Informatie Trainingspoule Zonneprojecten

Aanleiding & Doel
Aanleiding:
• Zuiderlicht krijgt steeds meer mogelijkheden om (grotere)
daken met zonnepanelen te ontwikkelen. Dit is belangrijk
voor zowel de missie als het business model van de
coöperatie.
Doel:
• Het realiseren van 10 gemeentedaken voor 2022.
• Het versterken van het coöperatieve karakter van Zuiderlicht
door het betrekken en trainen van leden in de
projectuitvoering.

Algemene info training
De training is bedoeld voor leden van Zuiderlicht. Er is geen
ervaring of opleiding vereist, wel affiniteit en inzet.
Tijdsinvestering training: 6 x 1 á 2 uur + huiswerk en interactie
met medestudenten
Tijdsinvestering project: Afhankelijk van het project. Ter
indicatie, een project kost in totaal rond de 40-60
ontwikkeluren. Deze uren worden in duo’s en met support van
Frank en Aukje ingevuld.
Duur: Ongeveer 1 jaar
Kosten: 1 euro + ongeveer 60 projecturen.
Trainer Trainingspoule: Frank Boon
Coördinator Trainingspoule: Marije Ebbers

Opzet training

Deel 1 – Het overzicht
Deel 2 – De voorwaarden
Deel 3 – Projectmanagement
Deel 4 – Exploitatiemogelijkheden
Deel 5 – Financieringsaanvraag
Deel 6 – Juridisch

Deel

Naam

Inhoud

Huiswerk

1

Het overzicht:
werkwijze en
drijfveren

Kennismaking, trainings
introductie, het Zuiderlicht model,
Trello

Basis
energiebegrippen

2

De voorwaarden:
technisch en
samenwerking

Dakconditie, energiesituatie

Dakkeuze en analyse

3

Project Management

Verloop en potentiele obstakels/
Planning maken
kansen, afstemmen, communicatie, project
planning, stakeholderanalyse

4

Exploitatiemogelijkhed Busines case berekenen en
en: business case
calculaties oefenen
ontwikkeling

Uitwerking
eenvoudige business
case

5

Financieringsaanvraag

Subsidies en uitwerking cases,
duurzaamheidslening gemeente

Subsidieformulier en
leningsaanvraag leeg
+ingevuld

6

Juridisch, afsluiting
vieren

Contracten, vs/en vertrouwen

Begeleiding
• Projecten worden uitgevoerd in duo’s
• Via Trello en WhatsApp kunnen de trainees elkaar
ondersteunen
• Tijdens de training is er gelegenheid voor vragen
• Na de training is er één keer in de week een vast moment
waarop de groep online samenkomt en Frank vragen
beantwoordt.
Begeleiden jullie ons ook?
Dit is de eerste trainingsronde van Zuiderlicht en wij willen graag
verbeteren. We vragen deelnemers om ons feedback te geven
op de training en manier van werken.

Wat wij bieden
• Kennis en ervaring in het coöperatieve Zuiderlicht model voor
projectontwikkeling: financieel, organisatorisch, juridisch en
technisch;
• Begeleiding in de uitvoering van in ieder geval 1 project;
• Online materiaal zodat je in je eigen tempo kunt terugkijken
en oefenen;
• Een leeromgeving waarin je je kunt blijven ontwikkelen met
mede studenten;
• Een informele sfeer, het gaat ook om het plezier;
• Een kans om concreet bij te dragen aan de energietransitie in
Amsterdam.

Wat wij verwachten
• Het volgen van alle trainingsdelen en het maken van de
opdrachten;
• Bereidheid om desgevraagd minimaal 1 project te leiden of
ondersteunen;
• Een proactieve en collaboratieve leerhouding om de
betrouwbaarheid en kwaliteit van de Zuiderlichtactiviteiten
te kunnen waarborgen.

