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Welkom!

Hoor je de eenden en meerkoeten die 
voorbijzwemmen, kwetteren? Kun je het 
plezier van ‘buiten zijn’ al ervaren? Dát 
gevoel, dat het goed is en goed komt, dat 
het leven leuk is. Dát is wat ik bedoel en 
wat ik andere mensen heel graag (weer) 
zou willen laten ervaren op deze prachtige 
plek aan het water.

Wat leuk dat je nieuwsgierig bent naar 
mijn idee! Ik vertel je graag welke unieke 
kans er in mijn beleving ligt voor ‘de 
eendracht in Hoorn’. 

Ik nodig je uit om je verbeelding aan te 
zetten, je voor te stellen hoe het zou 
kunnen zijn als je op het terrein van de 
oude graan coöperatie rondloopt. Voel je 
de positieve energie die er in de oude 
graansilo hangt? Ruik je de geur van pas 
gemaaid gras? Zie je de prachtige luchten 
die voorbijtrekken? 

De energiefabriek als plek om inspiratie op 
te doen, bij te tanken, uit te rusten of juist 
keihard meters te maken, je grens te 
verleggen, je blikveld te verruimen. Zelf 
weer regie te nemen en energie op te doen 
om verder te komen. Het leven heeft 
immers zoveel moois te bieden.  

Dat lijkt me fantastisch en daar neem ik je 
graag in mee!  

Renata van der Heide



3



Inhoud

Langsdoorsnede

Peil = 0

-2205

+3418

+6830

+8104

+11357

+17057

+20006

+22800

+1057

1 Idee 6

2 Ingrediënten 8

3 Partners 19

4 Proces 20



5
Langsdoorsnede

Peil = 0

-2205

+3418

+6830

+8104

+11357

+17057

+20006

+22800

+1057



6

1

Waarom?
Simon Sinek stelt dat een succesvolle 
organisatie begint met een heldere 
omschrijving van het waarom. Dat 
betekent dat je ook iets moet weten over 
mij. Waarom doe ik de dingen die ik doe?

Mijn naam is Renata van der Heide, coach 
en loopbaanadviseur. Ik beschouw het 
leven als een ontdekkingsreis naar de 
bedoeling. De reis is niet helemaal vooraf 
uitgestippeld, maar geeft je steeds de 
mogelijkheid om opnieuw te bepalen of je 
op koers ligt, te kiezen en te leren. 
Ik wil je inspireren, uitdagen en motiveren; 
zodat je plezier gaat beleven aan het 
onderweg zijn en vooral ook (je) zelf leert 
sturen.

Mijn persoonlijke missie is om mensen te 
laten zien/ ervaren hoe mooi het leven is 
en ze te helpen bij het ontdekken of 
dichterbij halen van hun persoonlijke 
opdracht. 

Daarvoor wil ik graag een plek creëren. Een 
plek waar je verrast – en geraakt wordt en 
waar je zowel letterlijk als figuurlijk 
stappen kunt zetten. Er hangt een 
positieve, creatieve vibe. Een sfeer waar je 
vrolijk van wordt, je ontspant en daardoor 
jezelf op kunt laden. Een plek waar je 
inspirerende verhalen hoort, dingen doet 
of leert, die je nog niet eerder gedaan hebt 
en nieuwe mensen ontmoet. 

Het gaat over levenskracht, genieten, 
leren, dingen doen waar je blij van wordt, 
inspiratie, ont-moeten, ‘groen/ natuur’, 
uitspannen, reizen en (op zielsniveau) 
geraakt worden. Ik denk dat de wereld 
daar een beetje mooier van wordt en dat 
gun ik jou ook! 

Gaandeweg het proces is Frank van der 
Heide (mijn man) ook steeds meer 
betrokken geraakt bij het project. Daarom 
spreken we daar waar het gaat over de 
uitvoering van het idee over ‘ons’ en ‘wij’. 
Voor meer informatie over Frank kun je op 
zijn LinkedIn profiel kijken.

Idee
“De Energiefabriek is een plek waar mensen energie en inspiratie op doen”.
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En... 
Naast de recreatieve (meer op 
ontspanning gerichte horeca- en 
verblijfs-) functie zijn er nog een 
aantal inhoudelijke zaken die ik met 
deze herbestemming zou willen 
realiseren:

• Een plek waar mensen 
ontdekken wat de bedoeling van 
(hun/ het) leven is of in ieder geval 
er dichterbij komen. Dat kan bijv. 
door een loopbaankoerstraject te 
volgen.

• Werk te maken van het 
vinden van werk (letterlijk en 
figuurlijk door ism anderen een 
nieuw en integraal programma aan 
te bieden voor mensen die zonder 
werk zitten, waarbij nadruk ligt op 
samen, in beweging komen en eigen 
kracht)

• Ecologisch bewustzijn 
vergroten: in het gebouw herkennen 
mensen het hergebruik en nieuwe 
toepassingen. Ook voorzien in eigen 
energiebehoefte door gebruik van 
bijv. zonnepanelen, gebruik van 
grijs water etc. Je kunt in dit 
verband ook denken aan bio katoen 
voor het beddengoed, matras etc.

• Sustainable  en lokaal 
sluiten hierop aan. Geënt op idee 
dat er in de buurt lokale 
afvalstromen zijn (bijv. vanwege 
sloop), die hergebruikt kunnen 
worden, voor bijv. vloer of lampen. 
Of een idee dat ik kreeg tijdens de 
open dag: de werkbanken die er 
staan, hergebruiken voor wastafels. 

• Voor restaurant: werken 
met biologische, lokale en 
seizoensgebonden ingrediënten . 

• Bieden van kansen aan 
jongeren, door met hen te werken 
in moestuin, outdoor deel, 
restaurant en hotel. 

• Stimuleren van creativiteit, 
omdat ik geloof dat we het daar in 
de toekomst van moeten hebben. 
Het is nodig om de huidige 
problemen en uitdagingen waar we 
voor staan op een andere, nieuwe 
manier te benaderen. 

“De Energiefabriek is een plek waar mensen energie en inspiratie op doen”.
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2 Ingrediënten

•  Terras aan het water
•  10 hotelkamers in de graansilo waarvan de bovenste een penthouse 
wordt

•  Yogaruimte/ meditatieruimte
• Multi-functionele zaal die gebruikt kan worden voor workshops en 
als vergaderlocatie

• Café/ restaurant waar je ook kunt werken; wifi-aansluiting
• Verhuur van kano’s, supps en of elektrische sloepen
• Winkel met leuke spullen
• Wisselende evenementen
• Tokkelbaan

 

“Een plek waar je voelt dat je leeft en dat het leven zin heeft”. Tokkelen vanaf de 
Energiefabriek, de Eiffeltoren, 
Burj Khalifa of de Johanneskerk 
in Heerde

Aanvullend op het aanbod voor 
groepen, willen we een 
tokkelbaan realiseren vanaf het 
dak van de graansilo’s, zo 
mogelijk over het water. Je krijgt 
immers ook energie als je af en 
toe uit je comfortzone stapt en 
je eigen grenzen verlegt. Idee is 
dat je hier ook met een 3d-bril 
op een unieke ervaring kunt 
beleven, variërend van een 
sprong vanaf de Eiffeltoren tot 
aan de Johanneskerk in Heerde. 
Het eerste gesprek met de 
opleiding voor multimediadesign 
en communicatie is hiervoor 
gepland. 

Uiteraard is deze tokkelbaan op 
zon- en feestdagen en in de 
vakanties geopend; we beogen 
hiermee ook voor Heerde een 
moderne, toeristische 
trekpleister te realiseren. 
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Op de volgende pagina’s roep ik m.b.v. foto’s 
de sfeer op, die ik voor ogen heb. Het zijn 
foto’s van plekken waar ik geweest ben en 
iets van het gevoel dat ik graag wil oproepen 
herken. Let op: Het gaat hierbij uitdrukkelijk 
om de sfeer; niet om de letterlijke toepassing 
van de beelden. Daarvoor bedenk ik graag 
met anderen het totaalconcept. 
Trefwoorden zijn in ieder geval: rust, vrolijk, 
creatief, hergebruik en design.

buitenterrasSuppen

Abseilen

Groentetuin

fietsverhuursloepverhuur

Kanovaren

Buitenprogramma

fleamarket
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“trefwoorden: rust, vrolijk, creatief, hergebruik en design” Hotelkamers
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Ruimtes
hotellobby

yogaruimte/ meditatieruimte

“Multifunctionele zaal die gebruikt kan worden voor workshops en als vergaderlocatie ”

multifunctionele ruimte
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Ideeën voor workshops

• Natuureducatie (moes tuinieren, zelf kweken en   
 oogsten, maar ook praktische kennis over werking  
 van planten en kruiden)
• Training solliciteren
• Netwerken, hoe doe je dat?
• Professioneel gebruik Linkedin
• Styling en persoonlijke presentatie 
• Creatief schrijven
• Kaarsen maken
• Kennis over planten
• Duurzaam en verantwoord koken (zonder pakjes   
 en zakjes)
• Creatief tekenen
• Hoe schrijf je een blog?
• Move to improve
• Dansen 
• Je huis stylen
• Tuinontwerpen 
• Storytelling

Onderwerpen voor lezingen

• Bepaalde boeken
• Reizen
• Natuur 
• Mensen die vertellen hoe ze van hun passie hun   
 werk hebben gemaakt
• Vertrouwen op intuïtie
• Positiviteit kun je leren
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Restaurant
“Biologische producten uit de omgeving en uit de eigen groentetuin”

“Goede, fairtrade koffie en thee 
met gezonde lekkernijen”
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Winkel

Winkel met leuke spullen! 

Producten die zorgen voor een 
glimlach of die mensen raken: 
gedichten, body en care, 
geurkaarsen, veronzinsels 
(Lowieke van der Heide), lekker 
zittende kleding, 
schapenvachten, ‘eerlijke’ 
producten en boeken), maar 
ook fiets en wandelkaarten en 
info over de natuur
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kamer

kamer
winkel

restaurant / lobby

vide

keuken

trap

lift

terras

begane grond

ruimte 1

ruimte 2 ruimte 3

kamer

kamer

kamersanitair + berging

vide

trap

lift

 eerste verdieping

 Impressie plattegronden 
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.

 

• In fase 2 willen we graag 
4-6 tiny houses in vorm van- en 
in lijn met het oude gebouw 
realiseren
• Met een onverwacht of 
grappig element (bijv. schom-
mel, glijbaan in het huis)
• Her en der verbinding 
mogelijk, zodat ook groepen er 
terecht kunnen 

Fase 2: Tiny houses
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Samenwerking
Het realiseren van een plek/ gebouw met 
dergelijke functies zou ik graag in 
samenwerking met andere partners doen. 
Dat doet in mijn beleving ook recht aan de 
oorspronkelijke gedachte, waarmee de 
coöperatie indertijd opgericht is. In eerste 
instantie denk ik daarbij aan: 

• Staatsbosbeheer
• Gemeente Heerde
• UWV
• Stichting beleef het kanaal
• Stichting het Gelders landschap
• De vlinderstichting
• Vogelbescherming
• Provincie Gelderland
• Zzp’ers of andere organisaties uit  
 de omgeving
• Samenwerking met onderwijs  
 (bijv. CIOS, Cibap, hotelschool)

Partners3

Trainingen   

Trainingen met 
loopbaancoaches en UWV/ 
gemeente, programma waarbij 
deelnemers in groepen 
gestimuleerd worden om in 
beweging te komen, te 
ontdekken waar hun talenten 
liggen, wat hun persoonlijke 
missie is, informatie krijgen over 
huidige manier van solliciteren 
(CV, LI-profiel, netwerken etc.) 
en samen de arbeidsmarkt gaan 
benaderen.
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Vervolg
We hopen natuurlijk dat je op of na 30 
oktober voor ons idee kiest. In dat geval 
gaan we graag verder in gesprek om de 
marsroute vast te stellen. Daarbij lijkt het 
ons heel leuk om ook de omgeving bij dit 
project te betrekken. 

Een eerste idee is om in december een 
kleinschalig foodfestival te organiseren in 
en om de Eendracht. We maken dan graag 
nader kennis met de mensen uit het dorp, 
onder het genot van een hapje en een 
drankje. Belangrijk is dan ook om van hen 
te horen, waar ze kansen zien, wat er 
eventueel ontbreekt en welke behoeften zij 
hebben. 

Met behulp van die input kunnen we aan 
de slag, en gaan we verder met het 
ontwerpen van het terrein en het verder 
indelen van het gebouw. Uiteraard is een 
nader onderzoek naar de staat van het 
gebouw vereist. Wat kan het 
bouwtechnisch hebben, wat moet echt 
vervangen worden? En waar moeten we 
rekening mee houden als we ook stappen 
willen zetten richting duurzaamheid? 
Hierbij hebben gemeente en provinciale 
overheid natuurlijk ook een belangrijke rol; 
we moeten namelijk uitzoeken wat er 
bestemmingsplan technisch mogelijk is en 
welke vergunningen nodig zijn. Alleen als 
we echt gezamenlijk optrekken, kan de 
energiefabriek een succes worden.

Onze rol
We zijn ontzettend enthousiast over dit 
idee en geloven echt dat het mogelijk is 
om de eendracht te transformeren naar de 
energiefabriek! Lees: dé plek waar je voelt 
dat je leeft en dat het leven zin heeft. We 
kunnen dit echter niet alleen en hebben 
daarbij de hulp van partners nodig. Zowel 
financieel als praktisch. 

Gezien het unieke concept en de 
hoeveelheid werk die met de ontwikkeling 
gepaard gaat, gaan we zelf de rol van 
regisseur vervullen. Renata besteedt hier 
tot realisatie ongeveer 20 uur uur per week 
aan, Frank is meer op de achtergrond 
aanwezig, maximaal 4 uur per week. 

Wat houdt dat in; we zoeken partners / 
ondernemers die gaan participeren en 
investeren in de energiefabriek, zetten de 
voorwaarden op papier, organiseren 
events, gaan aan de gang met marketing 
van de energiefabriek, en zorgen dat het 
gaat draaien! Uiteraard willen we ook zelf 
workshops en trainingen in de 
energiefabriek gaan geven. 

Proces
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We zoeken iemand die het horecadeel 
(restaurant) wil gaan runnen, eventueel in 
combinatie met het hoteldeel. Daarnaast 
zijn er ook mensen nodig voor het 
onderhoud van het gebouw en willen we 
gaan samenwerken met 
opleidingsinstituten uit de omgeving.

Afgelopen weken hebben we met heel veel 
mensen gesproken over het idee van de 
energiefabriek. Van horecamensen, koks, 
aannemers, hogescholen, ondernemers uit 
de regio, tot aan interieurontwerpers. 

Mooie creatieve ideeën zijn hierdoor verder 
gekomen en plannen voor bijvoorbeeld een 
gave en vernieuwende crowdfundingsactie 
voor het horecadeel zijn bedacht. Hoe 
mooi zou het zijn als we 200 
geïnteresseerden weten te vinden die in 
het begin €500,- investeren die ze later 
voor €650,- aan de bar terug kunnen halen 
in de vorm van lekker eten of drinken, met 
de familie of, liever nog, met vrienden, om 
samen een feest te vieren. Dan wordt de 
energiefabriek snel bekend. Speciaal voor 
deze mensen met een heel klein stukje 
‘eigendom’ organiseren we eens per jaar 
een mooi event.

In deze gesprekken in aanloop naar dit 
moment hebben we ook al een aantal 
namen gekregen van mensen die mogelijk 
geïnteresseerd zijn. Hoe leuk is dat? Daar 
gaan we verder mee aan de slag!

Als de horeca opent, het hotel de eerste 
gasten mag verwelkomen, mensen 
workshops kunnen volgen en kunnen 
genieten van de energiefabriek, dus als het 
concept staat, zullen we de regisseursrol 
blijven vervullen voor minimaal de 
eerstkomende drie jaren. Wij houden 
contact met de huurders, zijn het eerste 
aanspreekpunt, organiseren (gezamenlijk 
met de huurders) events, zorgen voor de 
marketing en daar waar nodig, kunnen we 
het concept finetunen en doorontwikkelen. 
Hiermee ontzorgen we de huidige 
eigenaren volledig. Periodiek stemmen we 
met hen af. Dit alles zal naar schatting 16 
uur per week nemen.  

De helft van de tijd tot aan de realisatie is 
onze eigen investering. De andere helft 
van de uren willen we graag betaald 
krijgen a € 65,- per uur en gemaakte 
onkosten. Dit komt dus neer op 12 uur per 
week. Na realisatie van het concept zullen 
al onze uren (16 uur per week) opgebracht 
moeten worden vanuit de exploitatie van 
de energiefabriek. 



Dank jullie wel!
Mark van der Heide, van Mark van der 
Heide Urban Design en Folkert van der 
Kooij van Oak Design ontzettend bedankt 
voor jullie hulp. Jullie maakten onze 
beelden levend, zodat we ons verhaal in 
deze brochure echt over kunnen brengen. 
Verder hebben de gesprekken met Albert 
Kooij van Dutch Cuisine/ NHL-Stenden, 
LA Group, Pim Evers (voorzitter KHN), en 
Corneel Jonkers (Bureau Over Morgen) erg 
geholpen om onze ideeën aan te scherpen 
en de businesscase te staven. Top dat jullie 
ons uitdaagden om nog eens te kijken en 
aanmoedigden om er ook echt voor te 
gaan! 

Frank en Renata van der Heide

Colofon

Initiatief 
Renata van der Heide - Loft coaching

Locatiebeelden
Zienn

30 september 2018


