
1 
 

 

Missie, visie, strategie en governance 
Versie 2: voor te leggen aan de ALV 

30 januari 2023 

 

1. Aanscherping van de missie 
De huidige missie luidt zo: 

Energiek Leiden werkt aan duurzame energieopwekking in de regio Leiden. Daarmee versnellen we de 

overstap naar een duurzame, leefbare en energieneutrale leefomgeving. We zijn een coöperatie met 

leden die meedenken, meepraten en richting geven aan de energietransitie in onze stad. 

We missen hierin het expliciete belang van bewoners in de energietransitie, dat wij als 

energiecoöperatie behartigen. Daarom passen we de missie als volgt aan: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aanscherping van de visie 
 

De huidige visie luidt: 

Nederland stapt over op hernieuwbare energie. Dat is ingewikkeld, het gaat snel en betekent dat er 

de komende jaren ingrijpende besluiten worden genomen waar iedereen iets van gaat merken. Wij 

vinden het noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen zich bewust worden van de veranderingen en hun 

stem laten horen, zodat de energietransitie ook in hun voordeel uitpakt. Onze leden zetten zich daar 

samen voor in en Energiek Leiden biedt daarvoor een platform. 

Hierin willen we expliciet maken dat inwoners van de stad ondersteuning nodig hebben om mee te 

kunnen doen en dat wij als coöperatie dat als onderneming mogelijk maken. Daarom passen we de 

visie zo aan: 

 Visie 

Leiden stapt over op hernieuwbare energie. Dat is ingewikkeld, het gaat snel en betekent 

dat er de komende jaren ingrijpende besluiten worden genomen waar iedereen iets van 

gaat merken. Wij vinden het noodzakelijk dat de belangen van de inwoners van de stad 

worden vertegenwoordigd, zodat de energietransitie ook in hun voordeel uitpakt. 

Energiecoöperaties zijn een democratisch platform zonder winstoogmerk en daarmee een 

geschikte vorm om (in samenwerking met anderen) projecten te ontwikkelen en 

ondersteuning te bieden bij energiebesparing. 

 

Missie 

Samen werken we aan de versnelling van de energietransitie in Leiden. Als 

coöperatie vinden we dat alle inwoners van Leiden  moeten kunnen meedenken, 

meepraten en richting geven aan de energietransitie in onze stad.  

We zetten ons er als coöperatie voor in dat elke inwoner van de stad kan 

meedoen aan de overstap naar een duurzame energievoorziening en kan 

profiteren van een  zelfgekozen, duurzame en betaalbare energievoorziening.  
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3. Strategie 
Aan de missie en visie voegen we een strategie toe. De projecten die we uitvoeren, de oplossingen 

die we kiezen of voorstellen moeten voldoen aan een aantal criteria: 

• Lokaal: lokale opwek steunt de lokale economie: omwonenden kunnen zelf investeren en 

profiteren van de winst. De opbrengst komt ten goede aan de stad en haar bewoners. In het 

geval van warmte is lokaal bovendien gunstiger omdat er minder verlies optreedt naarmate 

de warmte dichterbij wordt opgewekt. 

• Duurzaam: we willen naar een energievoorziening die zo min mogelijk belastend is voor het 

klimaat en onze leefomgeving.  

• Collectief waar mogelijk: vaak is het makkelijker en financieel aantrekkelijker om samen te 

werken aan een energievoorziening. Dat past bovendien bij de coöperatieve gedachte. 

• Betaalbaar: door coöperatief te werken, kunnen we de financiële lasten verdelen en ervoor 

zorgen dat iedereen kan profiteren van de energietransitie. 

• Betrouwbaar: iedereen moet altijd kunnen rekenen op de levering van energie, voor welke 

voorziening er ook gekozen is. 

• Acceptabel voor bewoners: iedereen heeft keuzevrijheid en bepaalt zelf voor welke vorm van 

energie hij betaalt. 

• Onafhankelijk: we werken vanuit het perspectief van bewoners en lokale ondernemers 

zonder winstoogmerk (profit for purpose) aan projecten die in hun belang zijn. We werken 

daarin samen met lokale partners. 

 

 

Strategie 

We realiseren onze missie – de energietransitie versnellen en die bereikbaar maken voor 

iedereen – door het volgende te doen: 

• We activeren bewoners om in hun wijk actief te worden in de energietransitie. We 

ondersteunen hen bij het verduurzamen van hun woningen (energiecoaches) en bij 

het opzetten van wijkgebonden projecten zoals kleinschalige warmteopwek. 

• We brengen de belangen van bewonersinitiatieven in de Leidse WarmteWissel in voor 

zover die stroken met onze uitgangspunten. 

• We ontwikkelen in samenwerking met andere partijen coöperatieve projecten (dus 

met medezeggenschap en mede-eigenaarschap van bewoners) voor de opwek van 

duurzame energie (wind, zon, warmte). Hiervoor zetten we een maatschappelijk 

dienstenbedrijf op. 

Energiek Leiden is een coöperatie: een vereniging mét een bedrijf. De activiteiten van dat 

bedrijf voorzien in ‘bepaalde stoffelijke behoeften’ van de leden. In onze statuten staan 

bijvoorbeeld genoemd het stimuleren van het gebruik van lokale duurzame energie, het 

(laten) produceren van duurzame energie voor onze leden en het collectief inkopen van 

energie of daaraan gerelateerde producten voor onze leden. Door deze activiteiten 

kunnen we schaalvoordelen realiseren waardoor de leden economisch voordeel genieten 

of worden ontzorgd in hun eigen activiteiten en daarmee kosten besparen. 
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4. Governance 
 

Governance gaat over besturen, beleid maken, besluiten, uitvoeren en toezicht houden. Maar ook 

over gedrag, verantwoordelijkheid en integriteit. Dat hebben we geregeld op de volgende manier: 

Energiek Leiden wordt momenteel geleid door een oprichtingsbestuur bestaande uit Rob Boerée 

(voorzitter), Rob Dirksen (penningmeester), Henk-Jan Visser (secretaris) en algemeen bestuursleden 

Alfons Ramb, Tineke Mook en Tjitske Veldkamp. Het bestuur legt verantwoording af aan de 

algemene ledenvergadering (ALV). 

Coöperatie Energiek Leiden is aangesloten bij de landelijke koepel van energiecoöperaties, Energie 

Samen en werkt net als de koepel volgens de 7 principes van de International Cooperative Alliance 

(ICA). Zij vormen de basis voor onze governance. 

De uitgangspunten van onze coöperatie zijn vastgelegd in de statuten, die zijn vastgesteld door de 

Algemene Ledenvergadering.  

De governance moet in 2023 verder worden uitgewerkt in meer gedetailleerde richtlijnen waarin 

onze waarden, taken en verantwoordelijkheden en een gedragscode expliciet zijn vastgelegd. 

Hiervoor zal het bestuur een werkgroep bijeen brengen. 

 

https://energiesamen.nu/media/uploads/CHARTER.pdf
https://energiesamen.nu/media/uploads/CHARTER.pdf
https://www.energiekleiden.nl/wp-content/uploads/2021/11/Akte-van-oprichting-Cooperatie-Energiek-Leiden-zonder-namen-1.pdf

