | TranslabK | 

Vormingplus Kempen

18u45 – 20u00

https://clicktime.symantec.com/3V2w6uxcKqJWNgGJ5HtuwZ16H2?u=https%3A%2F%2Fwww.campinaenergie.be%2F
https://clicktime.symantec.com/3FiSp5z79J6ZGHzy959Li9E6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.translabk.be%2F
https://clicktime.symantec.com/3QRC1wzdoYKP6hiT8KaQu2r6H2?u=https%3A%2F%2Fvormingpluskempen.be%2F


Je kan mee in de energietransitie, 
ook al heb je geen geld 

Kris Moonen van REScoop.Vlaanderen

18u45 – 20u00

https://clicktime.symantec.com/3EpfsjrS9PV2x9xKPfwtjm16H2?u=https%3A%2F%2Fwww.rescoopv.be


De slimme meter helpt de burger in zijn rol op 
de energiemarkt 

Wouter Cyx van Kelvinsolutions |Therm’ Accent

18u45 – 20u00

https://clicktime.symantec.com/3DDPi2kmYaTZVoVepeGdMXE6H2?u=http%3A%2F%2Fwww.kelvinsolutions.be
https://clicktime.symantec.com/3WN2j5UXYPeiC6gXxR2B4hC6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.thermaccent.be%2F


20u00 –

EEN DRANKJE
EN OP NAAR JOUW 
WERKSESSIE



Keuze uit 3 parallelle werksessies:

1. Burgers aan het roer van de energietransitie: handvatten en 
tools vanuit REScoopV en RHEDCOOP.
Kris Moonen van REScoop.Vlaanderen

2. Technisch mogelijkheden en sleutels voor samenwerking op 
kleine(re) schaal: de wijk, de gemeente, de burgercoöperatie..
Wouter Cyx van Kelvinsolutions |Therm’ Accent

3. Aan de slag met de eigen gemeenschap: spelers, rollen en 
samenwerkingsverbanden voor de energietransitie.
Jef Van Eyck van Campina Energie | TranslabK | Vormingplus Kempen

20u00 – 21u00

https://clicktime.symantec.com/3EpfsjrS9PV2x9xKPfwtjm16H2?u=https%3A%2F%2Fwww.rescoopv.be
https://clicktime.symantec.com/3DDPi2kmYaTZVoVepeGdMXE6H2?u=http%3A%2F%2Fwww.kelvinsolutions.be
https://clicktime.symantec.com/3WN2j5UXYPeiC6gXxR2B4hC6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.thermaccent.be%2F
https://clicktime.symantec.com/3V2w6uxcKqJWNgGJ5HtuwZ16H2?u=https%3A%2F%2Fwww.campinaenergie.be%2F
https://clicktime.symantec.com/3FiSp5z79J6ZGHzy959Li9E6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.translabk.be%2F
https://clicktime.symantec.com/3QRC1wzdoYKP6hiT8KaQu2r6H2?u=https%3A%2F%2Fvormingpluskempen.be%2F


Plenair slot door Alex Polfliet

21u10 – 21u30



Toelichting Open Oproep door Jet Groen

Open oproep: 3 cVPP-gemeenschappen in de provincie 
Antwerpen!
Dien je eigen idee in over wat jouw gemeenschap kan doen in de 
energietransitie en maak kans om een workshop en startbedrag van 
€2000 te winnen. Aan het einde van het Droom-Durf-Doetraject
zullen de drie winnende projecten gekozen worden!

21u00 – 21u10



OPEN OPROEP
Welke stappen zet jij in 

de energietransitie?  

16/9

zomer

Idee in dienen

oktober novemberseptember

14/11

3 gemeenschappen
ondertekenen de 
Intentieverklaring

+ 2.000 €

4/6 DURFDAG

op weg naar een cVPP

3 ideeën worden geselecteerd

Doetraject voor het opmaken
van een plan van aanpak: 

1. Workshop 
2. Vragen aan 3 deskundigen



Dank je!
Café  open tot 22u00
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