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“Hoe betrek je de 
bewoner?”
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Even voorstellen …

… delen kennis en 
ervaringen!
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Ben je zelf als bewoner actief in de warmtetransitie? 

Welkom! Ga naar

www.menti.com

Code 51 33 04

Welkom! Ga naar

www.menti.com

Code 51 33 04

Wifi: NewDay Utrecht Gasten 
Wachtwoord: ikwilinternet



Wat hopen jullie 
uit deze 

Masterclass 
te halen?
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Programma van vandaag

1. Wat is participatie?

2. Waarom participatie?

3. Hoe participatie? 

4. Onderscheid in strategie

5. Zelf aan de slag
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Wat is participatie?Wat is participatie?



Wat versta jij onder participatie? 



Wat is participatie?
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Waarom participatie?Waarom participatie?



Harde motieven:

- Zonder draagvlak geen energietransitie

- Willen, kunnen (en ontzorgd worden)

Zachte motieven:

- Impuls voor sociale samenhang

- Koppelkansen 

- Collectieve aanpak   

Relativering:

- Niet iedereen wil actief participeren
Bron: Onderzoeksresultaten draagvlak stoppen met aardgas (HIER, 1 juli 2019)
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Waarom participatie?



Hoe zorg je voor draagvlak?
Om te willen:

• Bewustwording en motivatie

• Vertrouwen 

• Goed luisteren (haal wensen en zorgen op)

• Verwerk inbreng in plannen

• Creëer eigenaarschap (‘energie-

ambassadeurs’)

Om te kunnen:

• Zorg dat bewoners mee kunnen doen,

financieel én praktisch
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- Schoner milieu

- Duurzame energie

- Betaalbaarheid 

- Financierbaarheid

- Beperkte overlast

- Ontzorgd worden

- Comfort

- Veiligheid

- Gezondheid

- Werkgelegenheid

- Leveringszekerheid

- Keuzevrijheid
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Wat vinden bewoners belangrijk?



Hoe participatie?Hoe participatie?



Vier processen in de 
warmtetransitie 

Vier schaalniveaus

1. Regionale Energie Strategie (RES)

2. Lokale Transitievisie Warmte 

3. Wijkwarmteplan

4. Complex-aanpak

Klankbordgroep/werkgroep 
en achterban
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Vijf stappen 

1. Samen starten

2. Analyse en uitgangspunten 

(technisch en sociaal)

3.  Kansrijke scenario’s uitwerken en 

toetsen

4. Scenario kiezen

5. Bestuurlijke besluitvorming
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Boodschappen

• Positief

• Aansluitend bij wat mensen beweegt

• Uitnodigend 

• Eenvoudig en concreet 

• Ook beeldend

• Verschillende talen
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Tools I - klankbordgroep

• Excursie

• Studiedagen

• Scholingen 

• Borrelen / samen eten 

• Lekkers bij de koffie / thee

• Interesse in individuele deelnemers
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Tools II - achterban
• Bewonersavond

• Klankbordgroep mede-organisator

• Stellingen 

• Flipovers 

• Themahoeken

• Inloop informatiemarkt
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Tools III - naar bewoners toe 
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Onderscheid in strategieOnderscheid in strategie



Type wijken
Aandachtswijken
• Vooroorlogse- en vroeg-naoorlogse wijken en 

70-er jaren bloemkoolwijken
• Leefbaarheid en veiligheid, energiearmoede
• Integrale wijkaanpak

Middenklasse wijken
• Opgeknapte voor- en naoorlogse wijken en 

80-er jaren bloemkoolwijken  
• Zoek aansluiting bij bewonerswensen

Hogere inkomenswijken
• Particulier bezit
• Benut technische meekoppel kansen
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Kanaleneiland in Utrecht

Hilversumse Meent



Type bewoners

• Plichtsgetrouwen

• Structuurzoekers

• Statusbewusten

• Verantwoordelijken

• Ontplooiers
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Bewonersinitiatieven
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Huurders en eigenaar bewoners in 
appartementencomplexen

Appartementen Eigendomssituatie Participatiekanalen

Huurders 100% huur Klankbordgroep en achterban

Gemengde VvE Klankbordgroep en achterban
Let op: VvE-bestuur en ALV (met verhuurder)  

Eigenaar bewoners 100%  koop VvE-bestuur en ALV

Gemengde VvE VvE-bestuur en ALV
Let op: huurders en verhuurder
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Huurders en eigenaar bewoners in  
eengezinswoningen

……Eengezinswoningen Eigendomssituatie Participatiekanalen

Huurders 100% huur Klankbordgroep en achterban

Gespikkeld Klankbordgroep en achterban
Let op: eigenaren

Eigenaar bewoners 100%  koop Werkgroep en achterban

Gespikkeld Werkgroep en achterban
Let op: huurders en verhuurder
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Lessons learned

• Verschil in behoefte betrokkenheid
• Verschil in type wijk en type bewoners

• Altijd ruimte bieden, 
als bewoners willen participeren

• Altijd goed luisteren naar wat bewoners beweegt
• Zorgen dat achterbannen van kopgroepen aangehaakt zijn
• Zorgen dat bestuurders aangehaakt zijn
• Eerlijk en duidelijk zijn, ook over wat eventueel NIET kan

• Niet alleen vergaderen, ook leuke dingen (laten) doen
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ook leuke dingen (laten) doen



Wat is het slimst bij het maken van een warmtetransitieplan
voor een gemengd VvE-complex?



Zelf aan de slagZelf aan de slag



De casus: een 70-er jarenwijk
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Fysieke kenmerken

• galerijflats  links en 
rechts van de wijk met 
420 sociale 
huurwoningen (met 
blokverwarming) en

• daar tussenin 400 
eengezins koop-
woningen (met 
individuele combiketels)

• twee basisscholen en 

• een 
kerkverzamelgebouw

• rechts boven een
rioolwaterzuiverings-
installatie



De opdracht: hoe betrek jij de bewoners?
De gemeente wil onderzoeken of dit de eerste aardgasvrije wijk kan worden met een warmtenet, 
gevoed vanuit de rioolzuivering.

Aanleidingen 
• renovatieplan woningcorporatie (met rioolzuivering als nieuwe warmtebron)
• vervanging riolering

Opdracht: hoe betrek je de bewoners hierbij? 

• Formuleer een uitnodigende boodschap.
• Schets een participatieplan waaruit blijkt wie, wanneer (en waar) en hoe worden betrokken.  

Sociale kenmerken
• gemengde bewonerspopulatie: ouderen, middelbare en jonge 1- en 2-persoons huishoudens en

(in de flats relatief veel eenouder-) gezinnen met kinderen.
• in de flats relatief veel mensen met een migratie-achtergrond.
• in de flats relatief veel Denk- en PVV-stemmers. 
• in de eengezinswoningen vooral VVD- en CDA- stemmers, maar ook Groen Links stemmers.
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Call to action



Jessica Rietveld

jessica.rietveld@greenvis.nl

06 15 51 41 78 Mechtild Linssen

mechtild.linssen@dwtm.nl

06 54 33 62 53 


