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Wat willen we in 2021 bereiken en hoe zetten we 
verschillende communicatie uitingen, de website 
en de vormgeving hiervoor in?

KetelhuisWG

Brainstormsessie communicatie en website
5 mei, 2021
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Ons doel vandaag is het samen 
bouwen aan een verhaal, de 

persoonlijkheid van KetelhuisWG. 
We identificeren de doelgroepen. We 
kijken hoe we deze doelgroepen met 
dit verhaal consistent en authentiek 

kunnen bereiken.
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Programma vandaag

Introductieronde        20 min

Visie, identiteit         40 min

-

Doelen 2021, doelgroepen   40 min

Vormgeving          20 min

-

Website            20 min
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Aanleiding is nu ook de splitsing coöperatie en energiebedrijf. 

Iedereen noemt zijn/haar essentie van het project. Wat maakt Ketelhu-
isWG zo bijzonder, waar ben je trots op. 

Visie KetelhuisWG bedrijf / coöperatie

Check: we hebben de visie samengesteld uit 
bestaande stukken, en van de website.
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Wat willen we uitstralen? Welk gevoel willen we overbrengen? Wat is 
onze Tone of Voice? Wat zijn onze merkwaarden? 

BRAND CARDS

Wie zijn wij / wat willen we uitstralen?
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Aantal leden 
KetelhuisWG

Aantal afgesloten 
energiecontracten

2020 20202021 2021 2024

WG-terrein 
zelfvoorzienend in haar 

energievraag

verbindingskracht
van bewoners

WG-terrein  

duurzame
technieken

innovatieversneller
energietransitie

Maatregelen 
gebouw

Onderzoek en voorbereiden van pakket met 
dakisolatie, mogelijk zonnepanele, HR++ glas, 
vloerisolaite in inpassing mechanische ventilate. 
Combineren van maatregelen maakt aanvragen 
van subsidie en financiering mogelijk.

Onderzoek uiterste datum 
veiligheid rookgaskanalen. 
Evt. benutten van schacht 
rookgaskanaal voor 
doorvoer warmteleiding?

Voorbereiding 
inpassing 
warmteleiding in 
gebouw.

Elektrische 
installatie geschikt 
maken voor 
elektrisch koken.

Aansluiting op 
warmtenet in 
gebouw en per 
woning gereed 
maken.
Verwijderen CV 
installatie en 
aanleg afgifteset.

Verwijderen 
aardgas-
aansluiting.

Uitvoering

Individuele CV vervanging met perspectief op 
aansluiting in 2026 heroverwegen en / of inzet 
van tweedehands ketels, resp. de nieuw te 
plaatsen ketels bij verwijdering geschikt maken 
voor hergebruik., 

Maatregelen 
woning

Energiebedrijf 
Ketelhuis WG

partner 
leveranciersver-
gunning klant-
administratie

vreemd
vermogen

Energie-
coöperatie 

Ketelhuis WG

51 % 49 %

Partner met 
inleg / samen-

werking

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 en verder
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Evt. benutten van schacht 
rookgaskanaal voor 
doorvoer warmteleiding?

Voorbereiding 
inpassing 
warmteleiding in 
gebouw.

Elektrische 
installatie geschikt 
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Wat zijn onze (communicatie) 
doelen voor het komend jaar?
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...
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Doelgroepen

Schrijf individueel de verschillende doelgroepen op die jullie als cooper-
atie en als bedrijf willen bereiken. 2 minuten

We delen de doelgroepen met elkaar: wat zijn de belangrijkste doel-
groepen, of de lastigste te bereiken? Deze gaan we in ‘empathy maps’ 
verder uitdiepen om aanknopingspunten voor het verhaal te bepalen.
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zegt denkt
doet voelt
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Doelgroepen

Naast de empathy maps nog check op aanvullende vragen: 

Welke boodschap werkt dus voor hen?

- waar komen ze
- hoe communiceren, welke middelen/media
- welke extraatjes kunnen we hen bieden
- wat trekt hen over de streep

+ zijn er nog (lokale) pers/ media die we willen bereiken?
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...
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Vormgeving

doel
(visie, wat willen 

we bereiken, 
inhoud)

beeld 
(beeldtaal, 
ontwerp)

‘merk’ 
ervaring
Ketelhuis  

WG

persoon-
lijkheid
(karakter, 

communicatie 
stijl)
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Bestaande uitingen, vormgeving
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In 2021 houdt KetelhuisWG het 
heft in eigen handen. 
We maken alles gereed voor het 
bouwen van een collectieve 
installatie voor duurzame 
verwarming van de WG-buurt.
 

KetelhuisWG, energietransitie voor het 
hele WG-terrein.  www.ketelhuiswg.nl

Wist u dat we warmte uit 
het Jacob van Lennepkanaal 

gaan gebruiken om onze 
gebouwen en huizen te 

verwarmen?

Er gebeurt 
iets bijzonders 
in onze buurt...

Samen met 
de buurt naar een 
lokaal, duurzaam

én betaalbaar 
energiesysteem.

Samen met 
de buurt naar een 
lokaal, duurzaam

én betaalbaar 
energiesysteem.

Samen met 
de buurt naar een 
lokaal, duurzaam

én betaalbaar 
energiesysteem.

Samen met 
de buurt naar een 
lokaal, duurzaam

én betaalbaar 
energiesysteem.

KetelhuisWG wenst u een
 energiek, gezond en bijzonder 

2021!

KetelhuisWG wenst u een
 energiek, gezond en bijzonder 

2021!

KetelhuisWG wenst u een
 energiek, gezond en bijzonder 

2021!

KetelhuisWG wenst u een
 energiek, gezond en bijzonder 

2021!

“ Ik vind het een 
geweldig initiatief. 
Vooral de 
aquathermietechniek 
vind ik heel leuk.” 

In gesprek met  
buurtbewoner Christa 
Bakker.

Door Jeroen de Jong, manager 
strategie en innovatie bij Baas.

Een aquathermie-systeem in de WG-
buurt bouwen en onderhouden: het 
is een prachtige opdracht vinden wij 
bij Baas Kuijpers. Vooral omdat we 
het echt samen met buurtbewoners 
aan het realiseren zijn. Als je landelijk 
kijkt wordt de energietransitie nu 
vooral gedreven door ‘planners & 
praters’, maar volgens mij zijn er 
meer ‘doeners’ nodig. En die zijn er 
op het WG-terrein. De bestaande 
gebouwen aardgasvrij maken is zeker 
niet makkelijk, maar wel degelijk 
mogelijk. Samen gaan we het voor 
elkaar krijgen! En wat ons betreft niet 
alleen op het WG.

Het lokale, duurzame en collectieve 
energiesysteem dat we aan het 
ontwikkelen zijn, is namelijk ook 
op grotere schaal geschikt om 
buurten betaalbaar aardgasvrij 
te maken. Versnelling van de 
energietransitie kan alleen door te 
werken aan schaalbare oplossingen. 
De KetelhuisWG-oplossing, waarbij 
we gebruikmaken van warmte uit het 
oppervlaktewater, kan nog heel vaak 
toegepast worden ons waterrijke land. 
En het is zoveel beter om te kiezen 
voor een lokale collectieve installatie 

dan voor een aanpak waarbij iedereen 
individueel een oplossing zoekt. 

Maar eerst het WG. In de komende 
maanden gaan we de installatie 
en het leidingsysteem in detail 
ontwerpen. We zorgen ervoor dat 
alle buurtbewoners met de nieuwe 
verwarmingsinstallatie hun huizen 
comfortabel warm kunnen krijgen, 
er warm water uit hun kranen komt 
en ze een elektrische aansluiting voor 
een inductiekookplaat krijgen. 

Zodra het ontwerp definitief is en 
we weten wie in welke gebouwen 
aangesloten wil worden, gaan 
we collectieve installaties en alle 
leidingen aanleggen. In de buurt en 
door de gebouwen, tot in de woningen. 
Daarna starten we het feitelijke 
omschakelen per woning. Tijdens de 
ombouwperiode zorgen we voor een 
tijdelijke warmwatervoorziening en 
als we klaar zijn kan iedere bewoner 
die meedoet zorgeloos genieten van 
dit prachtige staaltje buurtkracht. 

De doeners van het WG

Stuur uw oplossing voor 15 maart naar communicatie@ketelhuisWG.nl
of doe hem in de bus: Tweede Constantijn Huygensstraat 6f. 
Voor de winnaar: een uniek mondkapje van KetelhuisWG.

PUZZEL: Er staan vijf huizen in vijf verschillende kleuren op een rij. In 
elk huis woont een kopgroeplid. Geen van de bewoners heeft 
hetzelfde huisdier, heeft dezelfde energiemaatregel genomen of 
drinkt hetzelfde. Welk kopgroeplid woont waar, drinkt wat, heeft 
welke energiemaatregel toegepast - en wie heeft er vissen? 

1. Ted woont in een rood huis.
2. Hans heeft honden als huisdieren.
3. Margo drinkt thee.
4. Het groene huis staat direct links van 
het witte huis.
5. De bewoner van het groene huis 
drinkt koffie.
6. De bewoner die op inductie kookt, 
heeft vogels.
7. De bewoner van het gele huis heeft 
een warmtepomp.
8. De bewoner van het middelste huis 
drinkt melk.
9. Annette woont in het eerste huis.

10. De bewoner die dubbel glas heeft, 
woont naast de bewoner die katten 
heeft.
11. De bewoner met paarden, woont 
naast de bewoner die een warmtepomp 
heeft.
12. De bewoner die gevelisolatie heeft, 
drinkt bier.
13. Theo heeft zonnepanelen. 
14. Annette woont naast het blauwe 
huis.
15. De bewoner die dubbel glas heeft, 
woont naast de bewoner die water 
drinkt.
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Wil je lid worden of hulp en advies aan 
huis krijgen?

Ga naar KetelhuisWG.nl/aanmelden/ 
of vul dit formulier in en doe het in de 
brievenbus op WG-plein 91.

o    Ja, ik word lid van KetelhuisWG voor €12 per jaar (1 januari - 31 december 2021)
o    Ja, ik wil graag gratis persoonlijk advies en bespaarproducten van de WG-energiecoach
o    Ja, ik wil graag dat de WG-foliebrigade bij mij thuis radiatorfolie aanbrengt
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Naam: 

Adres:

Telefoon:

Mail:
Coöperatie voor lokale, duurzame én betaalbare energie

Laatste week februari -
sessie over statuten 
Energiecoöperatie KetelhuisWG

Begin maart - start gesprekken 
per gebouw 

April/mei - ALV en 
buurtinformatiebijeenkomst

AGENDA voor actuele data 
en tijden; zie KetelhuisWG.nl

De komende maanden 
overleggen we met 
bewoners over 
concrete plannen om 
aan te sluiten op het 
aquathermiesysteem.

Per gebouw aan de slag

KetelhuisWG

Begin februari kregen Stadgenoot-
huurders een brief met de mede-
deling dat Stadgenoot ontzettend 
blij is met het KetelhuisWG-
plan. Stadgenoot onderzoekt 
nu in welk tempo woningen 
aangesloten kunnen worden op 
duurzame warmte uit aquathermie. 
Ook wordt gekeken welke rol 
Stadgenoot wil innemen in de 
nieuwe warmteorganisatie.

Stadgenoot blij met 
voortgang KetelhuisWG
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Website functionaliteiten

Homepage ‘compelling story’

Lid worden

Nieuws berichten

Achtergrond lezen

Vraag en antwoord

...
+ wie doet wat?
+ bedrijf / coöperatie


