ANNE is het startpunt van Stichting
NulopdeMeter Experience Utrecht

Een terugblik op het familieberaad van 30 mei
Op dinsdag 30 mei kwamen zo’n 20 leden van ANNE’s participanten bij elkaar. Een energieke meet-up waar
we onder andere stil stonden bij het familie-gevoel van ANNE. We noemen de participanten familieleden,
die allemaal op eigen wijze betrokken zijn bij het gebouw, de visie op duurzaam wonen en elkaar. Op de
agenda: waar staan we en hoe brengen we ANNE van de luiers naar de peuterschool?
De aanwezigen zijn enthousiast over de bijeenkomst. We hebben veel ideeën uitgewisseld over wie ANNE is
en hoe we meer leven in de brouwerij kunnen brengen. Het besef is er: achter iedere spijker zit een verhaal
in ANNE en dat moeten we meer naar buiten brengen. Want ANNE is ontstaan vanuit een visie, door
bijzondere samenwerkingen en veel pielen en prutsen. De ANNE-manier, werd er gezegd. Hoe brengen we
het verhaal naar buiten? Bijvoorbeeld een rondleiding voor bezoekers met een audiotour, door een student
of op basis van filmpjes. Samenwerking met Duurzaam Gebouwd, Cobouw, Energie-U, een upgrade van het
park naast het Rabo GroenHuis en natuurlijk een goed gevulde website.
Jeroen Bosma (Savepartner) – Als ondernemer zie ik echt kansen voor en bij ANNE. Ik geloof dat we
samen vraag naar onze producten en diensten kunnen creëren in de markt. Zowel voor particulieren als voor
B2B. Nu ANNE steeds meer vorm krijgt, wordt het ook steeds concreter. Zelf ga ik nu, naar aanleiding van
het familieberaad aan de slag met een filmpje voor op de website, samen met andere familieleden trouwens.
Dat is ook een voordeel, je kunt hier makkelijk partners vinden om samen te werken.
Frank Smit (OptiSolar PVT BV) – Het is mooi om te merken dat er flink wat saamhorigheid is binnen
ANNE. Iedereen is bereid om met elkaar mee te denken, en zo ontstaan mooie nieuwe ideeën. Zoals
bijvoorbeeld het PVT demodak dat wij samen met andere familieleden hebben gebouwd. We hebben
allemaal hetzelfde doel: Het blijde nieuws van de verduurzaming verspreiden. Door elkaar regelmatig te
ontmoeten bij ANNE kunnen we grotere stappen maken.
Harmke Bekkema (Stroomversnelling) – Ik vond het heel leuk en inspirerend te zien waar de anderen
mee bezig zijn. Doordat we allemaal met hetzelfde onderwerp bezig zijn, kun je zinvolle verbindingen
maken. Zo kwam ik er achter dat Jaga, net als wij, bezig is met een VVE traject. Een mooie kans om samen
te werken en zo betere resultaten te bereiken.
Pitch & Put jouw inbreng
Inmiddels hebben Energie-U en Duurzame Week aangeboden rondleidingen te geven voor bezoekers.
Maar…. Dan moeten zij wel weten wat ze kunnen vertellen. Kom daarom naar de Pithc & Put op 4 juli. We
gaan geen balletjes slaan, wel kennis en informatie uitwisselen en elkaar beter leren kennen.

Noteer in je agenda:
23-6 onthulling ANNE’s Stijl
Op 23 juni van 16.00-18.00 uur wordt ANNE’s Stijl feestelijk
onthuld door gedeputeerde Pim van den Berg en
wethouder Lot van Hooijdonk. Kom je ook?
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Laat zien wat je in huis hebt op ANNE-online.nl en Chez ANNE
Op ANNE-online heeft ieder familielid een eigen pagina waar zij kunnen laten zien wat ze doen, waarom ze
bij de familie horen en wat je als bezoeker bij ANNE kunt ervaren. Het uiteindelijke doel is dat we van de
mooie producten en diensten een aantal filmpjes kunnen laten zien; vanuit de gebruiker en de leverancier.
Op locatie zelf kun je ook bij ‘jouw’ stukje presenteren wat het is, wat het
kan en hoe het werkt. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een fotolijstje van
10x15 gebruiken. Maak gebruik van beeld, een concrete oproep in plaats
van tekst. Dat spreekt de bezoeker veel meer aan. Zie ook het fictieve
voorbeeld hiernaast. Tip: maak een QR code die verwijst naar jouw pagina
op ANNE-online voor een compleet verhaal. Dan is de verwijzing beknopt,
maar kunnen bezoekers direct kijken voor meer informatie.
Nog niet iedereen heeft de input voor de website aangeleverd. Je kunt bij
Ilse (ilse@anne-online.nl) jouw tekst, beeld en filmmateriaal aanleveren.
Ilse kan je ook helpen om een QR code te maken. Het zou toch mooi zijn
als we op 23-6 een goed en compleet overzicht kunnen geven van wat
ANNE in huis heeft!

Weet jij eigenlijk wat er bij ANNE te beleven is?
De kans is groot dat je niet precies weet wat alle andere familieleden te bieden hebben. En dat is zonde.
Daarom organiseren we op 4 juli vanaf 15.00 uur een Pitch & Put meet-up. Pitch je bijdrage en ’put’ jouw
toegevoegde waarde op de mentale kaart. Zodat de vrijwillige gidsen een enthousiaste en informatieve
rondleiding kunnen geven.
Weten wat er speelt en wat ANNE in huis heeft is belangrijk voor de hele familie. Geef je op voor de Pitch &
Put bij Ilse, ilse@anne-online.nl.

Gastoptredens
Te gast waren ook Rianne Bakker van Energie-U en Jan van de Weijer van de Beurs Eigen Huis die in
oktober wordt georganiseerd in de Jaarbeurs.

Energie-U organiseert dit jaar diverse informatieavonden voor inwoners van Utrecht;
bij ANNE. Een mooie kans voor de familie van ANNE om te laten zien wat zij ‘in huis
hebben’. Wil je een keer jouw product of dienst pitchen, op een informatiemarkt staan
of een rondleiding verzorgen? Meld je aan bij Rianne rianne@dutopia-advies.nl

In maart nam een aantal familieleden deel aan de Beurs Eigen Huis. Waaronder Jaga,
Rabobank, Sustainer Homes en Warp systems. Zij waren en zijn enthousiast en zijn ook
6, 7 en 8 oktober weer van de partij. Speciaal voor de ANNE-familie heeft de Beurs
Eigen Huis een straat gereserveerd. Je kunt tegen een speciaal tarief deelnemen.
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Het aanbod van Beurs Eigen Huis
Beurs Eigen Huis is dé beurs in Nederland voor consumenten met bouw- en verbouwplannen. Twee keer per
jaar verwelkomen we in Jaarbeurs Utrecht ruim 25.000 bezoekers die meer en meer op zoek zijn naar
e
duurzame en energiezuinige toepassingen voor hun woning. Op 6, 7 & 8 oktober vindt de 16 editie plaats.
Door de samenwerking tussen ANNE en Beurs Eigen Huis bieden we een unieke kans voor de familieleden
van ANNE om deel te nemen aan de beurs in het “ANNE-straatje”. In dit straatje zijn 8 standlocaties van
9m2 (3x3) of 12m2 (4x3) beschikbaar. In het ANNE-straatje krijg je 20% korting op de deelnamekosten. Je
kunt je inschrijven tot 23 juni. Klik op http://www.realiseerjedroomhuis.nl/exposanteninfo-bouw-verbouwnajaar-2017/ voor meer informatie over Beurs Eigen Huis of neem contact op met Jan van de Weijer voor
meer informatie over deelname aan het ANNE-straatje (jan@expocommunications.nl – 076-5710351)
Voordelen van deelname:
•
•

•

Direct contact met doelgroep particulieren die bezig zijn met verduurzaming van de
bestaande/nieuwbouw woning
Directe link met beurslocatie en ANNE. De familie presenteert zich op de beurs, Team ANNE zorgt
voor een ‘open deur’ en goede koffie bij ANNE. Je kunt natuurlijk ook zelf vervolgafspraken bij
ANNE maken of geïnteresseerden meenemen
Kick-off beurs vindt voor alle exposanten (ca. 250) plaats bij ANNE op 8 september

Actiepunten
1.

Laat zien wat je ‘in huis’ hebt, op ANNE-online én op locatie

2. Don’t forget the guide. Pitch & Put jouw bijdrage op 4 juli
3. Neem contact op Rianne van Energie-U als je een informatie avond wil mee-maken
4. Meld je voor 23 juni aan voor deelname aan de Beurs Eigen Huis
5. Kom op 23 juni naar de onthulling van ANNE
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