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Door AccountAnders

Voorsprong is je eigen koers varen

Als ondernemer ben je eigenlijk nooit echt klaar met je werk. Daarom stel je prioriteiten en ben je altijd
op zoek naar nieuwe, slimme oplossingen die tijd besparen. Want ontspanning is ook belangrijk, zeker
tijdens je vakantie. Onze klanten hebben allemaal de wens om hun eigen koers te varen en zo een
voorsprong te behalen. Wij hopen dat jullie het leuk vinden om verhalen te delen en zo andere
ondernemers te inspireren en vooruit helpen: dat is de basis voor het ontstaan van AccountNieuws.

Met veel plezier presenteren wij ons magazine in een nieuw, digitaal jasje. Daardoor kun je ons magazine
nu ook heel prettig op je mobiel of tablet lezen als je aan de waterkant zit of op het strand bent. Uiteraard
hebben we in deze editie ook weer een afwisselend aanbod van ondernemers die hun verhalen delen en
kun je een set van drie interessante boeken winnen uit de gloednieuwe serie Small books BIG ideas. Je
hoeft dit magazine alleen maar te delen met je netwerk!

Verder besteden we in dit nummer aandacht aan hoe je door middel van schenkingen belasting kunt
besparen en kun je over het succes van energiecoöperatie BRES lezen. Bijzonder hoeveel vrijwilligers
gedaan krijgen!

Het gehele AccountAnders-team wenst jullie een ontspannen zomer toe.

Bekijk AccountAnders op Linkedin

https://www.linkedin.com/organization/3270951/admin/updates


Robert van Beek
Fill in the cliffhanger of this article

Books About Life & Finance…
Fill in your most important article what will be interesting for all of your customers.  

Share this page:

Met een voorliefde voor beleggen en beleggerspsychologie heb ik als auteur, consultant en financial life
planner inmiddels meer dan 10 boeken en nog veel meer artikelen geschreven. Ik ben met About Life &
Finance al jarenlang klant van AccountAnders. 

Ik word door zowel ondernemers, vermogende particulieren, DGA’s, ZZP’ers, maar ook door banken
ingeschakeld om mensen te helpen betere geld- en beleggingsbeslissingen nemen. Want wanneer we over
geld en beleggen praten, dan blijken we niet altijd rationeel te handelen, omdat emoties een belangrijke rol
spelen. 

Mensen ‘connected’ krijgen met hun financiële beslissingen blijkt een grote uitdaging waarover ik ook
graag spreek op uitnodiging van banken en op evenementen tegenover collega-adviseurs om zo mijn
visies te delen. Een leuk extra gevolg van auteur zijn.

De onderwerpen gedrag, werking van je brein, visual storytelling, financiële planning en beleggen
vormen de rode draad in al mijn boeken. Met een nadruk op life en persoonlijke groei, want elke
beslissing in iemands leven heeft een financieel gevolg. Financiële planning is volgens mij antwoord
krijgen op de vragen: Wie ben ik, wat wil ik, wat heb ik en wat doe ik?

Toeval bestaat niet, maar iets valt je wel toe…
In 2004 verscheen mijn eerste boek, Persoonlijke financiële planning: een luxe of een must, geschreven
samen met mijn studiegenootje uit België, Bieke Godts. In 2012 werd The Behavior Gap van Carl
Richards, die bekend staat als The Sketch Guy van de New York Times, ook in Nederland en België een



succesvolle hit onder de titel Doe niet langer domme dingen met je geld. Dit nieuws ging ook in de VS
rond, waardoor er ook vertalingen van andere Amerikaanse bestsellers bijgekomen zijn. 

Regelmatig heb ik via de e-mail manuscripten gekregen met de vraag of ik die eens wilde lezen om te zien
of ze voor onze regio ook interessant konden zijn. Dat bleek niet altijd het geval, maar de boeken die ik er
wel uit selecteerde bleken ook in Nederland antwoord te geven op blijkbaar overal ter wereld
voorkomende vragen over beleggersgedrag en investor psychology. Recentelijk nog werd een boek
specifiek voor adviseurs, Financieel advies: de volgende stap, in opdracht van WoltersKluwer Belgium
aan het lijstje toegevoegd.

Boeken alleen over geld en emotie?

Nee. Met het verschijnen van The Financial Wellbeing Book: Creating Financial Peace of Mind in Groot-
Brittannië bleek dit het moment voor uitgeverij Lid Publishing om mij hun visuele Moleskine-serie over
ondernemerstrends en persoonlijke groei aan te bieden. En daarmee ontstond de Small Books BIG
Ideas-serie waarvan de Nederlandstalige versies vanaf september niet alleen online te bestellen zijn, maar
ook later in de Nederlandse en Belgische boekhandels zullen liggen. 

Mijn Tweede Woning Boek is als eerste boek in deze serie al verschenen en werd samen met
belastingexperts van ESJ Financieel Engineering eerder op Second Home gelanceerd.

De titels die in de serie verschijnen gaan onder andere over productiviteitsgewoontes, diagrammen,
visuele communicatie, storytelling, mindfullness, netwerken, zakelijke bullshit en beter vergaderen. 

Totaal zijn er in Groot-Brittannië al meer dan 25 titels in de originele serie verschenen, waarbij de
doelgroep bestaat uit ondernemende mensen die alles uit zichzelf en hun bedrijf willen halen. En die
mensen kunnen ondernemers zijn, maar ook studenten die graag snel de praktijk toegelicht willen hebben. 

De boeken kenmerken zich door de praktische Moleskine-stijl, met veel visuele en praktische tips in een
handig formaat. Ze zijn uiterst populair bij reizigers op luchthavens en de metro’s in Londen en
inmiddels ook in New York. Handig als je even een kwartiertje of uurtje over hebt, want ze passen perfect
in je binnenzak, handtas of reiskoffer. En ze staan zeker ook mooi en handig binnen handbereik in je
boekenkast. Alhoewel je ze eigenlijk beter leest en gebruikt om je verder op weg te helpen natuurlijk.

Read more

Small books BIG ideas
Small books BIG ideas

http://accountnieuws.accountanders.nl/editie8/im_print/true#


De Engelse serie

Oeuvre Robert van Beek

5 vertalingen en 5 boeken

Mijn Tweede Woning

Harjit Singh, Maurice de Clercq, Niek op den Kamp

Robert van Beek heeft een gevarieerde carrière achter de rug. Ooit begonnen als bankier bij NMB Bank
kwam hij na een stage op de afdeling beleggen terecht op de afdeling Zakelijke Relaties. Daar begeleidde
hij ondernemers met kredietverlening. In 1996 werd hij cash- en treasury management consultant,

waarna hij van 2000-2007 als vermogensplanner en beleggingsadviseur terugkeerde in de wereld van
private banking en wealth management. Na nog een aantal jaar gewerkt te hebben bij een
consultantancybedrijf dat de bankwereld als klant had, is Robert sinds 2010 zelfstandig met About Life &
Finance.

Uitgever en auteur Robert van Beek

http://www.robertvanbeek.eu/


Medewerker in Beeld
"Vier dagen lang..."

Medewerker in Beeld

Fiscalist Harm Holierhoek

De fiscalist moet er nog even naar kijken; wellicht een opmerking die u ook wel eens van uw copiloot bij
AccountAnders te horen hebt gekregen. Ik ben er daar één van. Vanuit mijn functie weet ik vaak veel over
uw bedrijf, privésituatie en wat u drijft. Wellicht voor u leuk om dat ook eens over mij te kunnen lezen.

Opleiding

Door een toevallige samenloop van omstandigheden ben ik terechtgekomen in het fiscale vak. Daarbij
deed ik eerst de universiteit van Tilburg aan voor mijn doctoraaltitel en later die van Maastricht voor mijn
rechtenbul. Bij één van de ‘Big Four’ zette ik vervolgens een aantal jaren de eerste stappen van mijn
professionele carrière. Een goede leerschool maar de verhouding privé- en werkleven die ik nu heb past
mij beter.

Het leven bestaat voor mij namelijk uit meer dan alleen een uitdagende baan. Ik vind het belangrijk om
ook op vrijwillige basis iets bij te dragen aan de samenleving. In mijn studententijd deed ik dat
bijvoorbeeld met veel plezier door mijn werk bij de fiscale rechtshulp. Inmiddels maak ik alweer enige
jaren deel uit van het dagelijks bestuur van Stichting de Peeënstekers; het overkoepelend carnavalsorgaan
van de gemeente Dongen.

Kanselier

Ik bekleed de functie van Kanselier en ben qualitate qua verantwoordelijk voor alles rondom het protocol
van de Raad van Elf. Binnen dé Stichting bekleed ik daarnaast nog enkele voorzitterschappen en ben ik lid
van de commissie die de jaarlijkse carnavalskrant uitbrengt. U leest het mogelijk al; carnaval vieren is



(voor mij) echt geen synoniem voor jezelf vier dagen lang volgieten, al smaakt een biertje op zijn tijd
natuurlijk wel heel lekker.

Naast vrijwilligerswerk heb ik ook een fijne groep vrienden en ben ik samen met mijn vrouw Nicole de
trotse ouders van onze zoon Rein. Met mijn gezin woon ik in een huis dat we 2 jaar geleden praktisch
helemaal hebben gestript en opnieuw hebben opgebouwd. Op die manier konden we een huis ‘creëren' dat
helemaal naar onze zin is, inclusief een keuken waar we graag koken en het met een feestje vaak gezellig
is tot in de late uurtjes.

Ik hoop u snel (weer) te spreken.

Alaaf,

Harm Holierhoek



Met de koude of warme hand?
“Met de koude of warme hand?”

Vaktechniek

De dood is voor velen een onderwerp dat ze liever mijden. Er zijn echter een aantal redenen om er toch
eens bij stil te staan; zo ook fiscaal.

Belastingbesparing

Een voordeel van schenken tijdens leven is niet alleen dat je de begiftigde kunt zien genieten van hetgeen
ze hebben gekregen, het kan ook tot belastingbesparing leiden. Dit zit als volgt:

Successiewet; vrijstellingen en tariefopbouw

De Successiewet 1956, de wettelijke basis die schenken en erven tot belastbaar onderwerp maakt, kent een
aantal vrijstellingen en een ‘getrapte’ tariefsopbouw. Zo kan een ouder zijn kind jaarlijks een onbelaste
schenking doen van € 5.320 (2017). Deze kan onder voorwaarden éénmalig zelfs worden verhoogd naar
€ 100.000.

Wordt er meer geschonken dan is vrijgesteld, dan is er belasting verschuldigd die afhankelijk is van de
hoogte van de schenking, grens € 122.269 (2017), en de relatie van de schenker tot de begiftigde,
10%-40%.

Plannen

Door tijdig stil te staan bij en gebruik te maken van de diverse vrijstellingen en tariefopbouw kan een
aanzienlijke belastingbesparing worden bereikt.

Voorbeeld

Stel, een ouder heeft een vermogen van € 270.065 en één kind. Als 1 jaar voor overlijden reeds met
schenken wordt gestart kan € 13.251 belasting worden bespaard, zie onderstaand:



Schenkvariant
Schenking jaar voor overlijden: € 5.320 (vrijgesteld) + € 122.668 (10% belast) = € 12.267 belasting
Verkrijging jaar overlijden: € 20.209 (vrijgesteld) + € 121.868 (10% belast) = € 12.187 belasting
Totale belasting: € 24.454

Non-schenkvariant
Verkrijging jaar overlijden: € 20.209 (vrijgesteld) + € 122.668 (10% belast) + 127.188 (20% belast) = €
37.705.

Bezit eer ge begint

Schenken, met name bij grotere vermogens, brengt echter ook aandachtspunten met zich mee. Items die
bijvoorbeeld aandacht verdienen zijn:
- Blijft er nog voldoende vermogen over zodat er zelf zorgeloos kan worden doorgeleefd?
- Wat is de (financiële) impact bij de begiftigde (t.a.v. bijvoorbeeld toeslagen).
- Hoe wordt voorkomen dat de schenking terecht komt bij de (ex-)partner van de begiftigde.
- Schenken maar toch nog zelf beschikkingsmacht houden?!

Belastingbesparing niet enige motief

Naast belastingbesparing kan schenken ook een doeltreffende methode zijn om (bijvoorbeeld) onder de
zogenaamde AWBZ- (inmiddels Wlz) heffing uit te komen.

Stof tot nadenken.

Wij ondersteunen je uiteraard graag bij (de noodzaak tot) het maken van voorgaande afwegingen.



Crisis voorbij maar besparen blijft
Crisis voorbij maar besparen blijft
center

De orders stromen weer binnen en goed personeel is alweer schaars, kortom de moeilijk jaren zijn
voorbij en de economie draait op volle toeren. Bij KostenCheck zien we dat ondernemers kritisch
blijven op hun kosten en dat is een goede ontwikkeling.

Lees meer

Praktijk

Vóór de crisis lag de prioriteit bij de meeste ondernemers niet op besparen. Veel kosten zijn lastig te
onderzoeken en gebrek aan tijd en kennis zorgen voor te hoge lasten. Tijdens de crisis zijn we allemaal
wakker geschrokken en realiseerden we dat besparen op kosten noodzakelijk was om het hoofd boven
water te houden. Nu is de crisis voorbij maar de belangstelling voor kostenreductie is niet afgenomen.
Gelukkig maar!

Over KostenCheck

Wie

Arjan Luijben zag een toenemende vraag naar kostenreductie en richtte daarom in 2008
KostenCheck op.

Lees meer

Bedrijven realiseren zich steeds meer dat besparingsspecialisten een toegevoegde waarde leveren.
KostenCheck is een onafhankelijk adviesbureau en realiseert structurele besparingen voor bedrijven op
gebied van energie, afval en telefonie. Het advies van KostenCheck is vrijblijvend en op basis van No
Cure No Pay. KostenCheck bespaart maximaal en klanten ervaren rust en controle. De uitvoering is
punctueel zodat de klant zich kan focussen op zijn core business en toch maximaal bespaart.
AccountAnders ziet veel mogelijkheden voor haar klanten en werkt al jaren met plezier en goed resultaat
samen met KostenCheck.

Energiebeheer



Wat

Energiebeheer door KostenCheck wordt opgedeeld in vier onderwerpen.

Lees meer

Energiebeheer door KostenCheck omvat de volgende vier onderwerpen:

1. Structuur en overzicht aanbrengen voor alle energie gerelateerde zaken.
2. Advies over het beste inkoopmoment en looptijd.
3. Organiseren van energie-inkoop-collectieven met prijsgarantie.
4. Factuurcontrole en eventuele aanpassing van:

Gecontracteerd vermogen (beheren)
Aansluitwaarden - (is uw meter niet te zwaar)
Energiebelasting - (kunnen we deze terugvorderen)
Gasprofiel - (is een ander profiel niet voordeliger)
Keuzetarief elektra - (enkel of dubbel)

Inkoopmoment energie

Het moment van inkopen bepaalt uiteindelijk het succes van het energie-inkoop-collectief. Wij
onderzoeken de markt zorgvuldig op basis van alle relevante indicatoren en nemen vervolgens een besluit
wanneer en voor welke looptijd er wordt ingekocht. In 2016 was het verschil tussen het laagste en hoogste
punt in de markt 52%.

Energietarieven verschillen onderling gemiddeld 20%. De energiefactuur van uw leverancier is erg
onduidelijk en niet transparant. Hierdoor zijn energieprijzen van verschillende leveranciers moeilijk met
elkaar te vergelijken. Bovendien is de keuze van de looptijd van wezenlijk belang en vergt veel kennis.

Naast een goede keuze over de beste looptijd en de voordeligste leverancier kan factuurcontrole voor een
extra besparing zorgen. Juist gecontracteerd vermogen en clustering van energiebelasting zijn goede
voorbeelden. 

Oplossing

Waarom KostenCheck

We beoordelen ook de totale service en dienstverlening van de leveranciers en adviseren over de
beste looptijd en extra besparingsmogelijkheden. 

Lees meer
Gemiddelde besparing van 25%
No Cure No Pay
Onafhankelijk advies
Prijsgarantie op uw energietarief



Afspraak = afspraak
Deskundig en professioneel
Eenvoudige rapportage
Simpele voorwaarden
Vast aanspreekpunt altijd bereikbaar
Rust en controle over uw kosten
Meer tijd voor uw Core Business

Gratis Besparingstips

U kunt zich via www.kostencheck.nl inschrijven voor gratis waardevolle besparingstips. U ontvangt
iedere 14 dagen een tip in u mailbox en verplicht u tot niets. De tips gaan over uiteenlopende onderwerpen
en zullen u aansporen om naar uw eigen situatie te kijken. Het zijn korte duidelijke tips die u in 2 minuten
leest.

Voor contact:

www.kostencheck.nl

Arjan Luijben

06-51323391

http://www.kostencheck.nl/
http://www.kostencheck.nl/


BRES en de verduurzaming van de leefomgeving
Bredase Energie Coöperatie BRES en de verduurzaming van de
leefomgeving

Twintig jaar geleden geloofden we nog in het neoliberale idee dat marktpartijen de transitie
naar duurzame energie zouden oppakken. Maar partijen moeten niet alleen kunnen
concurreren op commercieel vlak, maar ook een gemeenschap creëren waar burgers
zeggenschap krijgen en meeprofiteren van de winst. Dat is waar we naartoe gaan. - Ad Bijma

Nederlandse woningen moeten in 2050 energieneutraal zijn, zo staat in het Energie akkoord. Dat is
een hele uitdaging, maar wellicht kunnen lokale initiatieven helpen: die betrekken burgers bij de
energietransitie en stimuleren de regionale economie. Zo kan iedereen meeprofiteren. Maar
energiecoöperaties hebben het niet makkelijk, ze draaien vrijwel alleen op vrijwilligers en worden
nauwelijks ondersteund door de overheid.

Wat doet BRES?
BRES is een coöperatie, opgericht door burgers in Breda. Ons doel is duurzame en betaalbare energie
voor Bredase huishoudens. De coöperatie werkt zonder winstoogmerk. Iedereen kan lid worden en
meebeslissen over de koers die we varen. De leden besluiten democratisch over de winstbestemming.
Bijvoorbeeld: de inkomsten uit de verkoop van stroom uit een gedeelde windmolen kunnen geïnvesteerd
worden in een elektrische buurtauto. Hoe meer leden, hoe groter onze collectieve kracht. Zo vormen we
samen ons eigen energiebedrijf. Een bedrijf dat inwoners van Breda helpt om energie te besparen en
lokaal duurzame energie opwekt en aanbiedt.

We helpen de leden van de coöperatie om hun huizen energiezuinig en comfortabel te maken. Daarnaast
gaan we een groot deel van de energiebehoefte van de stad lokaal opwekken via zon en wind. We bieden
de leden van de coöperatie lokaal opgewekte groene stroom aan. En straks wellicht groen gas. Tenslotte
zijn we een vraagbaak op het gebied van energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Voor
en door leden. De afgelopen maanden is het bestuur en Raad van Toezicht in gesprek gegaan met
verschillende politieke partijen in Breda. We dragen bij aan het klimaatprogramma van Breda en we
willen deze kracht vergroten.

BRES heeft als doel om de energietransitie in en rondom Breda te versnellen. Het heeft onder andere twee
collectieve zon-projecten opgezet, helpt bewoners hun huizen energiezuiniger te maken en is bezig
windmolens langs de snelweg A-16 te realiseren.



Burgers betrekken bij transitie
In totaal heeft BRES 1.850 ton CO2 bespaard en heeft het, sinds haar oprichting, 3,6 miljoen euro
geïnvesteerd in duurzame energie en energiebesparing. Maar de impact van energiecoöperaties valt niet
uit te drukken in CO2, vindt Siward Zomer. Hij is directeur van ODE Decentraal, een belangenvereniging
van duurzame energieproducenten en –consumenten die de energievoorziening wil democratiseren: “Als
je alleen kijkt naar energieopwekking is dat te weinig voor de klimaatdoelstellingen. We betrekken
namelijk ook burgers bij de transitie en creëren draagvlak voor duurzame projecten.”

De overheid ziet dat lokaal energie opwekken alleen op deze manier werkt, volgens Zomer: “Wanneer er
geen rekening wordt gehouden met bewoners in de omgeving, is er ook veel meer weerstand. Dit omdat
ze niet meeprofiteren van de verandering.” Daarom wil de belangenvereniging dat het nieuwe kabinet de
Omgevingswet uitbreidt. Omwonenden moeten dan meer zeggenschap krijgen bij grote zon- of
windprojecten. “Die zeggenschap kan het beste worden vormgegeven in een coöperatie. Dat maakt
energiecoöperaties relevanter.”

Hoe werkt een coöperatie?
BRES wordt bestuurd door een mix van vrijwilligers uit allerlei politieke windrichtingen. “Het thema
duurzaamheid verbindt ons”, zegt voorzitter Ad Bijma. In totaal zijn er twintig vrijwilligers die zich
dagelijks inzetten voor de coöperatie. Zo gaat er iemand langs de deuren om warmtescans te maken
opzoek naar warmtelekken in woningen. De 136 leden kunnen van deze en andere services genieten om
hun woningen energiezuiniger te maken. Zij bepalen het beleid van de coöperatie en betalen contributie.
Maar het is ook mogelijk om slechts bij één wind- en of zonneproject aan te sluiten; ruim 500 mensen zijn
betrokken als obligatiehouder. Soms huurt de coöperatie een professional op projectbasis in.

Niet alleen moeder aarde redden
BRES oprichter Jan Schouw heeft altijd een fascinatie voor natuur gehad en leerde tijdens zijn studie
biologie wat de consequenties zijn van de opwarming van de aarde: “Veel voedselkringlopen zijn ernstig
verstoord geraakt.” Hij begon met de coöperatieve vereniging BRES in 2014 omdat hij vond dat er in
Breda te weinig gedaan werd om klimaatverandering tegen te gaan. “Er werd oeverloos veel gepraat, maar
niemand die ook maar iets wilde ondernemen. Tegelijkertijd werden grote energieleveranciers zoals
Essent (Duitsland) en Nuon (Noorwegen) aan het buitenland verkocht. Ik realiseerde me dat die grote
afstand voor minder grip op mijn eigen energievoorziening zou zorgen”.

Veel leden hebben een vergelijkbare drijfveer. “De meesten willen niet alleen moeder aarde redden, maar
vinden het ook financieel interessant. Bij ons kun je als obligatiehouder van een zonproject 3,5 procent
rente krijgen, dat is meer dan bij de bank”, vertelt Schouw. “Daarbij betaalt Breda jaarlijks miljoenen
euro’s aan energiekosten aan multinationals. Dat geld zouden we beter in de regionale economie kunnen
stoppen.” Ook de techniek achter het verduurzamen van de woning speelt een rol, vertelt een lid: “Het is
een leuke uitdaging om steeds energiezuiniger te leven, zonder comfort te hoeven inleveren.” 

Volgens Anne Marieke Schwencke, onderzoekster van de ‘Lokale Energiemonitor 2016’, komt dit doordat
bewoners bewust worden van wat energie eigenlijk is. Ze benadrukt dat het bij coöperaties niet altijd
draait om ‘liefdadigheid’: “Maar er gaat ook gewoon flink wat geld in om. Anders dan bij gewone



ondernemingen niet voor eigen gewin maar met als doel de regio te stimuleren.”

Vrijwilligerswerk is risicofactor
Schouw steekt zo’n 32 uur per week in BRES. Naar eigen zeggen begint het uit de hand te lopen. Dit
omdat hij daarnaast nog twee ondernemingen onderhoudt. Soms kan hij zichzelf een vergoeding uitkeren,
“maar het meeste werk is vrijwillig.” Eerst geloofden we nog in het neoliberale idee dat marktpartijen de
transitie naar duurzame energie zouden oppakken.

Het werk van vrijwilligers bij lokale energiecoöperaties eist veel “geduld en doorzettingsvermogen”, zegt
onderzoeker Schwencke. “Een risico dat daarbij komt kijken is dat coöperaties na een jaar slapend worden
in plaats van opschalen,” volgens Carina Wiekens, hoogleraar aan Hanzehogeschool. “Vrijwilligers
kunnen er tegenop zien om weer aan de slag te moeten gaan met een nieuw project en weer nieuwe leden
te moeten werven.” Dit vrijwilligerswerk blijkt hierdoor veelal te zijn weggelegd voor gepensioneerden,
want die hebben over het algemeen meer tijd, kapitaal en werkervaring. 

Hoewel anderen het wellicht ietwat amateuristisch vinden lijken, mogen we het werk niet onderschatten,
vindt Schwencke. “Het zijn vaak mensen die ook professioneel bezig zijn met duurzame techniek.
Bovendien is de sector aan het professionaliseren.” Er ontstaan allerlei samenwerkingsverbanden, zodat
coöperaties onderling elkaar kunnen helpen met het realiseren van nieuwe projecten.

Maatschappelijke meerwaarde
Voorzitter Bijma voorziet een florerende toekomst voor BRES: “Over drie jaar willen we onafhankelijk en
zelfstandig kunnen opereren. Dat kan middels een nieuw windmolenproject.” Tot die tijd wil hij dat de
gemeente hun initiatief ondersteunt door middel van een gelijkwaardige partnerovereenkomst; ze werken
immers samen voor een groter doel.

Zomer denkt dat coöperaties in de toekomst een sleutelrol krijgen in de energievoorziening. “Twintig jaar
geleden geloofden we nog in het neoliberale idee dat marktpartijen de transitie naar duurzame energie
zouden oppakken. Maar partijen moeten niet alleen kunnen concurreren op commercieel vlak, maar
moeten ook een gemeenschap creëren waar burgers zeggenschap krijgen en meeprofiteren van de winst.
Dat is waar we naartoe gaan.”

Schouw voegt daaraan toe: “Bovendien creëren we vertrouwen, maatschappelijke meerwaarde, draagvlak,
inspirerende burgernetwerken, stimuleren we de regionale economie en bedenken we creatieve
oplossingen. Dat tilt de energietransitie naar een hoger niveau.”



Deel en win!
Deel en win!
In avant première

Deel dit magazine met je eigen netwerk en maak kans op een van de 10 sets met boeken uit de serie Small
books BIG ideas! We verloten 10 sets van de eerste drie titels die uitkomen:

- Het FinancialWellbeing Boek
- Het ProductivityHabits Boek
- Het Diagrams Boek

Officieel zijn de boekjes pas vanaf september te verkrijgen, je krijgt dus de primeur! Ook als je geen set
wint, ontvang je alsnog een mooie korting evenals een speciale lanceringsaanbieding. In september vindt
een evenement plaats met een aantal auteurs uit Groot-Brittannië om de lancering te vieren. Mis het niet!
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