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Onlangs had ik een interessant gesprek met Thijs Van 
de Graaf. Deze professor internationale politiek aan 
de UGent schreef een opgemerkt rapport voor het 
Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie. 

Daarin analyseert hij hoe een ‘groene’ wereldorde die 
drijft op hernieuwbare energie, eruit zal zien: China heel 
sterk, Europa dat moet vechten om bepaalde industrieën 
hier te houden en opkomende zonne- en windmachten 
die luisteren naar namen als Australië, Chili en Marokko. 
Van de Graaf benadrukt tevens dat er in die nieuwe orde 
van decentrale energieproductie ook meer ruimte is voor 
burgers, al is dat niet vanzelfsprekend. ‘Het hangt af van 
de visie en wilskracht van burgers en hun organisaties 
om een draagvlak te scheppen,’ onderstreept hij.

Dat ondervindt Energent dagelijks. Onze plaats in het 
energielandschap is niet gegeven maar hangt 
af van onze werkkracht, onze kennis van 
zaken… Overheden, van hun kant, kunnen 
met hun regelgeving al of niet ruimte 
scheppen voor burgerenergie. Maar 
wisselende regels veroorzaken 
dikwijls ook onrust. Zo was Energent 
de voorbije jaren betrokken bij een 
zesde van de nieuw geïnstalleerde 
zonnepanelen in het Gentse, hetzij 
via grote installaties die onze eigendom 
zijn, hetzij door het bijstaan van gezinnen. 

Maar het nieuwe wettelijk kader voor zowel 
gezinsinstallaties (de saga van de terugdraaiende 
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teller) als voor grote zonne-installaties zorgt voor 
onzekerheid. Het is niet anders: constant laveren 
tussen prijsevoluties, veranderende regels en 
technologische innovaties is eigen aan deze sector. 
Alert zijn voor nieuwe kansen is the name of the 
game.  

Ook de keuzes van energiecoöperaties voor 
activiteiten die niet (erg) winstgevend zijn maar wel 
aansluiten bij hun missie bepalen mee de ruimte die ze 
bezetten. Zo heeft Energent zich – mede dankzij vlotte 
samenwerking met gemeenten en intercommunales 
– een groeiende positie uitgebouwd in de renovatie 
van woningen in Oost-Vlaanderen, al is dat werk 
alleen haalbaar met subsidies. Energent koos ervoor 
omdat het belangrijk is: De Standaard berekende dat 
we per uur 11 woningen moeten renoveren om onze 

klimaatdoelen te halen. 

Tot slot is de relatie met de burger 
cruciaal voor een burgercoöperatie. Het 
feit dat we eind vorig jaar makkelijk een 

miljoen euro ophaalden, geeft aan 
dat een groeiende groep van intussen 
1.250 vennoten onze investeringen 
wil financieren. Dank daarvoor! De 

interactie met de burger – als vennoot, 
klant, vrijwilliger of inspirator – bepaalt 

mee welke plaats een energiecoöperatie kan 
innemen. Dat kan een grote kracht zijn.

John Vandaele, voorzitter

De plaats van coöperaties 
in de ‘groene’ wereldorde
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Nieuwe gezichten bij Energent
Dat Energent bruist van de activiteiten, heeft ook zijn weerslag op het personeel. 
We verwelkomen vier nieuwe medewerkers.

Karla Winters
In juni vorig jaar kwam Karla Winters (55) in dienst, omdat Energent zijn 
administratie professionaliseerde om de groei op te vangen.  Karla houdt zich 
bezig met personeelsadministratie, boekhouding en aandelenregistratie. 

Dat laatste kwam, met de recentste kapitaals-
oproep, meteen bijzonder goed van pas. Karla 
is naast een boekhoudster, naar eigen zeggen 
een nieuwsgierige boekenverslindster en 
boekbindster. 

Verder is ze verzot op getallen en op alles wat met 
administratie te maken heeft.

Waarom kies je ervoor om voor Energent te werken?

‘Zonder twijfel omdat Energent een lokale coöperatie is, die zinvolle hulp geeft 
bij de energietransitie.’

Heb je al iets bijzonders meegemaakt in je beginperiode?

‘Mijn sollicitatiegesprek had plaats vlak voor de lockdown, de drie mensen van 
Energent tijdens dat gesprek zijn de laatsten die ik een hand gegeven heb!’

Wat wil je ons nog meedelen?

‘Ik hou van lezen, 
wandelen, fietsen, 
kamperen, breien en 
boekbinden.  Ik geef 
ook les boekbinden 
aan de Middelbare 
Steinerschool. 

Ik woon samen met 
Ben en we hebben drie 
kinderen, één kleinzoon 
en een kat.’

Karla Winters

Energent geeft zinvolle 
hulp bij de energie-
transitie
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Natascha Janssens
Sinds september versterkt Natascha 
Janssens (34) ons team. Zij concentreert 
zich op grote investeringsprojecten in 
de sectoren wind en duurzame warmte 
en ook op contacten met bedrijven. Ze 
heeft als bio-ingenieur ervaring in projectmanagement in de sector van de 
duurzame energie.

Waarom kies je ervoor om voor Energent te werken?

Omdat ik ervan overtuigd ben dat een belangrijke sleutel in de energietransitie 
ligt bij de realisatie van coöperatieve hernieuwbare energieprojecten. 
Energent is een mooie, groeiende organisatie die al prachtige projecten 
gerealiseerd heeft of in de pipeline heeft, maar het onbenut potentieel aan 
duurzame energieprojecten is nog groot. Ik hoop daarom van harte een 
steentje te mogen bijdragen om Energent naar een next level te brengen door 
het aantrekken en ontwikkelen van nieuwe projecten.

Heb je al iets bijzonders meegemaakt in je beginperiode?

De start in 2020 was zeker bijzonder. Project-
ontwikkeling in tijden van coronacrisis is een 
uitdaging. In detail kan ik niet gaan omdat dat nog 
confidentieel is, maar er staan zeker een heleboel 
interessante opportuniteiten op stapel.

Wat wil je ons nog meedelen?

Ik hou van reizen, kamperen, lekker eten, 
wandelen, vrienden en lezen. Maar omdat de 
kinderen nog klein zijn, ligt mijn focus momenteel 
vooral op het maximaliseren van quality time met 
mijn vriend Rodrigo, de kinderen Olivia (bijna 1) 
en Leonor (2,5) en onze hond Nacho. 

We houden ervan samen lekker te eten, gezellig 
te gaan wandelen met ons vijf of met familie of 
vrienden en door erop uit te trekken voor grote of 
kleine trips whenever possible! 

Een idealist die hoopt het verschil te 
maken in de energietransitie door burgers 
en hernieuwbare energieprojecten 
dichter bij elkaar te brengen

Natascha Janssens
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Tom Keppens
Tom Keppens (41) is recent gestart als energie-
adviseur. Voordien was hij actief in Nederland. Bij 
het initiatief ThuisBaas van de stichting Urgenda 
hielp hij in een gelijkaardige functie bewoners 
om hun woning van het (aard)gas af te krijgen 
en zoveel als mogelijk energieneutraal te maken. 
Ook bij Energent zal hij als energie-adviseur 
burgers inspireren om hun huis zo duurzaam 
mogelijk te renoveren. In een later stadium zal hij 
hen ook effectief begeleiden tijdens hun isolatie- 
en renovatiewerkzaamheden.

Waarom kies je ervoor om voor Energent te werken?

Energent houdt zich als burgerenergiecoöperatie 
bezig met maatschappelijk uitdagende 
projecten. Als duurzame energieproducent sta je 
bovendien midden in de energietransitie die nu 
volop gaande is. Met een energiecoöperatie heb 
je meer invloed op de omgeving dan bij een gewone vzw.

Heb je al iets bijzonder meegemaakt in je beginperiode?

In deze periode controleer ik ook de grote 
zonnepaneelinstallaties van Energent. Op die 
manier raak ik bekend met de organisaties en 
mensen die samenwerken met Energent. En wat is er 
een mooier uitzicht dan een dak vol zonnepanelen 
met op de achtergrond de torens van Gent?

Wat wil je ons nog meedelen?

Ik hou van schaatsen op natuurijs, fietsen in de 
natuur en zeezeilen. Ik woon samen met mijn 
vriendin Katrien en de poes Jefke in Merelbeke. 

En als de ophokplicht voorbij is, willen we weer 
kippen… (lacht).

Algemene 
Vergadering

Als coöperant ben je van harte 
welkom op onze Algemene 
Vergadering op zaterdag 17 april 
2021 om 10u30. Omwille van de 
coronamaatregelen gaat deze AV 
digitaal door en is voorafgaande 
inschrijving noodzakelijk. 

Je kan je nu al rechtstreeks voor 
onze Zoomsessie registreren. Een 
dag voor de AV 
ontvang je dan 
jouw code om te in 
te loggen. Tot dan!

Met een energiecoöperatie heb je meer 
invloed op de omgeving dan bij een 
gewone vzw.

Tom Keppens

17

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qf-mvrDIoH9V1EZhgmeFF91qNx73ZKq-N
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Naast Karla, Natascha en Tom is Mario Verhellen deeltijds aan 
de slag gegaan als energie-adviseur voor Energent. Mario 
is geen onbekende in de wereld van de energie-adviezen en 
daarom zijn we blij dat hij ons team is komen vervoegen. (AV)

Groepsaankopen via Veneco
We schreven reeds over de groepsaankoop 
spouwmuurisolatie, die we in opdracht van inter-
communale Veneco organiseren in negen gemeenten van 
de regio Leie-Schelde-Oostrand. 

Met meer dan 700 aanmeldingen, bijna 300 geplande of uitgevoerde werven en bijna 
35.000 m2 geïsoleerde spouwmuur mogen we deze groepsaankoop een groot succes 
noemen!

Van de deelnemers krijgen we eveneens positieve reacties:

Bovendien was ook Veneco erg tevreden en gaat na gunning onze opdracht 
verder in de tien gemeenten van het Meetjesland. Alle Meetjeslanders kunnen 
binnenkort dus intekenen op deze groepsaankoop spouwmuurisolatie. Daarvoor 
gaan we een partnerschap aan met SOM vzw, die al jaren Woonwijzer Meetjesland 
coördineert.

Mijn zoon, die student architectuur is, 
heeft interessante uitleg en demonstraties 
gehad tijdens de werken en dat is mooi 
meegenomen. Ook de opkuis is prima 
gebeurd, dus we zijn heel 
tevreden.

Mario Verhellen

Schitterende mensen met een 
klantvriendelijkheid om u tegen te 
zeggen. De aannemer is meer dan reclame 
waard!

Marc (Destelbergen)

Jullie namen de tijd om alles te 
overlopen - wat vandaag niet meer zo 
vanzelfsprekend is. Heel veel dank.

Chantal (Nazareth)

Bart (Zulte)

De uitvoerders hielden met alles rekening, 
kwamen afspraken perfect na, waren 
zorgzaam en lief voor de rondlopende 
huisdieren en leverden heel erg proper 
werk af. Ze waren supervriendelijk, goed 
gezind en heel beleefd. Echt een heerlijk 
team om bij je thuis aan het werk te 
hebben!

Ilse (Deinze)
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In Leie-Schelde-Oostrand gaan we in april van start met een volgende 
groepsaankoop, waarbij we ons focussen op glasvervanging. Want als je dubbel 
glas vervangt door hoogrendementsglas (HR-glas), bespaar je tot drie keer zoveel 
energie. Bovendien heeft Fluvius de premie voor glasvervanging verhoogd tot 
16 euro per m2. In het najaar trekken we dan met deze groepsaankoop verder naar 
het Meetjesland. (AvH)

Af en toe hebben 
we nood aan extra 
hulp bij verschillende 
burgerprojecten. 
Dat gaat van zuiver administratief werk over 
belrondes tot deur-aan-deurcampagnes. 

We kunnen helaas niet altijd ver op voorhand 
voorspellen wanneer we die extra hulp nodig 
hebben. Daarom willen we een lijst aanleggen 
van studenten die we mogen contacteren, 
afhankelijk van het type werk dat we dan in de 
aanbieding hebben. 

Klik hier voor meer info 
en het vrijblijvende 
aanmeldingsformulier.

Energent 
zoekt 

jobstudent

H e b 
je zin in meer 

updates over onze 
werking? Via onze stek 

op Facebook berichten we 
heel regelmatig over alles 
wat er binnen Energent 

reilt en zeilt! Volg jij 
ons al? 

https://forms.gle/FnMqTw4dDtfEFgRx6
https://www.facebook.com/EnerGent.be
https://www.facebook.com/EnerGent.be
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Het verdwijnen van de terugdraaiende teller
Op donderdag 14 januari 2021 ging er een schokgolf door 
Vlaanderen. Het Grondwettelijk Hof besliste immers dat het 
beloofde behoud van de terugdraaiende teller bij een digitale 
energiemeter niet meer mogelijk is. Op die manier kreeg het 
draagvlak voor particuliere zonne-energie ineens een flinke 
deuk, wat we betreuren.

Om onze 700 deelnemers aan Zonnestad zo goed mogelijk te 
informeren, organiseerden we op 2 maart 2021 een digitaal infomoment over de nieuwe 
situatie. Het werd een fijne en erg interactieve sessie, waarvoor we veel lof mochten 
ontvangen. Je kan dit infomoment integraal herbekijken. Lees je liever alles even na, dan 
kan dat bij de veelgestelde vragen op de website van Zonnestad. Je vindt er bovendien 
ook alle informatie over het plaatsen van zonnepaneelinstallaties in 2021. Want ook in 
2021 blijven zonnepanelen een rendabele en klimaatvriendelijke investering! Zo boden 
we dit jaar al 45 geïnteresseerden persoonlijk advies over zonnepanelen en mochten we 
al 19 getekende offertes ontvangen. Ons project Zonnestad blijft dus inspireren! (AvH)

Maak kennis met... Jan Schelfaut
Jan Schelfaut werd in 2017 vrijwilliger bij Energent en als eerste daad gooide hij het 
energiethema warmte op tafel. ‘De maatschappelijke impact heeft Energent groot 

gemaakt’, zegt hij. 

Gezeten in zijn prachtige ecologische tuin in het hart van de 
Brugse Poort vertelt Jan dat ecologisch bewustzijn met de eerste 
natuurbeschermingen en boomplantacties zijn leven al kleurden 
in de jaren zeventig. ‘De oliecrisis legde toen de kwetsbaarheid 
van onze wereld bloot’, zegt hij. Decennia later kwam Energent via 
GMF (Gents MilieuFront) en Stefaan Claeys op zijn pad. 

Toen hij zestig werd kapte hij met zijn baan als verkoper in de 
informaticaconsulting. ‘Ik wilde business consultant in duurzame 
energie worden’, vertelt hij. Hij sloot aan bij Energent als vrijwilliger. 
‘Als ingenieur ben ik opgeleid in energietechniek. Daarnaast ben ik 
erg geboeid door de filosofische en fysische kant van energie. Bij 
Energent besloot ik als eerste met warmte voor de dag te komen. 
Ik heb aangetoond dat er iets inzat. Ik kon het niet realiseren, 
wellicht lukt het binnenkort wel.’ 

Business consultant werd hij niet meer, wel werknemer van 
Ducoop, een coöperatie die in de nieuwe wijk de Nieuwe Dokken 
een warmtenet aanlegt. ‘Ik bouw mee aan een duurzame wijk. Je 
moet maatschappelijk betrokken blijven om je goed te voelen. Dat 
hoeven daarom geen grote dingen te zijn, helpen in je straat of je 
buurt is al goed.’Jan Schelfaut

https://zonnestad.energent.be/zonnepaneelinstallatie-van-voor-2021-en-de-digitale-meter/
http://zonnestad.energent.be
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Jan onderstreept dat Energent gelukkig meer is dan technische kennis.

‘Als een clubje van alleen techneuten en zonder de inbreng van andere mensen 
zou het niet draaien. Het maatschappelijk aspect heeft een project als Buurzame 
Stroom helpen mogelijk maken.’ 

Waarmee we bij de vraag komen waar het naartoe moet met Energent. Jan denkt 
dat Energent wellicht wat commerciëler zal moeten denken om te groeien. ‘Wat 
is de doelstelling van Energent? Een energiespeler-producent te zijn. We zitten op 
een keerpunt. We moeten energieverkoper worden. Bij de verkoop zit het geld, dat 
is in onze maatschappij altijd zo, niet bij de productie. Daar zit de duurzaamheid.’ 
Jan legt uit dat je om energie te verkopen een licentie moet verwerven en de 
competentie om niet failliet te gaan. ‘Die markt is niet zo simpel. Dat zal onze 
relatie met Ecopower wat bemoeilijken, maar vanuit de coöperatieve gedachte 
moeten we daar open over zijn. Het gaat niet over monopolies, maar over volume.’

Dat je de burger toegang tot en inspraak in het economische systeem geeft, 
zoals coöperatie Energent dat nastreeft, is terecht volgens Jan. ‘De monopolisten 
zuigen te veel rijkdom naar zich. Ik ben voor herverdeling in onze maatschappij. 
Zelfs in België staat dat onder druk. We zitten op een gigantische berg geld, maar 
de verdeling zit niet goed.’ (KvK)

Colofon
Deze vennotenbrief bevat bijdrages en lay-out van Bart Turrekens, John Vandaele, 
An Van Hemeldonck, Karel Van Keymeulen en Ann Vantournhout. De beelden 

werden gemaakt door Energent of bekomen van de geïnterviewde 
personen.

Nog eens dankjewel!
We stuurden het al eens per mail, maar willen jou in deze 
brief nog eens expliciet bedanken voor het vertrouwen in 
onze coöperatie! 

Want onze kapitaalsoproep en vennotenwerving van begin 
december bleek erg succesvol! 

In twee maanden tijd werd bijna één miljoen - 987.000 euro om precies 
te zijn -  bij elkaar gebracht en mochten we 214 nieuwe vennoten 
begroeten. 

Het is alleszins duidelijk dat burgers ook in deze vreemde tijden willen 
investeren in een duurzame en klimaatneutrale samenleving. 


