
 

 

Tussenrapportage 2020 
 

Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn. Stichting CoForce is opgericht om met inzet van 
energie-commissarissen (EC’s) de energietransitie in Zuidoost te helpen vormgeven. Bij uitvoering 
van haar activiteiten heeft de stichting ook als doel: 

1. lokale werkgelegenheid te bevorderen die voortkomt uit de (ver)duurzaamheids-projecten en 
2. d.m.v. democratische vernieuwing de inwoners van Zuidoost meer zeggenschap te geven 

over hoe deze transitie wordt vormgegeven. 

In deze tussenrapportage wordt beschreven welke projecten in het eerste jaar van CoForce zijn 
opgezet, uitgevoerd en voltooid. Gezien de opstartfase van CoForce is in het eerste jaar prioriteit 
gezet op een klein aantal projecten: om die met de nodige zorgvuldigheid en begeleiding van de 
grond te krijgen. En tevens om de werkwijze en spelregels gaandeweg dit jaar te verbeteren.  

In de bijlage van deze tussenrapportage is een lijst te vinden met alle relevante initiatieven in 
Zuidoost, waar CoForce in meer of mindere mate aan verbonden is.  

Hieronder worden de CoForce projecten 2020 per fase ingedeeld. Te beginnen met projecten die 
bijna of helemaal zijn afgerond. Dit zijn projecten die al een vervolginvestering hebben gedaan en 
bezig zijn met uitvoering of transformatie (zoals de Taibah moskee) of projecten die wachten op een 
laatste goedkeuring voor een financieringsmodel dat uit de voorverkenning (een CoForce project) is 
voortgekomen (zoals Kantershof PV). In de opeenvolgende tabellen worden projecten besproken die 
nog ‘in uitvoering’ zijn en welke ‘high potential’ zijn om binnen nu en een maand van start te gaan. 

Gezien de late zekerstelling van de noodzakelijke proces- en projectgelden voor CoForce (los van de 
subsidie Ruimte voor Duurzaam Initiatief) moet vermeld worden dat veel van onderstaande projecten 
pas in augustus/ september 2020 officieel van start konden gaan. Daarbij kwam sinds mid-oktober de 
gedeeltelijke lockdown, die voor extra beperkingen heeft geleid met betrekking tot de COVID-19 
maatregelen. 

 

Laatste fase & voltooid 

 

 

 

 

1. Taibah Moskee  
Doelstelling project Faciliteren aardgasvrij en energie neutraal maken van de Taibah 

moskee en voorbeeld maken en informatiepunt naar de 
gemeenschap. De informatie momenten daar hebben wij budget 
voor gebruikt met inzet Karlos en promotiegeld.  

Begroot bedrag Totaal investering betrof ongeveer €400.000 en subsidie was meen 
ik ongeveer €120.000 

Aanvrager Riezwan Basarat (EC), Ton Jansen 
Status Doelstellingen project met succes behaald. De grote 

werkzaamheden zijn inmiddels verricht en men is nu bezig met de 
afwerking. Installaties moskee worden naar verwachting in Januari 
2021 opgeleverd. 

2. Charity House - 
Kandelaar 

 

  



 

 

 

 

 

 

Doelstelling project De energierekening van de kerk structureel halveren en €25.000 
besparen. En de community in dit proces meenemen en hen met 
het voorbeeld van de kerk ook zelf energie te laten besparen. In de 
gemeenschap van 15.000 gezinnen heeft het project tot doel om bij 
10.000 gezinnen elk €200,- te besparen op de jaarlijkse 
energierekening. Het bereiken van die doelstelling zou leiden tot 
een lastenverlaging en energiebesparing van €2 miljoen) per jaar. 

Begroot bedrag 5.000 
Aanvrager Riezwan Basarat (EC) 
Status Project is voltooid, eindrapportage project wordt geschreven en 

filmpje moet nog worden gemaakt. Momenteel loopt de 
vervolgaanvraag (60K) bij klimaatfonds voor installaties t.b.v. de 
besparingen in het kerkgebouw 

3. Karlos  
Doelstelling project Bewustmaken en mobiliseren van gemeenschap Zuidoost middels 

mobiele kar. Deze mobiele kar kan tevens zorgen voor 
elektriciteitsvoorziening bij kleinschalige evenementen. De kar is 
voorzien van zonnepanelen en vervangt daarmee een 
diesel-aggregaat. Voorbeeld projecten zijn energieevenementen en 
kookevenementen (bijv. elektrisch wokken). CoForce betaalt de 
vaste lasten van CoForce. Hiertoe is een overeenkomst gesloten 
met Karels Karavaan (MAP). CoForce heeft zodoende recht op het 
10x per jaar inzetten van Karlos. 

Begroot bedrag EUR 2.500 per jaar 
Aanvrager Via Ton Janssen (EC), t.b.v. Karels Karavaan / MAP 
Status Overeenkomst is officieel gesloten per 1 januari 2021. Als gevolg 

van Coronacrisis is de inzet van Karlos afgelopen maanden zeer 
beperkt geweest. Ook voor de nabije toekomst is dit te verwachten. 

4. Collectieve inkoop actie  
Doelstelling project Eigenaren van grondgebonden woningen in ZO mobiliseren, 

activeren en ontzorgen, mbt te nemen PV en isolatiemaatregelen, 
ism gemeente en REL, mei-nov 2020 

Begroot bedrag 0 (wel offerte van 2.500 Euro ex neergelegd bij AKN tbv inzet 2 
ECs (Martin en Jeroen): Shahrzad Faili; opdracht gekregen  

Aanvrager Cocratos (EC Anne Stijkel) 
Status Succesvol afgerond, >300 opdrachten uitgevoerd, met totale 

waarde >1 miljoen Euro. Verslag bijna afgerond. 
5. De Gouden Leeuw  
Doelstelling project Quickscan van complex en appartementen om de kleine en grote 

maatregelen inzichtelijk te krijgen. 
Mobilisatie / bekendheid bij bewoners met de mogelijkheden die er 
zijn om kleine en grote maatregelen (al dan niet collectief) te 
treffen. 

Begroot bedrag EUR 5.000,- 
Aanvrager Via Baudouin Knaapen (WOON!) t.b.v. Stadsdorp Goud 
Status Uitvoering van het project gedeeltelijk. Met name gericht op 

mobilisatie. Onvoldoende invulling gegeven aan het onderdeel 
inventarisatie kleine en grote maatregelen. Hierdoor hebben wij tot 

  



 

 

 

In uitvoering 

 

 

 

 

op heden 50% van het aangevraagde budget uitgekeerd ten 
behoeve van het project. De overige 50% zullen wij uitkeren zodra 
wij de eindrapportage van het onderzoek naar kleine en grote 
maatregelen ontvangen van de aanvrager. 

6. PV Kantershof  
Doelstelling project Verkennen mogelijkheden (zowel technisch, financieel, juridisch, 

organisatorisch als sociaal) voor plaatsing van zonnepanelen op 
daken van carports Kantershof 

Begroot bedrag 5.000 
Aanvrager Jeroen Kruisheer (EC) 
Status Onderzoekfase voltooid. Nu wachten op omarmen financiering- en 

uitvoeringsplannen van VVE door ALV (algemene leden 
vergadering). 

7. Mobilisatie Venserpolder  
Doelstelling project Verkenning om te kunnen beoordelen hoe de flats in Venserpolder 

aardgas vrij te maken zijn. Tevens t.b.v. aardgasvrij maken: 
creëren van draagvlak bij bewoners van Venserpolder (mobilisatie). 

Begroot bedrag EUR 5.000,- 
Aanvrager Laura Monathen (EC)  
Status Corona-maatregelen hebben eerdere mobilisatieacties met de 

Karlos wagen in de wijk beperkt. Nu gekozen voor brievenbussen 
actie, draagvlak wordt gecreëerd, nu komt een vervolgcampagne 
voor bewoners t.b.v. energietransitie Venserpolder “van onderaf”. 

8. Mobilisatie Florijn  
Doelstelling project Verkenning om te kunnen beoordelen hoe de Florijnflat aardgas vrij 

te maken is. Tevens, om Florijn geheel aardgasvrij te maken, 
creëren van draagvlak bij bewoners van de flat (mobilisatie). 

Begroot bedrag EUR 5.000,- 
Aanvrager Jaap Jonker (EC)  
Status Draagvlak wordt gecreëerd, VVE en Kunstenaarswoningen zijn 

aangesloten. Nu brievenbussenactie gepland en vervolg technische 
scan flat. 

9. Slimme Meter workshop  
Doelstelling project Workshops waarin mensen leren hoe zij inzicht krijgen in het 

eigenenergieverbruik en hierdoor besparingen kunnen realiseren in 
verbruik. Tevens wordt de deelnemers vertelt hoe zij door middel 
van gesprekken met buren bewustzijn kunnen vergroten over het 
energieverbruik. 

Begroot bedrag EUR 1.500,- 
Aanvrager Martin Jas (EC) 
Status Meters aangekocht, workshop en filmpje in de maak. Verwacht per 

december 2020 af. 
10. PV Kleiburg  

  



 

 

 

‘High-potentials’ in aantocht 

 

Totaal 

In totaal zijn er in 2020 6 projecten in de laatste fase beland of voltooid. Momenteel zijn er 4 projecten 
in uitvoering met oog op afronding in het eerste of tweede kwartaal van 2021. En er staan 2 ‘high 
potentials’ in de startblokken om begin 2021 te beginnen na goedkeuring van een projectaanvraag. 
Het is van belang ogen en oren open te houden om nieuwe projecten en initiatieven te kunnen 
oppikken en ondersteunen, om de beweging die in gang is gezet minimaal te kunnen waarborgen. 
Met de organisatie van het Hart van CoForce versterken we deze mogelijkheden en is het de 
verwachting dat we de activiteiten vanuit CoForce kunnen versnellen. Vanzelfsprekend heeft de 
ontwikkeling van de Coronacrisis een belangrijke negatieve invloed op deze ambitie. 

Evaluatie 2020 en een blik op 2021 

Een aantal projecten hebben wij inmiddels kunnen evalueren. Hieruit is een aantal lessen getrokken, 
waarvan een aantal betrekking heeft op de manier waarop we projecten selecteren, begeleiden en 
afronden, samen met de aanvrager. Van deze evaluatie is een verslag gemaakt. De belangrijkste 
uitkomsten die relevant zijn voor de toekomstige projecten, zijn: 

1) Voor elk project is een energiecommissaris de trekker en aanspreekpunt 

 

 

 

 

Doelstelling project Met bewoners/VVE van Kleiburg I een groot aantal zonnepanelen 
leggen op het dak van de flat voor het opwekken van duurzame 
elektriciteit. 

Begroot bedrag EUR 5.000,- 
Aanvrager Wouter Methorst (aspirant EC) 
Status Akkoord mid-november. Eerste fase: draagvlak bij bewoners/VVE 

Kleiburg realiseren. Verwachte realisatie project: 1e kwartaal 2021. 

11. NGP awareness 
campagne 

 

Doelstelling project Toolkit ontwikkelen om het bewustzijn te vergroten en de Ghanese 
en Nigeriaanse gemeenschap in Amsterdam Zuidoost te bereiken 
op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Met als doel 
de kansarmen, mensen met taalachterstand en financieel minder 
draagkrachtigen te betrekken bij de energietransitie, door een 
maatwerk aanpak te gebruiken. 

Begroot bedrag EUR 5.000,- 
Aanvrager Otas Elum (!WOON) 
Status In behandeling. 
12. Junior energiecoaches   
Doelstelling project Opleiden van ‘x’-aantal junior energiecoaches die thuis met hun 

ouders/gezin aan de slag gaan om op een leuke en laagdrempelige 
wijze energie te besparen. 

Begroot bedrag Nog te bepalen 
Aanvrager Via EC Laura Monathen ingediend (geen trekker) 
Status Aanvraag moet nog tot stand komen 

  



 

 
2) Een project mag niet uitsluitend betrekking hebben op uren van de energiecommissaris, er moet 
‘meer’ gebeuren: vanuit het credo meer betrokkenen, meer impact. 

3) De procedure rond het aanvragen van projectfinanciering en –uitvoering moet verbeterd worden. 
Dit heeft ertoe geleid dat wij een duidelijk stroomdiagram en invulformulieren hebben ontwikkeld, wat 
projectaanvragers moeten doorlopen. Hiermee maken we de procedure gemakkelijk en vooral kort en 
transparant. 

4) Om meer projectideeën uit het gebied op te halen, stellen we een drietal energiecommissarissen 
aan in het Hart van CoForce. Zij zijn de voelsprieten in het gebied, signaleren zelf ook kansen en zijn 
opgeleid om projecten goed van de grond te kunnen krijgen en draagvlak bij de uiteindelijke 
belanghebbenden te borgen. 

5) Voor 2021 beogen wij een aanvulling op onze aanvraag 2020 te doen. Wij voorzien nu realisatie 
van de doelstellingen 2020 en uitputting van de toegezegde middelen. Daarbij hadden wij, zodat 
andere projecten in Amsterdam ook nog gebruik konden maken van de subsidie Ruimte voor 
Duurzaam Initiatief afstand gedaan van 20.000 EUR van onze initiële aanvraag. Deze projecten 
zouden naar verwachting niet eerder in 2021 kunnen starten, hetgeen ook in de praktijk is gebleken. 
Dat versterkt ons doel om voor 2021 opnieuw een aanvraag te doen en daarmee projectfinanciering 
voor nieuwe initiatieven in Zuidoost die bijdragen aan de doelstellingen van het stadsdeel en CoForce 
veilig te stellen. Aandachtspunt is daarbij om de verbinding met het bedrijfsleven te versterken. Het 
initiatief voor de Green Business Club en de samenvoeging van de ondernemersverenigingen en ZO 
City! in Zuidoost zijn hiervoor interessante ontwikkelingen. Zo houden de trein aan het rijden. 

Bijlagen 

Initiatievenlijst Zuidoost in Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


