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Inleiding 

Achtergrond 

Het Gelders Energie Akkoord (GEA) legt de lat hoog. Met een voortvarende aanpak wil het GEA 
bereiken dat in 2020 60.000 huizen 2 labelstappen hebben gezet. 1000 van deze huizen zijn dan al 
energieneutraal, 10.000 woningen hebben een plan om daar te komen en 5000 hebben de eerste 
stap gezet om daar te komen. Deze  aanpak is beschreven in het Uitvoeringsplan Gelders Energie 
Akkoord 2016-2019 in hoofdstuk 2. Een van de onderdelen van deze aanpak is om in specifieke 
wijken of zelfs op straatniveau intensief aan de slag te gaan. Deze aanpak organiseert het GEA naast 
een Gelderland brede communicatie campagne ‘wijk van de toekomst’. Ook wil het GEA de 
energieloketten versterken en specifieke aandacht voor VvE’s en de huursector.  
Het uitvoeringsplan zegt over deze wijkgerichte aanpak: De focus ligt op het maatschappelijke proces 
in de wijk, opereren, uiteindelijk richting een gasloze wijk, de zgn. “Wijk van de Toekomst” (Ruiken, 
2016). Tussen 2016 en 2019 wil het uitvoeringsplan in iedere gemeente in Gelderland zo’n wijk 
geselecteerd hebben. 
 

Dit proces wordt vormgegeven door de programmatafel Wijk van de Toekomst als onderdeel van de 

GEA-uitvoeringsstructuur. Deze programmatafel zal in de uitvoering nauw samenwerken met de 

programmatafel energie opwek en besparing door burgers.  

 

Om de voorbereiding van beide programma’s te faciliteren is een inventarisatie en analyse van 
kennis en ervaringen van deelnemers aan de tafels en bij andere deskundigen gemaakt. Met deze 
kennis zijn de programmatafels beter en sneller in staat om afgewogen keuzes te maken over de 
invulling van de programma’s.  
 

Van mei tot september zijn de vragen en ideeën over het programma bij de programmatafel 

opgehaald middels interviews en een gezamenlijke sessie op 28 juni 2016 (bijlage 1 en 2). Op basis 

van de uitkomsten en vragen zijn aanvullende interviews afgenomen, bijeenkomsten bijgewoond en 

is literatuur en web onderzoek uitgevoerd om een beeld te vormen van reeds ontwikkelde en nog 

ontbrekende kennis. Er zijn twee bijeenkomsten van de programmatafel gefaciliteerd, in overleg met 

het secretariaat en er is overleg geweest met secretariaat, Alliander en provincie over de uitvoering. 

Het resultaat van deze verkenning ligt voor u. Het stuk is ook goed te gebruiken door wijken van de 

toekomst zelf. In dit verslag treft u aandachtspunten die in ieder buurtproces aandacht verdienen. 

Leeswijzer 

In de voorbereiding en uitvoering van een wijkproces wordt geschakeld tussen verschillende 

schaalniveaus. Van de burger naar het buurt of wijkniveau, het niveau van professionals om de wijk 

heen en het hogere abstractieniveau van het GEA.  

 

In dit rapport hebben we ons beperkt tot het wijk en bewonersniveau. Hoofdstuk 1 geeft de context. 

In hoofdstuk 2 zijn de verschillende elementen die in een wijkproces meespelen om het te versnellen 

of vertragen benoemd. Omdat een wijkaanpak alleen succesvol kan zijn als de bewoners en 

huiseigenaren mee kunnen komen is in hoofdstuk 3 een schets gegeven van principes op persoonlijk 

niveau in relatie tot de energietransitie. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 aandacht gegeven aan 

kosten en techniek. Omdat deze onderwerpen bij de geïnterviewden al bekend waren is hier minder 

aandacht aan besteed. 
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Extra aandacht is wel besteed aan de literatuurlijst. Deze lijst is overcompleet voor dit rapport maar 

de verschillende rapporten en notities vormen een kennisbank. Om deze ook beschikbaar te maken 

worden de rapporten op één plaats bij elkaar gezet waar ze kunnen worden gedownload 

(http://www.lichtebries.nl/wijkvandetoekomst.html) 
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1 Over de opgave, oplossingsrichtingen en aandachtspunten 

1.1 Over de opgave 

Een meerderheid van experts en professionals is van mening dat we, willen de klimaatdoelen van 

Parijs halen, alles op alles moeten zetten om de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. De 

veroorzakers van CO2-uitstoot zijn in meerdere categorieën te verdelen. Het ministerie van 

economische zaken benoemt er in het energierapport vier; mobiliteit en transport, verwarming van 

gebouwen (lage temperatuurwarmte), warmte voor industrie (hoge temperatuurwarmte) en 

elektriciteit (kracht) (Min EZ, 2016).  Het IPCC maakt een andere indeling en voegt land-, tuin- en 

bosbouw toe en voegt elektriciteit en warmteproductie samen als CO2 producent met daarbij de 

doelen waarvoor warmte en elektriciteit wordt opgewekt (figuur 1).   

 
Figuur 1: Uitstoot van CO2 uit verschillende bronnen (IPCC) 

In een recent verschenen boek wordt nog een categorie toegevoegd; de verlegde uitstoot van 

productie van gebruiksgoederen. Ieder product wat je koopt heeft een CO2 voetafdruk in het land 

waar het gemaakt is. Deze voetafdrukken bij elkaar opgeteld blijken een enorme impact te hebben 

op de CO2-uitstoot (Porcelijn, 2016). 

 

Uit bijna ieder onderzoek blijkt dat, om een reductie van 80-90% op de CO2-uitstoot te behalen in 

2050 alle sectoren in alle categorieën in alle landen een enorme opgave hebben. Er is dus geen 

sprake van of, of maar van en, en, en. Volgens alle geïnterviewde personen en verschillende 

publicaties betekent dit voor de bebouwde omgeving, en de woonwijken als onderdeel daarvan, een 

streven naar gasloos binnen 20 jaar (Hier, 2016, RLi, 2016, Natuur en Milieu, 2016). 

 

1.2 Oplossingsrichtingen naar CO2 neutraal 

In het Energierapport geeft het ministerie van EZ aan dat ‘aardgas in 2050 nog – beperkt – ingezet 

wordt voor transport en hoge temperatuur benutting’. (Min. EZ, 2016, 2015). Maar hoe deze 

transitie in een 30 jaar plaats moet vinden wil de rijksoverheid aan gemeenten overlaten.  

Verschillende essays wijzen erop dat de landelijke overheid een kader zal moeten creëren en 

gemeenten moet verplichten om bij alle bestemmingsplannen een strategie voor ‘CO2-neutraal in 
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2050’ op te nemen (Hier opgewekt, 2016). Pas als dat gebeurt zal de gevoelde urgentie bij burgers, 

installateurs en bouwers toenemen.  Ervaringen uit het verleden onderstrepen dit advies. Daar is 

gebleken dat bij lastige thema’s zoals de gastransitie een uitspraak van de Rijksoverheid het cruciale 

verschil maakt. Het rookverbod in openbare ruimten, de prijs voor plastic zakjes, het verplicht stellen 

van veiligheidsgordels zijn voorbeelden waar een slepende maatschappelijke discussie beslecht werd 

door een duidelijke uitspraak van de Rijksoverheid geflankeerd met regelgeving (mm. Renes, 2016).  

Rond de gastransitie ontbreekt deze concrete aanpak echter.  

 

1.3 Hoe moet de transitie op wijkniveau vorm krijgen 

De transitie naar een CO2 arme of aardgas loze wijk is een kostbare zaak. Er moeten in een keer 

investeringen worden gedaan die op de langere termijn leiden tot lagere energiekosten. Deze 

investeringen kunnen wel in kleinere stapjes worden gedaan maar ook ieder afzonderlijk stapje 

bedraagt als snel een paar duizend euro. In veel stukken proef je een zoektocht naar een ‘silver 

bullet’; een oplossing die een wenkend perspectief biedt waardoor men massaal bereid is om over te 

stappen waardoor de transitie naar aardgas loze wijken snel kan verlopen.  

 

Uit onze verkenning blijkt dat dé oplossing niet bestaat. Mensen hebben allemaal hun eigen taal en 

gewoonten, overtuigingen en afwegingskaders. Natuurlijk zijn deze kaders geclusterd om het 

behapbaar te houden. Deze kaders zijn door Motivaction burgerschapsstijlen genoemd. Iedere 

burgerschapsstijl vraagt daarbij om een andere manier van communiceren en informeren. 

Motivaction heeft in 2008 een samenvatting van de 8 beschreven burgerschapsstijlen gemaakt naar 

4 groepen zoals overheden deze in wijken tegenkomen. Bij iedere groep hebben ze een korte schets 

van communicatiestijl en tone of voice gegeven (bijlage 3).  

 

Vanuit deze burgerschapsstijlen kan de vertaling gemaakt worden naar hoe mensen omgaan met 

algemene menselijke kenmerken. Zo 

hebben de meeste mensen moeite om zich 

te verhouden tot lange termijn baten (The 

Choice, 2012, Motivaction, 2016). De 

meeste mensen houden daarbij niet van 

verandering (m.m. R.J. Renes, 2016) en zelfs 

bij een intensieve publieksactie missen veel 

mensen aangeboden informatie omdat ze 

andere prioriteiten hebben (m.m. M. van 

Baar Hoom, BENG, van Mourik, 2016). 

Enexis kwam daarop met vier 

‘burgermodellen’ die parallel aan elkaar 

moeten worden toegepast om iedere 

‘burgerstijl’ te bedienen. 

In het algemeen kan wel gesteld worden dat iedere huiseigenaar op een voor hem of haar logisch 

moment met voor hem of haar logische argumenten worden aangesproken. In het langjarige 

onderzoek van het internationaal energieagentschap (IEA) naar de vraagkant van het energiezuinig 

maken van huizen (DSM) werd geconcludeerd dat de klassieke benadering van informatie 

Figuur 2: burgerschapsstijlen (Enexis) 
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verstrekken en subsidie daarbij niet goed werkt. In een uitgebreid vergelijkend onderzoek in 

Oostenrijk (Lang, 2015) zag men dat het effect van deze vorm tijdelijk en beperkt is.  

 

Wat wel werkt is ‘storytelling’ in combinatie met een persoonlijke benadering. Storytelling is het 

vertellen van een verhaal waar de informatie in verweven. Mensen zijn van nature geïnteresseerd in 

verhalen, letten beter op, zijn minder afgeleid en onthouden de informatie ook nog eens beter. Een 

verhaal waar mensen zich mee kunnen vereenzelvigen dat betrekking heeft op de energietransitie en 

waarin afwegingen en besluiten worden toegelicht kan goed werken.  

 

Daarbij is het wel belangrijk om vooraf te weten te komen welke verhalen mensen zelf hebben; wat 

mensen weten en willen. In het traject moet er dan voor te zorgen dat mensen ook antwoord of 

invulling krijgen van hun wensen. Ook als het niets met de energietransitie te maken heeft. Zo is een 

veel hogere conversie te krijgen van investeringen in maatregelen. De focus in een wijktraject moet 

daarom niet op het aantal huizen en aantal kilowatts liggen maar op andere aspecten als 

tevredenheid en betrokkenheid. (Mourik, Rothmann, 2015, 2016, Notten, 2016) 

 

1.4 Beschikbaarheid van kennis 
Mensen moeten heel erg hun best doen om zelf een afwegingskader te ontwikkelen om het geboden 

aanbod te beoordelen. Er is geen informatie op een voor deze mensen, logische, plek beschikbaar. 

Informatie die hen eenvoudig uitlegt welke opties, tegen welke kosten voor hun woning relevant zijn.  

Met logisch wordt die plaats bedoeld waar mensen zijn op het moment dat besluiten genomen 

moeten worden. Dat wil zeggen bij de bouwmarkt, de installateur, de woonboulevard etc. en online 

op sites van bouwprofessionals en installateurs. Voorbeeld hiervan is de actie ‘klusbewust’ van 

bouwmarkten in samenwerking met Milieu Centraal. Ook het energielabel biedt informatie op het 

moment van de koop. 

 

1.5 Conclusie 
De gevoelde urgentie en interesse ontbreekt bij het grootste deel van de doelgroep waardoor iedere 

boodschap over energiebesparing of aardgas afkoppeling niet wordt ontvangen. De verwachting is 

dan ook dat de overstap naar een nieuwe onbekende aanbieder zeer traag en onvolledig zal 

verlopen, tenzij de (Rijks) overheid duidelijk richting gaat geven.  

Aanbevelingen 

> Voer de in het GEA-uitvoeringsplan beschreven Wijk voor de Toekomst campagne uit zodat bij 

iedereen tussen de oren komt dat een energietransitie onafwendbaar is. Maak daarbij gebruik van de 

landelijke campagne www.energiebesparendoejenu.nl maar wordt er niet van afhankelijk. De 

landelijke campagne is beperkt en voorzichtig met uitspraken over aardgas. 

> Zorg dat de campagne niet ‘apart’ verloopt maar dat alle communicatie wordt geïntegreerd in 

bestaande kanalen en op keuzeplekken zoals de bouwmarkt, de woonboulevard en bij het 

installatiebedrijf.  

> Gebruik de resultaten van de Wijken van de Toekomst om ook landelijk de urgentie te 

onderstrepen van duidelijke uitspraken over de energietransitie en de afbouw van aardgasgebruik. 
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2 Wijkprocessen  
In de interviews en gesprekken kwamen dezelfde vragen terug. Hoe bereiken we mensen? Hoe 

komen we achter de voordeur? Hoe verleiden we mensen om ons product of dienst (i.e. 

woonabonnement, wijkproces, energiedienst etc.) te kopen? 

 

2.1 Wat willen bewoners? 

Er zijn veel projecten uitgevoerd en geëvalueerd over wijkgericht werken en energiemaatregelen: 

(blok voor blok, energiesprong, buurttransformator, burgers aan het stuur, buurten over energie, 

bewonersbedrijven, spijkerenergie). De leerervaringen uit ieder onderzoek komen steeds neer op 

een transitie van ’macht over’ naar ‘macht aan’ (empowerment) (Avelino, 2011). De leerpunten zijn 

vergelijkbaar. Mensen willen: 

 Invloed uit kunnen oefenen 

 Verantwoordelijkheid dragen 

 Dingen doen die ze goed kunnen 

 Waardering en respect krijgen voor wat ze doen 

 Dingen doen die aansluiten bij hun normen en waarden 

 Serieus worden genomen 

 Voortgang zien  

 Positief benaderd worden (van problemen naar assets) 

 In hun eigen ‘taal’ kunnen spreken (waarbij taal niet letterlijk moet worden opgevat) 

 

Deze punten vragen een leertraject bij professionals. Bij ambtenaren, woningbouwcorporaties, 

zorgprofessionals, opbouwwerkers en alle andere professionals die in een wijk werken. Deze mensen 

moeten van aanbieden, afdwingen en zorgen voor naar faciliteren, ondersteunen en mogelijk maken. 

Ze moeten toewerken naar empowerment of burgerkracht (Avelino, 2011). 

 

Leertraject van eenrichting naar tweerichtingsverkeer 

In veel gevallen is er nu sprake van eenrichtingsverkeer. De professional wil huiseigenaren een 

product of dienst af laten nemen. Daarbij wil men best wat geld toeleggen of subsidie verstrekken 

maar men vergeet te luisteren naar het verhaal van de huiseigenaren of tegemoetkomen aan hun 

wensen. Immers het gaat nu om energiebesparing en niet om een nieuwe keuken of hondenpoep in 

de wijk. 

 

Als deze aspecten wel in het gesprek worden meegenomen blijkt er veel meer mogelijk (Mourik, 

2015). Dit ‘tweerichtingsverkeer’ kost uiteraard meer tijd maar levert ook meer op. Er ontstaat 

draagvlak, betrokkenheid en bereidwilligheid om een extra stap te zetten (vb. windmolens Vermeij, 

2016). Bovendien is dat de kans groter dat bewoners zelf het voortouw gaan nemen. In het gesprek 

met het Landelijk Steunpunt Actieve bewoners (LSA) werd dit benoemd als praten als “bewoner met 

bewoner” in plaats van als professional met huiseigenaar. In het boek ‘anders denken, anders doen’ 

wordt gewezen op deze bezinning op de rol van de overheid (de Graaff, 2015). 
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Omgaan met ongemak 

Voor de meeste professionals is dit tweerichtingsverkeer ongemakkelijk. Ze gaan met wijkbewoners 

praten omdat ze iets willen van die bewoners. Als die bewoners dan ook iets van hen willen dan kost 

dat meer tijd die ze niet kunnen verantwoorden. In het project burgers aan het stuur (1 en 2) van 

Twijnstra en Gudde werd dit de ongeschreven regel van gebrek aan vertrouwen genoemd (zie 

figuur). Doordat iedere schakel van een overheid vastzit in zijn rol is uiteindelijk niemand tevreden 

over de uitkomsten (Kilic, 2012). In het burgemeestersboek heet dit ‘de grote zwarte wolk’ tussen 

burgers en overheid (Henneman, 2013). 

 

Door dit binnen de overheden en corporaties bespreekbaar te maken en onderdeel te maken van 

een verandertraject ontstaat ruimte en vertrouwen bij professionals om het ‘anders’ te mogen doen. 

De burgemeestersacademie biedt trainingen voor ambtenaren en professionals waar dit ongemak 

voelbaar en bespreekbaar wordt gemaakt (Henneman, 2013). De stadmakerschool in Amsterdam 

ontwikkelt cursussen om juist initiatiefnemers en burgers te helpen hiermee om te gaan.  

 

Hierbij merken wij op dat er ook een zakelijke kant is die meegenomen moet worden. Geld brengt 

processen in beweging maar kan een proces ook verstoren. Zowel aan de kant van de ontvanger die 

het geld niet rechtmatig gebruikt als aan de kant van de verstrekker die niet los kan laten en geld 

gebruikt om te sturen. Daarom is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over 

bestedingsruimte en verantwoording. De transitie naar meer burgerbetrokkenheid vraagt dus niet 

alleen om andere gesprekken en vertrouwen maar ook om nieuwe instrumenten of een andere inzet 

van bestaande om het proces mogelijk te maken.  

  

2.2 Hoe verloopt een wijkproces? 

Verschillende stijlen 

Tijdens de inventarisatie voor Wijk van de Toekomst kwamen verschillende beelden naar voren voor 

de aanpak van de bebouwde omgeving. In de eerste plaats bestaat er een verschil tussen wie aan zet 

is om de energietransitie vorm te geven; professionals (top down) of bewoners (bottom up). 

Daarnaast blijkt er bij de invulling een duidelijk verschil te bestaan tussen de technische invulling 

alleen gericht op energiemaatregelen en de brede, sociale invulling.  

 

 Technisch en top down: het grootschalig uitrollen van technieken en businessmodellen om 

energiebesparing vorm te geven (Deventer woonabonnement, www.winstuitjewoning.nl, 

Posad, 2016)). De veronderstelling daarbij is dat de woningeigenaren door gezamenlijke 

inkoop, nieuwe businesscases en dergelijke zullen worden verleid om te investeren in 

energiebesparing. Uit dit denken komen allerlei beslismodellen en GIS-applicaties voort zoals 

PICO van Geodan en de kansenkaart van TEI en Kwartiermakers in de bouw 

(http://pico.geodan.nl/beta2/, www.kmidb.nl ). De inspanningen zijn erop gericht om 

bekendheid te genereren, mensen te verleiden of te manen (nu is het moment) om te 

investeren en te ontzorgen met andere financieringsmodellen. 

 Breed en Bottom-up: De energietransitie is een kans om het wijkproces te ondersteunen bij 

het vormgeven van de energieke samenleving. In deze aanpak passen bewonersbedrijven, 

wijkbudgetten en sociale partners in de wijk. De aardgastransitie wordt als randvoorwaarde 

http://www.winstuitjewoning.nl/
http://pico.geodan.nl/beta2/
http://www.kmidb.nl/
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gesteld in een wijkproces waarbij alle thema’s aangepakt kunnen worden van hondenpoep 

tot ouderenzorg. De inspanningen in dit kader zijn erop gericht de wijk in haar kracht te 

zetten en het sociale proces te ondersteunen. Inkomsten uit energiebesparing kunnen 

terugvloeien naar de wijk (Bewonersbedrijven, Spijkerenergie, KrachtinNL). 

 

In een matrix uitgezet blijkt er in de praktijk altijd 

sprake van een mix zoals in deze matrix te zien is 

(bron: Lichte Bries) 

  

Tijdens verschillende projecten (winstuitjewoning, 

blokvoorblok, stroomversnelling, energiesprong) 

bleek dat met name de particuliere markt moeilijk in 

beweging te krijgen is met een top down technische 

benadering. Maar ook de brede, bottom-up aanpak 

heeft nog niet laten zien dat hier wel een brede 

transitie mee haalbaar is.  

 

Alternatieve aanpak: een mengvorm 

Ellen van Acht geeft een alternatief: cold turkey 

afkicken van gas (Schöne, 2016). In bijlage 3 is het hele artikel opgenomen. Samengevat stelt zij dat 

verleiden en helpen niet werken zolang er geen urgentie gevoeld wordt. Daarom stelt zij voor om de 

afkoppeling te verplichten, een datum te stellen, ruimte te geven voor rouwverwerking en 

vervolgens burgers een eigen invulling te laten geven aan de transitie. Sturing en burgerkracht, 

techniek en brede aanpak komen dan samen. 

 
Voor veel wijken betekent dit dat er door de 
gemeente en woningbouw geïnvesteerd moet 
worden in de burgerkracht van wijken. Naast 
bovengenoemd punt van ondersteuning van 
professionals in deze nieuwe aanpak betekent dit 
dat bewoners niet alleen eigenaar gemaakt worden 
van de transitie. Maar dat zij daarbij ook worden 
ondersteund om eigenaar te worden en zich zo te 
voelen.  
 
Zo wordt de hele gemeenschap gevitaliseerd en dat 
kan tot veel, onvoorziene, positieve, effecten leiden 
(Kiliç, 2012); 

 Meer ruimte voor ondernemerschap 

 Afleggen van ‘pamperende’ overheid 

 Vitalisering van de gemeenschap 

 Meer waarde voor minder belastinggeld 

 Meer burgers betrokken maken bij de 
publieke zaak, eigenaarschap 

 Ruimte geven aan idealen van burgers 
 

Technische aanpak 
waarbij het initiatief 
bij bewoners en de 

wijk ligt (BENG, 
Lochem Energie, 

e.a.)

Brede aanpak 
waarbij het initiatief 
bij de bewoners ligt 

(Spijkerenergie, 
Bewonersbedrijven)

Technische aanpak 
waarbij het initiatief 
bij professionals ligt 
(Stroomversnelling, 
winst uit je woning 

etc.)

Brede aanpak 
waarbij het initiatief 
bij professionals ligt 

Figuur 4: Naar vitalisering van de gemeenschap (Lichte Bries, 
2016) 

Figuur 3: energieinitiatieven met elkaar vergeleken 
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In Arnhem in het Spijkerkwartier leidt deze benadering bijvoorbeeld tot gesprekken met het UWV 

om werklozen uit de wijk de ruimte te geven zich in te zetten voor de wijk en tegelijkertijd 

werkervaring en werkritme op te doen (Hoogenbosch, m.m. 2016). 

 

2.3 Hoe ondersteun je een wijkproces? 

Tijdens de verkenning viel regelmatig te beluisteren dat er geen wijkaanpak is. Dat je ‘gewoon’ aan 

de slag moet gaan met de energie die er is. Pas tijdens de uitvoering blijkt toch waar de energie zit, 

wie betrokken wil worden, wie gaat trekken etc. Maar ook bleek dat een wijkproces met de 

verkeerde aanpak of houding flinke vertraging op kan lopen. Bijvoorbeeld doordat een wijk al veel 

voor de kiezen heeft gehad waardoor mensen niet geïnteresseerd zijn (Eindhoven; van Mourik, 2015) 

of dat een professional alleen geïnteresseerd is in energiemaatregelen verkopen waardoor er geen 

aansluiting wordt gevonden bij de wijk. 

Het is belangrijk om de aanpak goed voor te bereiden en dat zoveel mogelijk met de wijk te doen.  

 

Werkwijzen die hiervoor aangrijpingspunten bieden zijn de ABCD-methode (bijlage 4) waarbij uit 

wordt gegaan van de waardes in de wijk (LSA-bewoners) en ook Blue Economy stimuleert om anders 

te kijken en problemen om te denken naar kansen (Spijkerenergie). Alliander heeft een stappenplan 

voor de voorbereiding van de aanpak gemaakt. Op basis van deze aanpakken kunnen drie stappen 

worden onderscheiden: 

 Oriëntatie 

 Brede bewustwording 

 Aan de slag 

 

Oriëntatie 

Een wijkproces begint in een bestaande situatie met partijen en bewoners die een geschiedenis met 

elkaar hebben en een toekomst. Ieder heeft doelen en belangen. Het is van het grootste belang om 

bij de start van het proces samen kennis te vergaren over deze punten. Niet alleen op concreet vlak 

maar ook om het DNA van de wijk in beeld te krijgen zodat vooraf enigszins bekend is waar kansen 

maar ook gevoeligheden liggen. 

Concrete punten 

 Welk deel van de wijk wordt betrokken? Een gemiddelde wijk in Nederland bestaat uit zo’n 

4000 huishoudens. De buurten van bv. buurkracht bestaan uit 300 huishoudens. Uit ervaring 

(buurkracht) is gebleken dat dit een schaalniveau van ‘menselijke maat’ is en behapbaar voor 

de trekkers uit de wijk. Een gewone wijk heeft dus 10 van dit soort buurten in zich. 

 Wie wil trekken in de wijk?  

 Wie moet aan tafel zitten bij de start, welke organisaties en welke personen? Hebben deze 

personen besliskracht/ macht en kunnen ze zich flexibel en open op te stellen? 

 Wat wil je bereiken, wat is je doel? Maak het zo concreet mogelijk. 

 Ligt de focus alleen op energiemaatregelen, op energiemaatregelen en eventuele thema’s 

waardoor bewoners meer gemotiveerd worden of wordt er met de wijk een plan voor de 

hele wijk gemaakt op alle thema’s waar energie er een van is? Afhankelijk van de keuze 

moeten de professionals meer collega’s betrekken, groter budget vrijmaken etc. 
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DNA van de wijk 

De fysieke wijk 

 Welke huizen staan er in de wijk? Bouwjaar, type, eigendomssituatie, mate van 

verduurzaming. VvE’s, verhuurders, woningbouwcorporaties en hun plannen, wensen en 

problemen 

 Buurten binnen de wijk met eigen kenmerken van woningen/ problemen  

 Inrichting van de openbare ruimte: wegen, groen en water mate van onderhoud, plannen, 

wensen, problemen  

 Nuts infrastructuur: gas, water, elektra, glasvezel, telefoon, kabel. Plannen, wensen, 

problemen 

 Winkels, bedrijven, scholen, kinderopvang, verzorgingstehuizen, buurtcentrum, 

sportcomplexen: eigendom, onderhoud, plannen, kansen 

De sociale wijk 

 Bevolkingssamenstelling in leeftijd, inkomen, opleiding, achtergrond, sociale cohesie 

(www.cbsinuwbuurt.nl)   

 Bevolkingsgroepen volgens Motivaction (Hoekstra, 2016)  

 Welke voorzieningen zijn er voor jonge ouders, voor kleuters, voor tieners, voor jongeren, 

voor volwassenen, voor ouderen 

 Welke activiteiten worden er al in de wijk ontplooid, door wie? 

 Sociale netwerken, wijkkampioenen 

 Communicatiekanalen in de wijk (krant, social media, buurtapp, prikbord) 

De wijk in plannen en politiek  

 Hoe wordt de wijk gezien door de gemeente, woningbouwcorporatie en maatschappelijke 

organisaties? 

 Welke plannen zijn er voor de wijk (sociaal, cultureel, religieus, fysiek, groen, etc.)? 

 Welke plannen en projecten zijn in het verleden in de wijk uitgevoerd? 

 Wat ging er goed of fout en waarom? 

 Bestaan er nu daardoor kansen of obstakels voor nieuwe projecten/ aanpakken? 

 

Bekendmaking en bewustwording 

Om mensen te bereiken en aan te zetten tot actie moeten er activiteiten worden ondernomen om 

bekendheid te creëren voor het wijkinitiatief. Dit kan op allerlei manieren.  

 Het organiseren van of aanhaken bij een buurtbarbecue, wijkfeest (burendag, NLdoet), 

bijeenkomst (HOOM, Buurkracht).  

Belangrijk is wel dat je zorgt voor een positieve associatie met het initiatief. Tijdens een 

groots opgezette wijkbijeenkomst kunnen bijvoorbeeld sluimerende tegenstellingen ineens 

worden uitvergroot of een antistemming ontstaat (advies van BENG, hier opgewekt; hoe 

mobiliseer je de buurt.  

 Artikelen op social media, wijkkrant, huis aan huisblad of eigen folder wordt informatie 

gegeven en worden mensen uitgenodigd om mee te denken en te doen.   

 Een website, pagina of forum voor de wijk: HOOM, Buurkracht, klimaatstraatfeest maken 

een pagina binnen hun eigen omgeving. Nextdoor, mijnbuurtje en andere aanbieders bieden 
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een buurtomgeving met forum, prikbord waar buurtbewoners lid van kunnen worden. 

Sommige buurten maken hiervoor gebruik van WhatsApp of facebook. 

 

Activiteiten om mensen met energiebesparing in aanraking te brengen 

Energieverbruik en besparing is bij de meeste mensen niet ‘top of mind’. Door verbruik zichtbaar te 

maken met displays, door mensen erover te laten praten of door een wedstrijd te organiseren wordt 

energie meer een onderwerp wat bespreekbaar is. 

 Voorbeeldwoningen. Een woning wordt tegen korting voorzien van bepaalde 

energiemaatregelen onder de voorwaarde dat buurtbewoners kunnen komen kijken en 

vragen stellen (o.a. RVO; www.voorbeeldwoningen.nl, www.verbeterenbespaar.nl). Ook 

woningbouwcorporaties werken met voorbeeldwoningen. Verder zijn er op verschillende 

plaatsen in Nederland showrooms waar de verschillende technieken tentoon worden gesteld 

(bv. http://www.techniko.nl/gas-water-elektra/particulieren/). Bij Reimarkt kun je kant en 

klare energiebesparingsoplossingen kopen (www.reimarkt.nl). 

 Www.energybattle.nl en www.klimaatstraatfeest.nl zijn projecten waar binnen een wijk 

straten of groepen buurtbewoners elkaar via een methode kunnen inspireren en uitdagen 

om meer te doen aan energiebesparing. 

 Energieambassadeurs, energiecoaches opleiden die enthousiast zijn over energiebesparing. 

Onder andere SME (www.smeadvies.nl) biedt hiervoor een opleiding aan. Zij kunnen 

verschillende zaken oppakken zoals: 

o Een vaste stand in het buurtcentrum bemannen 

o Energiescan of informatiegesprek bij mensen thuis 

o Stroopwafel/appeltaart/ keukentafel gesprekken met een groepje buurtbewoners 

max. 10 

o Gastles geven op scholen in de buurt 

 Slimme meters en displays helpen mensen om zicht te krijgen op hun energieverbruik. 

Meters als Toon, Nest en Wattcher laten realtime het gebruik in huis zien. Apps zoals 

slimmemeteruitlezen.nl, enelogic en anna-inzicht laten al of niet tegen betaling de 

meterstanden en het verbruik zien. (Https://www.energieverbruiksmanagers.nl/). 

 

Realisatie van energiebesparingsmaatregelen 

Voor mensen die zelf beslissen 

 Energieadviezen. Een adviseur loopt de hele woning door en benoemt alle bespaaropties. 

Uitmondend in een rapport of adviesgesprek (HOOM, Buurkracht). 

 Voorbeeldenboek of website met voorbeelden die toepasbaar zijn in woningtypes in de wijk. 

Voorbeelden uitgewerkt zijn naar technieken, leveranciers, kosten en eventueel voorbeelden 

in de buurt (www.groenegrachten.nl) 

Voor mensen die het samen willen doen: 

 Collectieve inkoopacties van isolatie, zonnepanelen, warmtepompen etc. 

(www.wijwillenzon.nl, zonnepanelendelen.nl, www.winstuitjewoning.nl).  

 Op de website www.hieropgewekt.nl staan stappenplannen hoe je bepaalde zaken, zoals 

collectieve inkoop goed kunt aanpakken:  

http://www.reimarkt.nl/
http://www.smeadvies.nl/
http://www.wijwillenzon.nl/
http://www.winstuitjewoning.nl/
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Voor mensen die ontzorgd willen worden:  

 Ontzorging door bv. Buurkracht, HOOM en anderen. Het 

wijkinitiatief wordt ondersteund door professionals die 

energiescans maken, voorlichting geven, foldermateriaal 

en een website verzorgen en de selectie van bedrijven 

faciliteren (HOOM) 

 Energieservice contract (ESCo, zie kader) zoals het 

woonabonnement in Deventer en Lochem (Deventer, 

2016). De EsCo neemt bewoners alle kosten uit handen als 

zij overstappen naar het woonabonnement (Hypercube, 

2014). 

 

 

Aanbevelingen 

> Faciliteer de ontwikkeling van kennis en ervaring van professionals met de nieuwe manier van 

werken door het aanbieden van cursussen, intervisie, workshops en uitwisseling zodat een nieuwe 

standaard wordt gezet.  

> Creëer een lerend netwerk waar de initiatiefnemers van wijken elkaar kunnen ontmoeten, vragen 

stellen en ervaringen uitwisselen. Laat de koplopers van deze wijkinitiatieven hierin een (betaalde) 

overdraagfunctie vervullen. Zodat hun kennis en ervaringen breder beschikbaar komen. 

> Zet de huiseigenaar als persoon centraal. Een persoonlijke benadering met persoonlijke 

oplossingen.  

> Een bepaalde mate van verplichting is essentieel om iedereen in een wijk mee te krijgen.  

> Binnen deze randvoorwaarde moeten bewoners optimaal ondersteund en gefaciliteerd worden 

> Ondersteuning niet alleen technisch en financieel maar ook (en vooral) sociaal-maatschappelijk en 

procesmatig. 

> Bepaal vooraf welk deel van de wijk betrokken wordt, wie aan tafel moeten zitten en welk doel je 

nastreeft 

> Zorg dat je een goed beeld krijgt van de fysieke en sociale wijk en de wijk in plannen en politiek. 

> Wees je ervan bewust dat iedere bewoner anders is en andere afwegingen maakt.  

> Stel je interventies daarom breed samen om iedereen te kunnen bereiken en bedienen. 

Een Energie Service Contract is een 

business case waarbij een partij met geld 

de kosten en inspanningen voor de 

verduurzaming van de woning 

overneemt van de eigenaar in ruil voor 

de vaste energiekosten van de 

huiseigenaar. De eigenaar betaalt vanaf 

dat moment de vastgezette kosten van 

de energierekening aan de financiële 

partij. Deze zal daarop de noodzakelijke 

verbeteringen in de woning voor 

verduurzaming uitvoeren. Na afloop van 

het contract heeft de ene partij de kosten 

met rente terugverdient en de andere 

partij heeft een energiezuinige woning 

met minimale energiekosten.  
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3 Gedragsverandering bij bewoners en huiseigenaren 
 

3.1 Algemeen 

De resultaten van de wijken van de toekomst worden geboekt in woningen door mensen die 

overtuigd zijn van nut en noodzaak van investeringen. Uit eerdere onderzoeken in het Blok voor blok 

project bleek dat met name bij woningbouwcorporaties snel volume kon worden gemaakt door een 

standaardaanpak over veel huizen uit te rollen. De bottleneck zat en zit echter bij de woningeigenaar 

(particulier of bedrijf) die een of meerdere woningen bezit en voor een grote investering staat om de 

woning te verduurzamen. 

 

Zoals in het vorige hoofdstuk al geschetst wordt deze patstelling gevormd door drie elementen: 

 Gevoelde urgentie: mensen weten of beseffen niet dat het gas eraf gaat of moet gaan 

 Kennis van techniek: er is te weinig beschikbare kennis om te besluiten welke technieken de 

juiste zijn en welke kosten reëel. 

 Kosten: verduurzaming is duur met korte termijn kosten en lange termijn baten 

 

De meeste initiatieven op het gebied van energiebesparing richten zich op een van deze drie 

elementen. Toch blijft de conversie; het aantal mensen dat na een actie overgaat tot investeringen, 

erg laag. Het komt niet boven de 20% van de mensen die in eerste instantie interesse toonden (mm. 

HOOM) of 5% van alle benaderde mensen. 

 

Dit wordt veroorzaakt door hoe de menselijke geest werkt. In de afgelopen jaren is er steeds meer 

kennis beschikbaar gekomen over hoe besluitvorming in de geest tot stand komt. Gedrag ontstaat 

door een combinatie van motivatie (willen), handelingsperspectief (weten), gelegenheid tot 

handelen (kunnen).  

 

3.2 De menselijke geest (veiligheid, comfort en sociale acceptatie) 
Uit verschillende rapporten (Götz, mm. 2016, Mourik, 2015, 2016) blijkt dat mensen gemotiveerd 
moeten zijn om hun gedrag en investeringen te veranderen. Deze motivatie ontstaat op 
verschillende niveaus die afhankelijk zijn van hoe de 
geest werkt. Het menselijke brein is in drieën te 
verdelen. Het primaire brein is gericht op vechten en 
vluchten. Het secundaire brein is gericht op sociale 
verbanden, aandacht en waardering en het derde 
brein, de neocortex, is het denkende, plannende 
brein.  

In de praktijk bepalen het primaire en secundaire 

brein 80-90% van de besluiten die een mens neemt. 

Dit zijn besluiten voor het hier en nu en de korte 

termijn. Omdat duurzaamheid over de lange termijn 

gaat zal communicatie hierover moeten worden 

vertaald naar de korte termijn om mensen te 

motiveren.  
Figuur 5: het drieledige brein (www.marketingfacts.nl) 
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Niels Götz liet in een presentatie bij Pakhuis de Zwijger een plaatje zien van maatregelen in huis voor 

verduurzaming, afgezet tegen deze onbewuste codering: 

Uit dit plaatje wordt duidelijk dat een bepaalde framing van duurzame maatregelen voor voldoening 

zorgen zoals uiterlijk en comfort (Tesla, geïsoleerde uitbouw) terwijl andere argumenten de plank 

volledig misslaan zoals isolatie, onderhoud en ventilatie.  

Zo kan het wijzen op het gevaar van Rusland een sterk argument zijn of het argument dat het gas ‘op’ 

is. Volgens Götz is veiligheid een van de redenen waarom Toon is aangevuld met een rookmelder.  

 

Bij het plannen van communicatie voor de wijk van de toekomst is de neiging groot om mensen te 

overtuigen op basis van ‘rationele’ argumenten. Veel enthousiaste initiatieven lopen stuk op een 

muur van desinteresse uit de omgeving. Omdat het geen probleem is wat hier en nu speelt, omdat 

het geen invloed heeft op de sociale relaties in de buurt, omdat er geen gevaar dreigt etc. zijn 

mensen niet of zeer beperkt geïnteresseerd. 

 

3.3 Toepassing van deze kennis 

Robert Cialdini (2009) heeft een overzicht gemaakt van zes beïnvloedingsprincipes; Sociale 

bewijskracht, Autoriteit, Schaarste, Commitment en Consistentie, Sympathie, Wederkerigheid (voor 

uitleg; www.marketingfacts.nl). Door Gemeente Schoon is een handleiding voor gemeenten gemaakt 

Figuur 6: Emoties in verband met verduurzaming (Götz, 2016) 

http://www.marketingfacts.nl/berichten/de-psychologie-van-het-overtuigen-sociale-bewijskracht
http://www.marketingfacts.nl/berichten/de-psychologie-van-het-overtuigen-sociale-bewijskracht
http://www.marketingfacts.nl/berichten/de-psychologie-van-het-overtuigen-autoriteit
http://www.marketingfacts.nl/berichten/de-psychologie-van-het-overtuigen-schaarste
http://www.marketingfacts.nl/berichten/de-psychologie-van-het-overtuigen-sympathie
http://www.marketingfacts.nl/berichten/de-psychologie-van-het-overtuigen-wederkerigheid/
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waarin deze principes worden toegepast op gedragsbeïnvloeding voor zwerfvuil aanpak. Door de 

algemene opzet is de handleiding ook goed te gebruiken voor wijken van de toekomst (Anonymous, 

2014). 

 

Initiatieven als klimaatstraatfeest en energybattle maken gebruik van deze principes. Door er een 

sociaal gebeuren van te maken wordt een sympathiek evenement met sociale bewijskracht 

ontwikkeld. Immers doordat buurtbewoners samen werken ontstaat een groep waar mensen bij 

willen horen. Door de fun-factor willen mensen meedoen.  

 

Bij energie coöperatie Zuiderlicht in Amsterdam wordt gebruik gemaakt van schaarste en 

consistentie. Voor een laag bedrag word je lid van de coöperatie en omdat je consistent wilt 

handelen gaan deelnemers nadenken over energiemaatregelen. Vervolgens wordt er een 

investeringskans aangeboden waar beperkt op ingeschreven kan worden (schaarste).  

Ook in het pas afgeronde project Van de Kook (Notten, 2016) wordt gebruik gemaakt van deze 

principes. Een groep buurtbewoners van hindoestaanse afkomst bleek veel belang te hechten aan 

vuur in de keuken. Door een professionele kok in te schakelen (autoriteit) en samen met alle 

betrokkenen te gaan koken op elektriciteit (sociale bewijskracht) werd een deel van de argwaan 

weggenomen. 

 

Aanbevelingen 

> Menselijk gedrag komt tot stand door willen, weten en kunnen. Check bij de aanpak of mensen 

gemotiveerd kunnen worden, te weten komen wat ze kunnen doen en in staat worden gesteld om 

dat te doen.  

> Hou rekening met de korte termijn, onbewuste afwegingen die mensen maken 

> Maak bewust gebruik van de principes van gedragsbeïnvloeding en maak daarvoor gebruik van 

experts  
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4 Kennis en kosten 
 

4.1 Kennisontsluiting, een landelijke opgave 

Uit alle onderzochte rapporten blijkt dat kennis over de te nemen 

maatregelen beter moet worden ontsloten. Niet alleen welke 

maatregelen genomen kunnen worden maar ook welke 

technieken daarvoor gebruikt kunnen worden en wat de 

gemiddelde kosten voor deze maatregelen zijn en waar de 

materialen of diensten gekocht kunnen worden. 

 

Dit is geen opgave voor alleen Gelderland maar voor heel 

Nederland. Informatiebronnen die gevonden werden geven geen 

volledig beeld of zijn getint door het belang van de aanbiedende 

organisatie. Zo gaat een site als www.milieucentraal.nl niet verder 

dan mogelijke technieken en zelfs daarbij ontbreekt vaak een technische beschrijving van de opties. 

De groene menukaart gaat een stuk verder en geeft wel een goed overzicht maar is gebonden aan 

de Amsterdamse grachtenpanden. (http://www.degroenemenukaart.nl) 

 

4.2 Hinkelbaan 
Een eenvoudige manier om hiervoor een structuur te bieden wordt gegeven met de ‘hinkelbaan’ 

waarbij stappen voor de verduurzaming van je woning worden gegeven (Holland, 2016). Het 

hinkelbaan aspect ligt in het feit dat de bewoner zelf de ambitie bepaalt (waar gooi je je steentje). De 

stappen zijn: 

1) Meten (Toon, Nest, Wattcher) en je gedrag aanpassen: thermostaat 

lager, korter douchen, volle wasmachine etc.  

2) Begin met de schil; isoleren, zolder, muren, vloer, glas, evt. glazen 

schil 

3) Vervang oude apparaten: koelkast, wasmachine, droger 

4) Zonnepanelen op het dak of elders; zonatlas, collectieve inkoop 

5) Ruimteverwarming: warmtewisselaar, infrarood, WKK 

6) Warm tap water: zonneboiler, triple solar PVT panelen 

7) Collectieve oplossing voor warmte; biomassa, warmtenet, 

restwarmte 

8) Opslag thuis of in de wijk; powerwall, buurtbatterij, warmteopslag 

9) Slimme besturing, slim huis; smart grids, powermatcher 

10) 100% duurzaam; van het gas af, zelfvoorzienend 

 

4.3 Kosten en investeringsmomenten 
Kosten worden vaak opgevoerd als struikelblok. Uit de praktijk blijkt dat 

mensen die gemotiveerd zin en kennis van benodigde aanpassingen 

hebben, de kosten kunnen combineren met hun reguliere 

Voorbeelden van informatiebronnen 
http://www.kenniscentrumduurzaambouwen.nl/wp

-content/uploads/2013/07/kdb_online.pdf 

http://www.woonwijzerwinkel.nl/,  

http://www.duurzaamgebouwd.nl/,  

www.reimarkt.nl, www.HOOM.nl,  

http://www.duurzaamthuis.nl/,  

http://passiefhuisbouwer.nl,  

http://www.kolkmanzon.nl/,  

http://www.energiezuinighuis.nl/wiezijnwij.php) 

Figuur 7: voorbeelden van websites met informatie 

http://www.milieucentraal.nl/
http://www.degroenemenukaart.nl/
http://www.kenniscentrumduurzaambouwen.nl/wp-content/uploads/2013/07/kdb_online.pdf
http://www.kenniscentrumduurzaambouwen.nl/wp-content/uploads/2013/07/kdb_online.pdf
http://www.woonwijzerwinkel.nl/
http://www.duurzaamgebouwd.nl/
http://www.reimarkt.nl/
http://www.hoom.nl/
http://www.duurzaamthuis.nl/
http://passiefhuisbouwer.nl/
http://www.kolkmanzon.nl/
http://www.energiezuinighuis.nl/wiezijnwij.php
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huisverbeteringsplannen. Bestaande en nieuwe subsidie- en stimuleringsregelingen ondersteunen de 

snelheid wel. 

 

Wel blijkt uit onderzoek (Götz, m.m. 2016) dat veel mensen simpelweg niet de tijd hebben om te 

handelen voor energiebesparing door werk, kinderen of andere bezigheden. Alleen binnen een jaar 

na een verhuizing en als de kinderen het huis uit zijn blijkt er mentale ruimte om hierover na te 

denken.  

 

Aanbevelingen 

> Maak per wijk een voorbeeldenboek van representatieve woningen en maatregelen die je daar 

kunt nemen. Met kostenplaatje, technieken en voorbeelden 

> Zorg dat alle beschikbare kennis over duurzame maatregelen op een plaats beschikbaar is inclusief 

kostenramingen (groenemenukaart.nl, voorbeelden (mooizon.nl) en technieken (milieucentraal.nl). 

> Speel in op natuurlijke momenten dat mensen kosten gaan maken voor hun woning maar beperk 

de aanpak daar niet toe. 
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Bijlage 1: Verslag van flappensessie op 28 juni 
GEDRAG Wat is belangrijk? Waar of bij wie te vinden? Niet bekend 

 Burgerschap stijlen/belangen Motivaction  

2 
Wie is eigenaar/verantwoordelijk voor 
resultaat 033 voorbeeldproject  

2 Draagvlak plus geld 033 voorbeeldproject  

1 Regelgeving -> pressie 033 voorbeeldproject  

 Urgentie creëren door het rijk   

3 Sociale druk uit de wijk   

 Woonwensen i.p.v. gedrag   

2 
Gedragspsychologie (veiligheid, groep, 
beloning)   

2 DNA van de wijk (culturen, historie) Marijke van Elk  

 Geldstromen in de wijk!  Marijke van Elk  

 

Kansen plus uitdagingen in de wijk 
(sociologisch) Marijke van Elk  

 

Effectiviteit van investeringen zo min 
mogelijk afhankelijk maken van gedrag   

 Respecteer gedrag en pas je aan   

 

Rekening houden met levensbestendig 
wonen 

Bv stroomversnelling, initiatief 
NOM + langer thuis  

 

Vele onderzoeken over 
gedragspsychologie (bv Adam Corner) 

Climate Outreach - Impact 
Academy (via Petra)  

1 
Wijkambassadeur uit de wijk, van de 
cultuur van de wijk   

13 Stickers     

    

KOSTEN Wat is belangrijk? Waar of bij wie te vinden? Niet bekend 

1 Kosten omlaag 
Hier werkt tafel huur aan (btw 
omlaag!)  

3 
Gebouw gebonden financiering via 
netbeheerder of e-bedrijf 

Motie 2e kamer is er al, 
Alliander wil ermee aan de slag 
(!?) Experimenteerruimte  

3 Woningabonnement 
Gemeente Zutphen, Lochem en 
Deventer (Marnix van Os)  

1 Subsidie plus leningen NEF, Rijk, etc.  

 

Bedrijven wenkend perspectief bieden 
zodat doorontwikkeling/innovatie 
plaatsvindt   

 

Kosten laag houden door meer te 
investeren in installaties i.p.v. schil Urgenda  

4 Financiering via lagere energierekening   

1 
Bundeling budgetten gemeenteafdelingen, 
netbeheerder en waterschap Amersfoort  

1 
Aanvulling: de wijk zelf hierover 
zeggenschap geven   

 Cashstromen per wijk 
Wijkboekhouding.nl, vb. 
Spijkerkwartier  

 Opschaling aanbod Brigitte  

2 Businesscase bouw (ELENA/ op schaal) Ron Josten  

1 Volledige transparantie Nijmegen-w-net   

2 
Waar zitten de meeste kosten (binnen of 
buiten)   
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 Flexibiliteit in aanbod  Woningabonnement  

1 
Huidige geldstromen in de wijk + uit de 
wijk 

Gemeente, bedrijven, open 
data, ondernemers, 
zorgverzekeraars, etc.  

 

Wat zijn investeringsgebieden in de wijk 
(potentieel van de wijk) 

Gemeenten, bewoners, 
ondernemers  

1 Integrale oplossingen/aanbiedingen 
Bedrijven, bewoners, 
kennisinstelling, stand ups  

 Maatwerk Idem  

 

Krimp werk + … van combinaties van 
regelingen Pilot oude IJssel streek, KGO  

 BUILD interest! 

EV-plan voor financiering, 
aanmelden GEA voor pilot (bij 
PNO)  

 Microniveau Efro’s proeftuinen, etc. (KGO)  

1 
Synergie/afstemming zoeken i.v.m. werk 
met werk maken 

Gemeente, corporaties, 
nutsbedrijven, lokale 
energieprogramma's  

1 
Slimme combi maatschappelijk vastgoed/ 
MKB 

Woning + MKB-abonnement + 
scans  

20 Stickers     

    

TECHNIEK Wat is belangrijk? Waar of bij wie te vinden? Niet bekend 

3 Ontzorging/ energiediensten Bv Thermo Bello  

1 Etalage aanbod   

 Eigenaarschap e-dienst   

 Specificatie aanbod   

5 Buurtopslag (-> waterstof bromide …?) Etten-Leur Enexis  

 Opschalingsmogelijkheden techniek   

 Zeezoutbatterij (opslag op wijkniveau) Dr. Ten  

1 Ontwikkeling WP-warmte + koeling ECN  

 Combi met opslag/ mobiliteit 
o.a. elektrische deelauto o.a. 
Lochem Energie/ Quintel  

 Trias energetica   

1 Autarkisch/ zelfvoorzienend Ecodorpen  

 

Proposities van MKB op basis van echte 
casus/echte markt -> energieloket 

Nieuwe aanbestedingsvorm 
(SKRCVR net)  

 Thermochemische seizoensopslag warmte ECN  

2 
Energiesystemen die door mensen zelf 
worden aangestuurd Dk, S, N, D  

 Riothermie/microgrids Fabcity  

 

(Rondreizende) techniek tentoonstelling 
voor ‘Jan met de pet' Tinyhouses!  

 

Ecovat (opslag warm water + warmtenet 
op buurtniveau) Ecovat  

1 Reimarkt prefab   

2 Cv-ketel kan meerdere gassoorten aan Atag Nefit, etc.  

 

Goed netwerk behouden, gasnetwerk voor 
ander mediumgebruik   

1 
Simpelheid brengen in zee van technische 
opties (de bewoner verlamt anders)   

 

Afstemming (half/jaarlijks) van nuts- en 
gemeentelijk projecten i.v.m. 
kostenreductie  

UNOG verband (Oost 
Gelderland)  
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17 Stickers     

    

HULPMIDDELEN/PROCESSEN     

  Wat is belangrijk? Waar of bij wie te vinden? Niet bekend 

 Lage investeringskosten bewoners Solease (gratis zonnepanelen)  

 Maex Change Kracht in NL  

3 All Inclusive Wijk (wijkbedrijven) Transitiereizen  

 Wijkeconomie Carla Onderdelinden (o.a.)  

 Wijkmodelbouw/game/energie Rom3D  

1 Meta-data burgerschapsstijl Motivaction  

1 Wijk energietransitiemodel  Alliander  

1 Aansluiten bestaande processen Diverse gemeenten  

 Klimaatstraatfeest als start voor bottom up Klimaatbureau  

 

Data infrastructuur (woonwensen-
woonspecs) Woonconnect  

 HOOM/ buurkracht o.a. Alliander  

1 Coalitievorming KMIDB  

 wijkselectie Kansenkaart  

2 Thuisbaas Urgenda  

9 Stickers     

    

BUURTPROCES/NETWERKVORMING     

  Wat is belangrijk? Waar of bij wie te vinden? Niet bekend 

8 
Proces/methodiek sociale innovatie (hóé 
werk je samen en waar begin je?) Marijke van Elk  

 Buurkracht proces Marijke van Elk  

 Buurtverbinders  Mijnbuurtje.nl  

 Bottom up proces ?  

 Opbouw social enterprise 
Combi met e-
coöperaties/woonabonnement  

3 Wijkbedrijven Bilgaard, Leeuwarden  

 VvE’s voor grondgebonden woningen 
Rapport platform 31 evt. via 
Theo van Es  

 Marisie -> proceskennis opbouwwerk SKW Lochem (Bram), Movisie  

 Energiecoaches  Twente  

3 Lokale energieinitiatieven 
Ver Energie Coöperaties 
Gelderland; HIER Opgewekt  

 

Draagvlak creëren samen met Stichting 
Welzijn Lochem (burgerparticipatie) Lochem (Baarte)  

2 Coalitievorming Opdrachtgever opdrachtnemer  

 Bewoners akkoord' klimaat Gemeente Utrecht  

1 Zoek 'drukpunten' in de wijk   

2 
Meekrijgen: ouderen, jan met de pet, 
mensen met laag inkomen   

2 Voorbeelden in de wijk Wageningen 
Zijn er nog te 
weinig 

21 Stickers     

    

COMMUNICATIE/KENNISDELING     

  Wat is belangrijk? Waar of bij wie te vinden? Niet bekend 

 Laten zien!   

1 Kaartmateriaal/wijken/gas/riolering, etc. Alliander, gemeenten 
Nog niet 
beschikbaar 

3 Kennis bij bestuur (B&W, raad) Thijs de la Court  
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Onderwijsprogramma Wijk van de 
Toekomst  ? 

3 
Verleiden (communicatieplan maken mét 
buurt, geen folders!)   

 Buurtapp, nextdoor, mijnbuurtje Veiligheid, politie Overzicht 

 Buurtfeest Burendag  

 Wedstrijd/competitie/benchmark   

1 

Weblog waaraan je alle stakeholders, 
groot en klein, koppelt; tevens 
kennisdeling! 

Lochem.projectenoverzicht.nl 
(Baarte de Rooy)  

 Burgerparticipatie (laaghangend fruit) Oldebroek voor mekaar  

 Keukentafelgesprek Nieuwbouw Helbergen Zutphen  

 

Vroeg informeren en zo breed mogelijk 
(huis aan huis)   

 Wat neem je mee (financiën, …)    

 Urgentie/noodzaak 
Bewonersonderzoek Utrecht 
(google)  

 

Beschikbare kennis "brengen", ook fysiek 
aan alle partijen SBV CURNET Groningen www.kennisportaal  

 Benut bestaande structuren   

2 
Concrete projecten realiseren, via 
gezamenlijk ontwerpproces 

Wijkholders!! Met bewoners, 
ondernemers, etc.: Marijke van 
Elk  

 Werkgelegenheid   

10 Stickers     

    

Totaal:     

90 Stickers   

  

http://www.kennisportaal/
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Bijlage 2 Burgerschapsstijlen (Motivaction, 2008) 
 

 Plichtsgetrouwen Buitenstaanders Pragmatici Verantwoordelijken 
Aandeel in de 
bevolking  van 15-80  

18 % 31 % 23 % 28 % 

Sociale milieus Traditionele burgers Gemaksgeoriënteerden 
Moderne burgerij 

Opwaarts mobielen 
Postmoderne  

hedonisten 

Postmaterialisten 
Kosmopolieten 
Nieuwe 

conservatieven 
Buurtbeleving Buren 

Buurtvoorzieningen 
Buren 
Buurtvoorzieningen 
Verenigingen 
Buurtgrenzen bepaald  
door omliggende  
verkeersaders 

Eigen huis 
Sociale knooppunten  
met lokale identiteit 

Kroegen 

Winkels 
Galerieën 

Onderdeel van de  
stad 

Bindingsmechanisme 
(relaties) 

Binding door 
nabijheid 

Binding door nabijheid Binding door consumptie Binding door 
participatie 

Aansprekende 
vormen 
Van 

buurtbetrokkenh

eid 

Buurtwacht 
Schoonmaakacties 
Nabuurschap 

Actief in de school 
Actief in de speeltuin 
Buurtbarbecues 

Gebruik van sociale en 
culturele 
ontmoetingsplekken 
Bewegen als 
eigenbelang in het 
geding is 

Meedenken over 
inrichting 
Meedenken over 
aansturing 
Meedenken over 
beveiliging 
Beleidsinvloed 
uitoefenen 

Communicatiestijl 
(Maatschappelijk 

en politiek) 
Onwetend 
Afwachtend 
Moeilijk 
communicerend 
Gedesoriënteerd 
door "information 
overload" 

Passief 
Gericht op vermaak 
Ongeïnteresseerd 
Eruptief 

Selectief geïnformeerd 

Levendigheid 
Reactief 

Interactief 
Participerend 
Zingeving 
Reflectief 

Aansprekende 
Communicatiestrategi
e 

Dichtbij brengen 
Vertalen naar 
persoonlijke context 

Confronteren 
Amuseren 
Verleiden 

Kernachtig informeren Informeren en 
toelichten 

Tone of voice Concreet 
Persoonlijk 
Openhartig 
Moreel 

Onvermijdelijkheid 
Noodzaak 
Gemak 
Fun en humor 

Uitnodigend 
Overtuigend 
Dynamisch 

Uitnodigend 
Open 
Kritisch 

Media Lokale media 
(Publieke) rtv-
zenders 
Lezen veel (boeken, 
krant, tijdschriften 
totaal) 
Huis-aan-huisbladen 
Regionale 
dagbladen 
Persoonlijk contact 

Commerciële rtv-  
zenders 
Lezen weinig (boeken, 
krant, tijdschriften 
samen) 
Lezen wel glossy 
mannen- en 
vrouwenbladen 
Internet (vermaak) 

Weinig rtv, wel 
commerciële zenders 
Spits en Metro 
Carrièrebladen 
Internet, e-mail, sms 
Mobiele telefoon 

Weinig rtv, wel publieke 
zenders 
Lezen veel (boeken, 
krant, tijdschriften samen) 

Dagbladen 
Opiniebladen 
Internet, e-mail 

*Motivaction heeft de profielen van de burgerschapsstijlen op basis van diverse onderzoeken, aangescherpt. DOCK gebruikte de 

afgelopen jaren een "tussen-typering" die gebruikt werd in het rapport Vertrouwen in de buurt van de WRR (2005). In de tabel 

gebruiken we zowel de burgerschapsstijlen die Motivaction momenteel (2008) hanteert, als de oude typering (tussen haakjes).  
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Eigenschappen van de diverse burgerschapsstijlen 

Plichtsgetrouwen ervaren afstand tot de overheid en problemen in het volgen van maatschappelijke 

veranderingen. Ze zijn volgzaam en gezagsgetrouw, juist niet veeleisend en kritisch. De buurt is voor 

hen beperkt tot naaste buren en buurtvoorzieningen, binding door nabijheid dus. Zij zijn bij zaken als 

buurtwacht, schoonmaakactie en nabuurschap te betrekken. 

Buitenstaanders hebben veel afstand tot overheid en politiek. Het eigen gaat voor het algemeen 

belang, gezag maakt hen wantrouwend en intolerant. Hun economische posities en sociale 

vooruitzichten (immigratie van allochtonen) baren zorgen. Zoals bij plichtsgetrouwen is er binding 

door nabijheid, de schaal van hun buurt is wel groter. Ze zijn actief in basisschool of speeltuin en 

organiseren met anderen gezellige activiteiten als buurtbarbecues. Wantrouwen uit zich in collectief 

protest, bijvoorbeeld bij herinrichting. 

Pragmatici zijn zelfbewust, assertief, egocentrisch en geloven niet in traditionele democratische 

instituties. Ze zijn jong, pragmatisch, cultureel open, ondernemend, hebben brede netwerken en 

vaak lokaal gebonden werk. Hoewel zij overheid en sociale spelers niet nodig denken te hebben, 

kunnen deze wel op hun kwaliteiten bouwen. De buurtbeleving wijkt dan ook sterk af, hun buurt 

bestaat uit het eigen huis met daaromheen sociale knooppunten met een sterke lokale identiteit; 

kroegen, winkels, galerieën en er is binding door consumptie. Buurtbetrokkenheid bestaat uit het 

gebruik van sociale en culturele ontmoetingsplekken, wanneer hun belangen op het spel staan 

komen ze sterk in beweging. 

Verantwoordelijken gedragen zich kritisch en welwillend tot de overheid, interactie en reflectie 

staan centraal en ze willen coproductie van beleid. Ze zijn maatschappijkritisch, tolerant, analytisch, 

informatiegericht, sociaal geëmancipeerd, vaardig, leven bewust en denken over grenzen heen. De 

buurt is voor hen een onderdeel van de stad en ze denken graag mee over inrichting, aansturing en 

beveiliging. Hun netwerken zijn hoogontwikkeld en ze kunnen behoorlijk effectief beleidsinvloed 

uitoefenen, er is sprake van binding door participatie. 
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Bijlage 3 Afkicken van gas mét bewoners 
 

09 september, Ellen van Acht en Alfred Middelkamp, KUUB 

We zijn verslaafd aan fossiele energie en aan aardgas. Zo erg dat we het niet eens meer een 

verslaving vinden, maar een gewoonte. We willen van deze verslaving af, maar hoe? Met 

jarenlange therapie, groepssessies, inzicht krijgen en bewustwording is de terugvalkans alsnog 

groot. Het ingesleten pad loopt immers zo lekker. Kan het anders? Jazeker: met de ‘cold turkey’-

methode. 

Ineens helemaal stoppen, jezelf afsnijden van je verslaving en er niet meer mee in aanraking 

komen. Ook dan kan terugvallen een probleem zijn. Maar wat als je verslaving niet meer 

voorhanden is? Als je er niet meer mee in aanmerking kúnt komen? Als je omgeving met je 

meedoet, zodat je niet alleen staat? Dat zijn bekende succesfactoren. Daarna is het genieten van 

de voordelen. Wat dacht je van de leuke dingen die je kunt doen van al het geld dat je ineens 

overhoudt? 

 

Energiebesparing als therapie 

In Nederland werken veel bewoners en professionals aan energiebesparing in de woningvoorraad. 

Iedereen is bezig met klantreizen. Daarbij gaat het om bewustwording, prikkelen, opvolgen, het 

juiste aanbod op het juiste moment bij de juiste klant. Het past ook bij de Nederlandse samenleving: 

keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk moet het dan wel een aantrekkelijk 

totaalaanbod zijn, inclusief financiering en met de juiste begeleiding. Niet een advies geven en de 

bewoner vervolgens aan zijn lot overlaten. 

 

Echt meters maken richting een duurzame woningvoorraad  

Die aantrekkelijke aanbiedingen verschijnen steeds vaker. Inmiddels is voldoende aangetoond dat de 

nul-op-de-meter renovatie echt niet nodig is, omdat het een kwestie van rekenregels in financiering 

is en geen kwestie van techniek. Zeker, het moet nog steeds goedkoper, maar laten we afspreken dat 

het subsidiëren van een onrendabele top toegestaan is tot de tienduizendste energieleverende 

renovatie. 

 

De onzin van wijktherapie 

Er zijn plannen om hele wijken af te sluiten van de gasleiding. Een interessante denkrichting, want zo 

kunnen we echt meters maken richting een duurzame woningvoorraad. Maar vreemd genoeg 

spreken alle partijen over ‘het meekrijgen van bewoners’ en ‘het verleiden met aantrekkelijke 

proposities’. Bewustwording, klantreis, prikkelen, opvolgen. Zo zijn we dat immers gewend. En dat is 

natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Want laten we eerlijk zijn: heeft die bewoner wel iets te 

kiezen? Je weet al dat het aardgas er hoe dan ook af gaat. Het klinkt als de inspraak die je als 

autokoper had bij Henry Ford: “Je kunt een auto bij ons in alle kleuren kopen, als het maar zwart is.” 

 

Cold turkey afkicken met de wijk 

Wat je werkelijk doet met een wijk is cold turkey afkicken. Je wordt als bewoner voor een voldongen 

feit gesteld: over vijf jaar gaat de gaskraan dicht. Dat is ook de enige manier waarop dit kan werken, 

want je krijgt nooit alle bewoners mee met zo’n rigoureus besluit. Iedereen zit tenslotte in een 

andere persoonlijke situatie, het ideale moment is nooit voor elke bewoner gelijk. 

http://www.kuub.info/
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Geef ruimte aan emoties, maar houd vast aan de boodschap  

Hoewel dit een hele nieuwe aanpak lijkt, is hiermee al ervaring op andere thema’s. Denk aan 

wijkverbetering, collectief (ver)bouwen, sloop-nieuwbouw, herbestemmingsplannen en – heel recent 

– de verstevigingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied. Deze trajecten hebben alle gemeen dat 

je op hetzelfde moment meerdere woningeigenaren in dezelfde beweging moet krijgen, zonder dat 

ze hier zelf voor gekozen hebben. Vanuit die ervaring volgen hier de vijf belangrijkste kenmerken van 

een aanpak voor cold turkey afkicken van energie in én met een wijk. 

Echte inspraak 

Vaak zeggen bewoners bij inspraaktrajecten: “Het heeft geen zin, ze hebben alle keuzes allang 

gemaakt”. Het resultaat is dan snoeiharde weerstand tegen het plan. Daarom is het belangrijk om 

heel duidelijk te zijn over wat al besloten is en daarbinnen zoveel mogelijk echte invloed aan de 

bewoner te geven. Dus: “Over exact vijf jaar draaien we de gaskraan dicht. Maar hoe we het proces 

van verduurzaming inrichten en met welke alternatieve opwekking is aan u. Wij ondersteunen 

daarbij.” 

 

Ruimte voor boosheid en verdriet 

Wat volgt op zo’n vaak overdonderende boodschap zijn negatieve reacties. Daar worden vaak de vijf 

fases van rouwverwerking voor aangehaald: ontkenning, boosheid, het gevecht aangaan, verdriet en 

aanvaarding. Onzin, want iedereen heeft zijn eigen manier om met slecht nieuws om te gaan. Maar 

het geeft wel aan welke emoties er spelen. Hier moet in het proces ook alle ruimte voor zijn, zonder 

te onderhandelen over de randvoorwaarden. Geef ruimte aan boosheid en verdriet, verduidelijk en 

leg uit, maar houd vast aan de boodschap. 

 

Loslaten 

Met bewoners werken betekent loslaten en controle uit handen geven. Met name de overheid wil 

hen altijd graag tegen zichzelf beschermen. Maar onderschat bewoners niet. Zij moeten uiteindelijk 

dagelijks leven met de keuzes die ze maken. Ze denken hier dus écht wel goed over na. Als je echt 

durft los te laten, ontstaan er prachtige oplossingen. Eng, maar noodzakelijk. 

 

Bewoners de prioriteiten laten bepalen 

Er was eens een projectleider die bezig was met een nul-op-de-meter-traject in een woonbuurt. De 

details vielen hem het meeste tegen. “Dan gaat het ineens over pannetjes, omdat je overgaat op 

inductie koken. Sta je te discussiëren over hoeveel steelpannetjes iedereen mag omruilen. Wat een 

geneuzel over kleinigheden.” Zo’n detail is juist geweldig. Je hebt een bewonersprioriteit te pakken 

en je kunt het verschil maken. Wie pannetjes wil omruilen, wil blijkbaar meedoen. Dus dát is je 

prioriteit. Laat hen prachtige nieuwe pannen uitzoeken, organiseer een workshop inductie koken en 

eet daarna gezellig samen. Kortom: maak er een feestje van. 

 

Concrete voorbeelden en laten wennen 

Vergeet niet dat energiebesparing een post-experience good is: je comfortverbetering ervaar je pas 

als je de investering al hebt gedaan. Laat dus geen warmtepompen in een showroom zien, maar richt 

meerdere voorbeeldwoningen in met verschillende technieken. Daar kunnen bewoners hun nieuwe 

woonsituatie alvast echt beleven. En beperk het niet tot twee avonden. Bewoners kunnen op hun 
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eigen geschikte moment komen kijken, zo vaak als ze dat willen. En waarom zouden ze niet meteen 

kunnen proef logeren? 

 

Budget organiseren 

Om bewoners serieus mee te laten werken aan een project moet er ook een serieus budget zijn. Te 

vaak zitten dure professionals en ambtenaren betaald om tafel en mogen bewoners er voor een kop 

koffie en plak koek aanschuiven. 

 

Geef bewoners inzicht en zeggenschap over alle geldstromen  

Realiseer dat de uitdaging opgedrongen wordt aan de wijk. En geef de bewoners dan ook inzicht en 

zeggenschap over alle geldstromen die hier voor de wijk aan verbonden zijn. Niet alleen 

energiebaten, huidige netwerkkosten, afschrijvingen en exploitatie, maar ook bijvoorbeeld 

groenvoorziening, zorgkosten en schoolgelden. En zelfs de kosten die anders waren gemaakt voor 

een personeelslid van de gemeente, het netwerkbedrijf, de provincie of het Rijk. Als je alle huidige 

kosten eerlijk meerekent, kan de businesscase ruim uit, ook bij de huidige gasprijs. 

Laat de bewoners vervolgens met dit budget een voorstel doen voor de transitie. Zij kunnen als wijk 

kijken hoe ze dit financieren, rente en aflossing garanderen en hoe ze risico’s borgen. Dat hoeft niet 

individueel en kan gezamenlijk. De overheid moet daarbij een serieuze borgstelling voor aanloop- en 

proceskosten bieden, de kosten gaan immers voor de baten uit. 

 

De bewoner in de hoofdrol 

Een wijk zonder aardgas: een prachtig perspectief, maar ook een ingrijpende verandering in het 

dagelijks leven van bewoners. Dat is pas (af)kicken! De wijk beslist wat zij zelf gaat doen en wat niet. 

 

Maar de echte uitdaging ligt bij professionals. Het is aan uitvoerende bedrijven om flexibel genoeg te 

zijn en écht te luisteren naar bewoners. Om mee te gaan in hún prioriteiten, hoezeer het ook details 

zijn. Als beleidsbepalers echt te durven loslaten zonder beslissingen voor te kauwen en een serieus 

budget hebben, komt de bewoner wel op stoom. 
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Bijlage 4 ABCD-methode  
(Uit: databank effectieve sociale interventies, Brörmann, 2010, Movisie) 
 

Beschrijving methode 

Doel 

Het overkoepelende doel van Asset-Based Community Development (ABCD) is het van binnenuit 

werken aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt, door sociale relaties tot 

stand te brengen en onvermoede capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de 

lokale gemeenschap te mobiliseren. 

Doelgroep 

De ABCD-methode biedt een aanpak voor sociaaleconomisch zwakkere wijken. ABCD wil daarbij alle 

buurtbewoners te betrekken, ongeacht leeftijd of herkomst. De methode richt zich expliciet op het 

betrekken van groepen buurtbewoners die onderling nog weinig contact hebben en 

normaalgesproken buitengesloten worden. 

Aanpak 

De ABCD-methode kent een opbouw in vijf stappen. De eerste stap is het in kaart brengen van 

aanwezige capaciteiten en vaardigheden in de wijk (mapping assets) aan de hand van een 

uitgebreide vragenlijst (Community Asset Check List). Deze inventarisatie richt zich op de 

capaciteiten van bewoners, de potentie van informele netwerken, de welwillendheid van instituties 

en de fysieke kwaliteiten in de buurt. De tweede stap is het bouwen aan relaties tussen de bronnen 

in een buurt: het in contact brengen van individuen met anderen, met organisaties en met instituten. 

De derde stap omvat het activeren van een buurt rond economische ontwikkelingen en een 

communicatienetwerk. De vierde stap richt zich op het samenbrengen van de wijk rond een visie en 

een plan. Een zo representatief mogelijke groep bewoners werkt aan een visie en een plan voor de 

gemeenschap, gericht op de lange termijn en op het oplossen van concrete problemen. De vijfde 

stap is het op zoek gaan naar steun van buiten. Hier probeert de wijk externe middelen vrij te maken 

ter ondersteuning van de lokaal aangestuurde ontwikkelingen, in aanvulling op de stevige basis van 

eigen bronnen. 

Materiaal 

De bewerkte vertaling van het Amerikaanse handboek is: Wijkontwikkeling op eigen kracht, 

geschreven door Ben Welling, Hendrika Feijen en Jos van Engelen, in 2000 gepubliceerd door het 

Landelijk Samenwerkingsverband Aandacht wijken (LSA) in Den Haag. 

Ontwikkelaar 

Licentiehouder in Nederland: 

LSAbewoners 

Oudkerkhof 13 b 

3512 GH Utrecht 

Contactpersoon: 

Henk Cornelissen 

henk@lsabewoners.nl 
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