
 

Vragen, antwoorden en actiepunten op basis van  de enquête over het reilen en zeilen van 

de Zaanse Energie Koöperatie. 

 

Aantal ingevulde enquêtes: N=65  (15%) 

Aantal uitgezette enquêtes: 459 

Het aantal ingevulde enquêtes is laag. Het kan zijn dat U geen enquête heeft ontvangen of dat deze 

in de SPAM-folder is beland. Dan betekent dit laatste ook, dat U geen ZEK-krantjes van ons ontvangt. 

Als dat zo is, kunt U dit melden aan antonet.warger@zaanse-energie-kooperatie.nl  

Hieronder vindt u de vragen, de antwoorden en de acties, die wij als Zaanse Energie Koöperatie gaan 

ondernemen het komende jaar. 

Hoe lang bent u bij de ZEK betrokken? 

Wat opvalt is dat de meeste leden zich tussen de 1 en 5 jaar geleden hebben aangemeld. 

Actiepunt: werving nieuwe leden. 

Waar bent u tevreden over? 

1. De leden zijn tevreden over de manier waarop het bestuur hen op de hoogte houdt door 

middel van de ZEK-krant en de informatieavonden. 

2. De leden zijn tevreden over de acties die het bestuur onderneemt t.a.v. onze ‘corebusiness’.   

3. De leden zijn tevreden over de inzet van het ZEK-bestuur, de deskundigheid en de 

transparantie. 

4. De leden zijn tevreden over de uitgevoerde warmtescans. 

Wat zijn uw wensen? 

1. De leden wensen, dat de ZEK door kan gaan op de ingeslagen weg. Daarnaast zijn een aantal 

specifieke wensen geformuleerd. De wensen zijn: de mening van het bestuur kenbaar maken,  

meer aan de weg timmeren, jongeren betrekken, meedenken in plannen gemeente t.a.v. 

warmtetransitie, voortrekkersrol nemen en samenwerken met andere kleine coöperaties. 

2. De leden wensen aandacht voor verduurzaming en windenergie. Het opwekken van zonne-

energie wordt nauwelijks genoemd.  

3. De leden wensen op de hoogte gehouden te worden, met name ten aanzien van 

ontwikkelingen van de transitie. Ten aanzien van de website zijn een aantal specifieke 

wensen geformuleerd te weten actualiseren en moderner inrichten.  



4. De leden hebben een aantal specifieke wensen ten aanzien van energiebesparing 

geformuleerd, te weten energiebesparing binnen de eigen woning.   

Actiepunten: jongeren betrekken, aandacht besteden aan actuele ontwikkelingen door middel van 

een nieuwsbrief die twee keer per jaar uitkomt, naast de ZEK-krant, die drie keer per jaar 

verschijnt.   

Welke thema’s in de ZEK-krant spreken u het meeste aan? 

1. De leden spreken artikelen aan die gaan over nieuwe initiatieven rondom het opwekken van 

energie en de praktische uitvoering daarvan. Ook zijn artikelen over windenergie, 

duurzaamheid en zonne-energie in trek.  

2. De leden spreken artikelen aan rondom het besparen van energie in hun woonomgeving.  

3. De leden spreken artikelen aan over bewustwording, met name via persoonlijke ervaringen 

over energiegebruik en -besparing.   

Actiepunten: continueren van bovenstaande punten.  

Waar wilt u nog meer over worden geïnformeerd via de ZEK-krant? 

1. De leden willen geïnformeerd worden over de actuele situatie en toekomstige duurzame 

projecten rond energiebesparing en zon- en windenergie.   

2. De leden willen geïnformeerd worden over het realiseren van energiebesparing.  Ook zijn er 

zorgen (alarmerende achteruitgang biodiversiteit).  

3. De leden willen voorlichting ontvangen over nieuwe ontwikkelingen rondom 

energiebesparing en -opwekking. 

4. De leden willen de mening van de bestuursleden weten. 

Actiepunten: aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen, verduurzaming en het openen van de 

rubriek: ‘Het bestuur aan het woord ‘.   

Wilt u een bijdrage leveren aan de ZEK? Zo ja dan kunt U uw naam en uw bijdrage doorgeven aan 

antonet.warger@zaanse-energie-kooperatie.nl 

1. Veel leden vinden hun financiële ondersteuning voldoende. 

2. De leden die meer betrokkenheid willen tonen kunnen worden benaderd. 

Actiepunt: wat ons betreft kunt u als lid veel betekenen voor de kwaliteit die de ZEK neerzet: geef u 

op. Verduurzamen doe je samen.  
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