
       

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ONDERSTEUNING 
ENERGIECOÖPERATIES 

De energietransitie zorgt voor een groeiende vraag naar lokaal opgewekte 

energie. Energiecoöperaties vervullen hierin een belangrijke rol. Tijdens de 

voorbereiding- en realisatiefase van projecten is binnen energiecoöperaties 

vaak behoefte aan een partij die taken op kan pakken en het proces kan 

begeleiden. Wij zijn u hierbij graag van dienst.  



 

  

  

 

 

Waarom Mentink 
Procesmanagement 

 
Mentink procesmanagement heeft 

veelvuldig expertise opgedaan in de 

begeleiding van trajecten die zich 

afspelen op het raakvlak van het 

buitengebied en het stedelijk gebied, 

glastuinbouw, groen, recreatie, energie 

en ruimtelijke ordening. In onze 

projecten gaat het vaak om het laten 

samenwerken van partijen. Hierdoor 

kunnen we ontwikkelingen in gang 

zetten. Al twintig jaar zijn wij succesvol 

actief op dit gebied. De afgelopen jaren 

zijn wij bij meerdere vooruitstrevende 

projecten betrokken geweest. Wij 

pakken de opgave altijd vanuit de 

inhoud op. Elke vraag kent zijn eigen 

maatwerkoplossing. 

 

Wij onderscheiden ons door onze 

lenigheid om draagvlak te creëren, 

partijen te verbinden en het proces te 

coördineren. Door samen te werken 

gaat het misschien niet altijd sneller, 

maar komen we wel verder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Heeft u vragen, neem dan contact 

op met: 

Mentink procesmanagement bv 

Matthijs Beke 

Telefoon: 06-13697739 

Mail: m.beke@bureaumentink.nl 

www.bureaumentink.nl 

Visie 

Coöperaties en burgerinitiatieven staan aan de basis van de nieuwe 

samenleving, die vormgeeft aan haar eigen leefomgeving. In het concept 

klimaatakkoord (december 2018) is de ambitie uitgesproken dat 50% van de 

lokale geproduceerde energie in handen is van lokale partijen. 

Energiecoöperatie zijn belangrijke partijen om deze ambitie ook vorm te geven.  

Op dit moment zijn energiecoöperatie nog vrijwilligers organisaties met veel 

passie en inzet. Nadeel is dat zij weinig tijd en technische deskundigheid is in 

onvoldoende mate aanwezigheid. Door beperkte professionele ondersteuning 

is de slagkracht te vergroten. Dit draagt uiteindelijk bij om lokaal te 

verduurzamen.   

 

Wat bieden wij 

Energiecoöperaties zijn divers in opzet en noodzaak voor ondersteuning is 

divers.  We kunnen vanuit onze brede expertise onze ondersteuning op uw 

energiecoöperatie afstemmen. Wij willen geen standaardpakket aanbieden, 

maar met u op zoek naar de onderdelen waar u onze ondersteuning wenst. Zo 

proberen we ook de prijs voor coöperaties laag te houden, wat nodig is voor de 

vaak krappe businesscases. We hebben veel expertise omdat we vanuit onze 

bureau betrokken zijn geweest bij de oprichting van diverse energiecoöperaties 

en als vrijwilliger acties zijn als bestuurslid. Dat maakt ons uniek. Wij helpen ze 

op weg met de eerste projecten zodat ze het daarna zelf kunnen.  

 

Tijdens de initiatief en voorbereidingsfase van een energieproject kunnen we 

samen met de coöperatie de financiën coördineren en een bijdrage leveren aan 

het opstellen van een goede prospectus. Nadat we het project duidelijk hebben 

gedefinieerd, weten we hoeveel het project gaat kosten en welke partij welke 

rol op gaat pakken.  
 

Tijdens de uitvoeringsfase kunnen we een mini-aanbestedingsproces 

begeleiden voor het best mogelijke aanbod vanuit de markt en samen met de 

coöperatie, dak of grondeigenaar en hypotheekverstrekker een ‘recht van 

opstal’ afsluiten. We kunnen hulp bieden bij de aanvraag van de gewenste 

subsidies en overeenkomsten afsluiten met de netbeheerder, verzekeraars en 

energieleveranciers. Tot slot kunnen wij tijdens de uitvoering: de voortgang, de 

gemaakte afspraken en het proces bewaken, teneinde de energiecoöperatie 

zelfstandig te laten opereren. 

ONDERSTEUNING COÖPERATIES 
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