
Uitdagingen en kansen: vragen over het verhaal en over 
de weg naar de toekomstige cVPP

De deelnemers herlezen het geschreven verhaal over hun initiatief en proberen zich het toe-
komstscenario voor te stellen. Met dat in het achterhoofd kijken ze terug naar het heden.  

Door terug te kijken naar het heden kunnen de deelnemers nagaan hoe de keuzes en acties van 
vandaag de mogelijkheden van een toekomstige cVPP zullen beïnvloeden, wat de noodzakelijke 
stappen zijn om de toekomstige cVPP te bereiken en welke uitdagingen en kansen op korte en 
middellange termijn kunnen worden verwacht. 

UITDAGINGEN EN KANSEN TEMPLATE 

Deze tool wordt gebruikt in stap 5 van het backcastingproces. 
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Uitdagingen en kansen: vragen over het verhaal en over 
de weg naar de toekomstige cVPP

Opdracht: Sjabloon in te vullen door de deelnemers:  
Lees het verhaal over jouw initiatief en probeer je in deze toekomstige situatie voor te stellen. 
Probeer daarna de vragen te beantwoorden en het sjabloondocument in te vullen.  
NB: er zijn geen verkeerde antwoorden. Schrijf op wat voor jou relevant is. 

Stel aan het einde van deze opdracht de vraag:
Heb je nog opmerkingen en/of suggesties voor veranderingen in het verhaal?  

Waarden:  

o Zijn de waarden in het proces naar de realisatie van de cVPP veranderd? 
(bijv. een verandering in de prioriteiten)? 

o Zo ja, hoe?  Waarom? 
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Uitdagingen en kansen

Praktijken:  
 
Organisatorische structuur in de toekomstige situatie
o Wat waren in het proces naar de realisatie van de cVPP de grootste uitdagingen (en/of 
 onzekerheden) met betrekking tot de organisatiestructuur, de manier van besturen en de  
 energiegerelateerde praktijken? 
o Hoe en wanneer heb je deze uitdagingen aangepakt en met welk resultaat? (kun je dit op de 

tijdlijn markeren met de letter C?) 
o Heb je hierin externe hulp/ondersteuning gekregen? Van wie en hoe? 
o Welke veranderingen in de organisatiestructuur waren nodig en waarom? 
o Welke (eventuele) mogelijkheden hebben zich voorgedaan die invloed hebben gehad op uw 

organisatiestructuur, de wijze van besturen, de energiepraktijk? Wanneer? (markeer deze op 
de onderstaande tijdlijn met de letter O).  

Praktijken en routines voor huishoudens in de toekomstige situatie
o Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor huishoudens geweest die zich hebben  

voorgedaan in het proces om de cVPP te realiseren - in termen van veranderingen in hun  
dagelijkse praktijken en routines / manieren van doen? 

Tijdslijn om uitdagingen, kansen en veranderingen te markeren 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Uitdagingen en kansen 

Technologiën en fysieke elementen: 
o Wat waren de belangrijkste technische en fysieke uitdagingen en onzekerheden in het proces 

naar de realisatie van de cVPP? 
o Hoe en wanneer heeft u deze uitdagingen aangepakt en met welk resultaat? (kunt u dit op de 

tijdlijn markeren met de letter C?) 
o Heeft u hierin externe hulp/ondersteuning gekregen? Van wie en hoe? 
o Welke (eventuele) mogelijkheden hebben zich voorgedaan die de fysieke en technische  

keuzes voor de cVPP hebben beïnvloed? (kunt u dit op de tijdlijn markeren met de letter O?) 

Infrastructuren :
o Wat waren de belangrijkste infrastructurele uitdagingen en onzekerheden in het proces naar 

de realisatie van de cVPP? (bijv. slimme meters, aansluiting op het net) 
o Hoe en wanneer heeft u deze uitdagingen aangepakt en met welk resultaat? (kunt u dit op de 

tijdlijn markeren met de letter C?) 
o Heeft u hierin externe hulp/ondersteuning gekregen? Van wie en hoe? 
o Welke (eventuele) kansen hebben zich voorgedaan die de infrastructurele aspecten van de 

cVPP hebben beïnvloed? (kunt u dit op de tijdlijn markeren met de letter O?) 
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Uitdagingen en kansen
Beleid :
o Wat zijn de belangrijkste beleids- en regelgevinggerelateerde uitdagingen en onzekerheden 

geweest in het proces naar de realisatie van de cVPP?
o Hoe en wanneer heb je deze uitdagingen aangepakt en met welk resultaat? (kun je dit op de 

tijdlijn markeren met de letter C?) 
o Heb je hierin externe hulp/ondersteuning gekregen? Van wie en hoe? 
o Kun je op de onderstaande tijdlijn aangeven wanneer je de onzekerheden hebt aangepakt? 
o Wat zijn (eventuele) mogelijkheden op het gebied van beleid en regelgeving? (bijv. subsidies) 

(Kun je dit op de tijdlijn markeren met de letter O?)
 

 

 

Middelen | Netwerk; kennis (knowhow, vaardigheden); financiële middelen :
o Wat zijn in het proces naar de realisatie van de cVPP de belangrijkste uitdagingen en  

onzekerheden geweest in termen van financiële, relationele en kennisbronnen? 
o Hoe en wanneer heeft u deze uitdagingen aangepakt en met welk resultaat? (kun je dit op de 

tijdlijn markeren met de letter C?) 
o Heb je hierin externe hulp/ondersteuning gekregen? Van wie en hoe? 
o Wat zijn (eventuele) kansen geweest op het gebied van financiële, relationele en kennisbron-

nen? (Kun je dit op de tijdlijn markeren met de letter O?)
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