Beknopt inhoudelijk Jaarverslag 2020

Amsterdam, 21 april 2021

Inleiding
Voor u ligt een beknopt inhoudelijk jaarverslag van Stichting Triple I-S (met roepnaam COCRATOS)
over 2020, met daarin vervat de ontstaansgeschiedenis van de Cooperatie de Groene Hub.
Cocratos is sinds haar oprichting in 2006 als zelfstandig onderzoeks- en opleidingsinstituut steeds op
zoek naar nieuwe wegen om de samenleving een beetje mooier te maken voor iedereen. Zo geven we
al 15 jaar vorm aan 'duurzaam, rechtvaardig en inclusief'. Dit doen we door o.a. opleidings- en
maatwerktrajecten aan te bieden en door zelf allerlei pilotprojecten te doen of pilots van andere
organisaties te begeleiden. Kortom, bij COCRATOS draait het om permanent Leren EN Doen.
Het jaar 2020 gaar de geschiedenis in als “het Corona jaar”. Als de Corona crisis ons – naast alle
eerdere crises - 1 ding leert is dat het roer nationaal en internationaal nu echt radicaal ‘om’ moet: uit de
lineaire economie, veel meer “maatschappelijke opgave”-gestuurd werken, waarbij de sociale,
democratische en energietransitie hand in hand gaan, en waar wellicht in een latere fase ook nog
verdere verbreding van thematiek kan plaatsvinden rond andere thema’s zoals duurzaam en lokaal
voedsel, gezond eten & gezond bewegen, duurzaam (deel) vervoer, samenredzaamheid gericht op
voorzorg etc. Wij, als Stichting COCRATOS, waren daar in 2020 op lokaal niveau al helemaal klaar
voor! Wij hebben als Gaasperdammers MET Gaasperdammers EN andere grote en kleinere partners
uit leef- en systeemwereld die lokale kansen uit de crises meer dan ooit gepakt. Wij blijven ook in 2021
koersen naar “Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij”, maar middels experimenteren en leren
toewerken naar abstraheren, zodat de ‘oplossingen’ ook buiten Gaasperdam en voor andere
thematieken kunnen gelden”. Als gemeente, gemeenschap en bedrijven samen dus! Het tij in
Amsterdam zat daarvoor ook behoorlijk mee: sinds april 2020 profileert Amsterdam zich – temidden van
de Coronacrisis – dapper als “Amsterdam Donut-stad”, de 1e in de wereld, om de Donut-Economie van
Kate Raworth op stedelijk niveau ‘werkend’ te krijgen. Dat betekent dat het circulair denken en de
‘globale’ Donut economie met al haar ecologische EN sociale dimensies in Amsterdam voor ons leidend
zijn bij het vinden van duurzame oplossingen, ook op wijkniveau.
In 2020 hebben we vooral vorm en inhoud gegeven aan zes (clusters van) activiteiten waarvan de
voortgang en de resultaten met separate verslagen ook op meerdere sites terug te vinden is:
www.cocratos.nl, www.gaasperdamsgroengas.nl, www.groenehub.org. Het gaat om:
1. Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij (samenwerkingsverband met 7 partners;
penvoerder Stichting Cocratos; gefinancierd uit de gemeentelijke pot “ruimte voor duurzaam
initiatief, gebiedsgericht”, 150.000 Euro, mei 2019-dec 2020).
2. Het concept Donut Deal inhoud gegeven met nieuwe voorbeelden: a) Donut Deal “GFE in
samenbeheer” (5.000 Euro, stadsdeel ZO), b) Donut Deal QuickFix Brigade (10.000 Euro,
stadsdeel ZO), c) Donut Deal “de kracht van SLIM samen vergisten” (50.000 Euro; stadsdeel
ZO-ontwikkelbuurten).
3. Driemaands cursus Leven Lang Leren (nov 2019-feb 2020, 45.000 Euro, Opdracht vanuit
sociaal domein ZO)
4. Groene Hub zelforganiserend door, als gebiedscooperatie! (gefinancierd door Stichting DOEN,
65.000 Euro, mei 2020-dec 2020)
5. Projectvoorbereiding “Aardgasvrije kop op de renovatie van de VvE’s Senso I en II” (uit de
gemeentelijke pot “ruimte voor duurzaam initiatief, gebiedsgericht”, 15.000 Euro, november
2020-september 2021)
6. MOOI-aanvraag (6 oktober 2020) t.b.v. 4 jaar verdiepend onderzoek, experimenteren en
abstraheren naar nationale context; aan de hand van “de pizza van Anne”.
Bovengenoemde inhoudelijke activiteiten hangen sterk samen, maar worden in het navolgende na
elkaar behandeld. Een financieel verslag volgt in juni 2021.

1. Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij
Ons grootste project, waar alle andere activiteiten mee samenhangen. Hierover zijn tussentijdse
verslagen verschenen. Dit is het laatste verslag, van nov 2020, getiteld: “successen en lessen”.
Gepland en Geplant
QuickFit
1. Zichtbaarheid; P.r.-materiaal ontwikkelen

2. Sleutelbewoners mobiliseren in heel Gaasperdam
3. Warming-up: Startconferentie op 14 mei 2019 en
diverse SLIMME warmte-bijeenkomsten
4. Onderzoek verschillende warmte opties

Opgekomen / Resultaat / Successen
++ sites, posters, filmpjes, media aandacht in Parool,
P-Plus en div andere bladen, 3x Pakhuis de Zwijger ea
Ook extern geld aangetrokken (bv. van Stichting
DOEN, pot ontwikkelbuurten etc.)
++ Corona heeft wel roet in het eten gegooid
++

• Review W+B inzake GG -> te weinig m3
• WAM-Holendrecht en TCO-model -> GG ++
• MKBA -> te licht qua sociale impact meting
5. Drie voorbeeldwoningen selecteren
-- te vroeg; wel 15 woningen geselecteerd voor
QuickFix-aanpak
-- Ymere benaderd: nee tegen deelname. Nu met
Eigen Haard aan de slag met 922 woningen, maar
aanpak wordt breder dan GroenGas
6. Verkenning: inzamelen van GF of grinders inbouwen Grinders afgeraden door Waternet i.v.m. te gering
verval: risico op verstopping; Donut Deal GFE in
zelfbeheer, i.s.m. Riny de Jonge (dienst afval en
grondstoffen); 24 bakbeheerders met elk 20
buurtbewoners gemobiliseerd
7. Lokale werkgelegenheid voor verduurzaming
Concept DD’s ontwikkeld, en uitwerking in 3 Deals,
identificeren en mensen trainen
en driemaands LLL (2x), thans opl. tot 12 buurtbanen
8. Coöperatieve financieringsconstructies voor
• Energielening promoten
maatregelen in/aan huis nader uitwerken en aanvraag
• Mogelijkheden ook voor BKRvoor duurzaamheidsfonds voorbereiden
geregistreerden onderzoeken, i.s.m. Ivo
(armoedebestrijding/kredietbank)
• Stadspas en QuickFix oplossingen
• PCR 2.0 loopt sinds okt 2020
9. Zonnepanelen op individuele huizen (collectief
++
inkopen + laten leggen)
Niet alleen voor Gaasperdam ook voor heel ZO i.s.m.
CoForce, gemeente en REL; 300- 500 deeln.-> 1 à
1,5 miljoen Euro geinvesteerd in verduurzaming
10. Collectieve PV op taluds metro- en spoorlijn
Niet beschikbaar gebleken, willen ze zelf benutten
voor eigen gebruik
11. SLIMME markt III
Opening Groene Hub 17 dec 2019
12. Buurt in Actie: samen kieren dichten en andere
Demo plek de Groene Hub gerealiseerd +
kleine isolerende maatregelen treffen
workshops, samenwerking met ROC in
verduurzaming
Donut Deal: QuickFix Brigade
GroenGas
13. Tijdelijke inkoop GroenGas via GroenGas certificaten +
van elders in NL (op jaarbasis)
Via Greenchoice
14. Keuze plaats AHPD-installatie + vergunning
+ o.l.v. Iris, voor vergunning nog te vroeg
MOOI aanvraag: verbreden
Bareau en Wobke Wiebes Fonds
15. Coöperatieve financieringsconstructies voor de
p.m. samenwerking met landelijke Organisatie
AHPD-vergister nader uitwerken en aanvraag
Energie Samen die hier verder in is; wel 4e DD met
duurzaamheidsfonds voorbereiden
winkeliers mbt CirC en rattenoverlast bestrijding

16. Verkennen nieuwe subsidiemogelijkheden uit pot
aardgasvrij voor onrendabele top van GroenGas
aanpak (NB: niet van het gasnet af, wel groen gas)
17. Bouwen AHPD-installatie
18. Afspraken over regierol inzake
groengascertificaten, uitzonderingsbepalingen voor
hybridewarmtepomp (bv IR-panelen) etc.
19. Hybride warmtepompen en/of IR- panelen collectief
inkopen
Governance
20. Tweewekelijks overleg met de lokale Partners;
monitoring

21. Tweemaandelijks overleg incl. de externe Partners
zoals Samen Energie Neutraal en Bareau; evt.
bijstelling keuzes en go-no go; en 'learnings'
beschrijven

- Dit wordt mogelijk een aanpak bij het Eigen Haard
VvE-complex: geen kookgastransitie in de keukens
zelf, wel de gasbron aanpakken
p.m. (Wobke Wiebes fonds?); wel CirC
- afhankelijk van TVW; te onzeker voor bewoners

++
Veel 1 op 1, efficiënter, veel bijval van andere
afdelingen (getuige intentieverklaring i.v.m. MOOI)
Gezamenlijke MOOI aanvraag na voortijdige stop van
BZK-aanvraag; 3 partners erbij, 3 eraf
Idem als 20

Lessen
•

•
•
•

•
•
•
•

De kwartiermakers aanpak (er zijn 2 kwartiermakersgroepen ontstaan, met 8 resp. 7 mensen, deels van
buiten de wijk, i.v.m. de interesse in overtollig GroenGas) heeft minder ‘besmettelijkheid’ en meer
frustratie opgeleverd dan weleer in het project SLIMwonen Gaasperdam (2014-2016). Besmettelijke
BUURTkracht 3.0 is moeilijker gebleken dan 1.0 en 2.0, en het concept GroenGas bleek moeilijker en
veranderlijker dan gepland, i.v.m. de politieke belangen van ‘het bestaande systeem’ (met name
Waternet met ‘eigen’ navergister is lastige partner gebleken). Ondanks de aanvankelijk dominante
keuze voor warmtenet van Vattenfall staat GroenGas nu wel degelijk op de politieke agenda van de
gemeente Amsterdam (zie TVW).-> belangrijke agenda setting!
Onze pizza-taart aanpak ‘sociaal -> democratisch -> technisch’ is een unieke en veelbelovende
gebleken, met het concept en de concretisering van de 3 à 4 Donut-Deals als concrete vertaalslag.
Inclusiviteit staat daarmee op de kaart, en de AGV-aanpak via de sociale route.
Mooie gekantelde, gelijkwaardige, wederkerige samenwerking tussen leef- en systeemwereld (m.n.
gemeente en Alliander) ontstaan: van subsidie (2.0 denken) naar opdrachtgeverschap (3.0) naar
cocreatie (4.0), volgens de systematiek (U-Theory) van Otto Scharmer.
Van ‘oplossing’-denken (de 3e weg naar aardgasvrij) naar ‘samen puzzelen om de juiste mix te vinden
per situatie’ denken. Complex Adaptive Systems; aandacht voor meebewegen; emergentie, plantmatig
werken naast planmatig; hoe kan het wel?). Daarin kan VvE’s Senso/Eigen Haard een mooie casus
vormen.
Op het gebied van sociale impact meting is er nog een hele weg te gaan. De huidige MKBA aanpak is
nog erg onbevredigend. Wellicht kan de dynamische donut-selfie aanpak (mogelijk gefinancierd door
CE) daarin helpend zijn.
Er is in ieder geval bij 300-500 bewoners CO2 bespaard, danwel een aanzet daartoe gemaakt, door
bewustwording, concreet handelingsperspectief met QuickFix, gordijnen naaien en collectieve inkoop;
door 1e stappen naar GFE inzameling, door minivergister. Dit verdient nadere kwantificering.
150.000 Euro subsidie heeft als een ‘vliegwiel’ gewerkt voor veel meer dynamiek en geld, ook van
buiten de gemeente (bv Stichting DOEN)
De bewoners hebben een ‘eigen’ gezicht gekregen als doe- en leergemeenschap, herkenbaar in de
Groene Hub EN als Coöperatie. Zij zijn daarmee volwaardig en zelforganiserend Partner geworden voor
de stad.

2. Het concept Donut Deal inhoud gegeven met nieuwe voorbeelden
De Donut Economie van Kate Raworth gaat over “de veilige en eerlijke groene zone” waarbinnen we
kunnen leven zonder dat we de draagkracht van de aarde aantasten of dat mensen door het sociaal
fundament heen zakken.

Onze uitvinding van “het concept Donut Deal” (en daaraan gekoppeld de concrete 1e Donut Deal ‘smart
window dressing’, welke destijds in dank is ontvangen door Kate Raworth) stamt al uit juni 2019. Een
Donut Deal is een set van werkafspraken tussen twee of meer organisaties die samen in een complexe
maatschappelijke opgave tenminste 1 thema van ‘de buitenkant’ van de donut (het ecologisch plafond)
en tenminste 3 thema’s van ‘de binnenkant’ van de donut (het sociaal fundament) gelijktijdig en
integraal aanpakken. Zo kom je (een gebied, een organisatie, bedrijven, mensen) meer en meer ‘in de
donut’; gezond en wel, voor mens en aarde! Onze eerste
In 2020 hebben we 3 voorbeelden van Donut Deals ontwikkeld:
a) Donut Deal “GFE in samenbeheer”
b) Donut Deal QuickFix Brigade
c) Donut Deal ““de kracht van SLIM samen vergisten”
ad a: GFE in samenbeheer

In het kader van het ‘Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij’ project startten we in februari
2020 een pilot met GFE (Groente, Fruit en Etensresten) inzamelen, ook al staat de
GroenGasvergister de komende jaren er nog niet. Gewoon, om circulair denken en doen in de
‘genen’ te krijgen van Gaasperdammers. Weer een nieuwe Donut-Deal, van Cocratos samen met de
gemeente, en daarom: ‘in samenbeheer’! Of we van het ingezamelde materiaal intussen compost
laten maken of elders laten vergisten (voor gas, warm water of electriciteit), dat hebben we nog niet
besloten, maar nu eerst de mensen en de plek. Inmiddels zijn er 20 gegadigden voor een bak. Die
zoeken er 20-30 huishoudens bij die hun GFE in die bak willen gooien. In december 2020 staan we
op de drempel naar fase II waarin we een opdracht van de gemeente krijgen om de GFE in
samenbeheer daadwerkelijk uit te voeren. Lees er meer over in het verslag van fase I, de
verkenningsfase.
Ad b) Donut Deal QuickFix Brigade

Hoe mooi zou het zijn, als met een eenmalig ‘besparingspakket’ van gemiddeld zo’n 350 Euro je
energierekening met zo’n 30 Euro per maand omlaag gaat? We gaan het ‘testen’ in 15
huurwoningen in Holendrecht. Een samenwerkingsproject, een Donut-Deal, deze keer van Cocratos,
!Woon en de Buurtwerkkamer. Het draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstelling, we pakken de
sociale kansen door mensen te leren hoe je dat kan doen, en hoe je daar echt competenties op kan
ontwikkelen, en die vast kunt laten leggen in een Europass document. Er zijn inmiddels 10
gegadigden voor de te testen woningen. De werving van de bemanning van de brigade liep stroever
dan verwacht; uiteindelijk hadden wij in begin maart 2020 een viertal mannen via de Buurtwerkkamer
gevonden die bereid waren om het werk te gaan doen.
Helaas kwam op dat moment ook Covid19 in ons land en gingen we voor het eerst in de lockdown.
Hierdoor kwam ons project abrupt tot een halt, en haakten daardoor 6 adressen af. Ook de geplande
opleiding voor de brigade leden ging toen niet door.
Na de zomervakantie periode hebben wij weer contact opgenomen met de mensen van de
Buurtwerkkamer, en zij waren (gelukkig) nog steeds bereid om mee te werken. Uiteindelijk hebben wij
hen in september 2020 een cursus gegeven waarin zij de theorie achter de toe te passen maatregelen
hebben geleerd, zodat zij de bewoners ook kunnen informeren over het waarom van de maatregelen.
Net op het moment dat wij de geïnteresseerde bewoners weer gingen benaderen om eindelijk de
werkzaamheden in te gaan plannen, bleken de corona cijfers toch weer omhoog te schieten en werden
we gedwongen om weer in lockdown te gaan, waardoor wij dus weer niets konden doen. Wordt
vervolgd…

Ad c) Donut Deal “de kracht van SLIM samen vergisten”

Dit is onze meest complexe en uitdagende Donut Deal tot nu toe!
We doen het met de volgende Partners:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cocratos (trekker en eigenaar),
gemeente (facilitator/financier/coord afval en grondstoffen),
Cooperatie de Groene Hub (beheerder vergister),
CirC,
Empowerent Cooperatie (trekker rattenproject),
basisschool de Morgenster,
Hoorne Vastgoed,
Winkeliersvereniging,
bewonersvereniging Eigen Haard,
Eigen Haard

Doelen (buitenkant): klimaat, luchtvervuiling, grondstoffen, biodiversiteit, landconversie
Doelen (binnenkant): gezondheid, onderwijs, inkomen en werk, energie, voedsel, netwerk, sociale
gelijkheid
Hoe ziet deze Deal er in concept uit:
Partners komen met elkaar overeen om gedurende tenminste 2 jaar gezamenlijk aan bovenstaande
doelen te werken en zo heel aansprekend vorm en inhoud te geven aan lokale circulaire economie,
waarbij bewoners, bedrijven (restauranthouders en winkeliers), ouders, leerkrachten en leerlingen
betrokken worden, waarbij afval grondstof wordt (energie en plantenvoeding), waarbij een gezond
ecosysteem ontstaat zonder overlast van ratten, en waarbij de schoolbuitenruimte omgevormd wordt tot
een eetbare speelplaats.
Dit complexe ‘vliegwiel’ komt in beweging dankzij inkomsten uit GroenGas uit GFE (swill), middels
vergisting in de Circ-minivergister, vermeden afvalstoffenheffing, vermeden GGD-kosten voor
rattenbestrijding. Na 2 jaar wordt de pilot geevalueerd en besloten tot continuering, al dan niet met
financiele en organisatorische aanpassingen. In december 2020 was de minivergister nog net niet op
ons schoolplein aangekomen. Wordt vervolgd!

3. Driemaands cursus Leven Lang Leren
Het doel van dit driemaands traject is dat bewoners die langdurig in een uitkeringssituatie verkeren, of
om andere redenen niet of nauwelijks meedoen aan de samenleving, weer zicht krijgen op hun eigen
kwaliteiten en daarmee eigenwaarde ontwikkelen en zich open durven te stellen voor de gedachte dat
ze nog veel kunnen leren en bereiken.
• We leggen de nadruk op kansen in het proces van verduurzaming van Zuidoost, waardoor een
bewustwordingsproces op gang kan komen over de nieuwe (donut)economie van de toekomst
en de rol die je daarin zou kunnen spelen en wat daarvoor nodig is.
• De deelnemers worden in staat gesteld in eigen tempo een passende, waardevolle, bijdrage te
leveren aan de samenleving.
• Zij groeien in eigenwaarde, verminderen hun spanningsklachten en hun veerkracht neemt toe.
• Verworven competenties leggen we vast. Het is ander onderwijs waar we waarden, houding,
kwaliteiten en vaardigheden vastleggen en benadrukken wat ze wel kunnen.
Om dit mogelijk te maken hebben we, naast de bestaande activiteiten in het buurthuis, een lokale doeleergemeenschap opgezet in de vorm van De Groene Hub. Hier kon leren op een voor de deelnemers
passende manier worden vormgegeven. Het zelf kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze Hub
heeft een unieke band onder de deelnemers geschapen en hen van meet af aan ingebed in een
bredere community.

24 mensen kregen elke week cursus en na 3 keer kreeg ieder persoonlijk een coach toegewezen. Lees
er meer over in het verslag dat hierover verschenen is. https://www.cocratos.nl/wpcontent/uploads/2019/12/Projectverslag-Leven-Lang-leren-def.pdf
Hierbij alvast de samenvatting.
“Er is een mooie groep mensen die een flinke ‘boost’ in eigenwaarde hebben gekregen, die weer in
beweging zijn gekomen, voor zichzelf op durven komen en verder willen. De meeste hebben voor het
eerst in hun leven een officieel certificaat gehaald wat ze trots aan familie, vrienden en relaties laten
zien….”
Na wat aanloopvertraging is het project in november 2019 goed gaan lopen. Door de verwachtingen af
te stemmen op de aard van de deelnemers en daar in de uitvoering een vorm bij te zoeken hebben alle

25 deelnemers, 5 mannen en 20 vrouwen, de eindstreep gehaald. Ze hebben allemaal een certificaat
ontvangen met daarop vermeld hun ontwikkelde competenties.
Het doel om deze groep mensen weer in beweging te krijgen en zich open te stellen voor de
mogelijkheid van ontwikkeling en leren is zeker gelukt.
Het doel om dat op een zodanige manier te doen dat dit beter aansluit bij de toekomstige economie en
arbeidsmarkt is ten dele gelukt. Om voldoende intrinsieke motivatie te kunnen voelen om bij te dragen
aan een economie van betekenis is het overwinnen van overlevingsmechanismen een hele uitdaging.
Dit opklimmen vraagt bewuste begeleiding, stimulering van positieve trends en remming van negatieve
prikkels. Dat vraagt ook meer dan 3 maanden tijd.
Al bij al hebben we veel geleerd in wat wel en wat niet werkt, lessen die de moeite waard zijn om mee
te nemen naar een vervolgaanpak.”
Eind februari 2020 kregen deze 24 deelnemers hun certificaat. De cursus zou wegens succes in het
najaar van 2020 weer plaatsvinden. Helaas is dat vanwege corona opgeschoven naar 2021.

4. Groene Hub zelforganiserend door, als gebiedscooperatie!
De Groene Hub, als ‘jong’ van Stichting Cocratos, heeft dankzij de financiering van Stichting DOEN
voor ‘zelforganiserend door’ - deels ondergronds - vier mooie krachtige stappen gezet, ondanks een
jaar dat beheerst werd door Corona.
1. Organisatieontwikkeling en team opbouw
Cocratos heeft aanvankelijk vooral ingezet op vitale organisatieontwikkeling in een goed functionerend
demo-gebouw: een goed en divers, inclusief team, goed op elkaar afgestemd, creatief en adaptief in
cocreatie leren werken, met zowel de blik naar binnen, naar elkaar als naar buiten. De maatwerkteamtraining Cocreation@work (5 dgn, 1x p/mnd, + 5 individuele coachings pp. van 1,5 uur) werd aan
het kernteam van 7 mensen gegeven en werd afgesloten met een certificaat.

2. Communicatie met leef- en systeemwereld en extern ‘groot’ geld binnenhalen voor de lange
termijn
Gaandeweg werd de stap naar ‘opdrachten binnenhalen’ gemaakt. Zo is er voor Leven Lang Leren voor
2021 een opdracht binnengehaald; ook de opdracht “GFE in samenbeheer” is op een haar na binnen;
Maar bovenal is geïnvesteerd in een prachtig onderzoeksvoorstel, eerst neergelegd bij MOOI, later bij
REACT-EU, wat nu ter boordeling voorligt bij de expertcommissie: https://youtu.be/mlstWfBSp7A. Als
dat voorstel gehonoreerd wordt, dan komt er 500.000 subsidie binnen voor de komende 2,5 jaar voor de
Groene Hub (1 juli 2021-3 dec 2023; procesgeld, puur in de vorm van salaris, met 30% cofinanciering
van de gemeente, waarvoor al wel een garantstelling ligt; moet deels nog binnengehaald bij andere
afdelingen). Dit projectvoorstel bouwde voort op de MOOI-aanvraag die op 6 oktober jl. werd ingediend,
maar is door een systeemfout niet op tijd binnengekomen bij RVO. Voor de Groene Hub is echter - qua
timing - de REACT-EU aanvraag nu in feite beter. Eerder bleek het Team er nog niet klaar voor. Het
ging dit najaar voor het team allemaal wel erg snel….
3. De Coöperatie op 25 september jl. als ‘prematuurtje’ in de benen
Vanwege de grote (4-jarige) MOOI aanvraag moest de Groene Hub ‘ineens’ een eigen entiteit worden,
om op die manier zelfstandigheid in de toekomst te kunnen waarborgen. In september jl. is daar met
vereende kracht ‘van buiten’ (met name i.s.m. Coöp. Energie Samen, Gerwin Verschuur) door Cocratos
aan gewerkt. Er liggen mooie statuten, met een 1e bestuur dat grotendeels overlapt met het bestuur van
de geestelijke moeder Stichting Cocratos (Martine van Elsacker, Siward Zomer, Anne Stijkel), maar de
eerste verschuivingen zijn inmiddels gemaakt: Martin Jas-Mögling, coördinator van de Hub, is inmiddels
de penningmeester geworden Tot 31 december 2020 bleef Stichting Cocratos volledig verantwoordelijk
voor de financiën. Per 1 januari 2021 kreeg de Coöperatie 5.000 Euro mee van Stichting Cocratos en
voert sindsdien een zelfstandige boekhouding.
4. P.r. en ‘klein geld’ m.b.v. subsidie en opdrachten voor diverse projecten, ter overbrugging van
2.
Vanwege de corona kon er niet veel ‘binnenshuis’ plaatsvinden, en dus liep de ‘natuurlijke’ besmetting
minder goed dan we gewend zijn. De driemaands cursus Leven Lang Leren, voor 24

bijstandsgerechtigden, met uitzicht op 12 buurtbaners (waarvan 4 voor de Groene Hub), gegeven door
Stichting Cocratos, maar gefaciliteerd door de Groene Hub, moest worden doorgeschoven van dec
2020 naar april 2021. Met name in augustus, september en begin oktober hebben diverse grotere
meetings plaatsgevonden, met bewoners en meerder partners. Er is een ‘coronaproof’ compostdag
geweest, maar de GFE-sessies hebben online plaatsgevonden. We hebben mooi algemeen materiaal
(logo, kaarten, banners, stickers, briefpapier) ontwikkeld en een mooie site, zie www.groenehub.org; we
hebben 5000 bemoedigende kerstkaarten huis aan huis verspreid in de buurt.
De vouchers (à 500 Euro) zijn voor een deel nog niet gebruikt i.v.m. corona. Deze afspraken liggen er
(maar moeten dus deels nog uitgevoerd):
• Een dubbelvoucher (1000 Euro) is toegekend aan Flora Osawe om de naaikamer een extra
‘boost’ te geven. Zie https://www.facebook.com/johnson.adesida/videos/10223915723508630
• Een voucher is toegekend aan Martin Jas-Mögling, de coördinator van de QuickFix Brigade,
voor hulp aan een vrouw in een woonwagen met een energieverbruik van 300 Euro p/mnd, om
daar met slimme QuickFix-maatregelen verandering in te brengen.
• Een voucher toegekend aan Johnson Adesida toegekend voor ‘de breakfastclub’ met jongeren.
Vanwege corona is dat nog niet van start gegaan.
• Aan Nancy Winklaar zijn twee vouchers toegekend, 1 als vervolg op ‘van voedselbanket naar
voedselbankpakket’ resp. bewoners in het zonnetje’. Maar vanwege ziekte en corona is aan
deze vouchers nog geen uitvoering gegeven.
• 2 vouchers zijn toegekend voor installatie en graafwerkzaamheden t.b.v. de aansluiting (water,
riool, stroom, gas) van de minivergister.
• 2 vouchers zijn toegezegd t.b.v. het bouwen van de kas om de miniveergister heen.

5. Projectvoorbereiding “Aardgasvrije kop op de renovatie van de VvE’s Senso I en II”
Dankzij de aanwezigheid van de Groene Hub en de QuickFix-aanpak is ons ter ore gekomen dat twee
VvE’s in de buurt (Senso I en II; 935 woningen, 4-lagige bouw) in 2019 al een stevige renovatie hadden
voorbereid; geplande uitvoering medio 2021), echter zonder aan ‘Aardgasvrij maken van de woningen’
toe te komen. Wij hebben vervolgens via de gemeente en via Eigen Haard aan deze VvE’s kenbaar
gemaakt dat wij samen met een Expertteam met hun in cocreatie willen onderzoeken of zij zonder extra
kosten, zonder extra lening, zonder extra ‘gedoe’ voor bewoners, toch ook aardgasvrij kunnen worden
dankzij subsidies. Dan zijn zij helemaal klaar voor de toekomst! We hebben daar aanvullende
financiering op aangevraagd (en gekregen). Er liggen begin 2021 momenteel 4 opties voor, en een
spoedige go-no go wordt verwacht. Daarna wordt de organisatievorm uitgewerkt (mogelijk een
ESCOOP; energie service coöperatie). Een voorbeeld van ‘onverwachte kansen pakken!’
Wordt vervolgd…

6. MOOI-aanvraag (6 oktober 2020) t.b.v. 4 jaar verdiepend onderzoek, experimenteren en
abstraheren naar nationale context; aan de hand van “de pizza van Anne”.

In januari 2020 werden we - ivm ons succesvolle project “Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij”
- door de gemeente gevraagd om een BZK-subsidie aanvraag voor te bereiden, voor medio maart. Dat
bleek al spoedig wat te vroeg voor ons als coalitie van Partners. Maar door deze vraag was wel iets
wakker gemaakt. En zo kwam van het een het ander. De MOOI aanvraag: Missiegedreven Onderzoek
ontwikkeling en Innovatie. Prachtig passend! We hebben ons van februari tot oktober hiervoor
opgemaakt, voor ruimte voor 4 jaar verdiepende onderzoeksvragen, met meer de focus op leren,
experimenteren, abstraheren; zowel technisch als qua diffusie en qua governance. Die aanvraag zag er
veelbelovend uit op 6 oktober 2020, maar is door een technische fout van RVO niet op tijd bij RVO
aangekomen, en daardoor vielen wij buiten de boot, ondanks bezwaarschrift onzerzijds. In 2021 heeft
dat inmiddels geleid tot een aanvraag bij REACT-EU, met succes, maar daarover volgend jaar meer.
Juist voor de MOOI-aanvraag (met sluitingsdatum 6 oktober) leek het bijzonder handig als de Groene
Hub dan ook een eigen identiteit zou hebben. Daarom is – sneller dan gepland – de Cooperatie op 24
september 2020 geboren uit Stichting Cocratos, in de wereld gezet, maar wel op zo’n manier dat de
financiele verantwoording nog voor het gehele jaar 2020 bij Stichting Cocratos bleef.
Tot slot: wat maakt onze aanpak nou zo uniek? Dat is de integraliteit, de gekantelde samenwerking en
de volgorde: eerst de sociale transitie, dan de democratische transitie, en pas daaarna de technische
transitie! En zo werd deze integrale en gekantelde aanpak gedoopt tot “de pizza van Anne”.
Wordt vervolgd!

