Makelaar worden bij IM@Overijssel
Wat is IM@Overijssel?
In het voorjaar van 2015 heeft provincie Overijssel de initiatievenmakelaardij Overijssel
(IM@Overijssel) gelanceerd. De provincie is ervan overtuigd dat lokale initiatieven een belangrijke
bijdrage leveren aan het behalen van de ambitie van 20% nieuwe energie in 2023.
IM@Overijssel wordt gevormd door ervaringsdeskundigen (de initiatievenmakelaars) vanuit
verschillende duurzame lokale energie-initiatieven in Overijssel. Zij zijn een laagdrempelig
aanspreekpunt voor initiatieven en bieden kennis, praktijkervaringen, klankbord en netwerk.
IM@Overijssel helpt lokale initiatiefnemers daarmee (sneller) tot realisatie van een initiatief te
komen.
Wat doet IM@Overijssel?
IM@ richt zich op het stimuleren van de energietransitie en doet dit specifiek door (initiatieven
van) burgers te ondersteunen bij het vinden en innemen van een goede positie in deze
ontwikkeling. Hiervoor helpt IM initiatieven van inwoners in de provincie Overijssel door de
opstartfase heen. Initiatieven die verder willen ontwikkelen, krijgen ondersteuning in deze
ontwikkeling. Desgewenst tot dat het initiatief is uitgegroeid tot een professioneel (energie)bedrijf.
Ook bundelt IM de krachten van succesvolle initiatieven. De makelaars koppelen partijen en laten
hen samen optrekken. Zij gaan de dialoog aan en zoeken actief naar mogelijkheden en kansen om
te benutten.
Het initiatief blijft van de initiatieven zelf. De makelaars coachen, adviseren en leggen verbanden,
maar nemen het werk niet over. De makelaars dragen hun kennis en ervaring over aan de
initiatieven. Het initiatief gaat haar eigen leerproces door en kan haar kennis op haar beurt weer
doorgeven aan anderen.

Criteria IM@Overijssel
IM@Overijssel past zich aan de vraag van lokale initiatieven aan. Dit betekent dat de kennis
aanwezig is waar initiatieven naar vragen. Daarnaast moet er voldoende tijd en ruimte zijn bij de
makelaars om de initiatieven snel en goed te kunnen begeleiden.
Bij de samenstelling van IM@Overijssel streven wij naar:
een team van 6 – 10 makelaars, afhankelijk van de hoeveelheid vragen/initiatieven;
regionale spreiding van de makelaars;
makelaars met verschillende achtergrond, kennis en speerpunten;
zowel mannen als vrouwen maken (minimaal 1/3)deel uit van de makelaardij;
ruimte voor verschillende meningen, inzichten en invalshoeken.
In principe kan iedereen met ervaring binnen een lokaal energie-initiatief makelaar worden van
IM@Overijssel, rekening houdend met de kaders zoals hierboven genoemd. Daarbij is het van
belang dat je enthousiast bent, goed om kunt gaan met verschillende meningen en jouw kennis
goed kunt overdragen aan anderen.
IM@makelaars worden niet ingezet bij initiatieven/projecten waar zij zakelijk belang bij hebben.
IM@makelaars informeren de coördinator in geval van zakelijk belang bij projecten en initiatieven
die vanuit IM@Overijssel begeleid worden.
De zittingsduur is maximaal drie jaar. Als de behoefte van lokale initiatieven of de continuïteit
binnen IM@Overijssel daarom vraagt wijken wij van deze termijn af.

Hoe word je makelaar?
Je kunt je interesse om makelaar te worden kenbaar maken aan de coördinator van IM@Overijssel
door een email te sturen aan IM@Overijssel.nl. In de email geef je aan welke ervaring je hebt,
welke specifieke kennis en waarom je makelaar wil worden. Daarnaast vermeld je (uiteraard) je
contactgegevens.
De coördinator stuurt je de algemene afspraken die worden gemaakt met makelaars binnen
IM@Overijssel en neemt vervolgens contact met je op om jouw aanmelding te bespreken.
De coördinator stemt jouw aanmelding af met de makelaars van IM@Overijssel en provincie
Overijssel (opdrachtgever van IM@Overijssel). De eerste afweging gebeurt op basis van de punten
die onder ‘samenstelling IM@Overijssel’ genoemd zijn.
Als je voldoet aan de criteria ben je van harte welkom om kennis te maken met de andere
makelaars. Na een gesprek met de coördinator en de contactpersoon van provincie Overijssel
maken wij, maar ook jij de definitieve keuze of je als initiatievenmakelaar aan de slag gaat.

