
Onze missie

De missie van de Vereniging Blauwvinger Energie geeft onze reden van bestaan en dient 
als standaard waarop wij onze acties en beslissingen afwegen:

 De energievoorziening van de Zwolse samenleving volledig autonoom
en duurzaam maken, op eigen bodem.

 Zwolse inwoners, bedrijven, organisaties en overheden inspireren, motiveren, 
faciliteren en praktisch ondersteunen bij het optimaliseren en verduurzamen
van hun energiegebruik.

 De financiële en maatschappelijke voordelen van de verduurzaming geheel
ten goede en ten groei laten komen aan de Zwolse samenleving.

 Een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van zelfredzaamheid
en sociale cohesie van de inwoners van Zwolle.

 Samen met anderen bijdragen aan de ontwikkeling van Zwolle tot en behouden 
als Duurzame Economische Topregio. 

  Bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. 

 



Onze visie 
Onze visie is:

1) Samen verantwoordelijkheid nemen: wij nemen onze verantwoordelijkheid 
door het in beweging brengen van de Zwolse samenleving: energie is het 
fundament onder onze samenleving. Het is zo vanzelfsprekend en onmisbaar, 
elke dag opnieuw. 

2) Bewustwording en draagvlak zijn de basis: er liggen grote kansen en 
mogelijkheden voor het verduurzamen van onze energievoorziening. Draagvlak 
is nodig om woorden in daden om te zetten. Wij creëren ‘sense of excitement’ 
en ‘sense of urgency’! 

3) Inspireren, motiveren en verenigen: Blauwvinger Energie heeft als 
belangrijkste activiteiten Zwolle te inspireren, motiveren en te verenigen om 
de energievoorziening te verduurzamen.

4) Energie besparen én duurzaam opwekken: wat je niet verbruikt hoef je 
ook niet op te wekken. Daarom is het belangrijk dat energieverspilling gestopt 
wordt. Wat we dan nog nodig hebben, halen we uit schone bronnen.

5) Van, voor en door Zwolle: Zwolse inwoners en bedrijven krijgen als eerste 
gelegenheid te participeren in en realiseren van energieprojecten. 
Samen de lasten, de lusten en het eigendom. 

6) Lokaal waar mogelijk, (boven-)regionaal waar gewenst: we realiseren 
onze doelen in Zwolle. Daarbij is samenwerking en overleg op regionaal, 
provinciaal of landelijk niveau nodig. Dit helpt weer aan de versnelling in de regio.

7) Samen bereiken we meer: met inwoners, ondernemingen, organisaties, 
onderwijs & onderzoek en de overheid werken we samen aan het bereiken 
van onze Zwolse doelen. Blauwvinger Energie trekt met andere duurzame 
initiatieven samen op.

8) Politiek en overheid zijn partners: zij spelen een belangrijke rol in het 
verduurzamingsproces. Daarom is overleg en samenwerking cruciaal. 

9) Duurzaamheid is meer dan energie: het is een breed begrip dat gebruikt wordt 
voor o.a. voedsel, vervoer, productie, zorg en werk. Energie vormt daar één 
(belangrijk) aspect van. 

10)  Planmatig praktisch werken en kansen grijpen: onze duurzame doelstellingen
bereiken we op een gestructureerde manier. Daarbij grijpen we onverwachte 
kansen onmiddellijk! Dit past bij een professionele organisatie.


