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Denkkracht Utrecht
Denkkracht Utrecht (DKU) is een netwerk van 25
Utrechtse young professionals. Zij hebben hart voor de
publieke zaak en de ambitie om maatschappelijke, strategische en bestuurlijk-organisatorische vraagstukken te
‘kraken’. Denkkracht Utrecht mobiliseert en activeert
denk- en doekracht van young professionals om een bijdrage te leveren aan het oplossen van publieke vraagstukken. De young professionals uit het netwerk zetten
zich op vrijwillige basis in voor Denkkracht Utrecht.
Met het netwerk van jonge academici worden onder andere zogeheten ‘Denkkrachtcentrales’ (DKC’s)
georganiseerd: dagen waarbij aan een maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor één of meerdere externe partners. Tijdens deze DKC’s probeert Denkkracht Utrecht via creatieve werkvormen
innovatie en nieuwe perspectieven te stimuleren, en door het stellen van andere vragen te komen tot
nieuwe antwoorden. Daarbij benut zij het multidisciplinaire karakter van het netwerk en de verschillende werkachtergronden maximaal: een jurist ziet niet alleen andere dingen dan een bestuurskundige of een filosoof; hij/zij kijkt echt op een andere manier naar vraagstukken. Ditzelfde geldt voor
iemand die bij de provincie werkt ten opzichte van iemand die bij de vakbond, een groot adviesbureau
of bij de universiteit werkt. Die verschillende perspectieven maakt Denkkracht Utrecht expliciet en
zet zij in als kracht bij het zoeken naar nieuwe oplossingen.

Denkkrachtcentrale 18 maart 2017
De tweede DenkKrachtCentrale van 2017 stond in het teken van energie en schulden. Jaarlijks raken
750.000 mensen met een laag inkomen in de problemen omdat zij hun energierekening niet meer
kunnen betalen. Dat geldt ook voor 250.000 mensen met een gemiddeld inkomen en een bovengemiddelde energierekening. Het niet betalen van de energierekening leidt tot schulden, vervolgens
tot afsluiting van het energienet en uiteindelijk kan het zelfs tot huisuitzetting leiden. Zijn er oplossingen te bedenken waarbij de energierekening van deze mensen naar € 0 gaat? Oplossingen waarbij men toegang houdt tot deze eerste basisbehoefte en waarbij de kosten van afsluiting of uitzetting niet meer gemaakt hoeven te worden?
Huishoudens met lage inkomens hebben moeite hun energierekening te betalen, met in het
uiterste geval afsluiting en zelfs huisuitzetting tot gevolg. Dit is niet alleen vreselijk voor een gezin,
maar brengt ook voor de andere betrokken partijen (woningcorporaties, energiebedrijven,
gemeente) enorme kosten met zich mee. Kunnen we dit probleem voor zijn door vooraf slim te
investeren in een gratis energierekening?
Het voorliggende adviesdocument is het verslag van deze DenkkrachtCentrale. Vanuit de Eneco EnergyCampus zijn bij de organisatie van de dag Ewoud von Dulmen Krumpelmann en Rutger Buch betrokken. Vanuit Denkkracht Utrecht is de dag georganiseerd en begeleid door Daniëlle Fictorie, Maarten Levert, Tessa Speelman en Loek Zanders.
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De dag in foto’s

Uitleg van de casus door Ewoud

Rondleiding over de Eneco EnergyCampus

Eerste brainstorm: denken vanuit stakeholder

Oplossingen voor stakeholder verwerken in eerste idee

Pitchen van eerste oplossingen

Frisse ideeën combineren met kennis

Presentatie oplossing in een huurwoning /
Business Model Canvas

Eneco roept team ‘Say Watt?!’ uit tot winnaar
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De denksessie
De deelnemers van Denkkracht Utrecht werden in de ochtend opgedeeld in zes groepen om aan de
slag te gaan met de eerste van twee denksessies: de ideeëngenerator. Tijdens de eerste sessie gingen
de verschillende groepen aan de slag met denken vanuit een zestal stakeholders: Eneco, de woningcoörporatie, de gemeente, huurders met schulden, huurders zonder schulden en de wijkagent. Om in
de sfeer van de hoofdvraag te geraken, werden vanuit deze groepen een drietal vragen aangehaald:
• Welke gedachten heb je bij deze stakeholder?
• Wat betekent duurzaamheid voor deze stakeholder?
• Wat betekenen schulden voor deze stakeholder?
Vervolgens was het taak aan de zes groepen om oplossingen te bedenken voor problemen die hierbij
naar boven kwamen. In de pitches, die na de lunch werden gegeven, mocht ieder team één minuut
gebruiken voor de – naar hun mening – beste oplossing én één minuut voor alle andere bedachte
oplossingen. Tijdens deze pitchsessie werden door de zes teams maar liefst veertien eerste ideeën
voor oplossingen aangedragen.
Vanuit deze ideeën was het aan Ewoud von Dulmen Krumpelmann en Rutger Buch om drie oplossingsrichtingen te kiezen, die de teams de rest van de middag verder uit hebben gewerkt. Enerzijds
om de young professionals uit te dagen om voort te bouwen op ideeën van anderen, anderszijds om
Eneco EnergyCampus de mogelijkheid te geven om lichtelijk bij sturen en randvoorwaarden aan te
brengen bij de denkrichtingen. Volgens Ewoud en Rutger hadden de volgende drie oplossingen de
meeste potentie:
1.

Basis Energie. Het idee Basis Energie is gebaseerd op het principe van het Basis Inkomen. Energie
is eigenlijk een basisbehoefte en iedereen zou daarom een vaste hoeveelheid energie moeten
kunnen gebruiken. De gebruiker betaalt een hoger bedrag dan nu het geval is voor de energie die
hij boven deze grens gebruikt. Hierdoor krijgt de gebruiker een prikkel om te besparen en gaat de
energie rekening uiteindelijk naar nul.
2. Energie Collectief. Het tweede gekozen idee is het idee om een collectieve energierekening af te
sluiten. De gebruikers hebben een verzekering voor energiekosten. Als een gebruiker tijdelijk niet
in staat is zijn energierekening niet te betalen, dan vangt het collectief dit op. De onderlinge solidariteit in de buurt wordt vergroot en het aantal afsluitingen en huisuitzettingen neemt af.
3. De spaaractie. Onder de zinsspreuk spaar de spaarlamp en win-win(d) werd dit idee gepresenteerd. Volgens dit idee zou Eneco samen moeten gaan werken met ondernemers in de buurt, zoals de lokale supermarkt. Bij het doen van de boodschappen kan vervolgens gespaard worden
voor producten die te maken hebben met duurzame energie, zoals een spaarlamp, een oplader
voor de mobiele telefoon op zonne-energie of bijvoorbeeld zonnepanelen. Op deze manier wordt
het bewustzijn over duurzame energie vergroot en kunnen energiegebruikers op een leuke manier hun energieverbruik verminderen.
Deze ideeën werden verdeeld over de zes teams, die nu aan de slag moesten als met elkaar concurrerende start-ups. Als fictief prijzengeld was € 250.000 te verdienen, geld dat kon dienen als een investeringsbedrag. De uiteindelijke oplossing moest binnen drie jaar kostendekkend zijn. Om hierbij te
helpen kregen de teams een spoedcursus hoe bij de uitwerking het Business Model Canvas gebruikt
kon worden.
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De ideeën
De zes groepjes presenteerden in een pitch aan het einde van dag hun uitwerking van hun idee.
1.

Iedereen Wind
Het eerste groepje ging aan de slag met het idee om collectief energie in te kopen. Hun idee
hield in dat de bewoners van een complex of wijk samen energie inkopen. Bewoners krijgen
korting als zij hun woning verduurzamen. Door de positieve ervaringen van de vroege overstappers zullen steeds meer bewoners meedoen en uiteindelijk iedereen mee doen aan het
energiecollectief. De woningen zullen verduurzamen waardoor de huiswaarde stijgt en de
energie rekening omlaag gaat.

2. Say Watt
Dit groepje leverde één van de winnende
ideeën uit ronde 1 en bouwde dit principe
van Basis Energie verder uit. Bij Basis Energie krijgt iedereen gebruiker tot 2/3 van het
gemiddelde gebruik gratis. Verbruikt de
gebruiker meer, dan betaalt hij 1,5 keer het
normale tarief. Hierdoor krijgt de gebruiker een prikkel om zijn energieverbruik te
verlagen. Dit kan verder nog geholpen
worden door middel van gamificatie: in
een app kunnen gebruikers bijvoorbeeld
punten sparen waarmee zij meer energie
mogen verbruiken of die zij kunnen investeren in duurzame oplossingen.
Als Basis Energie in de praktijk wordt ingevoerd dan bespaart dit geld omdat het aantal huisuitzettingen sterk zal verminderen.
Daarnaast zullen woningen verduurzamen
en het energieverbruik afnemen, wat bijdraagt aan de landelijke en gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

3. Nu-Eco
NU-Eco is een collectief investeringsfonds voor duurzame energie. Het is gestoeld op het idee
dat dat energie er voor iedereen is, het is een basisbehoefte en schaarste is onnodig. Het
fonds investeert in het verduurzamen van woningen. Omdat complexen uiteindelijk zelfvoorzienend worden kan het fonds voortbestaan en zo nog meer woningen verduurzamen.
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4. De meter naar nul
Er is een kloof zichtbaar in wijken. Aan de ene kant de rijken in koopwoningen die zich bezig
kunnen en willen houden met het verduurzamen van hun woning. Aan de andere kant de sociale huurwoningen waar de bewoners andere zorgen hebben en het verduurzamen van de
woning geen prioriteit heeft of soms ook niet mag. Om het aantal woninguitzettingen te verminderen zal de gemeente wanneer het een gebruiker uit zijn huis moet zetten deze gebruiker 6 maanden uitstel van betaling geven. In ruil daarvoor moet de gebruiker één zaterdag en
vijf avonden vrij maken. Op deze zaterdag worden verschillende verduurzamingsopties uitgelegd en op de andere avonden gaan ze samen met de gemeente de wijk in om te flyeren en
met anderen het gesprek aan te gaan over verduurzamen.

5. Samen Doen, Samen Groen
Utrecht Groen, Utrecht Schuldenvrij dat was de zinsspreuk
van het vijfde groepje. Zij legden de nadruk op dat de link
gelegd moet worden tussen
verduurzamen en schulden
bestrijden. De oplossing die
zij voordragen focust op de
pijlers techniek en gedrag. Samen met woningcorporaties
wordt bekeken waar de hulp
het meest nodig is, vervolgens wordt gezocht naar
commerciële sponsors die voornamelijk met producten leveren voor de gebruiker, zoals
spaarlampen of een Toon. Daarnaast wordt de energieweek georganiseerd om bewustzijn te
creëren. Grote bedrijven worden hoofdsponsor, er komt een sponsor triatlon en wordt een
bewustwordingscampagne gelanceerd.
De gemeente en woningcorporaties zullen dus commerciële partners meer moeten betrekken voor bewustwording en het verduurzamen van woningen. Zo kan de stad uiteindelijk
energieneutraal worden.
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6. Gr€€n – Collectieve Energie Inkoop
Green is een verzekering waarmee energiekosten opgevangen kunnen worden. Mocht een
gebruiker tijdelijk zijn energierekening niet kunnen betalen, dan vangt het collectief dit op. De
energie wordt collectief ingekocht, hierdoor kan een goede prijs onderhandeld worden. Het
collectieve fonds zal alleen duurzame, groene energie inkopen. Nadat de energie is ingekocht
en investeringen zijn geworven kan het fonds investeren in duurzame energie. Uiteindelijk
leidt dit er toe dat woningen verduurzamen, er meer duurzame energie geproduceerd wordt
en worden de kosten lager voor de gebruikers.

De winnaar
Na beraad van de jury werd een winnaar gekozen die de fictieve cheque van 250.000 euro in ontvangst mocht nemen. Unaniem werd het idee van Basis Energie van Say Watt verkozen tot de winnaar. Een innovatief, haalbaar idee dat er voor kan zorgen dat de energierekening naar nul kan. Een
plan dat Eneco graag verder uit wil werken en wat het mee kan nemen in gesprekken met woningcorporaties en de gemeente.
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Concluderend
Tijdens deze DenkkrachtCentrale hebben de Denkkrachters zich verdiept in energie en schulden. Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat huishoudens met schulden hun energierekening kunnen betalen, er
duurzamer omgegaan wordt met energie en uiteindelijk de energierekening naar nul gaat? Na aan de
hand van verschillende stakeholders het probleem verduidelijkt te hebben zijn de eerste ideeën in een
pitch gepresenteerd. Eneco koos uit deze ideeën de volgende drie die door mochten naar het middag
onderdeel: een collectieve energie rekening, basis energie en een spaaractie.
In de middag gingen de zes groepjes aan de hand van het Business Model Canvas hun idee verder
uitwerken. Een complexe opdracht om het idee zo concreet mogelijk te maken en te zorgen dat het
binnen drie jaar kostendekkend is. Voor het winnende idee was een fictief bedrag van € 250.000 beschikbaar om het idee van de grond te krijgen.
Aan het einde van de middag presenteerden alle groepjes hun uitgewerkte ideeën. Na beraad van de
jury van Eneco werd het groepje Say Watt uitgeroepen tot winnaar. Het idee dat zij presenteerden
was het idee van Basis Energie. Iedere gebruiker krijgt tot 2/3e van het gemiddelde energieverbruik
zijn energie gratis, maar komt hij daarboven dan betaalt hij een hoger bedrag. Dit neemt de zorgen
weg over het betalen van de energierekening, verlaagt het aantal huisuitzettingen en geeft een prikkel aan de gebruiker om duurzamer om te gaan met energie.

Vervolg op de DKC
Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de dag, neem dan
contact op met Denkkracht Utrecht (contact@denkkrachtutrecht.nl).
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met stichting Denkkracht
Utrecht via contact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.
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