
MET 
POSITIEVE !    
        ENERGIE 
NAAR SCHONE 
" ENERGIE 
AMSTERDAM     
   KAN HET!

ZONNEPANELEN, 
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30.000 WONINGEN OP SCHONE ENERGIE 
IN 10 WIJKEN ÉN 300 BANEN PER WIJK 
VÓÓR 2025.

TEAM ORANJE ENERGIE
De kracht van Amsterdam



" EEN UNIEKE KANS
Het klimaat en corona zijn twee hyperurgente uitdagingen voor 
ons allemaal. De gevolgen merken we overal, ook in Amsterdam. 
Onze kinderen en kleinkinderen zien het somber in. Zij willen 
in een mooie, schone stad wonen, sporten, leren en later ook 
werken. Ze horen hun ouders en buren over het gebrek aan 
banen. 

Team Oranje Energie ontwikkelde een radicaal, concreet plan 
voor de overgang naar schone energie en naar volwaardig 
werk. Met een inclusieve aanpak. Vanuit de wijken. Van twee 
problemen naar één unieke kans om onze kracht als Amsterdam 
vol in te zetten.

"  SCHONE ENERGIE ALS 
BANENMOTOR 

Onze pijlers:
✔   een plan voor volwaardig werk 

en stages
✔   een visie op betaalbare, eerlijke 

en schone energie
✔    een inclusieve gebiedsaanpak 
✔   een laagdrempelig proces 

waaraan iedereen kan meedoen

" WERK IN UITVOERING
In besparing en opwek, distributie 
en opslag van schone energie is 
volop werk. Evenals in het toeleiden 
van mensen naar werk. Zoals:
✔  opleiden en coachen
✔   projectmanagement, ontwerpen 

en rekenen
✔  warmtepompen en 

infraroodpanelen verkopen en 
installeren

✔  windparken en zonneparken 
bouwen

✔  kabels en leidingen leggen
✔  kieren en naden dichten
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Besparen en schoon opwekken: 
door slimmer en zuiniger te zijn 
halveren we ons energieverbruik. 
De overgebleven helft komt uit 
schone bronnen, zoals wind, zon 
en water. 

Eenheid: miljard kWh  Bron t/m 2018: 
klimaatmonitor databank Versie 1.5 
(november 2020, Marijn Engels)

" ONZE CHALLENGE 

Verbruik
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" JONGEREN UIT DE WIJKEN VUREN AAN 
Mensen in de wijken weten waar behoefte aan is en wie werk 
zoekt. En waar extra handen, middelen of status nodig zijn bij 
bestaande en nieuwe initiatieven rond schone energie. Jongeren, 
leerlingen van groep 8 en studenten, doen actieonderzoek naar de 
ideeën in de wijk over het warmtenet, groen gas en all electric. 
Met ons stadsbrede plan voorzien we in de lokale behoeftes en 
benutten we de kracht van onze alliantie. 



" 10 WIJKEN, INSTAPMOMENTEN IN SNELLERE TREINEN 
De bestaande alliantie van welwillende bewoners, onder nemers 
en mensen bij de overheid vormt een enorm sterk netwerk. 
De boemel staat op de rails. Wij, nu verenigd in Team Oranje Energie, 
weten dankzij onze jarenlange ervaring met het kickstarten van 
schone energie-projecten vanuit de wijken, wat nodig is om te 
verbreden en daarmee te versnellen. We zetten de TGV’s in. 
De kennis en ervaring van koplopers, zoals Schoonschip en 
Ketelhuis WG, kan iederéén gebruiken. Wij delen deze kennis en 
passen die toe in nieuwe wijken door 10 gebiedscoöperaties én vele 
koploperprojecten te faciliteren.

Op dit moment zijn er al duizend banen in de schone energie. 
Met dit plan van Team Oranje Energie kan het aantal binnen vier jaar 
groeien naar een kleine vierduizend banen.

WE VIEREN ELKE NIEUWE BAAN, 
ELKE SCHOON OPGEWEKTE KWH, 
ELK NIEUW DAK MET PANELEN 
EN OP 27 OKTOBER 2025 
SLUITEN WE HET FINALEJAAR AF 
MET EEN GROOT FEEST

" SCHONE ENERGIE ALS BANENMOTOR 

"  SCHONE ENERGIE ALS    
BANENMOTOR: 7 ACTIES 

➊   We faciliteren bestaande koplopers  
in hun behoefte aan geld, mensen 
en kennis – zoals nu al gebeurt door 
x02025. We koppelen ook nieuwe 
vakmensen aan aannemers van 
projecten die nu starten.

➋    We kickstarten 10 gebiedscoöperaties 
middels pitches in 2021, 2023 en 2025. 
Drie coöperatieve challenges in de hele 
stad om in 10 gebieden in totaal 30.000 
woningen op schone energie te krijgen.

➌    We trainen een brede doelgroep 
(inclusieve aanpak), zodat iedereen kan 
meedoen met deze pitches.

➍    We organiseren actieve banenpools 
met behulp van opleidingslokalen en 
ondernemershubs in de wijken.

➎    We versnellen de all electric-oplossing 
met Urgenda/Thuisbaas. We zijn 
onderzoeken hiernaar al in 2020 gestart 
met Rochdale en House of Skills.

➏    We stimuleren de productie & verkoop 
van een Amsterdamse hybride 
warmtepomp of -buffer: open, eerlijk   
en circulair.

➐    We mobiliseren, collectiveren en faciliteren 
de gebiedscoöperaties vanuit Team 
Oranje Energie. Jongeren vuren dit aan 
vanuit de wijken. 
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Een plan van ORANJE ENERGIE, 
Banenpool, Opleidingslokaal,
Ondernemershub en Openpoen



" TEAM ORANJE ENERGIE 
Oprichtende partners van Oranje Energie  
Ministerie van BZK, EZK, I&W, Alliander, 
HvA, Powerpeers, Gemeente Amsterdam, 
Provincie Noord-Holland, KvK Amsterdam, 
particuliere fondsen, DOEN/Loterijen, 
Erasmus/Drift, Barbazip, Green Bean 
Solutions, NEWNRG, Zuiderlicht, Raad van 
Advies van Oranje Energie onder leiding 
van Jacqueline Cramer.

De volgende partijen maken deel uit van onze alliantie
Bestaande gebiedscoöperaties: Ru Paré, 
Groene Hub en nieuwe zoals Hub 
Olympisch Stadion, Station Wildeman – 
bundelen de vraag naar mensen en schone 
energie. Energiecoöperaties: Ketelhuis WG, 
Westerlicht, Meerenergie – zijn opdracht-
gever voor technische en bouwbedrijven 
om lokaal werkzoekenden en werkenden in 
te schakelen. House of Skills, Cocratos – 
zorgen voor een vloeiende opleiding. 
Woningcorporatie Rochdale – onderzoekt 
welke woningen all electric kunnen worden. 
Urgenda/Thuisbaas traint installateurs in 
het all electric maken van woningen, in 
series van honderd woningen.  Geert 
Groote School 2, Hogeschool van 
Amsterdam, AMS Institute, Gebiedonline 
– bieden kennisinfrastructuur en toegang 
tot stagiaires en leerlingen groep 8. 
Amsterdam Donut Coalitie – vormt een 
breed netwerk van economische ‘change 
agents’. Giantleapers.com, Tertium – 
adviseren over het proces tussen systemen 
en commons. DWA – adviseert op 
technische inhoud. Dutch Boosting Group 
– helpt trajecten faciliteren en bruggen 
slaan tussen verschillende stakeholders. 
x02025.  Stichting CoForce.  

"  TEAM ORANJE ENERGIE 
GROEIT

Goed nieuws! Onze alliantie groeit 
elke dag. En hoe meer mensen 
meedoen, hoe makkelijker het 
wordt het doel te behalen: 30.000 
woningen op schone energie in 10 
wijken én 300 banen per wijk vóór 
2025. Amsterdam bestaat dan 750 
jaar – een schone stad, dat is toch 
het mooiste cadeau dat we elkaar 
en onze (klein)kinderen kunnen 
geven? 

Voel je ook de noodzaak om 
Amsterdam in 2025 op schone 
energie te krijgen? Zie je de enorme 
win-winkans op nieuwe banen? 
En geloof je ook in deze lokale 
aanpak? Doe mee! 
Neem contact op met Pauline 
Westendorp, ook als je vragen 
hebt over ons plan of over Oranje 
Energie: 06-547 230 19
pauline@oranjeenergie.nl 

Oranje Energie, 
Olympisch Stadion 21-1
1076 DE Amsterdam

TEAM ORANJE ENERGIE
De kracht van Amsterdam

ONZE AMBITIE: 
30.000 WONINGEN 
OP SCHONE 
ENERGIE IN 
10 WIJKEN ÉN 
300 BANEN PER 
WIJK VÓÓR 2025


