Ondersteunen & Aanjagen

Samen met GLOEI naar een nieuwe tijd
U heeft een inspirerend document in handen. Als u dit leest, ontdekt u hoe duurzaamheid een
impuls is voor de leefbaarheid van de gemeente Peel en Maas. U leert wat de gemeenschap
aan GLOEI heeft en wat onze ambities zijn voor de komende jaren. Maak kennis met GLOEI en
doe mee met deze inspirerende beweging.
Wij nodigen u allereerst uit om op youtube het filmpje van GLOEI te bekijken: http://youtu.be/Lcs0fNMkrNw

GLOEI, een unieke samenwerking van onderop ontstaan
GLOEI is een netwerkorganisatie en een kennisplatform. GLOEI is actief in de gemeente Peel en Maas in het
bijzonder en in de (Eur)regio Limburg in het algemeen. GLOEI is de aanjager, begeleider, ondersteuner, mediator en
verbinder van concrete en innovatieve duurzaamheidsprojecten.
GLOEI bestaat uit een unieke combinatie van burgers, ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke
organisaties en overheid die hun krachten bundelen om een duurzame samenleving te realiseren. Het zijn
frisdenkers en dwarskijkers die kansen benutten door als gelijkwaardige partners professioneel samen te werken.
Door anders denken en deze unieke samenwerking realiseren ze daadwerkelijk projecten. Doen in plaats van
praten.
In de toekomstige ontwikkeling van GLOEI speelt zelfsturing een cruciale rol. Sterker nog: GLOEI zorgt ervoor dat
zelfsturing flinke stappen vooruit maakt en helpt zowel de bevolking als de overheid met ondersteuning en advies.
Hiermee voorkomt GLOEI dat het wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden of dat kansen onbenut blijven.
GLOEI ondersteunt projecten die zonder de inspanningen van GLOEI moeilijk (of niet) van de grond komen. Vaak
komt dat omdat burgers en overheden nog moeten wennen aan zelfsturing. GLOEI brengt belanghebbenden bij
elkaar en kan zorgen voor draagvlak. Met onze opgebouwde lokale expertise en enorme netwerk is vaak één
telefoontje naar GLOEI voldoende om de juiste personen en organisaties te activeren.
GLOEI zorgt voor een betere lokale economie, verbetert de leefbaarheid en maakt zelfsturing concreet. Ook
ondersteunt GLOEI door haar werkwijze de gemeente Peel en Maas in haar duurzaamheidsbeleid en
klimaatdoelstellingen. GLOEI is een initiatief dat vanuit de samenleving van Peel en Maas zélf is ontstaan:
zelfsturing op z’n best, met tastbare, haalbare ambities.atform Peel en Maas
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Zelfsturing – Verbinden - Leren & Inspireren –concretiseren

De ambities van GLOEI voor 2014
•

Samen met de gemeente Peel en Maas de financiële en sociale impact van GLOEI versterken.

•

Professionaliseren van de organisatie en het borgen van de aanwezige kennis. Daarvoor is o.a. nodig
o coördinatoren zoeken en opleiden die de werkgroepen kunnen begeleiden;
o werkgroepen activeren zoals communicatie & financiering;
o marketing / communicatie en voorlichting ter versterking van de locale en regionale functie.

•

Het netwerk en de opgedane kennis borgen en verspreiden. Hiervoor is een efficiënte database nodig. Het
beschikbaar stellen van de kennis aan alle belanghebbenden.

•

Versterken en bredere inzet van de duurzame sociale kennis en expertise naar de samenleving. GLOEI is
breder dan fysieke duurzaamheid.

•

WOW-project SRV-wagen: Mobiel Duurzaamheidshuis. Dit is een mobiele ontmoetingsplek, stageplek,
werkervaringsplek, opleidingshuis, Repaircafe en “duurzaamheidswinkel”, waar bijvoorbeeld werklozen aan
een nieuwe baan worden geholpen, waar (eenzame) ouderen elkaar ontmoeten.

•

Warmte-coöperatie opzetten.

•

Keukentafelgesprekken organiseren in alle dorpskernen.

•

Inspiratietrektochten realiseren waardoor kennis en ervaring verspreid en gedeeld worden onder de locale
bevolking,

•

Advies en ondersteunen van 6 tot 12 projecten op het gebied van zowel sociale duurzaamheid als fysieke
duurzaamheid.

De ambities van GLOEI voor 2020
•

In 2020 staat GLOEI samen met de gemeente Peel en Maas bekend als hét voorbeeld waar zelfsturing tot
bloei gekomen is en werkelijk werkt. Ook internationaal heeft dit aanzien gekregen.

•

GLOEI helpt jaarlijks meerdere concrete projecten hun ambities waar te maken, zoals:
o
o
o
o

Energiecoöperatie
Werkontwikkelingsroute heeft succes
WOW-project SRV heeft navolging gekregen in andere gemeenten
Sociale projecten zoals de werkontwikkelingsroute, Gerrit Tummer, Taxus tegen kanker staan en
zijn succesvol
o Fysieke projecten zijn tot stand gekomen en succesvol zoals de energiecoöperatie, SIF, Peel en
Maas Energieneutraal
GLOEI | Kennisplatform Peel en Maas
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Wapenfeiten
In het eerste jaar van haar bestaan heeft GLOEI een grote diversiteit aan activiteiten ontplooid.
Oprichting coöperatie: netwerkontbijt met ruim 160 deelnemers
Op 21 juni 2013 werd het kennisplatform GLOEI officieel een coöperatie. Eind 2013 bestaat GLOEI uit ruim 110
leden en nog meer sympathisanten. Tijdens het zgn. ‘netwerkontbijt’, op de vroege ochtend van de oprichting,
waren 160 mensen aanwezig. Het was een mix van vertegenwoordigers van zowel burgers, bedrijven, overheid,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.
Wethouder Paul Sanders kreeg namens GLOEI een boek overhandigd dat, nadat hij het gelezen heeft, ter inspiratie
wordt doorgegeven aan anderen in de gemeente Peel en Maas.
Voetbalclub Koningslust
GLOEI-leden ondersteunden de voetbalclub in Koningslust met het realiseren van het nieuwe clubgebouw. Er is
meegedacht over het ontwerp en een andere manier van financieren en bouwen.
Het resultaat van GLOEI als mediator, creatief denker en begeleider van zelfsturingprocessen: een nieuw
clubgebouw waarbij de leden van de voetbalclub zich mede-eigenaar van het gebouw voelen. Zodat er niet bij het
minste of geringste naar de gemeente gewezen wordt als er iets aan de hand is met het gebouw. Het gebouw is
toekomstbestendig.
Het Energieloket
Om mensen met vragen over de tweede Limburgse Energie Subsidie (LES) te kunnen helpen, heeft GLOEI zes
maanden een tijdelijk Energieloket geopend. Hoewel deze subsidieregeling inmiddels is gesloten, zijn er plannen
om het Energieloket te heropenen. Een dergelijke service levert immers een bijdrage aan bewustwording,
armoedebestrijding, behalen van C02-doelstellingen én werkgelegenheid.
'Energie'beurs: van zonnepanelen tot sprinkhanen proeven.
In Dorpscentrum Kerkeböske in Helden lieten particulieren en ondernemers zich op de dag van de oprichting van
de coöperatie (21 juni) tijdens een door GLOEI opgezette Energiebeurs inspireren door de talloze mogelijkheden op
het gebied van duurzaamheid. Cradle to Cradle, de blauwe economie en een gezondere leefomgeving: het kwam
allemaal voorbij tijdens dit zinnenprikkelende, gratis toegankelijke event.
Infoavond zonnepanelen en Energiecoach
Zes bedrijven van GLOEI hielden in het Bouwens van de Boijecollege een informatieavond over zonnepanelen. Een
onafhankelijke Energiecoach gaf een lezing over de voordelen van zonnepanelen en bezocht vervolgens klanten
voor advies op maat. De Energiecoach vormt voor de klant één aanspreekpunt. Voor bedrijven zorgt deze manier
van werken voor een kostenbesparing. Dit initiatief verloopt inmiddels zo goed dat zes bedrijven nu nadenken over
samenwerking bij inkoop en promotie. Ze presenteerden zich als de werkgroep GLOEI SOLAR.
Deze groep verzorgde ook de workshop ‘doe-het-zelf zonnepanelen leggen’.s
www.GLOEIpeelenmaas.nl | info@GLOEIpeelenmaas.nl | 06-30230029

Duurzaamheidsproject Bouwens van der Boijecollege
GLOEI, enkele bedrijven en instellingen en het Bouwens zijn samen een duurzaamheidsproject voor leerlingen
gestart. Concrete resultaten:
•
•
•

Leerlingen hebben bedrijven en instellingen geholpen bij het verduurzamen van de samenleving in Peel en
Maas;
het idee van de WOW-SRV ‘mobiel duurzaamheidshuis’ die vanaf eind 2013 zal gaan rijden;
een ontwerp voor een innovatieve woning;

•
•
•

een duurzaamheidscongres waar ruim 150 leerlingen aan deelnamen;
leerlingen ondersteunen in de ‘week van de smaak’ bij de promotie van duurzaam voedsel en
streekproducten;
leerlingen geven lezingen aan bezoekers van de Energiebeurs en 50 wethouders van de provincie Limburg.

Inspiratietrektochten
GLOEI organiseerde de eerste ‘inspiratietrektocht’ naar de meeste duurzame woning van Peel en Maas. Daarna
ging men op de fiets verder naar Jong Nederland Helden. Het huidige gebouw van Jong Nederland is tot stand
gekomen door medewerking van GLOEI-leden.
GLOEI maakt zo zichtbaar welke mooie duurzaamheids-projecten in de regio zijn, men kan elkaar ontmoeten en
kennis uitwisselen. De opbrengst was bewustwording, zelfsturing in de praktijk laten zien en kennisuitwisseling.
Keukentafelgesprekken
GLOEI organiseert keukentafelgesprekken met burgers zodat zichtbaar wordt welke behoeften er zijn in de
samenleving met betrekking tot duurzaamheid. Een eerste keukentafelgesprek vond plaats over de toekomst van
zwembad De Waterlaot. De opbrengst was bewustwording, kennisuitwisseling en meer samenwerking tussen
gebruikersgroepen over de mogelijkheden om de exploitatie van het zwembad zelf over te nemen. Daarbij staat
duurzaamheid (fysiek én sociaal voorop.
De eerste stappen om samen te werken met de Dorpsoverleggen zijn reeds gezet. Nieuwe gesprekken zijn in
voorbereiding
Huis van de Gemeente
GLOEI heeft vanaf haar ontstaan positief meegedacht bij het realiseren van het nieuwe ‘Huis van de Gemeente’.
Hoewel nog niets definitief is, kan nu al van een succesvolle samenwerking met het bouwteam worden gesproken.
Het resultaat:
• Het ontwerpteam gaat voor een ijsverwarming,
• Er is een samenwerking die bouwt aan een warmtecoöperatie en betrokkenheid vanuit de gemeenschap.
5 x Beringe
GLOEI zette samen met de gemeente Peel en Maas duurzaamheid op de kaart bij 5x Beringe. GLOEI draagt dus bij
aan de promotie van de gemeente Peel en Maas in zowel binnen als buitenland.
Honderden mensen uit verschillende landen tekenden het ambitiedocument van GLOEI.
Meer projecten?
In het interne communicatiesysteem van GLOEI NING staan op moment van schrijven veel meer concrete
projecten in verschillende stadia: van pril idee tot concreet plan.
Zie www.GLOEIpeelenmaas.ning.com
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GLOEI & Peel en Maas: koplopers
De gemeente Peel en Maas is koploper als het gaat om zelfsturing. In Limburg, maar ook daarbuiten. Mensen uit
andere delen van het land komen naar Peel en Maas om te zien welke impuls zelfsturing geeft aan de leefbaarheid
van bijvoorbeeld kleine dorpskernen. Door in te zetten op verduurzaming wordt deze impuls verder versterkt.
Daarnaast krijgt ook het principe van zelfsturing meer diepgang: de coöperatie GLOEI is immers een initiatief dat
door mensen uit Peel en Maas zélf is gestart. Verduurzaming door zelfsturing draagt bij aan de ontwikkeling van de
leefbaarheid. Samen levert dat een unieke propositie, een voorbeeld voor andere gemeenten en regio's.

Positieve ontwikkelingen: samen verantwoordelijk
De beweging die GLOEI op gang brengt, heeft verschillende positieve ontwikkelingen tot gevolg. Daarbinnen
veranderen de rollen van de betrokken partijen. Ook politieke partijen moeten zich hiervan bewust zijn.
Enkele van deze positieve ontwikkelingen woden hieronder geschetst.

● Zelfsturing geeft inwoners meer grip op hun eigen leefomgeving. Hierdoor ontstaat een
sterke sociale cohesie.
Rol van GLOEI: Inwoners en gemeente krijgen een nieuwe rol. Inwoners nemen meer verantwoordelijkheid dan
ze wellicht gewend zijn. De overheid geeft de ruimte en toont durf om de regie los(ser) te laten. Dit vergt enige
gewenning en aanpassing van beide kanten. GLOEI zal bewustwording creëren en met concrete projecten helpen
dit proces te versnellen. Hierdoor helpt GLOEI de gemeente de koplopersrol op het gebied van zelfsturing te
versterken. De politiek zal echter ambtenaren de ruimte moeten geven om regels op te rekken, risico’s te nemen
en om af en toe fouten te maken in het veranderingsproces. Falen binnen ‘normale’ proporties wordt, niet in de
laatste plaats door ondernemers, vaak gezien als de weg naar succes. Door deze ruimte te geven, ontstaat een
klimaat waarin de gemeente op basis van gelijkwaardigheid in dialoog gaat met haar omgeving.

● De gemeenschap heeft een belangrijke rol in het verduurzamingproces. Dit is goed voor o.a.
de werkgelegenheid.
Rol van GLOEI: Verduurzamen is voor steeds meer bedrijven (lees werkgelegenheid) een randvoorwaarde voor
overleven. De zee van veranderingen waar ondernemingen op varen is grillig en de wind verandert regelmatig van
richting. De voortdurende uitwisseling van informatie tussen de leden van GLOEI versnelt die verandering.
Samenwerken en kennis delen behoren immers tot de kernwaarden van GLOEI.
De ambitie van één van de werkgroepen van GLOEI is zelfs: gemeente Peel en Maas in 2018 energieneutraal. De
politiek in Peel en Maas heeft gekozen om duurzaamheid nadrukkelijk mee te wegen bij alle voorstellen richting
college en gemeenteraad. Ambtenaren moeten echter ook de ruimte krijgen om duurzaamheid te verkennen en te
realiseren.

● Burgers werken samen met ondernemers, met maatschappelijke instanties, de overheid en
het onderwijs. Hierdoor ontstaat een betere lokale economie en neemt het onderlinge
vertrouwen, sociale cohesie, kennis en de gunfactor toe.
Rol van GLOEI: Door het organiseren van keukentafelgesprekken, inspiratietrektochten en sociale
duurzaamheidsprojecten legt GLOEI de verbinding tussen groepen die anders niet snel met elkaar in gesprek gaan.
Samenwerking met de Dorpsoverleggen is belangrijk en de gesprekken vinden reeds plaats. Door samenwerking in
diversiteit van mensen/rollen worden projecten beter, niet alleen in uitvoering, maar ook qua kosten en draagvlak.
De politiek kan deze versnelling doorzetten door GLOEI te faciliteren.
OEI | Kennisplatform Peel en Maas
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● Verduurzaming zorgt voor meer sociale cohesie tussen partijen die minder voor de hand
liggen, kostenbesparing voor gezinnen en nieuwe verdienmodellen voor ondernemers. Het
eerste kan een waardevolle bijdrage leveren aan armoedebestrijding, het tweede geeft de
lokale economie een enorme impuls.
Rol van GLOEI: Bewustwording zorgt voor duurzame keuzes. Huizen en bedrijfsgebouwen die duurzaam zijn
ver- of gebouwd, behouden immers hun waarde of nemen in waarde toe. Dit zorgt voor minder leegstand en
behoud van werkgelegenheid. Burgers die minder betalen aan energielasten hebben meer te besteden voor andere
zaken. Samen met GLOEI en de woningbouwverenigingen kan de gemeente het revolverend fonds bv. inzetten
voor het verduurzamen van woningen. Als mensen meer te besteden hebben doen ze ook minder een beroep op
het gemeentelijk loket voor Werk, Zorg en Inkomen. Ook kijkt GLOEI hoe mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt nieuwe kansen kunnen krijgen door hen bijvoorbeeld op te leiden als Energiecoach.

● Verduurzaming helpt de klimaatdoelen bereiken.
Rol van GLOEI: Samen met de gemeente kan GLOEI een versneller zijn van dit proces zijn door gezamenlijk
acties hiervoor te ontwikkelen.

(lees verder op de volgende pagina)

Tot slot…
Onze maatschappij verandert. Letterlijk en figuurlijk veranderen we in een nieuwe SAMEN-leving: van global naar
local, van individueel naar gezamenlijk, van multinational naar coöperatie. De globalisering van de afgelopen
decennia heeft voor een tegenbeweging gezorgd. Een beweging gericht op kleinschaligheid en maatschappelijke
betrokkenheid, die de reeds ingezette en vaak onvermijdelijke schaalvergroting op veel vlakken in evenwicht
houdt.
GLOEI is een kind van deze nieuwe tijdgeest. Het unieke model dat heeft geleid tot de oprichting van de coöperatie
GLOEI en de basis heeft gelegd voor toekomstige ontwikkelingen, bewijst hoe je op een slimme manier op lokale
c.q. regionale schaal samen een beweging in gang kunt zetten. Een beweging die via concrete projecten investeert
in een betere wereld met tal van voordelen.
Goed inspelen op deze SAMEN-leving vergt van iedereen een nieuwe kijk op zaken. Ook voor de overheid. Minder
sturen, meer faciliteren. Een klimaat creëren waarin mensen zélf met ideeën kunnen komen en deze kunnen
uitvoeren, zodat zij zelf hun leefomgeving kunnen verbeteren. Een houding waarin het gaat om vertrouwen in
andere partijen. Een dienstbare overheid, met ambtenaren als civil servants, dát is de toekomst.
Wij hopen dat dit document uw kijk heeft veranderd op hoe duurzaamheid een impuls kan zijn voor de
leefbaarheid van Peel en Maas. Wij zijn enthousiast over de nieuwe manier van denken en organiseren die GLOEI
wil uitdragen, een aanpak die past bij deze nieuwe tijd. Wij hopen u ook.
GLOEI | Kennisplatform Peel en Maas
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Namens het interimbestuur van de coöperatie GLOEI U.A.,

Joost Stemkens
voorzitter

Voor meer informatie over de coöperatie GLOEI:
- www.GLOEIpeelenmaas.nl
- www.GLOEIpeelenmaas.ning.com
- http://youtu.be/Lcs0fNMkrNw
- https://www.facebook.com/GloeiCoop
Of neem contact op met Henriëtte Stroucken, coördinator van GLOEI: 06-30230029, info@gloeipeelenmaas.nl
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