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Bijlage: Verder met Energie Beweging Zeeland 

Zonder Energie geen Beweging 
Zonder Beweging geen Transitie 
Zonder Transitie geen Toekomst 

 

De I-DÉ-Fabriek – Broedplaats voor energieke ideeën  

De energietransitie en aanpak van de klimaatverandering vormen samen een grote en complexe 
opgave. Gelukkig vormen ze voor veel mensen ook een inspiratiebron om ideeën te ontwikkelen die  
kunnen bijdragen aan oplossingen. Wie goed om zich heen kijkt en ontwikkelingen nauwlettend volgt, 
ziet een constante stroom aan ideeën en voorstellen. Goede ideeën kunnen de energietransitie en 
klimaatadaptatie verder helpen. Voorwaarde is wel dat ze in goede aarde vallen én dat er mensen zijn 
die het idee omarmen en verder willen brengen, met inzet van eigen kracht én hulp van anderen. 

Om bij te dragen aan de (versnelling van de) energietransitie en duurzaamheid in Zeeland richten we de 
I-DÉ-Fabriek op. Het is een plek waar mensen, groepen en organisaties met hun ideeën kunnen 
aankloppen. De focus van de I-DÉ-Fabriek ligt op energie, klimaat en duurzaamheid. We denken niet 
alleen aan technische oplossingen, maar vooral ook aan ideeën en voorstellen die bijdragen aan de 
sociaal-maatschappelijke en gedragscomponenten van de energietransitie en duurzaamheid. 

In onze komende bijeenkomst (juni 2020?) gaan we sparren over de verdere vormgeving van de I-DÉ-
Fabriek. We gaan daarbij onder meer van gedachten wisselen over: 

 Voor wie en wat is de I-DÉ-Fabriek bedoeld? 
 Hoe vaak en waar zijn de bijeenkomsten, hoe is de opzet en wie begeleidt de bijeenkomsten? 
 Wat wordt de werkvorm voor het sparren over de ideeën? 
 Hoe komen we aan ideeën, idee-eigenaren en mee-denkers? 
 Hoe organiseren, verbinden en financieren we de I-DÉ-Fabriek? 

Kom met ideeën! 

In de komende bijeenkomst willen we ook sparren over andere ideeën, om de kracht van de I-DÉ-
Fabriek samen daadwerkelijk te ervaren. Dus kom met ideeën! De spelregels zijn als volgt: 

 Je idee is concreet en gaat over energie, klimaat of duurzaamheid. 
 Als idee-eigenaar wil je er zelf energie insteken om het te realiseren of te laten groeien. 
 Je maakt een beschrijving van je idee: WHY-HOW-WHAT-WHO (max 1 A4). En levert die aan. 
 De I-DÉ-Fabriek plaatst de ideeën op een groslijst op volgorde van binnenkomst. 
 De I-DÉ-Fabriek biedt idee-eigenaren in een bijeenkomst de gelegenheid om met mee-denkers over 

het idee te sparren en het zo verder te brengen. 
 Als idee-eigenaar ga je daarna zelf verder met je idee: Idee wordt Initiatief! 
 Enthousiaste mee-denkers haken eventueel aan: Mee-denkers worden Mee-doeners! 

Wil je een idee voor de I-DÉ-Fabriek aanleveren?  

Mail dan je ideebeschrijving (zie 3e bullet hierboven) naar Ad Phernambucq: 
info@zeeuwsklimaatfonds.nl  
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Ideeën waarvoor sparring en hulp welkom zijn, zijn tot nu toe: 

Plan Boom 
Idee van Melissa Ernst (ZMf) en Marlou Boerbooms (Energieambassadeur) 

De komende vier jaar planten we met het project Plan 
Boom 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, 
plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het 
buitengebied in heel Nederland. In Zeeland gaat het in 
totaal om 383.000 bomen. Iedereen kan zelf bijdragen 
en kan in de eigen woonomgeving daarvan de vruchten 
plukken. 
Wil jij aan de slag voor meer bomen in Zeeland? Wil je 
helpen bomen te planten of weet je een locatie in je 
eigen omgeving waar bomen geplant kunnen worden? 
Bedenk zelf een actie en sluit je aan bij Plan Boom. 
 

Energiewinkel 
Naar een idee uit Dronten 

Een Energiewinkel: een leuke, fysieke plek, misschien wel in een drukke winkelstraat, waar mensen 
gewoon kunnen binnen lopen voor informatie en advies over bijvoorbeeld energiezuinige maatregelen 
en andere duurzame oplossingen. Waar mensen inspiratie opdoen en misschien ook producten kunnen 
zien en kopen, die bijdragen aan de verduurzaming van hun woning, bedrijfje en hun leefstijl. Met 
adviezen en producten voor mensen met een eigen woning, huurwoning en ook voor (kleine) bedrijven. 
En dan niet alleen met technische oplossingen, maar ook met gedragsaanpassingen. Want ook door 
ander gedrag kunnen mensen zonder al te veel moeite vaak heel veel besparen en verduurzamen. 
Kortom: een winkel waar je met vragen binnen loopt en met duurzame energie naar buiten loopt! 
 

Het belonen van energiezuinig gedrag 
Idee van Stijn Buijsse en Sjoerd van der Reest (ROC-studenten) 

Dit is een prijswinnend idee uit het YESC-project 2019 (Young Energy Society Challenge): een plan om 
Zeeuwse huishoudens te stimuleren om zuiniger met energie om te gaan, door lager energieverbruik te 
belonen met een (extra) korting. 
Kijk naar het filmpje: https://vimeo.com/383487020  
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Bomen zorgen voor minder stress en meer 
gezondheid door een groenere leefruimte.  
Bomen dragen bij aan een betere en gezondere 
leefomgeving door minder fijnstof en minder 
geluidsoverlast.  
Bomen versterken ons landschap. Bomen geven 
verkoeling door schaduw, houden water vast bij 
droogte. Hout is een duurzaam bouwmateriaal. 
Bomen nemen CO2 op.  
Bomen versterken de biodiversiteit. 
Bomen zijn van symbolische waarde bij de 
geboorte van een kind, of het sterven van een 
dierbare. 


