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 Blijf ten allen tijde transparant. Over de financiën en over het proces. Ook als er moeilijke 
keuzes gemaakt moeten worden, als het moeizaam gaat -> vertel het 

 Laat je goed juridisch bijstaan 
 Verwacht geen 100% tevredenheid 
 Zorg voor een periodieke rapportage, bijvoorbeeld per kwartaal of per half jaar. Een 

rapportage die toegankelijk en leesbaar is. 
 Belangrijk dat er goede duidelijkheid is over de BAK 
 Hoe weten we zeker hoeveel bewoners meedoen? Wat is de rol van de gemeente en van 

dWS hierin? 
 Wat doen we als er niet voldoende bewoners meedoen? 
 Kan ik mijn gasaansluiting houden? 
 Wat is risicodragen? Maak dat helder zodat iedereen weet wat bedoeld wordt. Stel er 

gebeurt iets met de bron bijvoorbeeld 
 Heeft wow besloten om mede ondernemer van het Warmtenet te worden 
 Waar zit de toevoeging van de kwaliteit van de levering? 
 Communicatie vanuit dWS moet sterk verbeterd worden 
 Huurders krijgen graag vanuit dWS de informatie 
 Minder procestaal; wees transparant;  
 Angst voor kou, wil 25°C 
 Betrek veel meer huurders erbij 
 Communiceer helder over de overwegingen en argumenten voor bepaalde keuzes. Dit helpt 

ook om bewoners aan te laten haken 
 Fijn dat er nu bedrijfsmatig gewerkt wordt 
 Op excursie naar Terheijde om te praten met de bewoners en dan niet alleen de 

succesverhalen -> wat is de temperatuur van het Warmtenet daar? 
 Ervaring van Kelvin bij eerdere projecten gebruiken in de communicatie 
 Laat zien wat je gaat doen -> deel de planning 
 Informeer de leden op tijd, zodat ze het niet uit de krant hoeven te lezen (keuze 

warmtepartner) 
 Check goed wat zeggenschap inhoudt.  
 Let op het risico voor monopolie 
 Welken incentives spreek je af met de partner 
 Wie neemt welke verantwoordelijkheid als het fout gaat 
 Voor welke vorm wordt gekozen 
 Wat kan je van te voren vastleggen? En doe dat dan ook en voorkom daarmee te grote 

vrijblijvendheid 
 Check goed de verschillende governance modellen. 
 Houdt de 3 facetten bron, infra en levering goed in de gaten 
 Hoe worden de niet leden geïnformeerd -> belangrijk aandachtspunt 

 


