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Aanleiding
De energietransitie in de gebouwde omgeving is niet voor te 
stellen zonder innovatie. Hoewel er al verschillende stapjes gezet 
worden, blijven er ook vaak kansen onbenut: innovatoren voelen 
zich alleen staan, en krijgen de indruk steeds opnieuw het wiel 
te moeten uitvinden. Dit maakt dat er vanuit de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) de behoefte is uitgesproken om 
het lerend vermogen van de sector aan te jagen door de opzet 
van een Community of Innovative Learners (CoIL) rondom de 
energietransitie in de gebouwde omgeving. Het Dutch Research 
Institute for Transitions (DRIFT) heeft deze opdracht aangenomen 
en is hiermee aan de slag gegaan. Deze opdracht liep van januari 
2020 - december 2021.

Wat is een Community of Innovative Learners (CoIL)?
RVO presenteerde de volgende beschrijving van een CoIL (in 
hoofdstuk 2 kunt u lezen welke invulling DRIFT daaraan 
gegeven heeft): Een CoIL is een proces waarin een vaste groep 
van representatieve actoren uit de keten op een prototype-achtige 
manier van werken in een serie van sessies (online en offline) leert 
over noodzakelijke netwerk-, experimenteer-, visieformulerings-, 
verwachtingsmanagement- en competentie-aspecten. Dit om tot 
snellere en beter opschaalbare innovaties te komen. Idealiter wordt 

daaromheen een lerend netwerk opgebouwd (ook weer online en 
offline) bestaande uit andere systeemspelers, om zo ook te werken 
aan een systeemomgeving die de innovaties meer ondersteunt 
middels de noodzakelijke wet- en regelgeving, infrastructuur en 
technologie, normen en waarden, instituties, politiek, onderzoek, 
onderwijs, enz. Een dergelijk proces wordt een Community of 
Innovative Learners (CoIL) en haar Lerend Netwerk genoemd. 
Deze beschrijving is grotendeels gebaseerd op voorwerk en eerder 
geleerde lessen van Ruth Mourik en Yvette van Jeuken voor het 
Uptempo! Programma.1

Invloed pandemie
Halverwege het ontwerpen van het CoIL-proces begon de corona-
pandemie in Nederland. Doordat fysiek bijeenkomen lange tijd 
niet toegestaan was (en periodes waarin het wel toegestaan 
was omgeven waren door onzekerheden) moest het ontwerp 
van de bijeenkomsten steeds worden aangepast. Aan het begin 
van de pandemie twijfelden we over de haalbaarheid van online 
groepsvorming en leerprocessen. Dit veranderde naarmate 
de pandemie voortduurde: online meetings werden normaler 
en positieve ervaringen met online facilitatie maakte dat dit 
uiteindelijk toch op deze manier werd ingestoken. Alleen de 
synergie- en slotbijeenkomst waren op lokatie. 

Inleiding
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Leeswijzer: voor wie is deze toolkit bedoeld en wat 
staat er in?
Mensen die willen leren over CoIL of het zelf willen uitvoeren. Dit 
kunnen ambtenaren, inwoners en werknemers/werkgevers van 
commerciële en niet-commerciële organisaties zijn.

Opbouw document
In dit document delen wij lessen die we hebben geleerd tijdens 
het organiseren van een CoIL, zodat anderen hier profijt van 
kunnen hebben. Wat zijn bijvoorbeeld aandachtspunten wanneer 
u van plan bent om zelf ook een CoIL op te zetten?

• Hoofdstuk 2: De context bij ‘CoIL: Samen leren voor de
warmtetransitie’

• Hoofdstuk 3: De afbakening, zowel van het onderwerp als de
deelnemersgroepen

• Hoofdstuk 4: Het leerproces, dat plaatsvond zowel tijdens als
tussen de bijeenkomsten

• Hoofdstuk 5: De gelaagde communicatie strategie

• Hoofdstuk 6: De rol van monitoring in het gehele proces

Dit is gedaan door per element het ontwerp, de invulling hiervan 
en de geleerde lessen te beschrijven. 

Mocht u direct met praktische zaken aan de slag willen: 
blader dan door naar de Bijlagen. Daar vindt u een groot aantal 
voorbeelden die u zo kan kopiëren voor uw eigen gebruik. Van 
een uitnodigingflyer tot een Power Domain Mapping template.
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Interpretatie van CoIL: leren in en voor transities
Een Community of Innovative Learners is een netwerk dat 
samen gaat leren om tot systeemdoorbraken te komen. Dit 
wordt versterkt door een netwerk eromheen dat op bepaalde 
momenten meeleert. In opdracht van RVO heeft DRIFT een 
aanpak ontworpen om het effect van een Community of 
Innovative Learners te testen voor de warmtetransitie: de 
overgang naar een duurzaam warmte-en-koude systeem. 

Om het concept van een CoIL te vertalen naar een concreet 
proces zijn er bepaalde vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld: 
• Op welke manier wordt “leren“ ingestoken?
• Wat is nodig om een systeemdoorbraak te bewerkstelligen?
Binnen DRIFT zoeken we in de transitiewetenschap naar
antwoorden op deze vragen.

Wat is nodig voor een systeemdoorbraak?
Vanuit het perspectief van de transitiewetenschap zijn 
technische innovaties alleen niet voldoende om tot een 
systeemdoorbraak te komen. Een maatschappelijke transitie 
wordt gezien als een fundamentele systeeminnovatie: hiervoor 
is een omslag van zowel de heersende culturen (manier van 
denken), structuren (manier van organiseren, de instituties) 

en praktijken (manier van doen) binnen een maatschappelijk 
systeem nodig. Dit vraagt om technische innovaties 
die samengaan met sociale innovaties en institutionele 
veranderingen. 
Een Community of Innovative Learners is gebaseerd op een 
vergelijkbaar uitgangspunt: dat een verandering alleen effectief 
is wanneer deze gedragen wordt door belangrijke delen van het 
systeem zelf. 

Om een maatschappelijke transitie mogelijk te maken zijn er 
verschillenden ingredienten nodig2:  

• De afbouw van elementen in het huidige systeem waar
institutionele barrières uit voortkomen.

• De opbouw van alternatieven manieren van denken,
organiseren en doen in de vorm van transformatieve
innovaties.

• De verbinding van deze twee lijnen om to doorbraken te
komen.

• Het aanpassen en leren hiervan.

Deze CoIL: Samen leren voor 
de warmtetransitie 2020-2021 
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Binnen een CoIL kan gewerkt worden aan een 
systeemdoorbraak door gezamenlijk in kaart te brengen wat 
nodig is om deze processen te faciliteren. Voor het versnellen 
van de afbouw gaat het o.a. om het onderscheiden van barrières 
die deel zijn van een specifieke casus en van barrières die 
breder worden herkend en institutioneel van aard zijn. Voor 
het versnellen van patronen van opbouw gaat het o.a. om het 
identificeren van uitgangspunten die de samenhang tussen 
verschillende belangrijke transformatieve innovaties laten zien. 

Wat is de rol van leren in transities?
Vanuit de transitiewetenschap zien we dat vragen over opbouw 
en afbouw vragen om een gezamenlijk leerproces: 
• De samenleving bestaat uit een diversiteit aan mensen

met een eigen perspectief. Je zult van elkaar moeten
leren om al deze perspectieven mee te nemen wanneer je
systeembarrières in kaart wilt brengen.

• Transities ontstaan niet door een vastomlijnd plan uit te voe-
ren: ze zijn het resultaat van een veelheid van diverse initi-
atieven en experimenten. Door steeds te experimenteren en
daar weer van te leren worden stapjes vooruit gezet. Reflecte-
ren en leren van dat wat al gedaan is, versnelt dit proces.
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Als we dit vertalen naar een leerproces gaat het om het 
verbinden van operationeel en strategisch leren. Door zowel 
te leren over concrete ervaringen en acties in het hier en nu 
(operationeel), als over gedeelde toekomstvisies en institutionele 
barrières (strategisch) kan de samenhang tussen deze twee 
geformuleerd worden, waarmee een helder beeld kan worden 
geschetst van wat anders moet. 

Dit leerproces is niet alleen belangrijk voor initiatiefnemers van 
transformatieve innovaties, maar ook voor de overige partijen 
en personen van wie zij afhankelijk zijn bij de realisatie van hun 
doel. Dit betekent dus op het niveau van de CoIL een wederzijds 
begrip van de verschillende betrokken perspectieven. 

Verschillende partijen opereren in contexten die normaliter 
weinig met elkaar in contact staan, wat op zichzelf al een 
barrière vormt voor een gezamenlijk leerproces.

Naast het verbinden van operationeel en strategisch leren heeft 
de CoIL de aanvullende functie om individueel en gezamenlijk 
leren met elkaar te verbinden. Het zorgvuldig selecteren en 
bijsturen van individuele leervragen zodat zij relevant blijven 
voor het gezamenlijk leerproces is daarbij een belangrijk 
onderdeel. Het grote verschil met een transitiearena is dat een 
CoIL in een latere fase (bijvoorbeeld na een transitiearena) 
zou komen: wanneer er al een aantal mensen met een gedeeld 
perspectief aanwezig is. Ook de expliciete gelaagdheid, in zowel 
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de bijeenkomsten als de communicatie is een verschil – bij een 
transitiearena is dit mogelijk maar geen noodzakelijk onderdeel.

Opzet van CoIL: samen leren voor de warmtetransitie
Dit transitieperspectief op leren binnen een CoIL vertaalden 
wij naar de volgende praktische opzet en organisatie: de 
kerneigenschappen van CoIL hielden we vast. Dus een 
kerngroep van innovatoren uit de diverse onderdelen 
van de keten werd aangespoord om een leerproces in te 
gaan. Daaromheen werd een netwerk opgebouwd van 
systeemspelers die de kerngroep konden aanvullen en 
ondersteunen door een systeemomgeving te vormen waarin 
ruimte is voor de innovaties.

De kern van de CoIL bestond uit drie leerbijeenkomsten waarin 
de leervraag van één van de kerndeelnemers centraal stond. 
Dit hielp bij het concretiseren en inzichtelijk maken van de 
problemen waar de innovatoren tegenaan lopen in de praktijk. 
Het doel hierin is deze leervragen ruimte te geven en zo zowel 
operationele als strategische vragen te bespreken. 

Voorafgaand aan de drie leerbijeenkomsten is een kritische 
analyse uitgevoerd. Ook hebben we organiseerden we twee 
kick-offbijeenkomsten. Bij alle bijeenkomsten hebben we 
instrumenten uit transitiemanagement ingezet. De eerste kick-
off was gericht op het vormen van de kerngroep en selectie 
door deze deelnemers van de leervragen waar de groep aan 
wil werken. De tweede kick-off was gericht op een iets breder 
publiek en daarin stond de vraag centraal of deze spelers wilden 
deelnemen aan de leerbijeenkomsten (tweede ring) of open 
stonden voor de resultaten (derde ring). Doorslaggevend daarin 
was de mate waarin partijen een bijdrage konden leveren aan de 
leervraag van een van de innovatoren, bijvoorbeeld doordat ze 

onderdeel zijn van het systeem waarin de initiatiefnemer actief 
is, of doordat ze bepaalde expertise of ervaring hebben. 

Na de serie bijeenkomsten kwam de cirkel rond met een breder 
opengestelde slotbijeenkomst waarin zowel een inhoudelijke 
agenda als een handboek voor deze vernieuwende CoIL 
aanpak gepresenteerd werd. Dit bredere netwerk werd actief 
betrokken bij het leerproces en de inzichten via een gelaagde 
communicatiestrategie. 

Dit is op hoofdlijnen het ontwerp van het CoIL-proces zoals 
DRIFT het heeft ingestoken. Het was bedoeld als experiment. 
Om de werking te testen en om anderen de geleerde lessen in dit 
proces mee te kunnen geven. Om dit mogelijk te maken is het 
proces continue gemonitord door een externe monitor.
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Een eerste fase gaat over het afbakenen van het systeem van 
de CoIL: welke leervragen staan centraal en wie doen er mee in 
de verschillende ringen? 

In het afbakeningsproces worden parallelle, van elkaar 
verschillende vragen beantwoord: voor welke onderwerpen is 
een CoIL relevant? Bij welke onderwerpen zijn er initiatieven 
die behoefte hebben aan leren? Hoe neem je beslissingen over de 
samenstelling van de groep? Dit hebben we beantwoorden door 
drie stappen te doorlopen:

A. Kies een specifiek onderwerp:
In een CoIL draait het om gezamenlijk leren rondom een
gedeelde opgave. Wil je dit faciliteren, dan zul je een onderwerp
moeten kiezen dat voldoet aan deze punten:
• Impact: Het gaat een markt die nog op stoom moet komen, en

waar kennisuitwisseling en leren het verschil kan maken.
Bijvoorbeeld: Zonnepanelen zijn al bijna mainstream, terwijl
markten voor lage-temperatuurafgiftesystemen nog zoeken
naar het beste business-model.

• Diversiteit: Het gaat om een opgave waar verschillende

soorten partijen betrokken bij zijn, verschillende oplossingen 
mogelijk zijn en waar verschillende perspectieven overwogen 
moeten worden. Er is nog geen duidelijk antwoord op de vraag 
die centraal staat, waardoor leren belangrijk is.

• Beschikbare casuïstiek: Meerdere voorbeeldprojecten kunnen
laten zien waar barrières en oplossingen liggen,waardoor er
daadwerkelijke geleerd kan worden van de praktijk.

B. Verken de context, verscherp de vraag en identificeer
mogelijke deelnemers:
Het aanscherpen van het onderwerp hangt af van welke vragen
er spelen bij potentiële deelnemers. Dit maakt het afbakenen tot
een iteratief proces. Hierin gaat het identificeren van mogelijke
deelnemers gelijk op met het aanscherpen van de opgaven
binnen het systeem.

Na een grove afbakening van het onderwerp wordt een 
eerste longlist van relevante belanghebbenden gemaakt. Via 
interviews met sleutelfiguren binnen deze lijst kunnen opgaven 
die hierin spelen weer worden aangescherpt, en daarmee ook 
de lijst met mogelijke deelnemers voor de verschillende ringen 
worden aangepast. In de transitieliteratuur is dit onderdeel van 
een systeemanalyse en actoranalyse3.

Afbakening

3 –   Zie het theoretisch 
kader op de volgende 
pagina

Ontwerp
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C. Selecteer de voorbeeldcasussen en kerngroep
Met een scherper beeld van de opgaven, en een lijst van
innovatoren die hier een rol in spelen, kunt u een selectie
van 10-12 personen maken die samen de kerngroep vormen.
Indicatoren voor deze keuze zijn o.a. diversiteit in rol, type
oplossingen, en locatie van belang. Tegelijkertijd is dit niet iets
wat volledig ‘top down’ besloten kan worden. In gesprek zal
interesse en commitment gepeild moeten worden.

A. Tijdens een eerste afbakeningsproces kozen we voor lage-
temperatuur warmteoplossingen voor de bestaande bouw.
Dit is een opgave die om echte innovatie vraagt, een grote
impact kan hebben, en er zijn al meerdere voorbeeldprojecten
vindbaar (in diverse projectstadia). We gingen niet voor
hoge-temperatuur oplossingen omdat deze voor een “lock-in”
kunnen zorgen: huizen blijven afhankelijk van restwarmte
van (meestal) fossiele industrie in hun warmtevraag waardoor
een CO2 -neutraal en daarmee duurzaam energiesysteem niet
haalbaar wordt.6

B. Gesprekken met lage-temperatuur warmteinitiatieven uit
ons eigen netwerk verscherpten ons beeld van de opgaven die
spelen (een vereenvoudigde systeem analyse) en gaven een
indruk welke partijen relevant waren om in de kerngroep van
CoIL te betrekken: partijen die koploper zijn als het gaat om
lage-temperatuur warmtenetten uit verschillende schakels
van de warmteketen: gemeentes, ontwikkelaars, technische
partijen, initiatiefnemers en investeerders.

C. In een activerende, persoonlijke uitnodiging deelden we
onze observaties en ambities om met CoIL te leren en te werken
aan concrete doorbraken. We stuurden ook een uitwerking
van ons beeld van de institutionele barrières7 die spelen mee.
Niet iedereen wilde aanhaken door tijd (andere projecten), geld
(een vergoeding voor deelname werd gevraagd) of gebrek aan
interesse (liever in de praktijk bezig dan weer kennis te leveren
in een leerproces).

De uiteindelijke kerngroep bestond met name uit personen die 
de institutionele barrières die we opgeschreven hadden (deels) 
herkenden, en al langere tijd met dit onderwerp bezig waren. 

Theoretische achtergrond
Om een netwerk op te bouwen is het belangrijk om te 
weten in welke context dit gebeurt en welke partijen 
hierin relevant zijn. In de transitiemanagement-literatuur 
zijn twee analyses te vinden die hierbij helpen:
• Actoranalyse: Identificeer, categoriseer en selecteer de

actoren die u wilt en kunt betrekken in uw proces. Door
gericht te zoeken naar overzicht van belanghebbenden,
daarna te zoeken naar verbreding van dit beeld, en
vast te stellen welke indicatoren u wilt gebruiken om
partijen te selecteren, kunt u meer invloed hebben op de
representativiteit, betrokkenheid en diversiteit van de
groep. Praktische invulling van deze methode kunt u
hier (p.31-39)4 vinden.

• Systeemanalyse: baken de grenzen van uw systeem in
termen van tijd, locatie en thema’s goed af, zoek naar
structuur in dit systeem aan de hand van ontwikkelingen
in de tijd, betrokken partijen en terugkerende thematiek,
en zoek op basis van verzamelde informatie naar relaties,
persistente problemen en positieve trends in het systeem.
Zie voor een praktische uitleg en toepassing hiervan
ook de publicatie ‘Transition management in the urban
context’ (o.a. p.21).5

4 – Silvestri, G., 

Wittmayer, J., and Geus, 

T. de, (2020). Workbook 

for Transtion Makers.

5 – Roorda, C., 

Wittmayer, J., Henneman, 

P., Steenbergen, F. 

van, Frantzeskaki, F., 

& Loorbach, D. (2014). 

Transition management 

in the urban context. 

Guidance manual.

6 – Hisschemoller, M. 

(2021). Grote spelers 

eerst, het klimaat kan 

wachten.

7 – Hisschemoller, M. 

(2021). Grote spelers 

eerst, het klimaat kan 

wachten.

Invulling
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vergoeding verdienden vanwege hun expertise en bijdrage. 
Ondanks dat dit een discussiepunt was, bleven uiteindelijk 
deze mensen toch betrokken door hun sterke motivatie om tot 
doorbraken op dit thema te komen en dankzij de waardering 
van de andere deelnemers.

Mate van gelijkgestemdheid 
Door de iteratieve en snelle manier van werken is er geen 
actoranalyse gedaan voordat er deelnemers werden betrokken. 
We zien dat een kritische analyse over de warmtetransitie en 
activerende uitnodiging met name personen heeft aangetrokken 
die al actief deze barrières hebben ervaren en zelf input hebben 
geleverd voor de genoemde analyse. Hoewel we wel geprobeerd 
hebben om bijvoorbeeld ontwikkelaars en investeerders te 
betrekken, kwamen deze na de eerste kick-off niet terug. 
Het doen van een actoranalyse zou een verbreding kunnen 
hebben geleid – zeker ook in de buitenste ringen. Dit doordat 
er in zo’n analyse wordt gekeken naar wie macht heeft in het 
desbetreffende systeem en het mensen meeneemt die buiten een 
bekend netwerk vallen. 

De gelijkgestemdheid die nu ontstond in de groep had zeker 
ook voordelen: men voelde zich gesterkt door herkenning van 
mensen met een andere functie, rol of achtergrond. Tegelijkertijd 
herkende men juist ook de diversiteit in de groep: mensen 
die vanuit coöperatieven bezig waren, mensen betrokken 
vanuit een bedrijf, vanuit een bewonersinitiatief, vanuit een 
koepelorganisatie, vanuit de wetenschap etc. En er ontstond 
vrij snel een groepsgevoel. Dit laatste is altijd essentieel bij 
leerprocessen, maar was natuurlijk extra prettig vanwege de 
online omgeving waarin die gesprekken plaats moesten vinden. 

Tijdens een eerste kick-off zijn verschillende voorbeeldprojecten 
aan het woord geweest, waarna er gezamenlijk is gekozen om 
langer stil te staan bij drie van hen. 

In een tweede kick-off is de tweede ring hierbij betrokken. Deze 
bestond uit iedereen die de deelnemers, opdrachtgevers en 
DRIFTers geschikt leken (eerder hadden gesproken, al kenden, 
iets over hadden opgevangen): een bonte groep van ambtenaren 
uit diverse gremia, ondernemers, initiatiefnemers, adviseurs en 
onderzoekers met enige feeling met het onderwerp: duurzame 
lage en/of dynamische temperatuur warmtenetten voor de 
gebouwde omgeving. 

Geleerde lessen

Scherpte over centrale opgaven: Op basis van interviews met 
verschillende partijen hebben we een scherper beeld kunnen 
schetsen van institutionele barrières die ervaren worden voor 
lage-temperatuur warmtenetten. Dit functioneerde als een 
snelle systeemanalyse: door op te schrijven welke institutionele 
barrières we tegenkwamen, werden mensen met leervragen 
die hierbij aansloten aangesproken. Het scherp formuleren 
van deze barrières zorgde voor herkenning bij mensen die ze 
tegenkomen in hun praktijk, en het neerzetten van meerdere/
diverse barrières zorgde dat er ruimte overbleef voor mensen 
met verschillende achtergronden en verhalen. 

Waardering en financiering: Enkele deelnemers vroegen om 
een vergoeding voor deelname aan de CoIL-kerngroep. Onze 
verwachting was dat men het leerproces an sich als voldoende 
waardevol zou zien om de tijd die dit kost te accepteren, maar 
dit bleek minder het geval dan verwacht. We kregen terug dat 
ook de inspanningen van initiatiefnemers waardering en een 

Een terugkerend punt van aandacht
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Als theoretische kanttekening hierbij: een hoge mate van 
gelijkgestemdheid kan ook nadelen hebben. Soms heb je 
juist een diverser gezelschap nodig (qua ervaring, aspiraties, 
functie in de keten of rol en positie in het systeem) om tot 
leren te komen. Vanuit groepsdynamiek-theorieën zien we 
dat het anders kan zijn dat een groep indut, in cirkeltjes blijft 
rondgaan qua ideeën en acties of te een laag absorptievermogen 
voor ‘anders’ heeft en daarmee in uitsluitend werkt voor 
andersdenkenden. Afhankelijk van de fase in transitie is 
meer of minder gelijkgestemdheid nodig. Ongeacht de fase is 
veiligheid in een leeromgeving, zeker als er spanningen omhoog 
komen, essentieel. 

Annelies Huygen, TNO, over de samenstelling van de COIL. 

“Het praten met medestanders voegt veel toe. COIL 
voelt voor mij als een gemeenschap omdat iedereen 
het doel voor ogen heeft om tot een nieuw duurzaam 
warmtesysteem te komen en iedereen dit verder wil 
brengen. 

Tegelijkertijd ben ik geïnspireerd door de invalshoeken 
van mensen uit de COIL die ik tot dan toe nog niet kende, 
b.v. het perspectief van een deelnemer uit de bouw.”
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Een belangrijk onderdeel van de CoIL waren de leerbijeen- 
komsten: hierin is nagedacht over de insteek van het 
leerproces, en hoe zich dit vertaalde naar bijeenkomsten  
en deelnemers. 

Leren
Leren, gemeenschapsvorming en innovaties zijn de 
hoofdingrediënten van een Community of Innovative Learners 
(CoIL). In duurzaamheidstransities zijn wisselwerkingen op de 
volgende aspecten essentieel voor het opzetten en uitvoeren van 
activiteiten - individueel of in samenwerking:

1. operationeel & strategisch,
2. denken en doen,
3. individu(eel initiatief) en collectief/CoIL
4. niche, regime & landschap en
5. reflectie hierop

Vandaar dat de originele leerstrategie de nexus omschreef 
tussen individu, collectief, uitvoering, strategie, het radicaal 
nieuwe, de gevestigde orde en reflectie hierop (reflecteren op 

eigen activiteiten en de veranderende omgeving hiervan) en de 
afzonderlijke onderdelen. We werkten vanuit het idee om dit 
proces een blended vorm te geven: deels online en deels fysiek.

Daarnaast was de insteek dat we diverse manieren van leren, 
naast praten/lezen juist ook ervaren, horen, ruiken etc. wilden 
aanspreken. Vandaar dat alle bijeenkomsten ‘op locatie’ van de 
innovatoren warem gepland.

We gaan uit van twee leerlijnen: de eerste leerlijn wordt 
gefaciliteerd tijdens de bijeenkomsten, de andere leerlijn vindt 
plaats tussen de bijeenkomsten als een soort huiswerk.

In leerlijn 1 vervlechten we 3 elementen:
1. Verdieping van de leervragen van de innovatoren,

ondersteund door ervaringsleren
2. De collectieve vragen zoals benoemd op de CoIL dynamische

leeragenda
a. Enkele van deze vragen (1-4) vormen de basis voor
collectieve ontwikkeling van praktisch (ondersteunend)
materiaal om obstakels te beslechten en kansen aan te grijpen.

3. Transitiekennis en -vaardigheden over specifieke onderwerpen
zoals empowerment, experimenteren, backcasting, visievor-

Leerbijeenkomsten

Ontwerp
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ming en reflexief monitoren/critical turning points. Deze hel-
pen om strategische aspecten te operationaliseren en operatio-
nele activiteiten te verbinden met een strategisch niveau.

In leerlijn 2 staat de ontwikkeling van een Critical Turning Point 
(CTP) tijdslijn met het eigen initiatief/organisatie centraal. CTPs 
lijken op de ‘learning history’ methode maar leggen nog meer 
de nadruk op de specifieke momenten die een omslag hebben 
betekend. Het zorgt voor derde-orde leren aan de hand van 
concrete voorbeelden. Door de innovatoren eerst zelf hiermee 
aan de slag te laten gaan, hebben zij en de andere deelnemers 
van de eerste ring overzicht van de leergeschiedenis van hun 
eigen leervraag en die van de andere innovatoren. 

De twee leerlijnen versterken elkaar doordat ze iteratief input 
leveren: tijdens de bijeenkomsten leren de innovatoren over 
transities en LT-warmtenetten waardoor ze kunnen herkennen 
wat nog meer een critical turning point is geweest. En door 
het benoemen van critical turning points komen zaken naar 
boven waar de innovatoren nog meer over willen leren, die we 
collectief kunnen behandelen in eerste leerlijn.

Deelnemers en bijeenkomsten
Innovatoren. We gingen uit van de hypothetische verdeling van 
vier innovatoren: ‘aanbieder’, ‘afnemer’, ‘ontwerper’ en 
‘eigenaar/financierder’. Daarnaast zijn de volgende kenmerken 
selectiecriteria voor innovatoren en deelnemers van de 
eerste ring: kwetsbaar, open, creatief, kritisch-constructief, 
optimistisch, (zelf-)reflecterend. Tot slot zochten we naar 
diversiteit in leervragen en ‘casussen’ van innovatoren met 
enige overlap, zonder directe competitie of conflict.

Leerlijn 1. Hier zijn de deelnemers mensen uit de 1e en 2e ring, 
mogelijk ook 3e ring. Vorm: 6 bijeenkomsten, deels online & 

• Iedereen leert op een eigen manier., hierbij denken we o.a.
aan de leerstijlen van Kolb, meervoudige intelligentie en
links- en rechtsgeoriënteerd leren. De leerstrategie nam
daarom diverse manier van leren in acht bij de voorbereiding,
ontwikkeling en uitvoering van (activiteiten ondersteunend
aan) leerprocessen.

• Voor productieve groepsprocessen zijn het delen van

offline: het betreft de kick-off, 4 regiosessies en een slotevent.

Leerlijn 2. Deelnemers: innovatoren, en tijdens regiosessie 4 ook 
de deelnemers eerste ring. Vorm: de innovator zorgt dat tussen 
de bijeenkomsten en minimaal voorafgaand aan de vierde 
regiobijeenkomst mede-initiatiefnemers of collega’s en 
samenwerkingspartners de CTP vragenlijst invullen en deze 
in een f2f moment met alle relevante en betrokken actoren 
bespreken. Dit proces verheldert leerprocessen, waarden en 
aannames en geeft ruimte aan (opgebouwde) spanningen.

Indien de innovatoren akkoord gaan met het voorgestelde CTP 
proces tijdens de eerste regiosessie, krijgen de innovatoren na 
afloop van deze sessie de vragenlijst en instructies van DRIFT. 
Ook zijn DRIFT-medewerkers beperkt beschikbaar voor coaching 
m.b.t. organisatie van de CTP-oogstactiviteiten.

Theoretische achtergrond

We hebben de volgende aspecten in acht genomen om leren - 
individueel en op diverse groepsniveaus - en netwerkvorming te 
bevorderen. Dit laatste om de kans te vergroten dat de CoIL zou 
doorgaan nadat dit project is afgelopen, als drager van kennis- 
en leerprocessen. Of dit echt gaat gebeuren, is nog niet zeker. 
Eerdere ervaringen van DRIFT en anderen tonen aan dat de 
volgende elementen een lerend netwerk versterken:
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belangen, aannames en verwachtingen rondom proces 
(waaronder tijdsinvestering & samenwerking) en inhoud 
succesfactoren, vandaar dat hier in het leerproces op 
diverse momenten aandacht voor was. Aanvankelijk 
zou dit met een het opstellen en aanscherpen van een 
dynamische leeragenda (DLA) zijn. Maar vanwege de 
gewijzigde opzet, is er vooral gefocust op het expliciteren van 
aannames, verwachtingen tijdens bijeenkomsten en in de 
tussenliggende tijd.

• Ook gedeeld eigenaarschap is cruciaal voor dragerschap en
ripple-effect van geleerde ervaringen en lessen. Vandaar dat
we in de opzet hadden ingeweven dat iedereen in dit lerend
netwerk een verantwoordelijkheid zou hebben voor het eigen
leren, het leren van collega’s of mede-initiatiefnemers en
het afstemmen van de netwerkdoelen met die van het eigen
initiatief of organisatie(onderdeel). Echter, wederom door corona
hebben we dit gewijzigd naar zoveel mogelijk eigenaarschap
leggen bij deelnemers voor inbreng in de bijeenkomsten maar
ook in de uiteindelijke documenten die uit deze CoIL zijn
voortgekomen zoals het Warmtemanifest en het Casusboek.

In het hoofdstuk Reflectie gaan we dieper in op de impact die 
corona heeft gehad op de uitwerking van dit project. Sowieso be-
tekende dit voor de bijeenkomsten dat het roer flink is omgegooid. 
In de praktijk kwam het er op neer dat we zeven maanden had-
den om de bijeenkomsten in te organiseren en laten plaatsvinden.

Leren
De leerstrategie hebben we aangepast: van twee leerlijnen 
naar een. Om zo de inzet voor deelnemers lichter te maken. 
We hebben bij de casushouders hun leerstijlen en -voorkeuren 

achterhaald (via interview) en gebruikten deze als leidraad bij de 
opzet van ‘hun eigen’ bijeenkomst.

Deelnemers
We hebben gefocust op ‘niche spelers’. 

Bijeenkomsten - aantal
Uiteindelijk hebben er 7 bijeenkomsten plaatsgevonden tussen 
8 april en 1 oktober 2021; de eerste 5 waren online en de laatste 
twee offline: 
• Een kick-off in kleine kring/met de beoogde kerngroepleden
• Een brede kick-off om de tweede ring te betrekken
• Drie bijeenkomsten: ieder over een andere aanpak, toegepast

in een andere locatie in Nederland
• Een ‘spontane’ synergiebijeenkomst, om te zien hoe de

inspanningen dusver optelden en wat nog miste. Daar
stonden we ook tussentijds stil bij de inzichten uit de externe
monitoring

• Een slotbijeenkomst met een bredere groep mensen

Bijeenkomsten - insteek
• Online en verkort: in plaats van een dagdeel tot een dag werd

het ingekort naar 3,5 uur per sessie. 

De inzet op verlichting van de investeringstijd was een goede 
zet. Zelfs in het huidige ‘lichtere’ traject vroegen we veel tijd van 
de deelnemers. 
1. Waardevol traject. Bijna alle kerngroepleden zijn bij

alle bijeenkomsten aanwezig geweest omdat ze deze als
waardevol ervaren. Dit zegt iets over dat ook online een groep
gevormd kan worden - de precieze reden waarom dit lukte is

Invulling

Geleerde lessen
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niet bekend maar we kunnen wel enkele essentiële elementen 
aanwijzen. Zo gaven deelnemers aan dat ze, ondanks dat ze 
al jaren bezig waren met hun eigen onderwerp, iedere sessie 
nieuwe dingen leerden, ook nieuwe mensen leerden kennen; 
dat ze de insteek van de werkvormen meestal bruikbaar 
vonden en de diversiteit (techniek, maatschappelijke insteek 
en governance samen) heel waardevol vonden. Daarnaast 
was er een gedeelde probleemanalyse en was de eerste sessie 
expres ‘intiem’ ingericht zodat mogelijke kerngroepleden zich 
veilig zouden voelen en de kans kregen om aannames en 
belangen op tafel te gooien voordat ze zich naar een grotere 
groep presenteerden als verbonden aan dit initiatief.

2. De enorme tijdsdruk maakte het lastig om ruimte te maken voor
het lerende onderdeel: om gezamenlijk uit te zoomen, om aan-
names bij elkaar te checken en de kijken naar het totaalplaatje.

3. De synergie-sessie was een waardevolle en noodzakelijke
ingreep die ruimte bracht in een hoog tempo van
bijeenkomsten (vijf bijeenkomsten in drie maanden).

4. We hebben sterk ingezet op het telkens weer verwelkomen en
meenemen van nieuwe deelnemers aan bijeenkomsten in de
inhoud, het proces en de dusver gedane stappen van CoIL: dit
leek goed te werken om ook nieuwe mensen in de kerngroep
aan te trekken. Iedere leerbijeenkomst waren er een tot vijf
nieuwe personen bij de sessie: dit ‘nieuwe bloed’ dwong om
steeds opnieuw helder te maken wat we - DRIFT, kerngroeple-
den én nieuwe deelnemers - wilden. Ook zorgde het iedere
keer weer voor net een andere dynamiek: de balans tussen
‘gezamenlijkheid’ en ‘diversiteit’ werd zo mooi gevonden.

5. We hanteerden een iteratieve werkwijze, dus waarbij de
uitkomsten en lessen van bijeenkomst één mede invulling
gaven aan bijeenkomst twee. Dit kwam enerzijds de kwaliteit
ten goede maar anderzijds werkte dit een hoge werkdruk
in de hand en deed het een beroep op flexibiliteit van
organisatoren en deelnemers.

6. Balans tussen meebewegen en structuur aanbieden: zowel in
het grotere proces, als binnen een bijeenkomst. Als voorbeeld:
we hadden als een ‘schaduw-agenda’ een datum vrijgehouden
waarop het team een extra bijeenkomst zou kunnen
organiseren indien dit nodig zou zijn. Ander voorbeeld: het
loonde om goed luisteren naar de noden van de deelnemers
en het programma van een bijeenkomst daar in het moment
zelf op aanpassen.

Herman Eijdems, Mijnwater, over de samenwerking 
binnen ‘CoIL – Samen leren voor de Warmtetransitie’

“Het begin heb ik wel ervaren als een worsteling. Wat 
brengt ons bij elkaar? Wat willen we leren? Wat zijn goede 
oplossingen? Je ziet ook veel verschil in expertiseniveau, 
dus bij inhoudelijk technische discussies worden bij 
sommigen de ogen wat glazig. Maar de herkenning, dat je 
niet de enige bent die tegen bepaalde barrières aanloopt, 
is heel veel waard.

Zo’n groep met veel verschillende disciplines 
(wetenschappers, consumenten, ambtenaren, etc.), was 
relatief nieuw voor me. Het heeft ook als voordeel: hoe 
breder je de groep maakt, hoe meer nieuwe argumenten je 
tegenkomt. Door met anderen te praten over institutionele 
barrières, krijg ik een completer plaatje. Het liefst zou 
ik drie dagen met z’n allen in een hok zitten. En het 
helemaal uitwerken. Want je merkt, elke keer dat we 
elkaar spreken, komen we dichter bij elkaar. Er ontstaan 
geen verschillende kampen.”

Lees hier het hele interview
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De communicatie heeft twee inhoudelijke lagen
• Strategisch en operationeel leren: korte- en langetermijn-

lessen delen uit het CoIL-traject, om a) het leerproces van
deelnemers en betrokkenen te stimuleren, b) mogelijke
geïnteresseerden, nieuwe partners en volgers te betrekken bij
het leerproces en c) een landelijke discussie aan te jagen

• Leren leren: we breiden de community en impact uit door te
delen waarom de CoIL-aanpak zo belangrijk is en hoe je de
CoIL-aanpak zelf toe kunt passen.

We onderscheiden verschillende doelgroepen
1. Binnenring CoIL: Individuele innovatoren, en partijen

en personen van wie innovatoren afhankelijk zijn voor 
realisatie van hun doel. 

2. Tweede ring: groep die niet actief deelneemt aan CoIL,
wel regelmatig wordt geïnformeerd en betrokken:
vertegenwoordigers overheden, RVO-projecten, de financial
sector, woningcorporaties, vastgoedbeheerders etc,

3. Derde ring: Partijen / netwerken die in de toekomst CoIL
samen met RVO kunnen dragen

4. Vierde ring: Partijen, netwerken, individuen die de methoden
van CoIL zelf toe gaan passen.

Om deze doelgroepen te bereiken, communiceren we met 
een mix van verschillende boodschappen, van eenvoudig tot 
verdiepend: denk aan eigen huisstijl, social-mediaboodschappen 
(inc. foto’s en quotes van innovatoren), werkvormen, 
methodenkaarten, video’s, een infographic met het CoIL- 
stappenplan, interviews, artikelen over de methode.

Nadruk in de uitvoering lag op de laag strategisch en 
operationeel leren, omdat die, in verband met de corona-
pandemie en thuiswerken extra aandacht verdiende.

Gedurende het traject verschuift de definitie van de doelgroepen, 
ook i.v.m. groepsgrootte (met goedkeuring van RVO):

Communicatie

Ontwerp
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• Binnenring: 10 individuele innovatoren

• 2e ring: 6-12 personen per leersessie uitgenodigd die 
inhoudelijke, procesmatige en/of geografische affiniteit 
hebben.

• Derde ring: geënthousiasmeerde groep van geïnteresseerden, 
betrokken bij de energietransitie gebouwde omgeving.

• Vierde ring: Partijen en netwerken die in de toekomst CoIL 
samen met RVO kunnen dragen en de methoden van CoIL 
mogelijk zelf toe gaan passen of voortzetten.

De uiteindelijke uitvoering verschilt flink van het oorspronkelijke 
communicatieplan. Omdat de meetings niet meer op locatie 
plaatsvinden, moet professionele video- en fotografie een minder 
grote rol innemen. Ook worden alle zeilen bijgezet om te zorgen 
dat communicatie tussen en met project-team, binnenring 
en tweede ring rondom de bijeenkomsten goed verloopt. Voor 
het opbouwen van een lerend netwerk, inclusief de derde en 
vierde ring, is ook aanzienlijk minder tijd omdat het hele traject 
uiteindelijk versneld uitgevoerd wordt.

Uiteindelijk verschijnen de volgende communicatie-uitingen, 
allen in huisstijl, waarmee uiteindelijk ook een derde ring wordt 
ontwikkeld van 60+ personen:
• Social-mediaboodschappen, inclusief visuals met uitkomsten
• Interviews met innovatoren
• Infographic CoIL-stappenplan
• 3 edities van CoIL-nieuwsbrief
• WhatsApp-groep voor binnenring
• Casusboek “Het kan wel – lokale warmte met duurzame 

bronnen”
• “WarmteManifest – nieuw verhaal voor de warmtetransitie”

• Blijf flexibel. Het is heel lastig vooraf te voorspellen
welke communicatiemix zal aanslaan bij deelnemers,
welke complicaties in het project of de omgeving kunnen
ontstaan (zoals corona-lockdowns) en wat voor initiatieven
uit deelnemers zelf zullen komen (zoals casusboek en
warmtemanifest). Flexibiliteit in communicatie zorgt dat je
ook zonder glazen bol kunt blijven werken aan einddoelen.

• Provoceren is ook leren. Het social-mediabericht met het
grootste bereik (alleen al op LinkedIn zo’n 3000+ keer gezien
met 17 reacties) was een uiting die ook veel kritiek en vragen
oogstte. Toch is aan te raden om ook te communiceren over
zaken die work-in-progress zijn of onderwerpen die ‘schuren’
(zoals macht).

• Bespreek en organiseer afzenderschap. Omdat CoIL
een lerend netwerk is, kunnen in tegenstelling tot bij
een evaluatie- of advies-traject veel eigen initiatieven
en geluiden opborrelen. Soms, zoals in het geval van
het manifest, heeft de kerngroep behoefte aan bepaalde
vormen of formuleringen die niet geschikt zijn om vanuit

De laatste twee betreffen producten in co-productie met de 
kerngroep, waarbij DRIFT vooral faciliteerde. Deze waren van te 
voren niet voorzien, maar werden door deelnemers genoemd 
als must-haves. Leden uit alle ringen van CoIL gaven aan deze 
verder weer in te willen zetten in hun inspanningen voor de 
warmte-transitie.

De vierde ring wordt uiteindelijk vooral bediend door deze 
publicatie.

Geleerde lessen
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opdrachtgever, organisator of de CoIL uit te brengen. Blijf dit 
gedurende het traject bespreken en houd een open vizier.   

• Bak erin wat eruit moet komen. Het is aan te raden om bij
het organiseren van de kerngroepsessies al een visuele
werkvorm te kiezen die kan ingevuld worden. Zo werkt
de groep tijdens het CoIL-proces al direct aan visuele
communicatie over de uitkomsten, en kunnen deze snel
gedeeld worden, zonder dat gewacht hoeft te worden op
uitgebreide synthese of design.

Concrete uitkomsten van CoIL voor Herman Eijdems: 

“Ik wil echt aan de slag met het idee voor coalitievorming. 
Ik kan met het bedrijf waar ik werk de stoute schoenen 
aantrekken en roepen dat het anders moet. Maar de 
krachtenvelden en belangen zijn groot. Om daarop in 
te spelen is het nodig dat andere doelgroepen daarbij 
aanhaken. Je maakt zichtbaar dat het dan niet om een 
individueel, of eigenbelang gaat, maar dat er breed 
maatschappelijk draagvlak is. We kunnen bijvoorbeeld 
samen een manifest schrijven en dat inbrengen in de 
kabinetsformatie.”
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In deze CoIL hebben we gewerkt met een externe monitor, op ver-
zoek van de opdrachtgever. De monitor in kwestie had al eerdere 
theoretische ervaring met de CoIL-methodiek. De opdracht voor de 
monitor vanuit de opdrachtnemer luidde dat het “functioneren en 
de kwaliteit en impact van het leertraject nader wordt onderzocht” 
(citaat uit de offerteaanvraag). De monitor vertaalde dat als volgt “In 
dit monitoringsonderzoek ligt de nadruk vooral op het monitoren 
van het methodische leerproces in de CoIL, wat wordt er bereikt 
met de CoIL en hoe dit kan worden vertaald naar een algemene 
praktijk. Met andere woorden: welke veranderingen treden er op 
bij de deelnemers t.a.v. hun perceptie, probleemdefinitie en oplos-
singsstrategieën.” (citaat uit offerte van monitor).

De opzet was dat de monitor bij alle projectoverleggen met de 
opdrachtgever en alle bijeenkomsten met de deelnemers zou zijn. 
Ook waren er na elke bijeenkomst afspraken gepland tussen DRIFT 
en de monitor om tussentijds te reflecteren op het leerproces van de 
deelnemers. Ook wilde de monitor graag een nulmeting-vragenlijst 
rondsturen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst. Aan het begin 
van het project werd gesproken om deze vragen te integreren in de 
interviewvragen die DRIFT de (potentiele) innovatoren zou gaan 

stellen. Echter, het werd duidelijk dat een dergelijke aanpak een 
interview te zwaar zou maken.

De monitoring was met name gericht op bijeenkomsten: wat er 
binnen de bijeenkomsten en vanwege de bijeenkomsten door de 
innovatoren geleerd werd. Qua organisatie waren de monitors of 
aanwezig bij bijeenkomst, of ze lazen het verslag van projectteam 
en keken de opnames terug. Vervolgens reflecteerden ze in een 
gesprek met de organisatoren van de bijeenkomst.

In de praktijk vergde het opbouwen van een werkrelatie wat 
inspanning; we gebruikten bijvoorbeeld andere woorden en waar 
DRIFT uitging van wat er in de praktijk plaatsvond, hield de 
monitor gedurende de eerste sessies vooral de eigen theorie naast 
de praktijk, wat tot de vraag leidde vanuit DRIFT ‘Wat wordt er 
dan gemonitord?’. Ook waren er andere ideeën over leren - alleen 
in harmonie, of juist ook met af en toe conflict. Een ander punt 
was dat de monitor verwachtte dat alleen met verandering van 
perspectief er gesproken kon worden over een geslaagd resultaat, 
terwijl vanuit DRIFT werd benadrukt dat het ook mogelijk kon 

Monitoring 

Ontwerp
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zijn dat deze deelnemers al een perspectief hadden dat niet 
per se fundamenteel gewijzigd hoefde te worden - dus zelfs 
bij aanvullingen op dit perspectief, kon van succes gesproken 
worden. Tot slot waren er uiteenlopende ideeën over wat 
diversiteit inhoudt: of bij alle mogelijke kenmerken de deelnemers 
divers kunnen zijn, of dat we ook over diversiteit kunnen spreken 
als de deelnemers zowel een gedeelde basis hebben als op enkele 
punten (qua werkwijze, origine, drijfveer, grootte etc.) divers zijn. 

Open dialoog hierover leidde tot innigere en betere samenwerking 
en meer explicitering van leerdoelen van programmaonderdelen 
tijdens de bijeenkomsten tussen DRIFT en de monitor. 

• Behulpzaam. Afhankelijk van de eigen ervaring met reflecteren 
helpt het als organisator van een CoIL om gedurende het proces 
met een monitor uit te zoomen en/of terug te blikken.

• Draaiboeken vooraf. Het is voor een monitor heel handig om 
voorafgaand aan de bijeenkomsten draaiboeken te ontvangen 
met daarin de volgende elementen: tijden, activiteiten, wat & 
waarom van die activiteiten (waaronder de doelen m.b.t. leren 
en/of netwerkopbouw), wie dat doet en benodigdheden.

• Nog meer betrokken. Alleen bijeenkomsten en overleg met 
opdrachtgevers was niet genoeg om groeps- en leerdynamiek en 
geleerde lessen te monitoren. Bijvoorbeeld, soms leek tijdens een 
sessie dat iets was gewijzigd, bijvoorbeeld in perceptie, maar 
bleek dit in een ander contact toch genuanceerder te liggen. Ook 
de dynamiek die juist buiten de sessies plaatsvond – tussen 
deelnemers en DRIFT, en deelnemers onderling
(Whatsapp groep) – bleek van belang om een goed overzicht
in het proces te krijgen. Het is dus essentieel om een externe 
monitor in nog veel meer in alle processen te verweven.

• Opnames een zegen. De monitors waren niet bij alle 
bijeenkomsten aanwezig maar keken de opnames van de 
online bijeenkomsten terug. Dat dit mogelijk was, was een 
voordeel van online bijeenkomen.

• Een tussentijds terugkoppelmoment over ‘‘dit heeft de monitor 
dusver opgehaald" werkte heel goed om deelnemers mee te 
nemen in de dynamiek die de monitor opmerkte. Tegelijkertijd 
werd ook daar duidelijk dat sommige deelnemers een andere 
ervaring en verwachting hadden van het proces dan de 
monitor.

Gerd-Jan Otten, CMAG BV, over leren binnen CoIL:

“Ik heb vanaf het begin op het puntje van mijn stoel gezeten. 
Dit was volgens mij de eerste keer dat een relevant aantal 
projecten die zeer op elkaar lijken, met zeer vergelijkbare 
uitdagingen, bij elkaar komen. […] dan is het effect dat je 
opeens kan denken: ‘Nee, ik ben niet gek, iedereen loopt 
tegen bepaalde dingen aan.’ Niet iedereen kan gek zijn.

Een kanttekening is wel: het leren in de eerste en tweede 
orde, het hoe en waarom, is gelukt, maar het derde-
orde leren, waarbij je de oppositie erbij betrekt en op 
zoek gaat naar de onderliggende waarden, dat is niet 
gelukt. We hadden in de eerste sessie wel mensen van 
lokale overheid en provinciale overheden erbij, maar, 
die verdwenen weer van het toneel. Dat is vanuit de 
opdrachtgever geredeneerd dan misschien lastig, maar 
als deelnemer was mijn doel om projecten op gang te 
krijgen, en het lijkt alsof we dat best wel een aardige zet 
in de goede richting hebben kunnen geven.” 

Lees hier het hele interview.

Geleerde lessen
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• Backcasting (template + uitwerking)
• Tijdlijn (template + uitwerking)
• Powerdomain mapping (template + uitwerking)
• Empowerment (template + uitwerking)

• Flyer bij eerste uitnodiging COIL
• Social media-berichten

Bijlagen

Tools

Voorbeelden communicatie
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Werkvorm backcasting
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Voorbeeld uitwerking
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Werkvorm tijdlijn

2016 (of eerder) 2017 2018

2019 2020 2021
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Voorbeeld uitwerking
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Werkvorm power domain mapping
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Voorbeeld uitwerking
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Werkvorm empowerment Voorbeeld uitwerking

Bijlagen 

Ik wil:

  Autonomie – Kan ik zelf bepalen?

  Competentie – Kan ik het?

  Impact – Maak ik het verschil?

  Relatie – Sta ik niet alleen?

  Betekenis – Geloof ik er in?

 Veerkracht – Kan ik me herstellen & aanpassen?

En daarom ga ik: 

Met: 

Naam: 

Ik wil:  De eerste afwegingskader maken en meer partijen bij uitnodigen.

Dit bespreken met Robert Jan en gemeente Zwolle. 
En doorpraten.

Het groepje van Wa�er, Elly, Casien, Eelco en ikzelf.

Kirsten

  Autonomie – Kan ik zelf bepalen?

  Competentie – Kan ik het?

  Impact – Maak ik het verschil?

  Relatie – Sta ik niet alleen?

  Betekenis – Geloof ik er in?

 Veerkracht – Kan ik me herstellen & aanpassen?

En daarom ga ik: 

Met: 

Naam: 
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Flyer

Wat biedt CoIL?
De inzet van CoIL is het versnellen van 
de warmtetransitie in de gebouwde 
omgeving. Afhankelijk van hoe je 
betrokken bent, kan het je het volgende 
opleveren: 

 › Samenwerking voor doorbraken
Kom in contact met nieuwe partijen, 
wissel expertise uit en adresseer 
samen uitdagingen.

› Competenties voor transities 
Leer omgaan met onzekerheden en 
ontwikkel een reflexieve houding 
gericht op experimenteren, leren & 
bijsturen.

› Perspectieven voor verbinding 
Laat je uitdagen en inspireren 
door andere perspectieven in de 
warmteketen en wordt onderdeel van 
een lerend netwerk. 

› Zichtbaarheid voor opschaling 
Deel jouw verhaal met een breder 
netwerk van geïnteresseerden en 
ontdek waar dit toe kan leiden.

Hoe kan ik meedoen?
Dit kan op verschillende manieren:

Kerngroep
De kern van het traject is een reeks 
van zes online bijeenkomsten (twee 
kick-offs, drie over leervragen en 
een slotevenement)  van een selecte 
groep initiatiefnemers, technische 
ontwikkelaars, investeerders en 
overheden. Zij werken aan een doorbraak 
door te leren van elkaars uitdagingen. 

Dit gaat verder dan kennisdeling en 
kruisbestuiving alleen. Tijdens het 
leertraject ontwikkelt de kerngroep 
competenties die nodig zijn om in 
deze onzekere tijden veerkrachtig en 
transitiegericht te kunnen ondernemen 
en samenwerken. 

Breder netwerk
Om deze kernbijeenkomsten heen 
bouwen we een breder netwerk op 
van partijen die betrokken zijn bij de 
warmtetransitie. Zij dragen actief bij 
aan het leerproces, krijgen zicht op 
actuele knelpunten en denken mee over 

manieren om de uitdagingen gezamenlijk 
te begrijpen en adresseren. 

Het bredere netwerk wordt online 
betrokken gedurende het leertraject 
en wordt tevens uitgenodigd voor de 
voorafgaande kick-off en een afsluitend 
event. Samen met de innovatoren 
vormen zij een ‘Community of Innovative 
Learners’: CoIL.

Meer informatie
Heb jij interesse om mee te doen?
Neem dan contact op met: 
Carien van der Have 
06 27 32 22 29 
vanderhave@drift.eur.nl

Organisatie
COIL warmtetransitie wordt inhoudelijk 
georganiseerd door DRIFT en 
gefinancierd door RVO en Topsector 
Energie.

Inhoudelijke focus
Centraal staat de overgang van fossiele 
hoge-temperatuurwarmte naar duurzame 
lage-temperatuurwarmte in de bestaande 
gebouwde omgeving. 

De inzet van lage-temperatuur warmte-
bronnen zorgt voor minder CO2-uitstoot 
ten opzichte van hoge-temperatuur-
bronnen. Echter, elke locatie heeft 
bronnen tot haar beschikking en heeft 
andere uitdagingen voor het realiseren 
van warmtevoorziening. Die uitdagingen 
zijn zowel:

Technisch – Wat past bij welk type 
gebouw? 
Sociaal – Kunnen we wennen aan een 
warmtevoorziening die constantere 
warmte biedt? 
Financieel – Voor wie zijn welke kosten?
Politiek – Hoe worden innovaties 
gestuurd, ondersteund en tegengewerkt? 

Zijn dit vragen die jij herkent? Doe 
dan mee aan het leertraject COIL, als 
onderdeel van de kerngroep of via het 
bredere netwerk. 

Bijlagen 

Zo versnellen we de 
warmtetransitie

Deze uitnodiging is bedoeld voor personen 
en organisaties die geïnteresseerd zijn in het 
versnellen van de warmtetransitie in Nederland. 

De Nederlandse transitie naar duurzame warmte 
komt nog niet goed van de grond. Duurzame 
innovaties wringen met het bestaande systeem 
en ondervinden op allerlei manieren weerstand. 
Wat is er precies aan de hand? Hoe kunnen 
weerstanden worden overwonnen? Wat is 
hiervoor nodig?

Graag brengen we je op de hoogte van CoIL: een 
innovatief leertraject rondom een selecte groep 
koplopers waarmee we de warmtetransitie 
willen versnellen. Onder begeleiding van DRIFT 
adresseren we prangende leervragen, leggen we 
pijnpunten bloot en bouwen we aan een nieuwe 
dynamiek waarin duurzame innovaties een 
eerlijke kans krijgen. 
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Social media voorbeelden




