


Impact vzw is een 
Climate Service Agency.

We ondersteunen overheden en het middenveld bij het realiseren van 
klimaatdoelstellingen door concrete, collectieve en ontzorgende acties te 
ontwikkelen voor hun  bewoners en leden. 



Wat doet Impact vzw? 

• Oprichten en ondersteunen burgercoöperaties, energie-transitiemodllen en crowdfunding. 

• Organiseren samenaankoop of individueel groepsaanbod isolatie, solar , ketels, … 

• Beheer van een systeem van collectieve woningrenovatie met offerte- en opvolgingstool.

• Begeleiden en selecteren van lokale aannemers voor collectieve acties.

• Organiseren  groepsaankopen groene stroom en gas voor individuele gemeenten (Zero 
Emission Solutions).

• Ondersteunen netwerken van bewoners in straten, wijken, buurten, bedrijven , …

• Ontwikkelen van klimaatactieplannen en organiseren van concrete acties.

Voor groepsacties voor steden en gemeenten werken we met een samenwerkings-
overeenkomst (geen aanbesteding) en met lokale aannemers (na selectieprocedure).



Context: Local Energy Communities

• Het ‘Clean Energy Package’ van de Europese Commissie laat toe dat burgers zich 
organiseren om stroom met elkaar uit te wisselen via het openbare net.

• Omzetting richtlijn is bezig, aanpassing energiedecreet, uitvoeringsbesluiten 
tegen de zomer.

• Stimuleren actieve betrokkenheid van burger bij energieprojecten, door creatie 
van een kader waarin burgers kunnen deelnemen in de energiemarkt.

• Samen zorgen we ervoor dat burgers hun opgewekte stroom via het net kunnen 
uitwisselen, buurtbatterijen kunnen gebruiken en lokale energienetten kunnen 
opzetten.



Project: Local Energy Communities

• Klimaatfonds Provincie West-Vlaanderen: innovatief project.

• Ontwikkeling van een innovatief en schaalbaar model om versneld Local 
Energy Communities (LEC) in West-Vlaanderen te implementeren.

• “Local & Citizen Energy Communities” worden de elektriciteitsnetten van de 
toekomst. Hernieuwbaar, lokaal, participatief, goedkoop en goed voor het 
klimaat. 

• Impact vzw en haar partners zullen  voor de Provincie West-Vlaanderen 
modellen uitwerken om “Local & Citizen Communities” snel te 
implementeren in onze steden en gemeenten. 



Onze projectpartners:

• Zero Emission Solutions (advies en consultancy, structurele 
partner).

• Hogeschool VIVES / Expertisecentrum Smart Technologies 
(structurele partner).

• Enersys Benelux (buurtbatterijen).

• Sustainable Impact Cooperation (collectieve systemen).



Globale output project:

• Handleiding (boek, site, …) voor het opzetten van LEC voor steden en 

gemeenten in WVL.

• 3 pilootprojecten.

• Inzetten op communicatie en participatie via verschillende methodes.

• Innovatieve technologieën (buurtbatterijen) en ontwikkeling sourcing

tool particulieren.

• Lerend netwerk ondersteund vanuit de Provincie West-Vlaanderen.



Meer info:

Laurent Dewilde

Impact vzw

+32 476 42 93 88

laurent@impactvzw.be

Of bij één van onze partners.

Alex.polfliet@zeroemissionsolutions.com

Koen.denys@vives.be

Frank.loosveldt@telenet.be
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