
Doorpakken met energietransitie, 
ook in tijden van Corona 

De situatie rondom het Coronavirus is bovenal een 
kwestie van onze volksgezondheid, waarbij iedereen 
hoopt op een spoedig einde van deze crisissituatie. 
Naast alle maatregelen om het virus te beteugelen, 
neemt de centrale overheid terechte stappen de eco-
nomie te behoeden voor verwoestende gevolgschade.

SolarEnergyWorks is proactief als het om buurtparticipatie 
gaat en is gewend de omgeving al in een vroeg stadium in 
het proces te betrekken. Keukentafelgesprekken voor direct 
aanwonenden en informatieavonden voor omwonenden zijn 
een vaste waarde in onze aanpak. Daarbij delen we inzichten 
over de landschappelijke inpassing en bieden we diverse 
opties tot financiële participatie en het lokaal afnemen van 
stroom van het park in kwestie.

De situatie rondom Corona vraagt ons opnieuw invulling te 
geven aan deze initiatieven. Dit vergt een nieuwe aanpak, 
zowel in werkwijze als in techniek. Het zal voor iedereen 
even wennen zijn aan deze nieuwe dynamiek.Maar wat kunnen wij er zelf aan doen om in deze 

lastige en vooral onzekere periode toch door te pakken? 
 
Door de Coronacrisis lijkt de samenleving vrijwel tot 
stilstand te komen. Iedereen houdt de adem in en wacht af. 
Begrijpelijk misschien, maar onverstandig en onnodig. Want 
ontwikkelingen die essentieel zijn voor de toekomst komen 
daardoor stil te liggen.

Communicatieplan 
Contact in tijden van Corona

Factsheet



Apps op mobiel en laptop:

Teams

Optioneel: Zoom, Skype en FreeConference

Apps op mobiel en laptop:

Teams

Open Broadcast Software

Facebook

Youtube

Optioneel: Zoom, Skype en FreeConference

VERGADEREN IN GROEPEN
• Videobellen:  Microsoft Teams

ExternSolarEnergyWorks

SolarEnergyWorks

Apps op mobiel en laptop:

WhatsApp

Outlook

Teams

Optioneel: Zoom, Skype en FreeConference

1 OP 1 GESPREKKEN
• Mailen:  Microsoft Outlook
• Chatten:  WhatsApp
• Bellen:  Mobiel en via WhatsApp
• Videobellen:  Microsoft Teams

Extern

Devices nodig

INFORMATIEBIJEENKOMST
• Videobellen:  Microsoft Teams
• Studio: Open Broadcast Software

Extern

Eigenaar SEW
Projectm. SEW

Architect
Studio-omgeving

Begeleider

Presenteren
Chatten

Livestream

Vragen over dit communicatieplan? 
Neem contact op met Wesley Dorrius, tel. 06 832 523 43
wesley.dorrius@solar-ew.com

PROBLEEMANALYSE COMMUNICATIE MET DERDEN

Aangezien het wordt afgeraden om met meer dan 3 personen in 1 
ruimte te zijn, heeft dat impact op de communicatie. De volgende 
contactmomenten zullen wij anders gaan inrichten:

1 op 1-gesprekken
Contactmomenten zoals keukentafelgesprekken en op bezoek 
bij bijvoorbeeld een landschapsarchitect is niet meer mogelijk op 
de manier zoals wij dat gewend zijn. De middelen waarmee we 
al bekend zijn, zoals mailen, telefoneren en chatten via mobiel 
en laptop, blijven we uiteraard toepassen. Wat voor een aantal 
contacten nieuw zou kunnen zijn, is videobellen. 

Gesprekken in groepen
Ook contactmomenten met meerdere personen en het organiseren 
van informatiebijeenkomsten zullen wij op een andere manier 
gaan inrichten. Informatiebijeenkomsten zullen op afstand worden 
georganiseerd, waarbij in een studio-omgeving een presentatie zal 
worden gegeven door SolarEnergyWorks samen met bijvoorbeeld 
een landschapsarchitect. Partners en andere belanghebbenden 
kunnen deze presentatie online volgen en vragen stellen. 

Het functioneel en effectief inrichten van een online-overleg is 

in alle gevallen maatwerk, waarbij we graag met de gemeente in 
gesprek treden over hun specifieke wensen. Daarbij zijn zaken 
als privacy en goede vastlegging en rapportage van het grootste 
belang.  SolarEnergyworks heeft de know-how en werkt met 
professionele partijen om technische en foutloze invulling te 
garanderen.

Devices nodig


