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Agenda 
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1. Opening, voorstelronde, uiteenzetting doel van de bijeenkomst - Silvan
15.00 – 15.15

2. Introductie van een raamwerk voor het ontwerp, uitvoering en 

coördinatie van communicatie activiteiten - Ronald

15.15 – 15.45

3. Inventarisatie van bestaande informatie, acties, ervaringen en 

voornemens
- Allen

15.45 – 16.15 

4. Identificatie van communicatie acties - Allen
16.15 – 16.45 

5. Conclusies, afspraken en vervolg - Silvan
16.45 – 17.00



1. Opening, voorstelronde, doel van 
de bijeenkomst
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Doelstellingen

> Eenzijdige, negatieve beeldvorming wegnemen

> Inzicht vergroten bij belanghebbenden over biomassa en bio-energie

▪ Zorgen voor een positief investeringsklimaat voor bio-energie

▪ De positie van bio-energie behouden en versterken in de energietransitie

4



Belangrijk

▪ Zorg voor een heldere boodschap

▪ Zorgvuldige, feitelijke onderbouwing

▪ Benut de al beschikbare informatie en activiteiten

▪ Benut ook de beschikbare expertise

▪ Verenig de krachten – samenwerking 

▪ Ken je doelgroepen

o Beslissers

o Beïnvloeders

o Gebruikers en producenten

▪ Goed georganiseerde combinatie van activiteiten 
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2. Raamwerk voor het ontwerp, 
uitvoering en coördinatie van 
communicatie activiteiten
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Raamwerk

Zes elementen
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1. Doelstellingen

2. Doelgroepen

4. Strategie – Acties, Partners, Planning

3. Kernboodschappen

5. Budget

6. Monitoring, Review



2. Doelgroepen

Extern: beslissers en beinvloeders
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o Politiek: 
Gemeenteraden, 

Provinciebestuur, 

Tweede Kamer, 

Regering

o Olie en gas 
industrie

o Media 

o Weten-
schappers

o NGO’s 

o Buurt-
bewoners

Beïnvloeders:Beslissers:

o Financieel:
Investeerders

▪ Verschillende belangen.

▪ Oprechte vragen en zorgen.

▪ Verschillende percepties.

▪ Principiële standpunten.



2. Bio-energie sector

Grote diversiteit met eigen toepassingen en discussiepunten
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3. Kernboodschappen

Voorbeelden:
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▪ Bio-energie versnelt de energietransitie.

o Borgt energiezekerheid bij piekbelasting van elektriciteitsnetwerk.

o Zorgt voor basislast met name bij verduurzaming van Stadsverwarming.

o …

▪ Biomassa moet duurzaam zijn, en is duurzaam.

o De duurzaamheid wordt gegarandeerd met certificering en/of wet- en regelgeving, en de vereiste CO2-reductie leveren.

o De oorsprong van de gebruikte biomassa moet traceerbaar zijn tot de bron. 

o Vandaag is alle gebruikte biomassa in Nederland duurzaam: 82% van de gebruikte houtige biomassa komt uit Nederland. Dit zijn 

vooral rest- en afvalstromen en hebben daarmee een laag risicoprofiel voor de duurzaamheid.

o …

▪ Bio-energie helpt de de biobased economy.

o Faciliteert de mobilisatie en beschikbaarheid van duurzame biomassa grondstoffen.

o Stimuleert de ontwikkeling van technische standaarden en productkennis, logistieke expertise en infrastructuur.

o Is onderdeel van de cascadering van het gebruik van biomassa.

o …



3. Kernboodschappen

Voorbeelden:
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▪ Bio-energie is een zeer diverse sector. 

o Per toepassing zijn grote verschillen in het gebruik, het volume, de herkomst de aard en de duurzaamheidsprofielen van biomassa.

o Veel productie, van biomassa bron tot eindgebruik, is lokaal.

o … 

▪ Bio-energie versterkt de Nederlandse economie.

o Korte, lokale productieketens zorgen voor lokale werkgelegenheid en economische productiviteit.

o Nederland is toonaangevend in R&D en innovatie van verbrandings- en verwerkingstechnologieën. 

o …

▪ Biomassa bij- en meestook.

o Bij- en meestook is een tijdelijke maatregel om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten.

o De duurzaamheid van de gebruikte biomassa is geborgd in wet- en regelgeving.

o Als het maximaal toegestane volume bij- en meestook wordt gerealiseerd, vormt dit ~20% van alle bio-energie productie in 

Nederland (en ~16% van het totaal van alle hernieuwbare energie).

o …



3. Uitgangspunten

Bijvoorbeeld:

▪ Ga uit van de eigen kracht

o Argumenteer vanuit de feitelijke prestaties en noodzaak van de bio-energie

▪ Wees eerlijk, oprecht en authentiek 

o Vertel je eigen verhaal

o Ontken niet de vragen en problemen zoals die door derden worden beleefd

▪ Gebruik de kracht van de herhaling

o Via verschillende media

o Via verschillende afzenders (binnen en buiten de bio-energie sector)
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4. Acties

Bijvoorbeeld:
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o Beïnvloeders

o Beslissers

▪ Kenniscentrum bio-energie
o Centraal informatiepunt
o Gebruik wat er al is!

▪ Lobby
o Position papers
o Eén-op-één gesprekken
o Master classes
o Kamer briefings

▪ Zien is geloven
o Bio-energie in beeld brengen

▪ Participatie
o Greendeal Participatie van de 

omgeving bij energie projecten

▪ Informatie bijeenkomsten
o Pers lunches

o Bio-energie
sector

▪ Empowerment
o Gezamenlijke communicatie strategie



3. Inventarisatie van bestaande 
informatie, acties, ervaringen en 
voornemens
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Rondje om de tafel

▪ NBKL

▪ AVIH

▪ Platform Duurzame Biobrandstoffen

▪ Groen Gas Nederland

▪ PBE

▪ Procede Biomass

▪ Nuon-Vattenfall

▪ Inbreng van MPD, BEC Cuijk, ZON, BEON 
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4. Identificatie van communicatie 
acties
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Aan het werk! 

Drie posters:
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DOELGROEPEN

1. Beslissers
• Raadsleden
• Gedeputeerden
• Tweede Kamerleden
• Ministers
• Investeerders

2. Beinvloeders
• Media
• NGO’s
• Wetenschappers
• O&G industrie
• Buurtbewoners
• Gepensioneerden

3. Bio-energie sector 
• …

4. …

KERNBOODSCHAPPEN

▪ One-liner
o Argumenten/motivatie

COMMUNICATIE-ACTIES

Actie – Doelgroep – Kernboodschap
Combinatie



Aan het werk! 

Plak je 3M’s
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DOELGROEPEN

1. Beslissers
• Raadsleden
• Gedeputeerden
• Tweede Kamerleden
• Ministers
• Investeerders

2. Beinvloeders
• Media
• NGO’s
• Wetenschappers
• O&G industrie
• Buurtbewoners
• Gepensioneerden

3. Bio-energie sector 
• …

4. …

▪ Voeg doelgroepen toe, anders dan al 

aangegeven

▪ * plaatsen bij drie doelgroepen die jij 

het belangrijkste vindt



Aan het werk! 

Plak je 3M’s
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KERNBOODSCHAPPEN

▪ One-liner
o Argumenten/motivatie

COMMUNICATIE-ACTIES

Actie – Doelgroep – Kernboodschap
Combinatie

▪ Beschrijf de drie 

kernboodschappen 

die jij het belangrijkste 

vindt

▪ Beschrijf drie communicatie acties die jij 

het belangrijkste vindt, en geef daarbij 

aan welke Doelgroep – Kernboodschap 

combinatie daar bijhoort.



5. Conclusies, afspraken en vervolg
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Afsprakenlijst

▪ Verslag van de meeting

▪ Inhoudelijke resultaten

o Verwerking van uitkomsten tot een concept-communicatieplan

▪ Informeren en betrekken van onze achterban

▪ RVO – 16 juli 

▪ NVDE – 5 september 

▪ Volgende meeting
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