
 

 

 

 

  

Learning Lab: Matching for New Energy 
Een nieuwe communicatie strategie om energie initiatieven te versnellen 

  

ACHTERGROND  

MVI -Energ ie  i s  een 

dwarsdoorsn i jdend 

innovat i ep rogramma van 

de Topsec tor  Energ ie  

en heef t  a ls  doe l  om 

voor  de  sne l  

ve randerende  soc iaa l -

maatschappel i j ke  

context  to t  ene rg ie -

innovat i es  te  komen d ie  

de samenlev ing  

duurzaam  ve rs terken.   

 

MVI -Energ ie  werk t  nauw 

samen met  de d ive rse  

TKI ’s  van de Topsec to r  

Energ ie  en s temt  haar  

ac t i v i te i t en  a f  met  het  

fundamentee l -

wetenschappel i j k  NOW -

MVI  prog ramma.  

 

DOOR W IE LATEN W E ONS NOG BEÏNVLOEDEN EN HOE DAN? DE 

KRACHT VAN SELFMADE INFLUENCERS EN ROLMODELLEN IS GROOT.  

DE URGENTIE VAN DUURZAME ENERGIE IS HOOG, MAAR MOBILISEREN 

VAN DE MASSA BLIJFT EEN UITDAGING.  

Uit onderzoek blijkt dat we momenteel nog maar weinig meer klakkeloos aannemen van overheid of 

kennisinstituten nu de toegang tot kennis zoveel groter is geworden, en onderzoek zo veelzijdiger. In plaats 

daarvan nemen we juist meer aan van onze eigen peers en zelfgekozen rolmodellen. In de wereld van social 

media bestaan al veel mensen die op een specifiek onderwerp of voor een gericht deel van de bevolking 

over aanzien, zeggenschap en invloed beschikken. Door deze zogenaamde influencers te koppelen aan 

duurzame energie-initiatieven kunnen nieuwe doelgroepen worden bereikt in een vorm die bij hen aansluit. 

In de commerciële wereld wordt hier al volop mee gewerkt. In het publieke domein echter nog nauwelijks. 

Hoe deze participatieve vorm van marketing in het voordeel van de energietransitie gaat werken is nog niet 

goed in beeld. Het Learning Lab “Matching for New Energy” gaat de voorwaarden en mechanismes 

onderzoeken, in de vorm van actieonderzoek. 

 

In Nederland is een transitie gaande in de 

energiesector. Vanuit de topsector energie 

wordt er veel aandacht gegeven aan het 

versnellen van deze transitie naar het 

gebruik van duurzame energie. Op dit 

moment zijn er veel pioniers hard aan het 

werk om initiatieven voor duurzame energie 

op te starten en uit te bouwen. De urgentie van duurzame energie is hoog en toch blijft het moeilijk om op 

grote schaal impact te maken. Initiatieven hebben moeite grotere groepen mensen in Nederland aan te 

spreken en te mobiliseren tot actie. Het is gebleken dat mensen zich in deze tijd van sociale media steeds 

minder laten beïnvloeden door top-down communicatie methoden. Voor versnelling van de energietransitie 

is het daarom cruciaal om op zoek te gaan naar nieuwe vormen van communicatie om participatie van 

burgers te inspireren. 

Het learning Lab gaat het mechanisme van participatieve 

marketing testen in praktijksituaties en daarmee ook actief 

een aantal energie-initiatieven een groter bereik en impact 

geven. 

 

In het Learning Lab gaat een groep van 5-8 deelnemers 

gedurende een jaar voor een aantal praktijk initiatieven gericht 

op duurzame energie onderzoeken hoe zij de doelgroep kunnen 

bereiken en binden via influencers. Gezamenlijk gaan we het 

proces van matchen ontdekken,  ontwerpen, de do’s en don’ts 

in de praktijk ervaren en tegelijkertijd echte impact maken op de 

energietransitie. We komen tot kennis en advies over de inzet 

van participatieve marketing voor de energietransitie. 

LEARNING LAB:  DOEL EN AANPAK  



 

 

 

 

 

WE Z OEK E N EE N  DIVE R S E  G R OE P  VA N  5  T OT 8  D EEL N EM E RS .   

MEL D JE  AA N!  

Als een of meer van deze kenmerken op jou van toepassing 

zijn. Meld je aan door een email te sturen! 

Passie hebt voor het verder brengen van de energietransitie 

richting een beter leefbare samenleving 

Expertise wilt ontwikkelen voor een nieuwe communicatie en 
marketingtool als matchmaking en hoe dit effectief in te zetten. 

Enthousiast bent om te pionieren: echt in de praktijk op pad en 
aan de slag te gaan, durft te experimenteren en te ontdekken. 

Actief bent in de energiemarkt, affiniteit hebt met communicatie, 
actief bent in lokale netwerken en/of vanuit een gemeente of 
provincie betrokken bent bij dit onderwerp 

 

Information Technology 
Solutions 

AANMELDEN 

Ben je  ge ïn te resseerd  om 

dee l  t e  nemen aan d i t  

Lea rn ing  Lab? Of  heb je  

ve rde re  vragen? W i j  

maken graag kenn is  met  

jou .  

 

S tuur  voo r  7  februa r i  een 

emai l  met  jouw vragen,  

mot iva t ie  en achte rg rond 

en we nemen contac t  met  

jou  op voo r  een 

in takegesprek .  

 

 

Evel i ne  de W al  

Amsterdam  

ev el i n e@f lyin g e l ep h an t s .n l  

06-11767582  

 

Jeroen F ikkers  

Amers foor t  

j e r o en @b l ik wi ss e l . n l  

06-21243938  
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WA T L EV E RT H ET J E  OP?  

Inzicht in communicatie via influencers en de voorwaarden om 
dat effectief te doen. Deze kennis wordt praktijk gericht en 
gezamenlijk ontwikkeld en ontsloten naar andere energie 
initiatieven, de overheid, verbinders en influencers.  

Begrip van de dynamiek van Participatie Communicatie  
Marketing aansluitend op de veranderende samenleving. 

Toegerust om je rol als matchmaker binnen jouw eigen 
organisatie in praktijk te kunnen brengen.  

Gerealiseerde matches waarmee je jouw eigen werkpraktijk en 
de energietransitie direct hebt versterkt, en inzicht in de effecten 
daarvan. 

De potentie van dit Learning Lab programma wordt vanuit de Topsector Energie erkend en daarom 

financieel ondersteund. Als deelnemer hoef je geen deelnamegeld te betalen. Wel vragen we jouw volle 

persoonlijke inzet op de volgende onderdelen: 

4 gezamenlijke dagen: 13-03 Kick-off, 06-04 en 15-06 kennis en toolontwikkeling en in okt/nov de afsluiting. 

Tussendoor ca. 10 dagen zelfstandige inzet voor het maken van matches in de praktijk, gezamenlijke intervisie 
en begeleiding. 

Inbreng van eigen netwerk en expertise voor matchmaking en om gezamenlijk van te leren. 

Een ruimte vanuit je werkplek voor het hosten van een gezamenlijke bijeenkomst. 

GEE N  F I N A N CIËL E  I N VES TE RI N G  N O DI G!  
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