Makelaar worden bij IM@Overijssel
Wat is IM@Overijssel?
In het voorjaar van 2015 heeft de provincie Overijssel, als een pilotproject, 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@Overijssel 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@Overijssel initiatieven van inwoners in de provincie
Overijssel door de opstartfase heen.
Ook bundelt IM@Overijssel 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.
In de periode 2016-2019 heeft de pilot IM@Overijssel een bewezen toegevoegde waarde. Uit
een evaluatie blijkt dat IM@Overijssel voorziet in een specifieke ondersteuningsbehoefte bij
lokale energie-initiatieven in de opstartfase. Daarom koos de provincie Overijssel er in 2019
voor om de makelaardij te bestendigen voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Criteria IM@Overijssel
Om initiatievenmakelaar te worden vinden wij het belangrijk dat je voldoet aan de volgende
criteria (minimum vereisten):
 Je hebt ervaring met het opstarten van een lokaal energie-initiatief (een initiatief door
een lokaal samenwerkingsverband dat als doel heeft energie op te wekken of te
besparen, waarbij bewoners en lokale organisaties actief worden uitgenodigd om lid of
klant te zijn en te profiteren van de opbrengsten)
 Je hebt expertise op een van onderstaande gebieden
o Energiebronnen en financieringsmogelijkheden per bron (zonne-energie,
windenergie, bio-energie, warmte)
o Besparen van energie
o Communicatie
o Participatie
o Community building
o Organisatie (organisatievormen, samenwerking)
 Jouw kennis sluit aan bij de kennis waar de initiatieven om vragen;
 Je bent enthousiast;
 Je kunt goed luisteren;
 Je kunt een helder verhaal vertellen en presenteren; ook voor groepen;
 Je biedt ruimte voor verschillende inzichten en meningen;
 Je kunt goed samenwerken;
 Je kunt kennis goed overdragen aan anderen;

 Je hebt voldoende tijd en ruimte om de initiatieven snel en goed te begeleiden,
gemiddeld ben je 10 uur per maand beschikbaar.
Alleen kandidaten die aan bovenstaande criteria voldoen komen in aanmerking om
initiatievenmakelaar te worden.
Voor de samenstelling van de initiatievenmakelaardij streven we naar een team van 8 tot 10
makelaars, afhankelijk van de vragen/initiatieven;
Als er meer kandidaten zijn die aan de minimum vereisten voldoen, gebruiken we de volgende
criteria om tot selectie van een groep van 8 tot 10 makelaars te komen:
1. Makelaars met verschillende achtergrond en kennis;
a. Energiebronnen en financieringsmogelijkheden per bron (wind, zon, bioenergie, warmte, ..) (minimaal 1 per energiebron)
b. Besparen van energie (minimaal 1 makelaar)
c. Communicatie (minimaal 1 makelaar)
d. Participatie (minimaal 1 makelaar)
e. Community building (minimaal 1 makelaar)
f. Organisatie (organisatievormen, samenwerking) (minimaal 1 makelaar)
Mochten er bij a tot en met f ‘te veel’ geschikte kandidaten zijn dan wordt naar respectievelijk
2, 3 en 4 gekeken totdat het gewenste aantal is bereikt.
2. Makelaars met ervaring met het begeleiden van energie-initiatieven en makelaars
zonder ervaring (verhouding 1 op 1);
3. Makelaars uit verschillende delen van de provincie;
4. Zowel mannen als vrouwen (streefverhouding 1 op 1);
Initiatievenmakelaars worden niet ingezet bij initiatieven/projecten waar zij een zakelijk
belang bij (kunnen) hebben.
Mocht de behoefte zo groot zijn dan het aantal van 10 initiatievenmakelaars onvoldoende is,
dan wordt een nieuw maximum vastgesteld.
Makelaar worden bij IM@Overijssel
De oproep om initiatievenmakelaar te worden staat permanent open. In 2019 heeft de
provincie 8 nieuwe initiatievenmakelaars geworven. Gedurende de looptijd van de IM
makelaardij zijn er mogelijk ontwikkelingen die maken dat er andere of meerdere
initiatievenmakelaars nodig zijn. In dat geval zullen wij nieuwe makelaars selecteren.
Als je makelaar wilt worden, kun je je interesse kenbaar maken aan de provincie Overijssel als
opdrachtgever van IM@Overijssel door een e-mail te sturen naar t.lammers@overijssel.nl. In
de mail geef je aan waarom je makelaar wilt worden, welke ervaring je hebt en welke
specifieke kennis je toevoegt aan de initiatievenmakelaardij. Daarnaast vermeld je (uiteraard)
je contactgegevens.
Indien er meer geschikte kandidaten zijn dan het vastgestelde maximum aantal
initiatievenmakelaars, dan komen die kandidaten op de wachtlijst. Kandidaten van de
wachtlijst komen als eerste in aanmerking in geval van vervanging of als er behoefte is. In
zo’n geval volgen wij de selectiecriteria zoals die hierboven beschreven zijn.
De looptijd van de opdrachten initiatievenmakelaars die later instromen eindigen gelijktijdig
met de opdrachten gegund in 2019 voor de eerste groep initiatievenmakelaars

