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Samenvatting 
De energietransitie is een onvermijdelijke maatschappelijke verandering die wereldwijd speelt en ook invloed 

heeft op de Nederlandse maatschappij. De overheid gaat namelijk via de Klimaatwet maatregelen treffen om op 

een andere manier energie op te wekken en zo de CO2-uitstoot terug te dringen. In alle wijken in Nederlandse 

steden en dorpen zullen burgers hiermee te maken krijgen en de verandering is van grote invloed op hoe mensen 

wonen en leven. Een sociaal agoog begeleidt burgers bij grote maatschappelijke veranderingen. Hij richt zich 

daarbij vooral op de kwetsbare groepen in de samenleving en geeft hen een stem. Omdat de energietransitie een 

recente ontwikkeling is en het beleid nog in wording, is er weinig onderzoek naar gedaan. Zodoende is er een 

gebrek aan kennis van handelen voor sociaal agogen en hun organisaties als het gaat om de energietransitie. Dit 

onderzoek richt zich daarom op het vergaren van kennis die relevant is voor de sociaal agoog en beantwoordt de 

onderzoeksvraag:  

Hoe kan de sociaal agoog de sociale aspecten van de energietransitie integreren in zijn werkzaamheden? 

Om die vraag te beantwoorden zijn interviews afgenomen bij sociaal agogen die (succesvol) aan de 

energietransitie werken of gebiedsgericht werken aan projecten rondom verduurzaming.  

De belangrijkste boodschap van dit rapport is dat de sociaal agoog in theorie alle vaardigheden en werkwijzen in 

huis heeft om aan de energietransitie te werken binnen zijn huidige werkzaamheden. Het punt is namelijk dat hij 

zijn werkwijze niet grondig hoeft te herzien. In principe kan hij de cyclus doorlopen die hij normaal ook 

doorloopt, namelijk het constant op de hoogte zijn van wat er in zijn werkgebied speelt, een analyse maken van 

de sterktes en zwaktes daarvan en op basis van die kennis interventies inzetten. Het is zijn focus die hij zal 

moeten verleggen. Hij zal zich moeten laten informeren of hij zal er zelf op af moeten gaan om geïnformeerd te 

worden over de energietransitie. Het voldongen feit is en blijft dat er een verandering op ons af komt. Hoe 

daarmee omgegaan wordt, daar kan de agoog nog invloed op uitoefenen als hij lef toont en zich profileert als 

deskundige op het gebied van burgerparticipatie.  
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Voorwoord 
Beste lezer, 

Voor u ligt de scriptie ‘De sociale energietransitie’. Dit afstudeeronderzoek is de afsluiting van mijn vierjarige 

opleiding Sociale Studies aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven. Het onderwerp is waarschijnlijk één van de 

grootste maatschappelijke veranderingen die de komende dertig jaar gaat plaatsvinden: de energietransitie. 

Alvorens u verder leest, geef ik graag wat toelichting over de aanleiding van het onderzoek en zal ik een 

terugblik werpen op mijn onderzoeksproces. Tot slot wil ik het voorwoord graag gebruiken om wat mensen te 

bedanken. 

In het derde jaar van mijn opleiding startte ik mijn stage bij grote welzijnsorganisatie X. Ik kwam terecht in een 

wijkteam en werd door een opbouwwerker onder zijn vleugel genomen. Ik was meteen gecharmeerd van de 

eigenzinnigheid van het vak: ik mocht de straat op om te kijken wat er leeft onder de mensen en bewoners 

ondersteunen bij het organiseren van allerlei activiteiten en andere initiatieven. Ook zag ik met eigen ogen de 

grootschalige renovatie die de woningcorporatie aan het uitvoeren was in het kader van de energietransitie. Ik 

zag en hoorde ook de bewoner die voor het wijkhuis op de woningbouw stond te schelden omdat hij ontevreden 

was over het proces. Zo raakten mijn stagebegeleider en ik aan de praat over de energietransitie. We bezochten 

een bijeenkomst van Krachtproef over het onderwerp in Hilversum en ik praatte er ook over met andere collega’s 

en studiegenoten. Dat leverde me vooral veel verwarde blikken op, waardoor ik besefte: mensen zien het belang 

niet in, zien het niet als onderwerp voor op de sociale agenda. Maar dat is het wel, toch? 

Zelf hou ik van natuur, van dieren en planten, van groen. Ik woon in een stad, maar merk het effect op mijn 

eigen gemoedstoestand als ik niet met regelmaat de groene stukken van mijn stad op zoek, of de bossen 

eromheen. Onze groene planeet, die is belangrijk: we hebben er maar één en we gaan er veel te slordig mee om. 

Gelukkig gaat daar verandering in komen, want de CO2 uitstoot moet in 2050 met 49% gedaald zijn ten opzichte 

van 1998. Daarom gaan we op een andere manier energie opwekken. En ik schrijf ‘we’ want het heeft impact op 

ons allemaal: we moeten ons gedrag veranderen en dat vraagt nogal wat van ons als mens. Dit onderzoek geeft 

inzicht in hoe sociaal agogen die verandering het beste kunnen ondersteunen vanuit hun dagelijkse 

werkzaamheden.  

Ik richt mijn woorden van dank aan: Steven, voor de inspiratie voor het onderwerp en een fantastisch fijne tijd in 

het wijkteam. Aan Jan, voor het brengen van rust en het vertrouwen. Aan Arno, voor het samen sparren, 

waardoor mijn frustratie weer plaats maakte voor enthousiasme. Aan Thomas, voor alle tips en kritische vragen. 

En natuurlijk dank ik alle respondenten voor de medewerking. 

 

Ik wens u veel leesplezier, 

Lotje Berkers  

Juni 2020  
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Inleiding 
De energietransitie is een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat en betekent een onvermijdelijke 

verandering (Planbureau voor Leefomgeving). Een verandering in de manier waarop we energie moeten gaan 

opwekken. Ook ontstaan er steeds meer (burger-)initiatieven die een wijk moeten verduurzamen of groener 

moeten maken. Kijk bijvoorbeeld naar ‘de duurzame 100’ van de krant Trouw, waar honderd duurzame 

burgerinitiatieven worden uitgelicht (Trouw, 2019).   

De energietransitie wordt veelal als technische transitie gezien; denk meteen aan zonnepanelen, elektrische 

auto’s, nul-op-de-meter-woningen, windmolenparken enzovoort. Toch is de energietransitie een sociaal proces, 

maar over de sociale opgave hoor je bijna niemand. Desalniettemin moet de transitie als sociaal proces worden 

gezien: het vraagt om een gedragsverandering van mensen. Hoe werken bewoners zelf aan duurzamere wijken? 

Hoe gaan mensen over op een andere, meer duurzame leefstijl? Hoe zorg je dat een onderwerp als 

‘energietransitie’ gaat leven bij mensen? (Kuyvenhoven, 2019). Dat zijn vragen die de sociaal agoog kan 

hebben. 

Volgens de internationale definitie van het sociaal werk is de energietransitie een relevant onderwerp voor de 

sociaal werker (Internationale Federatie van Maatschappelijk Werkers, 2014). De sociaal werker bevordert 

sociale veranderingen, ontwikkelingen en cohesie. Empowerment en vrijheid van mensen staan daarbij centraal. 

De sociaal agoog werkt vanuit de kernwaarden sociale rechtvaardigheid, bevorderen van mensenrechten, respect 

voor diversiteit en collectieve verantwoordelijkheid. De sociaal werker verbindt mensen en neemt het 

initiatief tot het aanpakken van uitdagingen op diverse leefgebieden om het welzijn van mensen te 

verbeteren. Vanuit dit oogpunt is het sociale aspect van de energietransitie zeker een onderwerp voor de sociaal 

agoog, waarbij hij initiatief neemt om mensen te verbinden en te begeleiden in deze maatschappelijke 

verandering. 

Dat de energietransitie leeft, blijkt uit de bijeenkomsten georganiseerd door Krachtproef, een landelijk platform 

en een community van en voor opbouwwerkers. Tijdens een eerste bijeenkomst over ‘de energieopbouwwerker’ 

kwamen zo’n tachtig opbouwwerkers en sociaal ondernemers uit het hele land bij elkaar om over de 

energietransitie te praten (Impressie meet up krachtproef energieopbouwwerk, 2019). Later is nog een leerkring 

georganiseerd waar twaalf deelnemers ervaringen, ideeën en visies hebben uitgewisseld over het werken aan de 

energietransitie vanuit het sociaal werk. Toch staat het onderwerp bij veel organisaties en sociaal agogen nog 

niet op de agenda. Hoe komt dat?  
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1 Context en probleemschets 
De energietransitie behelst een sociaal-maatschappelijke verandering en mensen zullen hier in eerste instantie 

altijd weerstand tegen bieden (Brinkman, 2009). Deze weerstand uit zich vooral door onbegrip. Een verandering 

die veelal opgelegd wordt van bovenaf vraagt om een degelijke onderbouwing zodat mensen begrijpen waaróm 

een verandering van belang is. “Waarom moet mijn woning nieuwe isolatie, het is toch goed zo? Zorg maar voor 

een nieuwe keuken, die is pas aan vervanging toe!” is een voorbeeld dat S. Huijser noemt over woningen die in 

zijn werkgebied gerenoveerd werden (persoonlijke communicatie, 22 november 2019). Begeleiding van deze 

verandering zal erop gericht moeten zijn mensen uit de weerstand te halen. De verandering op zich is immers 

onvermijdelijk: het enige waar invloed op uitgeoefend kan worden is hoe omgegaan wordt met de verandering. 

Zoals met veel grote maatschappelijke veranderingen bestaat bij de energietransitie de mogelijkheid dat deze van 

bovenaf wordt opgelegd. Gemeenten moeten vanuit een wet beleid gaan maken en gaan uitvoeren. Het beleid 

rondom de energietransitie is veelal nog een beleidsstuk in wording. Daarom is nu het juiste moment voor de 

sociaal werker om daar op in te spelen.  

1.1 Probleemanalyse 
Zowel op het gebied van klimaatverandering en energietransitie als op het gebied van sociale dienstverlening en 

voorzieningen wordt beleid gemaakt. Op welke schaal dit beleid ook bekeken wordt, het heeft invloed op 

burgers in alle lagen van de maatschappij. Deze ‘systeemwereld’ van beleidsmakers, sluit niet altijd naadloos aan 

bij de wereld van de burgers én niet alle burgers zijn in evenredige mate zelfredzaam. De sociaal werker is de 

schakel tussen deze systeemwereld en de leefwereld van (kwetsbare) burgers. In dit hoofdstuk wordt deze relatie 

verder onderzocht en beschreven. 

1.1.1 Wereldwijd beleid en de sociaal werker 
Het klimaat verandert en dat wordt steeds zichtbaarder. Ook Nederland krijgt steeds meer te maken met 

bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden zoals wateroverlast en hete zomers. In 2015 is er tijdens de 

klimaattop in Parijs (COP21) gekomen tot een Klimaatwet. Internationale, politieke leiders zijn het eens 

geworden over de te behalen doelen om de klimaatverandering te beperken (Planbureau voor Leefomgeving). 

Dit beleid heeft gevolgen voor Nederland en heeft geleid tot het Klimaatakkoord: een pakket aan maatregelen 

met een breed maatschappelijk draagvlak. Deze maatregelen hebben als doel om in 2030 49% minder 

broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Deze afspraak is vastgelegd in de Klimaatwet (Rijksoverheid, 2019; 

Vlaar & Gerrits, 2010). De maatregelen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord, beschrijven inhoudelijk hoe 

Nederland gaat zorgen dat de doelen, zoals vastgelegd in de Klimaatwet, behaald worden.. Het Klimaatakkoord 

bevat meer dan 600 afspraken voor diverse sectoren zoals de landbouw en de industrie. Enkele van die afspraken 

hebben direct betrekking op burgers; bijvoorbeeld de afspraak om woningen aardgasvrij te maken 

(Rijksoverheid). 

Een andere grote gebeurtenis in 2015 was de decentralisatie vanuit de Rijksoverheid waardoor gemeenten 

verantwoordelijk werden voor de WMO, Jeugd en participatie. Een van de wetten die veel impact heeft op hoe 

de sociaal werker zijn werk uitvoert, is de participatiewet. Deze wet is erop gericht ook de mensen met een 

beperking aan het werk te krijgen. De kern is ‘iedereen doet mee’ (Movisie, 2013). Er wordt van mensen 

verwacht dat zij meer zelf doen en zelf regelen wanneer ze hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij het vinden van 
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een nuttige dagbesteding. Wanneer hen dit niet lukt, vallen zij terug op hun sociale netwerk of, in tweede 

instantie, het welzijnswerk of dergelijke voorzieningen. Pas als er echt geen andere mogelijkheden zijn, wordt er 

opgeschaald naar de eerste of tweede lijn. ‘Welzijn voorkomt zorg’ is het idee. 

Tijdens een grootschalige verandering is echter vaak zichtbaar dat de kern ‘iedereen doet mee’ niet de dagelijkse 

realiteit is. Eenzame ouderen hebben een beperkt sociaal netwerk om op terug te vallen, wanneer zij bijvoorbeeld 

een been breken en afhankelijk worden van anderen voor de dagelijkse boodschappen. Ook als gekeken wordt 

naar de energietransitie is het duidelijk dat niet de volledige bevolking mee kan in veranderingen. Gechargeerd 

gezegd is het veelal de rijke, witte burger in zijn vrijstaande koopwoning die het zich kan veroorloven zijn 

moderne, elektrische auto op te laden met zelf gefinancierde zonnepanelen. De rol van de sociaal werker is om 

aandacht te geven aan de kwetsbaardere groepen in de samenleving en voor hun belangen op te komen. Dit 

wordt onderschreven door de beroepscode voor de sociaal werker (Sociaal werk Nederland). 

Door de decentralisatie moeten mensen meer zelf doen en zelf regelen. Toch zijn er kwetsbare groepen in de 

samenleving die dit niet volledig kunnen en de verwachting is dat zij dus ook niet zelfstandig kunnen 

participeren in de energietransitie. Kwetsbare groepen hebben niet de (financiële) middelen om zonnepanelen 

aan te schaffen en vaak ook niet de capaciteiten of mogelijkheden om de krachten te bundelen in een collectief 

(Kammer & Lonkhuyzen, 2019). Enerzijds is de rol van de sociaal agoog om aandacht voor deze kwetsbare 

burgers te vragen. Anderzijds is de rol van de agoog om de verbindende factor te zijn tussen deze groep burgers 

en de partijen die een verandering opleggen, zoals gemeenten, provincie en het Rijk.   
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1.1.2 Ontwikkeling tot professional 
De sociaal agoog heeft zich te houden aan een beroepscode, die is in 2018 voor het laatst geactualiseerd. Deze 

beroepscode is aan actualisatie toe omdat de samenleving en daarmee het sociaal werk, altijd onderhevig is aan 

veranderingen. Met name de verschuiving van de verzorgingsstaat naar participatiestaat speelt een grote rol. In 

een dynamische samenleving moet de sociaal werker kunnen meebewegen. De hedendaagse sociaal werker richt 

zich op verbinden, eigen kracht en participatie (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010).  

Diverse eerder beschreven veranderingen in de samenleving, zoals het invoeren van de WMO (2007) en de drie 

decentralisaties in het sociaal domein (het verschuiven van de verantwoordelijkheid van de WMO, 

participatiewet en jeugdwet van Rijk naar gemeenten in 2015) leidden tot een verandering van het werkveld. Dit 

sterk veranderende werkveld vraagt om professionals met andere vaardigheden en competenties, daarom is een 

hernieuwde profilering en positionering van het sociaal werk noodzakelijk. Die professionals moeten opgeleid 

worden volgens een curriculum dat aansluit bij de arbeidsmarkt, zodoende is er een andere inrichting van de 

opleidingen in het sociale domein gekomen (Vereniging Hogescholen, 2017). Er is gekozen voor een generieke 

basis, aangevuld met profielspecifieke competenties. Deze zijn vastgelegd in het Landelijk opleidingsdocument 

sociaal werk. Dit document is de formele basis voor de inrichting van het curriculum van de hogescholen. Het 

document geeft hogescholen de vrijheid om rekening te houden met wensen en signalen van regionale partners 

bij het inrichten van zowel de generieke basis, als de profielspecifieke inhoud van de opleiding. 

Enkele belangrijke steekwoorden uit het Landelijk opleidingsdocument zijn bijvoorbeeld community 

development, maatschappelijke participatie, burgerinitiatieven, activeren in buurten en wijken. De sociaal agoog 

moet zijn plek zien te vinden in het complexe lokale speelveld, inclusief uiteenlopende belangen. De sociaal 

agoog moet tijdig kunnen signaleren zodat hij preventief kan werken en er lichte hulp geboden kan worden. Ook 

beschreven in het Landelijke opleidingsdocument is:  

Er is dus veel aandacht voor innovatie van het beroep (een kerncompetentie) en voor bijvoorbeeld 

interdisciplinair werken. De sociale professional moet ‘erop af’ en inspelen op brede maatschappelijke 

vraagstukken. De sociaal agoog moet de vertaalslag maken van landelijke of zelfs Europese (politieke) 

ontwikkelingen en begrijpen hoe dat van invloed is op het lokale werkgebied. Wat echter niet genoemd wordt 

binnen deze sociale (technologische) ontwikkelingen is de grootste aankomende technologische ontwikkeling 

van de komende dertig jaar: de energietransitie. Hoewel er dus veel aandacht is voor innovatie, staan de sociale 

aspecten van de energietransitie nog niet op het netvlies. Door het invoeren van de Klimaatwet en de 

ontwikkelingen in het beroepsprofiel van het sociaal werk, zou de energietransitie een onderwerp kunnen zijn 

waar de innovatieve sociaal agoog in zijn wijk mee aan de slag gaat. 

“Sociale technologie doordringt ook het sociaal domein. Dit brengt vraagstukken met zich mee rond privacy 

en veiligheid, online aanwezigheid, communicatie en scholing. Sociaal werk richt zich op de sociale 

betekenis van deze vraagstukken. In de beroepspraktijk van sociaal werk draagt sociale technologie bij aan 

efficiënte dienstverlening, signaleren, voorkómen, communiceren, interveniëren en organiseren.” 
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1.1.3 Competenties van de sociaal agoog in de wijk 
Er bestaat een Regionale Energie Strategie (RES) voor de 21 betrokken gemeenten van Metropoolregio 

Eindhoven. De RES is een voorstel op regionaal niveau richting het Rijk. Het voorstel beschrijft hoe de regio 

bijdraagt aan de onderdelen van het Klimaatakkoord. Het gaat hierbij met name om de opwekking van duurzame 

elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen (Metropoolregio Eindhoven). 

De inhoud wordt geschreven door medewerkers van gemeenten, provincie en waterschappen. Bij de uitvoering 

wordt ook Enexis betrokken en zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en organisaties. Het is mogelijk dat onder 

deze organisaties ook (regionale) welzijnsorganisaties vallen.  

Uit de beroepscode (2014), het beroepscompetentieprofiel (2018), het Landelijk opleidingsdocument (2017) en 

de internationale definitie van sociaal werk (2014) komen drie gemeenschappelijke aspecten naar voren. 

Namelijk maatschappelijke veranderingen, kwetsbare groepen en innovatief werken. Deze aspecten spelen ook 

een rol in de energietransitie. 

1.1.3.1 Maatschappelijke veranderingen en welzijn van kwetsbare groepen 
Maatschappelijke veranderingen staan centraal in het beroep van de sociaal agoog en omgekeerd staat de sociaal 

agoog midden in de maatschappelijke veranderingen. Afhankelijk van het belang van een onderwerp is hij 

aanjager, kartrekker of biedt hij ondersteuning. De energietransitie is zo’n voorbeeld van een grote 

maatschappelijke verandering. Het beleid daarover is in veel gemeenten nog in wording, wat het juiste moment 

voor de agoog is om hier op in te springen. Zo kan hij inzetten op twee kanten: enerzijds het aanjagen van 

burgerinitiatieven, anderzijds input geven voor het gemeentebeleid. Op die manier kunnen initiatieven en beleid 

de beste aansluiting vinden bij elkaar. De agoog heeft bij daarbij altijd als doel om het welzijn van individuen of 

groepen te vergroten. Hij is bezig met de leefbaarheid in zijn werkgebied en gaat om met zeer diverse 

doelgroepen, maar richt zich met name op degene in een ‘achterstandssituatie’ (Sociaal Werk Nederland, 2018, 

p. 8). De energietransitie heeft betrekking op de hele Nederlandse bevolking en gevolgen van bepaalde 

maatregelen hebben invloed op bewoners in het werkgebied van de agoog, bijvoorbeeld wanneer door 

zonnepanelen hun energierekening omlaag gaat. Het is niet het meest vanzelfsprekende onderwerp waar de 

agoog mee te maken krijgt, maar het is wel een actueel onderwerp waar hij zich bewust van zou moeten zijn. 

1.1.3.2 Innovatie 
De sociaal agoog ondersteunt dus met name kwetsbare burgers bij maatschappelijke veranderingen. Hij werkt 

hierbij innovatief en met een grote mate van zelfreflectie. De agoog is niet alleen innovatief bezig in zijn 

handelen in de dagelijkse praktijk, hij werkt ook aan vernieuwing binnen zijn beroep. Dit doet hij onder andere 

door onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk. Daarnaast durft hij kansen te nemen om complexe 

maatschappelijke vraagstukken aan te gaan. Hij schuwt het niet om onderwerpen die minder voor de hand liggen 

binnen het sociaal werk te onderzoeken. Binnen de opleidingen is aandacht voor deze innovatieve manier van 

werken en voor sociale technologische ontwikkelingen. Er is nog geen specifieke aandacht voor de 

energietransitie terwijl die onvermijdelijk is. De Klimaatwet en het Klimaatakkoord zorgen ervoor dat de 

Rijksoverheid de komende dertig jaar veranderingen door gaat voeren. Inspelend op deze maatschappelijke 

veranderingen, organiseerde Krachtproef op 12 september 2019 een leerkring voor o.a. opbouwwerkers en 

sociaal agogen, getiteld ‘hoe word ik energieopbouwwerker?’ (Krachtproef, 2019). In Utrecht kwamen twaalf 

enthousiastelingen bij elkaar om te praten over de rol van de sociaal agoog bij de energietransitie. Een gedeeld 
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standpunt van deze twaalf betrokkenen is dat klimaatbewustzijn bij burgers een mooie springplank of ingang kan 

zijn naar de energietransitie. Het staat vrij om hier op eigen manier invulling of uitvoering aan te geven: zij 

werken immers in verschillende steden voor verschillende organisaties. De visie van de organisaties kan dus heel 

uiteenlopend zijn, evenals de opdracht of kaders waarbinnen zij hun werk moeten doen.   

1.1.3.3 Samenvattend 
De energietransitie, de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling van het beroep hangen met elkaar 

samen, zoals veel grootschalige veranderingen in onze samenleving. Vaak zijn die veranderingen een gevolg van 

internationaal of zelfs intercontinentaal beleid. Zo ook de energietransitie. Ontwikkelingen of besluiten die zich 

op nationaal niveau voordoen hebben gevolgen voor het regionale of lokale niveau of andersom. In het geval van 

de energietransitie werkt het twee kanten op. Wereldwijd beleid moet ervoor zorgen dat de bewoners in de wijk 

anders gaan leven. Tegelijkertijd kunnen veranderingen in de wijk, hoe klein ook, bijdragen aan de doelen van 

dat wereldwijde beleid. Het is de kunst voor de sociaal agoog om de vertaalslag te maken tussen beide niveaus 

en het grote plaatje in beeld te houden.  
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1.2 Probleemstelling 
De energietransitie is onvermijdelijk en er zitten een drietal aspecten aan die van belang zijn voor de sociaal 

agoog. De kern is: de sociaal agoog begeleidt (groepen) kwetsbare burgers bij grote maatschappelijke 

veranderingen en heeft daarbij aandacht voor innovatie van de (beroeps-) praktijk. Er zijn enkele koplopers in 

Nederland die zich bezig houden met de sociale energietransitie en pleiten voor het belang hiervan. Over het 

algemeen is er echter weinig over geschreven en er is weinig onderzoek naar gedaan. Zodoende is er een gebrek 

aan kennis van handelen voor sociaal agogen en hun organisaties, maar ook voor andere betrokkenen zoals 

gemeenten en woningbouwcorporaties.  

1.3 Onderzoeksdoelstelling 
Dit onderzoek richt zich op het vergaren van kennis die relevant is voor de lokale praktijk van Organisatie X en 

Gemeente Y. Door het analyseren van een selectie van best practices wordt een aanbeveling geschreven voor een 

werkwijze die het best aansluit bij de bestaande manier van werken. De mogelijkheid bestaat dat er ook relevante 

aanbevelingen uit het onderzoek voortvloeien voor Hogeschool Z.  

1.4 Hoofdvraag en deelvragen 

1.4.1 Hoofdvraag 
Hoe kan de sociaal agoog de sociale aspecten van de energietransitie integreren in zijn werkzaamheden? 

1.4.2 Deelvragen 
Wat is de startsituatie in wijken waarin aan de energietransitie wordt gewerkt?  

Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren in wijken waarin gewerkt wordt aan de energietransitie? 

Wat is de (ideale) uitkomst in een wijk waarin aan de energietransitie wordt gewerkt?  
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1.5 Begripsafbakening 
Om het onderzoek af te bakenen worden enkele begrippen uit de probleem- onderzoeks- en vraagstelling 

verduidelijkt. Deze begrippen zijn leidend voor het onderzoek, het is dus van belang dat alle betrokkenen de 

begrippen op dezelfde manier definiëren.  

Hoe kan de sociaal agoog de sociale aspecten van de energietransitie integreren in zijn werkzaamheden? 

 

Begrip Toelichting 

Hoe Op welke manier of door welke middelen, 

handelingen, verdieping/scholingen 

Sociaal agoog Sociaal werker die outreachend en gebiedsgericht 

werkt, ook wel bekend onder de term opbouwwerker, 

wijkwerker, sociaal cultureel werker of 

welzijnswerker. Waar ‘hij’ staat wordt ook ‘zij’ 

bedoeld. 

Sociale aspecten Het begeleiden en/of aandacht vragen voor 

(kwetsbare) groepen in de samenleving bij grote 

maatschappelijke veranderingen. Het gaat hier om dat 

wat betrekking heeft op de burger en zijn 

leefomgeving 

De energietransitie (Technische) maatregelen die de CO2-uitstoot 

verminderen of anderszins bijdragen aan een beter 

klimaat 

Integreren Eigen maken binnen de huidige werkwijze van de 

sociaal agoog en zijn organisatie 

Werkzaamheden Dagelijkse handelingen en taken zoals beschreven 

binnen het protocol van de organisatie, met in 

achtneming van de internationale definitie voor 

sociaal werk, het beroepsprofiel opbouwwerk en de 

beroepscode.  

 

Belangrijke noot bij de begripsafbakening gaat over het begrip ‘energietransitie’. Dit begrip wordt over het 

algemeen gebruikt om de overgang aan te duiden van fossiele brandstoffen naar meer milieuvriendelijke 

manieren om energie op te wekken. In dit onderzoek worden er ook andere maatregelen mee bedoeld, zoals het 

verduurzamen van woningen door ze te isoleren of af te sluiten van het gas, maar ook het installeren van 

zonnepanelen of meer groen aanbrengen in stedelijk gebied. Het gaat hier dus om brede, praktische maatregelen. 
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1.6 Verificatie van het probleem 
Het probleem wordt geverifieerd door de praktijk op meerdere manieren. De beroepspraktijk word langzaam 

wakker geschud door koplopers als Paul Vlaar, die via meerdere wegen het belang van de sociale energietransitie 

naar buiten brengt. Zijn artikelen en interviews vinden publicatie in bijvoorbeeld het vaktijdschrift Movisies en 

de nieuwsbrief van Sociaal Werk Nederland (Kuyvenhoven, 2019). Daarnaast heeft Vlaar ‘#Krachtproefenergie’ 

opgericht, een collectief van enkele opbouwwerkers uit het hele land, dat op een eigen manier bezig is met de 

energietransitie. Het feit dat er op een eerste bijeenkomst over opbouwwerk en de energietransitie al zo’n tachtig 

deelnemers afkwamen uit heel het land, laat zien dat het onderwerp speelt, dat er ‘reuring’ ontstaat die langzaam 

groter wordt (Impressie meet up krachtproef energieopbouwwerk, 2019). 

Het gebrek aan kennis van handelen wordt binnen organisatie X bevestigd, alleen al door het onderwerp 

bespreekbaar te maken. Dat roept voornamelijk verbaasde reacties op. Na wat uitleg is er pas ruimte voor begrip, 

maar de urgentie zit duidelijk bij veel collega’s nog niet op het netvlies. 
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2 Theoretisch kader 
Naar de sociale aspecten van de energietransitie in Nederland is nog weinig onderzoek gedaan en zodoende zijn 

er nog weinig methoden en theorieën te vinden. Dat concluderen ook twee docent-onderzoekers van Fontys 

Hogescholen na twee maanden literatuuronderzoek (persoonlijke communicatie, 8 juni 2020). In dit hoofdstuk 

worden enkele voorbeelden aangehaald van diverse succesvolle verduurzamingsprojecten in Nederland, om een 

beeld te schetsen van de huidige stand van zaken. Ook worden twee methoden beschreven die belangrijk zijn 

voor sociaal agogen die zich bezig houden met samenlevingsopbouw en maatschappelijke veranderingen. 

Daarna wordt de werkwijze van de organisatie toegelicht waar ook de aanbevelingen voor worden geschreven. 

Tot slot worden raakvlakken beschreven tussen het klimaatbeleid van de gemeente en de werkwijze van de 

organisatie. Op die manier kan uiteindelijk een verbinding beschreven worden tussen de resultaten van het 

onderzoek en de beschikbare theorieën.  

2.1 Energietransitie in Nederland 

2.1.1 Buurtbinding en verduurzaming 
Specifieke én succesvolle sociale aspecten van de energietransitie komen naar voren op diverse plekken in 

Nederland. Een aantal mooie voorbeelden zijn beschreven in het novembernummer van Movisies (2019). 

Madeleen Helmer, projectleider klimaatadaptatie, noemt als voorbeeld het gebruiken van extreme 

weersomstandigheden als opstapje voor meer buurtbinding (Alderliesten, 2019). De enorme hittegolf van 

afgelopen zomer kan een aanleiding zijn om eens bij de buurvrouw op leeftijd binnen te stappen en te kijken hoe 

het met haar gaat. Dit is vervolgens een ingang om vaker bij haar binnen te stappen. Zo kan een 

verduurzamingsproject in de wijk  ook leiden tot meer buurtbinding (Morgenmakers, 2019). Zo’n project kan 

vervolgens een opstap zijn om in gesprek te gaan over de energietransitie. Als diverse betrokken partijen samen 

zo’n project tot uitvoering brengen (bijvoorbeeld Gemeente, welzijnswerk, woningbouwvereniging) kunnen op 

uiteenlopende vlakken direct signalen worden opgepikt en aangepakt. Daarbij kan het als aanleiding gebruikt 

worden om over de energietransitie en de plannen daarvoor in gesprek te gaan. Zo worden direct wensen en 

ideeën van burgers opgehaald. Belangrijk is dat zij zich gehoord voelen, zo beschrijft ook transitiehoogleraar 

Derk Loorbach (Versluis & Stomp, 2019). 

Een ander belangrijk punt is het stimuleren van klimaatbewustzijn in de wijk. Dit kan middels voorlichting over 

afvalscheiding, maar ook door het realiseren van projecten rondom vergroening in de wijk. Een mooi voorbeeld 

is het project ‘Operatie Steenbreek’ van Morgenmakers (2019). In opdracht van Woonbedrijf gingen 

buurtbewoners zelf aan de slag om stenen voortuinen om te toveren tot groene voortuinen. Door het 

samenwerken van buurtbewoners aan een project wordt de wijk groener waardoor regenwater beter weg kan 

stromen. Het maakt buurtbewoners bewuster van klimaatverandering en het brengt bewoners dichter bij elkaar 

omdat ze moeten samenwerken. Het bewustzijn van klimaatverandering kan een middel zijn om het onderwerp 

‘energietransitie’ onder de aandacht te brengen bij wijkbewoners. Dat denkt ook Bernice Kamphuis van het 

initiatief ‘Struikroven’, een project waarbij buurtbewoners samen werken aan vergroening van de wijk. 

Kamphuis zag in haar eigen woonwijk het groen platgewalst worden toen daar woningen werden gesloopt. Dat 

vond ze zonde en daarom is ze op een avond over het hek geklommen met wat buren om de planten uit de grond 

te halen en terug te planten in hun eigen tuinen. Inmiddels wordt ze door diverse corporaties gevraagd om te 
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Struikroven bij sloopprojecten. Het is goed voor de sociale samenhang in de buurt, omdat het werken aan een 

gezamenlijk doel mensen bijna automatisch verbindt (Peters, 2020). 

2.1.2 Eigenaarschap 
Het bieden van zeggenschap in de ‘opgelegde veranderingen’ leidt tot meer eigenaarschap. Het aanbrengen van 

isolatie of aardgasvrij maken van woningen is een voorbeeld van zo’n opgelegde verandering uit de 

energietransitie. Wanneer mensen zeggenschap krijgen en er écht naar hen geluisterd wordt, zullen zij meer 

eigenaarschap ervaren van de veranderingen die moeten worden doorgevoerd. Dat leidt vervolgens weer tot een 

soepelere transitie. Dat er geïsoleerd moet worden en aardgasvrij gemaakt moet worden, staat niet ter discussie. 

Wanneer en hoe het gebeurt, daar is invulling aan te geven. Als bewoners deze invulling zelf mee kunnen 

vormgeven zal het beter aansluiten bij hun wensen en behoeften. Een goed voorbeeld is het aardgasvrij maken 

van de Moerwijkzicht-flat in Breda (Duurzaam gebouwd). De vragen die daar speelden bij de flatbewoners 

waren gericht op praktische aspecten: “kunnen mijn pannen wel op inductie? Smaakt dat dan hetzelfde als op 

gas? Wat betekent dit voor mijn maandelijkse energierekening?” Door hierover tijdig met bewoners in gesprek te 

gaan, kon meer dan 70% akkoord gaan met de maatregelen en verliepen de werkzaamheden soepel (persoonlijke 

communicatie, 22 april 2020).  

De vraag is of er echt altijd goed geluisterd wordt naar bewoners bij besluitvormingsprocessen. Het korte 

antwoord is: nee. Dat beschrijft Sanne Akerboom in haar onderzoek naar windmolens (Staver, 2018). Akerboom 

promoveerde in 2018 op het onderwerp en is een van de weinigen die zich in onderzoek naar een technische 

ontwikkeling op de menselijke kant richtte. Ze onderzocht of er goed naar omwonenden geluisterd werd bij het 

besluit om windmolens te plaatsen. Akerboom concludeert dat er altijd wel inspraakmomenten waren, maar pas 

nadat het besluit om de windmolens te plaatsen al genomen was. Feitelijk heb je dan als bewoner niks meer in te 

brengen: je kunt alleen nog een klacht of alternatief aandragen. Ze pleit dus voor een open aanpak, waarbij 

mensen gevraagd worden om mee te denken vóór er beslissingen worden genomen. Veel mensen hebben ideeën 

voor hun wijk of buurt en een goed zicht op wat er nodig of mogelijk is. 

2.1.3 Bottom-up samenwerking 
In de Utrechtse wijk Overvecht-Noord is een duidelijke bottom-up aanpak gericht op de energietransitie. De wijk 

moet als eerste wijk in Utrecht van het gas af. Een brief van wethouder Van Hooijdonk was aanleiding voor een 

aantal bewoners om de handen ineen te slaan en te kijken hoe ze deze verandering gezamenlijk voor elkaar 

kunnen krijgen, op een manier die bewoners zien zitten. Gerbert Hengelaar, actief lid van de initiatiefgroep, legt 

aan Movisie uit “collectieve oplossingen zijn alleen maar haalbaar als een groot deel van de wijk meedoet. 

Bovendien willen we dat het voor zoveel mogelijk bewoners financieel haalbaar is” (Engberts, 2019, p. 17) 

Tijdens een buurtfeest presenteerde de kerngroep een buurtmanifest: een stappenplan om te werken aan een 

duurzaam alternatief voor aardgas in de wijk. Het project heeft per blok van vijf tot tien huizen een 

contactpersoon die gespreksavonden houdt waarbij gepraat wordt over mogelijkheden en oplossingen. Om 

iedereen in de wijk te bereiken, ook mensen die wellicht minder goed Nederlands spreken, gaan ze ook langs de 

deuren. Dat is arbeidsintensief, maar het bereik is groter dan bij het organiseren van een informatieavond 

(Engberts, 2019). 
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Coöporatie Op Rozen Facilitair (CORP) heeft een concept ontwikkeld dat alle inwoners van Nederland de 

mogelijkheid zou moeten geven om van lokale groene stroom gebruik te kunnen maken. In dit financiële model 

verenigt bijvoorbeeld een groep (wijk-)bewoners zich in een coöperatie. Die coöperatie financiert vervolgens de 

installaties die groene stroom produceren, voor 99% met vreemd vermogen. De investering vanuit de leden van 

de coöperatie (eigen vermogen) kan zo klein gehouden worden (Coöporatie Op Rozen Facilitair, 2019). Met dit 

concept hopen ze een groter draagvlak te creëren voor groene stroom. In Rotterdam gaat in de wijk 

Bospolder/Tussendijken aan de slag met deze methode (Ligtenberg & Oostrum, van, 2019). Robbert de Vrieze is 

aanjager van De Delfshaven Energie Coöperatie. Die coöperatie installeert zonnepanelen op daken van openbare 

gebouwen en bedrijven in de wijk. Met de zogenaamde postcoderoosregeling kunnen wijkbewoners deze 

zonnepanelen kopen, huren of crowdfunden. Zo komen ze in aanmerking voor belastingkorting op hun 

energierekening en hoopt de coöperatie het gat te dichten tussen mensen die kunnen investeren, en mensen die 

dat niet kunnen.  

2.1.4 Andere voorbeelden 
In Amsterdam loopt een project waarbij de gemeente de handen ineen heeft geslagen met energiebedrijf 

Vattenfall. Dit project, Step2Save genaamd, probeert drie vliegen in één klap te slaan. Mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt krijgen een korte opleiding tot energiecoach, een MBO niveau 3 opleiding tot 

verkoopadviseur en een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Tijdens dit jaar gaan ze met zogenaamde 

energieboxen de wijk in. Die boxen bevatten energiebesparende producten zoals ledlampen en radiatorfolie 

waarbij ze bewoners informeren en helpen bij het installeren van het pakket. De drie vliegen: de energiekosten 

voor bewoners gaan omlaag, mensen worden aan een baan geholpen en de CO2 uitstoot gaat omlaag door de 

maatregelen die mensen kunnen treffen vanuit de energiebox. (Stromp, 2019)   

Een laatste voorbeeld is het interventieprogramma ‘Liftjeleven’ van Janine Schreurs. Haar onderzoek heeft 

aangetoond dat mensen die hun geldzaken op orde hebben, zorgvuldiger omgaan met het milieu. Daarin is ook 

een samenhang te vinden met welzijn. Wanneer je met aandacht naar je uitgaven kijkt, zet je de thermostaat 

sneller lager en je gooit minder snel spullen weg. Daarbij krijgt iemand die zijn geldzaken op orde heeft meer 

zelfvertrouwen en een positievere blik op het leven. Deze driehoek van geld, gezond en groen heeft Jeanine 

Schreurs ertoe gebracht interventieprogramma ‘Liftjeleven’ op te zetten. (Oostrum, 2019).  

Samenvattend zijn er enkele belangrijke zaken die naar voren komen bij de projecten zoals beschreven in 

Movisies (2019). Bottom-up samenwerking is daar een voorbeeld van. De voorbeelden in Movisies laten zien dat 

een aanpak van onderaf ervoor zorgt dat een verandering soepel verloopt. Daarmee samenhangend is 

zeggenschap van de burger in veranderingen belangrijk, omdat het kan leiden tot het ervaren van eigenaarschap. 

Ook dat draagt bij aan het soepel verlopen van een verandering.   

2.2 Geschiedenis opbouwwerk 
Opbouwwerkers zijn sinds de jaren zeventig betrokken bij stadsvernieuwing. Beter gezegd: in die tijd hebben zij 

hun beroep goed op de kaart weten te zetten. Dat kwam doordat in grote delen van Nederland de woningen 

verouderd waren. Door de gestegen welvaart kon het nationale huizenbezit vernieuwd worden. Er werden 

destijds hogere eisen gesteld aan het wonen, maar door de gestegen welvaart waren die eisen voor grotere 

groepen Nederlanders betaalbaar geworden. De verouderde woningen werden vernieuwd en in die 



18 
 

stadsvernieuwing kwamen twee processen samen. Enerzijds de letterlijke verbouwing van de woningen waarbij 

het materiaal verbeterd werd. Anderzijds een opbouwproces, waarbij mensen weer grip krijgen op wat er in hun 

wijk gebeurt. Samenlevingsopbouw werd een begrip waarmee de welzijnssector onlosmakelijk verbonden was 

(Vlaar & Gerrits, 2010). Er zijn twee methoden die vergelijkbaar zijn met de werkwijze van het opbouwwerk 

zoals beschreven door Vlaar & Gerrits en het zijn methoden die ook, bewust of onbewust, ingezet worden binnen 

het opbouwwerk. Het gaat om de ABCD-methode, oorspronkelijk ontwikkeld in de Verenigde Staten door John 

McKnight (van der Lans, 2011), en de presentiemethode, ontwikkeld door Andries Baart (KU Leuven, 2007).  

2.2.1 De ABCD-methode 
De ABCD-methode staat voor ‘Asset Based Community Development’ en is een aanpak om sociaaleconomisch 

zwakkere wijken te versterken. De aanpak richt zich op het betrekken van alle (groepen) buurtbewoners in een 

wijk, dus ook op hen die onderling weinig contact hebben of vaak buitengesloten worden (Movisie, 2010). Het 

doel van de methode is om te werken aan een leefbare buurt op zowel economisch, cultureel en sociaal vlak. 

ABCD beoogt capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen te mobiliseren, door sociale relaties tot 

stand te brengen.  

Er zijn drie uitgangspunten die met elkaar verbonden zijn, zo beschrijft de website van het Landelijk 

Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA): 

 

1. “De capaciteiten van de wijk vormen de basis.	Capaciteiten van individuele bewoners, van de 
vrijwilligersorganisaties en de informele netwerken, van de instellingen en van bedrijven. Het 
uitgangspunt voor wijkvernieuwing is uitgaan van datgene wat er is en niet van de problemen en de 
tekortkomingen. 

2. Het is naar binnen gericht. Omdat dit proces is gebaseerd op de capaciteiten van 
alle betrokkenen, is het noodzakelijk naar binnen gericht te werken. Deze ontwikkelingsstrategie 
houdt in, dat de samenwerkende partners eerst kijken naar wat ze zelf kunnen. Deze zelfbewuste 
houding is niet bedoeld om externe krachten buiten te sluiten en onderkent ook niet de noodzaak 
van aanvullende financiële middelen voor deze wijken. 
Deze sterk naar binnen gerichte aandacht is simpelweg bedoeld, om de nadruk te leggen op de vele 
mogelijkheden die er in een wijk aanwezig zijn: investering, creativiteit, hoop en controle. 

3. De relatieopbouw is een belangrijke factor. De uitdaging bestaat uit een permanente vorm van 
relatieopbouw: tussen bewoners onderling, tussen bewoners en instellingen, tussen instellingen en 
bedrijven, tussen bedrijven en bewoners, tussen informele en formele sociale netwerken.” 

	

Drie evaluatiestudies van de methode wijzen uit dat het voor professionals vooral belangrijk is om op informele 

wijze in de wijk aanwezig te zijn. Zo kunnen zij inzicht krijgen in de wensen van de wijkbewoners en 

vertrouwen van de bewoners winnen. Het is belangrijk dat initiatieven daadwerkelijk vanuit bewoners komen en 

dat er in eerste instantie begonnen wordt met kleinschalige activiteiten, bijvoorbeeld een laagdrempelige 

buurtborrel op het veldje in de straat waarbij iedereen zijn eigen hapjes en drankjes meeneemt Die kunnen zich 

op termijn uitbreiden naar grotere groepen actieve bewoners. Kleine, snel te behalen rsultaten verhogen de 

motivatie en het vertrouwen. Om echt tot grotere ontwikkelingen te komen, is langdurige inzet van de 

opbouwwerker nodig en een visie die zich op de lange termijn focust (LSA bewoners). 

De ABCD-methode vertoont veel raakvlakken met de werkwijze en het competentieprofiel van de 

opbouwwerker (Vlaar & Gerrits, 2010). De opbouwwerker beschermt en versterkt individuen en groepen in een 
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kwetsbare positie en geeft hen een stem. Hij ondersteunt, initieert en stimuleert actieve betrokkenheid van 

burgers zodat de kwaliteit van leven in de directe leefomgeving omhoog gaat. Hij is de verbinding tussen 

bewoners onderling en tussen bewoners en de geïnstitutionaliseerde wereld.   

2.2.2 Presentietheorie 
De presentietheorie is niet zozeer een op zichzelf staande methode als wel een manier van benadering van 

mensen. Het is een manier van doen, het omvat een sterke uitgewerkte basisfilosofie. De presentietheorie bevat 

een uitgewerkte methodiek waarbij karakteristiek is: er zijn voor de ander. Een goede en nabije relatie staat 

centraal. Er zijn vijf methodische kenmerken aan de hand waarvan de presentietheorie zich laat beschrijven.  

(KU Leuven, 2007) 

1. Beweging, plaats en tijd 

De presentiebeoefenaar leidt een zwervend bestaan: werkt vanaf de straathoek. Hij gaat naar de 

bewoner toe in plaats van omgekeerd. Hij is aanwezig in het leefmilieu van de ander en stemt zichzelf 

af op het leef-ritme van de ander. Hij is dus gemakkelijk aanspreekbaar, ook buiten ‘kantoortijden’.   

2. Ruimte en begrenzing 

De presentiebeoefenaar is aanspreekbaar voor diverse typen hulpvragen. Hij is open, denkt domein-

overstijgend en is breed inzetbaar. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het contact met de 

presentiebeoefenaar: hij is hoe dan ook aanwezig. Hij werkt veelal met groepen en werkt met de zaken 

zoals ze zich voordoen. 

3. Aansluiting 

De presentiebeoefenaar is deelnemer in het leven van de betrokkenen. Hij sluit dus aan bij de leefwereld 

en levensloop van de ander. De omgangs- en werkvormen zijn vaak alledaags: informeel, in gewone 

taal met elkaar optrekken en daardoorheen serieuze zaken aansnijden.  

4. Afstemming en openheid 

De presentiebeoefenaar heeft een open agenda die de ander (bijna letterlijk) mag invullen. Er is geen 

van te voren uitgedacht doel, eventueel slechts een richting. Het werk heeft geen vaste patronen of 

regels.  

5. Betekenis 

De methodiek is uitermate betekenisvol voor mensen die zich aan de rand van de samenleving 

bevinden: zij die moeilijk bereikbaar zijn en teruggetrokken levens leiden. Juist die mensen worden 

benaderd, gevonden en erkend. 

2.3 Werkwijze Organisatie X 
Organisatie X is een brede welzijnsinstelling die werkzaam is in zuidoost Brabant, zowel in stedelijk gebied als 

in (kleinere) dorpskernen. Er wordt veel gewerkt vanuit multidisciplinaire wijkteams. De opdracht en de kaders 

waarbinnen deze wijkteams werken, worden bepaald door de betreffende gemeente, vandaar dat de 

samenstelling en grootte per wijkteam kan verschillen. In gemeente Y bestaat het wijkteam uit tien personen, 

waarvan vijf jongerenwerkers en vijf medewerkers met de titel ‘sociaal cultureel werker’. Deze laatste vijf 

vormen dan ook team ‘cultureel werk’. De teamleden hebben allemaal hun eigen aandachtsgebied, 

respectievelijk opbouwwerk/vrijwilligersondersteuning (twee personen), vluchtelingenwerk, senioren/dementie 

en de AutoMaatje-dienst.  
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In het team ‘cultureel werk’ is een onderverdeling te maken in werkzaamheden die tot de dienstverlening 

behoren en werkzaamheden die tot projecten behoren. Dienstverlening betreft een doorlopend aanbod van een 

bepaalde activiteit of voorziening. Een voorziening wordt vaak opgezet met veel directe ondersteuning van een 

professional, waarna de werkzaamheden en verantwoordelijkheid overgedragen wordt aan vrijwilligers. De 

professional is dan nog op de achtergrond aanwezig in een coördinerende rol.  

Projecten hebben een duidelijk begin en einde en vergen vaak intensievere inzet van de professional, die van 

begin tot eind betrokken is. Een project kan ontstaan op aanvraag van de gemeente, netwerkpartners of op 

initiatief van de professional zelf nadat hij een bepaalde behoefte heeft gesignaleerd. De professional neemt in 

geen van beide vormen een uitvoerende rol in, maar probeert bewoners te betrekken en te activeren tot het 

nemen van die uitvoerende rol en hij ondersteunt ze daarbij.  

De werkwijze van de sociaal agoog binnen organisatie X vertoont op papier veel raakvlakken met de ABCD-

methode. Er wordt uitgegaan van mogelijkheden en niet van problemen en de werkwijze is gericht op duurzame 

relatieopbouw. Deze werkwijze sluit aan bij de richtlijnen van Welzijn Nieuwe Stijl, die de organisatie hanteert 

(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010).  

2.3.1 De organisatie en het klimaatbeleid 
De onderzoeker is werkzaam in Gemeente Y dus is het van belang om een beeld te hebben van het klimaatbeleid 

van de gemeente. Zo kan gekeken worden of de werkwijze van de organisatie kan aansluiten bij het beleid van 

de gemeente. Ook kunnen specifiek aanbevelingen voor implementaties geschreven worden.  

Gemeente Y heeft als streven om in 2040 energieneutraal te zijn: alle energie moet dan duurzaam worden 

opgewekt. Om dit streven te bereiken zijn een aantal doelen gesteld. Zo is op de website van de gemeente het 

volgende te lezen: 

 

 “Doelen gemeente 

1. Energieneutraal in 2040 
2. Duurzaam bouwen: GPR van 8 voor alle thema’s 
3. Zoveel mogelijk biodiversiteit* behouden of uitbreiden. 
4. Waar mogelijk ecologisch bermbeheer toepassen 
5. 100% duurzaam inkopen volgens de minimumeisen van PlANOo 
6. Jaarlijks bij ten minste 4 belangrijke aankooptrajecten aanbieders uitdagen op duurzaamheid. 
7. In 2020 hebben we nog maar 5 procent huishoudelijk restafval en wordt er 95% hergebruikt 
8. We streven naar een regionale circulaire economie (hergebruik van producten en materialen) 
9. Bij gebiedsontwikkeling en herontwikkeling klimaatbestendig inrichten 
10. Inwoners van gemeente Y betrekken in het veranderproces 
11. Duurzaamheid borgen in de organisatie 

*Biodiversiteit is een begrip voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen (soorten, genen etc.) 
binnen een ecosysteem, boom of een gehele planeet. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator 
voor de gezondheid van een ecosysteem” 
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Drie van deze doelen hebben betrekking op de werkzaamheden van de sociaal agoog, in relatie tot de eerder 

beschreven gebieden maatschappelijke veranderingen, welzijn van kwetsbare groepen in de samenleving en 

innovatie in beroep en praktijk. Ten eerste springt punt tien in het oog: ‘Inwoners van Dorp Y betrekken in het 

veranderproces’. De sociaal agoog is bij uitstek geschikt om veranderprocessen te begeleiden of in gang te 

zetten. Dit doel zou onderdeel kunnen zijn van de begeleiding van maatschappelijke verandering. Daarnaast is 

het derde punt ‘zoveel mogelijk biodiversiteit behouden of uitbreiden’ interessant. Voor de sociaal agoog is 

leefbaarheid en daarmee het straatbeeld, vaak een speerpunt. (Internationale Federatie van Maatschappelijk 

Werkers, 2014). Ander onderzoek toont aan dat een groene omgeving bijdraagt aan het welzijn van mensen 

(Wageningen University and Research). Door bewoners te stimuleren om hun voortuinen te vergroenen en ze 

daarbij te ondersteunen, draagt de sociaal agoog dus bij aan het welzijn van (kwetsbare) groepen bewoners. Ook 

verbetert het straatbeeld en de biodiversiteit. 

Tot slot is punt negen: ‘bij gebiedsontwikkeling en herontwikkeling klimaatbestendig inrichten’ interessant voor 

de sociaal agoog om bij betrokken te raken. Het is sowieso niet ongebruikelijk dat een (samenlevings-

)opbouwwerker of sociaal agoog wordt betrokken wanneer een gemeente wijkontwikkelingsplannen gaat 

vormgeven (Lans, 2009). In Gemeente Y wordt momenteel in de wijk HS een nieuw wijkontwikkelingsplan 

vormgegeven. De sociaal agoog is hierbij betrokken en neemt deel aan de bewonersbijeenkomsten die 

georganiseerd worden. Tijdens de bijeenkomsten wordt input van wijkbewoners verzameld om de inhoud van de 

ontwikkelingsplannen te bepalen. Drie hoofdonderwerpen van het plan zijn groen en duurzaamheid, zorgzame 

buurt en veiligheid en bereikbaarheid (persoonlijke communicatie, 3 december 2019). De sociaal agoog is 

betrokken bij zorgzame buurt en veiligheid en bereikbaarheid, omdat deze onderwerpen een verbinding hebben 

met welzijn. Door ook deel te nemen aan de bijeenkomsten over groen en duurzaamheid kan hij met bewoners in 

gesprek over verduurzaming en over de energietransitie. Op die manier is de agoog bezig met innovatie van 

beroep en praktijk. Door het gesprek aan te gaan met bewoners kan hij een beeld krijgen van het draagvlak en de 

bereidheid van buurtbewoners om maatregelen te treffen tegen klimaatverandering. 

2.4 Draagvlak 
Draagvlak is in veel domeinen een populaire term. Het begrip geeft weer hoeveel steun er is voor, in de context 

van dit onderzoek, een bepaald beleid, project of aanpak. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft 

onderzoek gedaan naar het draagvlak voor de energietransitie en circulaire economie (Vringer & Carabain, 

2019). Er is onderzocht hoe burgers en bedrijven aan kijken tegen het beleid om de overgang naar een circulaire 

economie te versnellen. Daarvoor zijn een paar concrete interventies voorgelegd. Over het algemeen lijken 

burgers en bedrijven beleid rondom klimaat en circulaire economie gerechtvaardigd te vinden. Dit betekent niet 

dat concrete interventies als vanzelf op volledige steun kunnen rekenen. De mate van die steun is afhankelijk van 

diverse factoren, bijvoorbeeld eerlijkheid of uitvoerbaarheid. Ook het vertrouwen in de uitvoerders speelt een 

rol. Kortom: dat er maatschappelijke steun is voor de energietransitie, wil niet zeggen dat alle burgers het een 

goed idee vinden om hun gasfornuis te vervangen door een elektrisch fornuis. Deze maatschappelijke steun is 

ook door onderzoeksbureau Motivaction onderzocht. Zij monitoren in welke mate Nederlanders zich realiseren 

dat zij zelf iets aan klimaatverandering kunnen doen en de bereidheid daartoe. Ook onderzoeken zij welke 

vaardigheden burgers hebben om de overstap te maken naar duurzame energie. Het rapport over de huidige 

burgeropinie concludeert onder andere dat een ruime meerderheid van de Nederlanders zich zorgen maakt over 
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klimaatverandering. Een derde laat een grote bereidheid zien om zelf maatregelen te treffen tegen 

klimaatverandering of heeft interesse in informatie over duurzaamheid. Ook hier blijkt de bereidheid afhankelijk 

te zijn van diverse factoren, zoals de mogelijkheid tot subsidie. Over het algemeen zijn mensen eerder bereid een 

maatregel te treffen als het ze geen geld zou kosten of ze iets zou opleveren (Rijksoverheid, 2020).  
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3 Methodologie 

3.1 Onderzoekspopulatie en steekproef  
De personen, groepen, afdelingen of organisaties waar de onderzoeker in geïnteresseerd is, vormen de populatie 

van het onderzoek (Boeije, 2016). Over die eenheden worden bevindingen gedaan en daarover wordt de 

conclusie geschreven. Voor de populatie van dit onderzoek is gekozen voor een populatie sociaal agogen en een 

groep cliënten, hierna te noemen ‘(buurt-)bewoners’, die direct in verband staan met de populatie sociaal agogen. 

Voor deze tweedelige onderzoekspopulatie is gekozen omdat deze combinatie kan zorgen voor verschillende 

perspectieven op eenzelfde gebeurtenis. De ervaring van de bewoners in combinatie met de ervaring van de 

deskundigen kan leiden tot nieuwe inzichten die van belang zijn bij het implementeren van vaardigheden in 

bestaande werkwijzen (Boeije, 2016).  

Voor dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een doelgerichte steekproef. Een steekproef is een kleiner 

deel van de onderzoekspopulatie. Een doelgerichte steekproef wil zeggen dat eenheden uit de populatie bewust 

worden geselecteerd op basis van bepaalde kenmerken. Omdat dit onderzoek gericht is op het analyseren van de 

huidige projecten, zal de populatie bestaan uit alle betrokkenen van de huidige projecten. Daarom worden niet 

alleen de uitvoerders of bedenkers van de projecten geïnterviewd, maar ook de bewoners die te maken hebben 

gehad met de uitvoerders. Er is slechts één kenmerk waarop de steekproef uit de populatie sociaal agogen is 

gebaseerd: zij zijn betrokken bij een gebiedsgericht project rondom verduurzaming, vergroening of de 

energietransitie. Het gebiedsgerichte aspect is van belang omdat de organisatie waar de onderzoeker voor werkt, 

gebiedsgericht werkt. Daarnaast is gebiedsgericht werken in het sociaal domein een belangrijke werkwijze sinds 

de decentralisatie. De kans dat de aanbevelingen uit het onderzoek breed toepasbaar zijn, wordt daarvoor 

vergroot.  

3.2 Dataverzamelingsmethode 
Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. De onderzoeker wil kennis en inzichten opdoen door het 

onderzoeken van ervaringen en daar betekenis aan te geven. Kwalitatief onderzoek maakt het mogelijk om 

beleving en ervaring van respondenten te verzamelen (Boeije, 2016). In dit onderzoek zal gebruik worden 

gemaakt van twee verschillende dataverzamelingsmethoden. De keuze voor de methode is gebaseerd op het 

referentiekader van de betreffende populatie. De populatie bewoners zal een ander referentiekader hebben dan de 

agogen, bijvoorbeeld als het gaat om vaktermen of werkwijzen. Zodoende kijken zij op een andere manier naar 

het project en dit verschil in perspectief vereist een aanpak die afgestemd is op het betreffende perspectief.  

Voor de populatie sociaal agogen zal gebruik worden gemaakt van een semigestructureerd interview met een 

topiclijst. De topiclijst geeft de interviewer houvast en structuur, maar biedt ruimte om af te wijken als dat van 

toepassing is. De populatie agogen is relatief klein ten opzichte van de populatie bewoners: er staat één agoog 

ten opzichte van een wijk met misschien wel duizend bewoners. Daarom is het van belang om interviews af te 

nemen waarbij de onderzoeker de mogelijkheid heeft om diepgang te zoeken en door te vragen. Een 

semigestructureerd interview biedt deze mogelijkheid. Voor de populatie bewoners zal gebruik worden gemaakt 

van een gestructureerde vragenlijst in de vorm van een (digitale) enquête. De wens is om deze aan de bewoners 

te verstrekken via de sociaal agogen uit de eerder genoemde populatie. De informatie uit de interviews met 

sociaal agogen, wordt als basis gebruikt voor de vragenlijst voor de populatie bewoners. Op die manier kunnen 
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verbanden tussen bepaalde onderwerpen worden aangetoond, zoals de vaardigheden van de sociaal agoog en het 

effect daarvan op de populatie bewoners. 

De interviews worden mondeling afgenomen en duren maximaal een uur. Ze zullen afgenomen worden via 

Skype of een andere digitale tool in verband met het Covid19-virus. Van alle interviews wordt een opname 

gemaakt. De opnamen worden niet toegevoegd aan het onderzoek, maar worden bewaard door de onderzoeker 

tot het onderzoek is afgerond. De respondenten blijven op deze manier anoniem en hun privacy is daarmee 

gewaarborgd. In de transcriptie van het interview zal onderscheid gemaakt worden tussen respondent en 

onderzoeker door de uitspraken van de onderzoeker cursief te schrijven. Er zullen geen namen worden genoemd. 

Voor het interview wordt afgenomen geven de respondenten mondeling toestemming voor de medewerking aan 

het onderzoek en geven zij akkoord op het maken van een opname. Zij krijgen de keuze om het onderzoek 

achteraf terug te lezen en er wordt duidelijk vermeld dat zij gedurende het hele onderzoek anoniem zullen 

blijven. De (digitale) enquête voor bewoners wordt na het afnemen van de interviews met de agogen 

samengesteld en er wordt aan de agogen gevraagd of zij deze willen verspreiden in hun netwerk. De agogen zijn 

tijdens de interviews ingelicht over deze werkwijze en er is duidelijk benoemd dat zij het recht hebben om hier 

geen medewerking aan te verlenen (Boeije, 2016). 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat het erg lastig is om in contact te komen met de populatie bewoners. De 

sociaal agogen zijn niet meer betrokken bij het gebied waar het project is uitgevoerd, dus kunnen zij de 

vragenlijsten niet verspreiden. Ook konden zij volgens de richtlijnen van de AVG niet zomaar gegevens van de 

bewoners delen, als zij al beschikten over die gegevens. Er is daarom gekozen om in het projectgebied waar dat 

volgens Covid-19-richtlijnen mogelijk was tijdens de lockdown, een brief te verspreiden. Deze brief is terug te 

vinden in bijlage 2. In de brief wordt een beroep gedaan op de bewoners om een mail te sturen naar de 

onderzoeker waarin zij stellingen beantwoorden. De brief is zo geformuleerd dat het de bewoner zo min 

mogelijk tijd kost om deel te nemen, om zo de kans op respons te vergroten. 

3.3 Meetinstrument 
Voor de interviews wordt gebruik gemaakt van een topiclijst als meetinstrument. De lijst bestaat uit enkele 

vragen en aandachtspunten die de interviewer gebruikt om het gesprek met de respondenten te leiden. De 

aandachtspunten moeten relevant zijn voor het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen, daarom is de 

topiclijst gebaseerd op het theoretisch kader. De topiclijst is bijgesloten als bijlage 1. Een voorbeeld is het topic 

wijkprofiel, met als subtopics woningaanbod, faciliteiten, leeftijdsopbouw. Dit is relevant om de startsituaties in 

de wijken (deelvraag 1) te kunnen vergelijken en een uitspraak te kunnen doen over sterke of zwakke kanten van 

een wijk in relatie tot het slagen of mislukken van een project. Er zijn twee steekproeven en daarom zijn er twee 

meetinstrumenten. Voor de populatie bewoners is gekozen voor een gestructureerde vragenlijst in de vorm van 

een (digitale) enquête. De vragen worden gebaseerd op de resultaten van de interviews met de sociaal agogen. 

3.3.1 Betrouwbaarheid en validiteit  
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen worden een aantal handelingen uitgevoerd. Zo is de 

topiclijst gecontroleerd door een professional uit het werkveld en een docent van de Hogeschool. Na het eerste 

interview is de topiclijst aangepast waar nodig zodat de topics in een logische volgorde staan. Voor het afnemen 

van elk interview is nogmaals kritisch naar de topiclijst gekeken en zijn er door de onderzoeker vragen of 
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opmerkingen toegevoegd, op basis van voorkennis over het project van de betreffende respondent. De 

interviewvragen beantwoorden de hoofd- en deelvragen. Voor het afnemen van de interviews is het doel van het 

onderzoek toegelicht en de reden waarom de respondent is benaderd om mee te werken aan het onderzoek. Ook 

is er aan de respondenten gevraagd of zij vooraf vragen hadden. Tot slot wordt het onderzoeksrapport 

beschreven op een manier die navolgbaar is. Dat wil zeggen dat theoretische onderbouwing en uitleg van alle 

begrippen de repliceerbaarheid van het onderzoek verhogen. Wanneer iemand het onderzoek leest, kan het 

volgens dezelfde stappen nogmaals worden uitgevoerd. Al deze handelingen verhogen de betrouwbaarheid van 

het onderzoek. 

Validiteit is een belangrijk aspect voor de kwaliteit van een onderzoek. Dat is de mate waarin het onderzoek 

meet wat het zou moeten meten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe validiteit. Interne 

validiteit is de meetbaarheid binnen een onderzoek. Alle begrippen in het onderzoek worden uiteengezet in de 

begripsafbakening zodat deze eenduidig gebruikt worden. De topics voor de interviews zijn gebaseerd op theorie 

en de conclusies komen voort uit de verzamelde data. Dat verhoogt de interne validiteit. Externe validiteit zegt 

iets over de waarde van de uitkomsten voor andere soortgelijke situaties. Het is aannemelijk dat de resultaten en 

conclusie van het onderzoek voor een grotere groep toepasbaar zijn dan voor de steekproef sociaal agogen. De 

hoofvraag beoogt immers een antwoord te geven voor sociaal agogen in het algemeen en niet alleen voor de 

sociaal agogen van de steekproef. De externe validiteit is daarmee hoog (Boeije, 2016).  

3.4 Data-analyse  
Er is een codeboom gebruikt voor het analyseren van de resultaten. Hiervoor zijn drie stappen doorlopen: open 

coderen, axiaal coderen en selectief coderen. Alle interviews zijn getranscribeerd en de relevante fragmenten zijn 

gemarkeerd. Tijdens het open coderen hebben de gemarkeerde fragmenten een code gekregen die dat fragment 

het beste omschrijft. Alle codes zijn vervolgens kritisch bekeken en sommigen zijn samengevoegd, waarbij 

onderscheid gemaakt werd tussen hoofd- en sub codes om het overzichtelijk te maken: het axiaal coderen. Ten 

slotte is selectief gecodeerd, waarbij gekeken is hoe de hoofd- en sub codes onder te brengen te zijn in 

samenvattende codes. (Boeije, 2016) 

De sociaal agogen hebben toegelicht op welke wijze zij een project hebben uitgevoerd. Die fragmenten kregen 

veel diverse open codes, zoals aanpak project, aanpak traject, aanpak werkwijze, aanpak opdracht. Uiteindelijk 

zijn deze samengevat onder de axiale code werkwijzen. Uiteindelijk hebben de axiale codes werkwijzen, binding 

en communiceren de selectieve code methode gekregen, omdat alle fragmenten relevante informatie bevatten 

over het beschrijven van een methode die de hoofdvraag zou kunnen beantwoorden.   
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4 Resultaten 
Feitelijke steekproef 

Uiteindelijk is de steekproef zoals beschreven in hoofdstuk 3 niet helemaal bereikt. Eén van de oorzaken daarvan 

was de coronacrisis, waarin het erg lastig was om met name de gewenste populatie bewoners te bereiken. De 

interviews met de sociaal agogen zijn digitaal afgenomen. Het voordeel daarvan is dat het de onderzoeker reistijd 

scheelt, nadeel is dat non-verbale communicatie een stuk minder goed tot zijn recht komt. Door de gekozen 

populatie sociaal agogen brengt het bereiken van die populatie ook de nodige uitdaging met zich mee. Er kan 

geen gebruik worden gemaakt van de caseload of database aan contacten van de organisatie waardoor de 

onderzoeker afhankelijk is van de tijd en toewijding van de desbetreffende sociaal agoog. Drie van de acht 

benaderde respondenten heeft uiteindelijk niet meegewerkt aan het onderzoek. 

Een andere uitdaging was het bereiken van de populatie bewoners. Uit de resultaten zal naar voren komen dat de 

sociaal agogen die geïnterviewd zijn, niet vanuit hun dagelijkse werkzaamheden betrokken zijn bij het gebied 

waar gewerkt wordt aan de energietransitie. Het plan om dus via de agogen met bewoners in contact te komen is 

onuitvoerbaar gebleken. Daarom is in het projectgebied waar dat mogelijk was een vragenlijst verspreid. 

Uiteindelijk zijn vijf sociaal agogen geïnterviewd en hebben twee wijkbewoners de vragenlijst beantwoord.  

4.1 Deelvraag 1: Wat is de startsituatie in wijken waarin aan de 

energietransitie wordt gewerkt?  
De startsituatie van de projecten is per gebied waar het project wordt uitgevoerd verschillend. Drie van de vier 

projecten zijn uitgevoerd in wijken of wooncomplexen waar het ging om grotendeels sociale huurwoningen. 

Theorieën, onderzoek en ervaring wijzen uit dat in wijken met relatief veel sociale woningbouw ook meer 

individuele problematiek is omdat er van oudsher meer kwetsbare doelgroepen gehuisvest zijn. De sociaal 

agogen geven aan dat op die plekken inderdaad relatief weinig sociale cohesie is en veel individuele 

problematiek. Het netwerk van bewoners dat elkaar kent is beperkt. Eén project is uitgevoerd in een kleine wijk 

waar een actieve buurtvereniging is die veel activiteiten organiseert. De betrokken sociaal agoog beschrijft het 

dan ook als “een warm bad waar ik in terecht kwam” (sociaal agoog 1).  

Bij drie van de vijf wijken werden de sociaal agogen op projectbasis ingeschakeld door een opdrachtgever. Zij 

zijn dus niet vanuit reguliere werkzaamheden aanwezig in het betreffende werkgebied. De opdrachtgever is een 

gemeente, aannemer of woningbouwcorporatie. Een overeenkomst tussen de projecten is dat de sociaal agogen 

erg veel tijd hebben gestoken in het contact met de bewoners en dat de agogen intensief in de wijken/complexen 

aanwezig zijn geweest. Dit zou een positief effect moeten hebben op het vertrouwen dat daardoor opgebouwd 

wordt tussen agoog en bewoner (KU Leuven, 2007). Dit wordt bevestigd door sociaal agoog 3, die aangeeft dat 

bij haar project 28 van de dertig huizen hebben deelgenomen.  

4.2 Deelvraag 2: wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren in 

wijken waarin gewerkt wordt aan de energietransitie? 
Communicatie, inzetten netwerk, investeren contact, en diversiteit groepssamenstelling worden als bevorderende 

factoren genoemd in wijken waarin gewerkt wordt aan de energietransitie. De factor diversiteit in 

groepssamenstelling is ook een belemmerende factor. Tevens worden als belemmerende factoren genoemd 
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diversiteit betrokken partijen en profilering sociaal agogen. Hieronder zullen de factoren stap voor stap worden 

toegelicht. 

Bevorderend: communicatie 

Communicatie is een belangrijk element binnen de projecten, zowel inhoudelijk als qua vormgeving. Twee 

sociaal agogen geven aan dat communicatie naar bewoners toe “professioneel” moet zijn (sociaal agoog 3): “het 

moet er wel gelikt uit zien.” De sociaal agogen geven aan dat helderheid en duidelijkheid belangrijk zijn, 

bewoners willen precies weten waar ze aan toe zijn. Ook moet aandacht besteed worden aan het middel waarmee 

gecommuniceerd wordt. Zo geven de sociaal agogen voorkeur aan het voeren van gesprekken en face-to-face 

contact omdat zo de kans op een verkeerde interpretatie het kleinst is. Schriftelijke communicatie moet in 

duidelijke taal en nette vormgeving gebracht worden.  

De sociaal agogen geven aan dat het inhoudelijk vooral belangrijk is aan te sluiten bij de doelgroep. Het gaat dan 

vooral over hoe je over een onderwerp praat. “Je moet eigenlijk toch als procesbegeleider er toch voor waken dat 

het altijd in Jip en Janneke-taal blijft” (sociaal agoog 1). Het belang van communicatie wordt bevestigd door 

Oomkes & Garner (2011), die beschrijven dat de behoeften en persoonlijkheid van de ontvanger van een 

boodschap het belangrijkst zijn. De ABCD-methode sluit aan bij deze vorm van communicatie met het speerpunt 

‘de capaciteiten van de wijk vormen de basis’ (LSA bewoners). Het is belangrijk om aan te sluiten bij de 

mogelijkheden van de wijk(-bewoners) en dat als startpunt voor verandering te gebruiken. Als het merendeel van 

de bewoners geen uitgebreide technische kennis heeft, is het onzin om gedetailleerde informatie over de werking 

van zonnepanelen te verspreiden. 

Bevorderend: inzetten netwerk  

Wat overeenkomt in de aanpak van alle sociaal agogen is dat zij het project zijn begonnen met het in kaart 

brengen van het netwerk in hun werkgebied. Ze zijn begonnen met contact leggen met diverse wijkbewoners en 

hebben veelal op die manier de sleutelfiguren in de wijk leren kennen. Die sleutelfiguren hebben vervolgens 

weer bekenden uit hun kringen betrokken en zo is het netwerk gegroeid. Er wordt altijd gevraagd of bewoners 

hun buren of andere bekenden kunnen betrekken of enthousiasmeren. 

Bij twee projecten is er een nog duidelijkere rolverdeling gemaakt en is er op etage- of straatniveau één bewoner 

betrokken die de verantwoordelijkheid kreeg om andere bewoners te informeren. “een bewoner informeert een 

bewoner, zo logisch als het is, ja heeft gewoon heel veel voordelen. want daar zit gewoon heel veel vertrouwen 

in dat als een bewoner verteld ik heb me hierin verdiept en ik geloof wel in dit verhaal, en die verteld dat tegen 

zijn buurman, dat een buurman eerder geneigd is om ook naar mij even te luisteren” (sociaal agoog 2). Hiermee 

geeft ze ook het belang aan van het opbouwen van een vertrouwensband.  

Bevorderend: investeren contact  

Eén sociaal agoog gaf aan dat zij tijdens het project fulltime aanwezig was in het complex waar 

verduurzamingsmaatregelen werden uitgevoerd. De overige sociaal agogen benadrukten ook het belang van 

fysiek aanwezig zijn in het werkgebied en van het in contact zijn met de bewoners. Zij gaven aan dat dit 

bevorderend is voor het vertrouwen van bewoners. Eén sociaal agoog gaf aan een onderzoek onder de bewoners 

te hebben gedaan na afronding van het project. Resultaten daarvan wijzen uit dat bewoners het als prettig ervaren 

dat er een bekend gezicht aanwezig is waar zij hun vragen kunnen stellen en hun zorgen kunnen uiten. Sociaal 
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agoog 1 geeft aan “toen ik daar (het koffie inloop-moment in de wijk, red.) dus wel weer was geweest […] toen 

heb ik gewoon twee mensen gescoord voor mijn team, voor het meedenkteam, weet je wel en die mensen had ik 

nooit bereikt als ik daar niet was geweest”. Sociaal agoog 3 geeft aan “voor die eerste bijeenkomst gaan we 

eigenlijk langs de deuren gaan we iedereen persoonlijk uitnodigen.” Ook daarin komt dus het belang naar voren 

om tijd, aandacht en inzet te investeren in het contact met de bewoners. Dit wordt onderschreven door de eerder 

aangehaalde presentietheorie van Andries Baart (KU Leuven, 2007). Laagdrempelig contact en aanwezig zijn 

versterkt het vertrouwen van bewoners in de sociaal agoog.   

Tweeledig: diversiteit groepssamenstelling  

Voor er een grote geplande verandering kan plaatsvinden, moet nagedacht worden over hoe die verandering het 

beste uitgevoerd kan worden. Welke buurt en woning is geschikt voor bepaalde typen maatregelen en wat willen 

de bewoners, wat vinden zij belangrijk? Omdat de energietransitie veel verschillende kanten heeft, is het gewenst 

om te streven naar een zo divers mogelijke groep wijkbewoners die aan de plannen voor de transitie werkt. Want 

“je hebt iedereen nodig je gaat het niet alleen met de voorlopers redden die tijd is geweest […] en ze kunnen op 

hun eigen manier participeren dat is heel belangrijk om heel flexibel te zijn en iedereen ook het gevoel te geven 

van alles wat je kan bijdragen is nuttig, maar ongeacht wat je interesse of achtergronden zijn” (sociaal agoog 1). 

Dit is een voorbeeld van het implementeren van de ABCD-methode (Movisie, 2010). Deze sociaal agoog zet in 

op de kwaliteiten die in een wijk aanwezig zijn: deze staan centraal in het oplossen van het vraagstuk dat speelt 

in de wijk. Vanuit dat perspectief bekeken, kan de diversiteit dus bevorderend werken. Ter illustratie: een wijk 

gaat van het gas af en er zijn mensen nodig die meedenken en schrijven aan het plan van uitvoering. Daarnaast 

wordt voor het creëren van bewustzijn en draagvlak, een informatieve markt georganiseerd in die wijk. Een 

bewoner die affiniteit heeft met het organiseren van activiteiten kan plaatsnemen in de groep die de markt 

organiseert. Terwijl een bewoner die goed is in schrijven of analyseren kan deelnemen aan de groep die het plan 

van aanpak samenstelt.  

De diversiteit van de samenstelling werkt belemmerend op twee niveaus. Ten eerste zien we door de eerdere 

transities in het sociale domein, problemen in de wijken steeds complexer worden. Daarnaast wonen er zeker in 

gebieden met sociale huurwoningen relatief veel mensen met een migratieachtergrond en mensen met een 

taalachterstand. Dat bemoeilijkt de communicatie en vergroot dus het onderlinge (on)begrip. Door de complexe 

problemen die groepen mensen hebben, is het ingewikkeld om deze doelgroep door een verandering te 

begeleiden, zeker als het een verandering betreft die niet altijd direct invloed heeft op hun persoonlijke situatie 

(Brinkman, 2009). Ten tweede werkt de diversiteit belemmerend op het creëren van draagvlak voor bepaalde 

maatregelen. Zoals het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uitwijst, is er een breed 

draagvlak voor beleid rondom energietransitie en een redelijk grote bereidheid van de burger om zelf 

maatregelen te treffen tegen klimaatverandering. Die bereidheid is echter afhankelijk van diverse factoren, 

bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden. Mensen zijn eerder bereid een maatregel te treffen als het geen geld kost of 

als het ze iets oplevert. Dus de brede maatschappelijke steun voor de energietransitie, wil niet zeggen dat elke 

burger het een goed idee vind om zijn gasfornuis in te wisselen voor een inductieplaat (Rijksoverheid, 2020). Dit 

geldt dus ook voor de wijken of appartementencomplexen waar gewerkt wordt aan de energietransitie. Het kan 

zijn dat vijf flatbewoners het prima vinden om op inductie te koken terwijl de zesde liever investeert in 

zonnepanelen. 
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Belemmerend: diversiteit betrokken partijen 

Drie sociaal agogen geven aan dat het lastig is voor de verschillende partijen om met elkaar samen te werken. 

Dat komt omdat het gaat om zeer diverse betrokkenen die nog zelden eerder met elkaar hebben samengewerkt, 

bijvoorbeeld een aannemer en een sociaal agoog. Het zijn verschillende werelden die door een project samen een 

proces aangaan met een gemeenschappelijk doel, maar beiden vanuit een compleet andere invalshoek naar zowel 

het proces als naar het doel kijken. “we begrijpen niet elkaars taal. En we begrijpen niet elkaars wereld. En dat is 

echt de uitdaging” zo geeft sociaal agoog 2 aan.  

Belemmerend: profilering sociaal agogen  

Drie sociaal agogen geven aan dat zij vaak niet worden beschouwd als partij om te betrekken bij de 

energietransitie. Sociaal agoog 2: “maar ik heb me ook altijd wel verbaasd […] dat een corporatie niet zelf de 

stap maakt naar sociaal werk he. Dat ze dus bij een partij als ons uitkomen om ons in te huren. maar blijkbaar 

zitten er heel veel beelden van een corporatie naar welzijnswerker en van welzijnswerker naar corporatie.” Een 

andere sociaal agoog geeft aan dat zij in eerste instantie niet betrokken was bij het verduurzamen van het 

woningcomplex in haar werkgebied. Vervolgens is zij op eigen initiatief op de andere betrokken partijen 

afgestapt en heeft ze “zich er tussen gewurmd” (sociaal agoog 4). In dit belemmerende element zit een 

wederkerigheid: corporaties of andere opdrachtgevers zien de sociaal agoog niet als partij in de energietransitie. 

Daar tegenover zien veel sociaal agogen de urgentie van het vraagstuk niet dus profileren ze zich niet als partij. 

Zo houd de kwestie zichzelf in stand. De respondenten betogen daarom dat de sociaal agoog moet opstaan voor 

zijn vak: “je moet echt wel heel stevig gaan staan voor je expertise dat jij van de participatie af weet en dat jij de 

verbindende en enthousiasmerende factor bent” (Sociaal agoog 1). Binnen het beroepscompetentieprofiel komt 

dit onder andere naar voren in competentiecluster 5: stimuleren tot participatie en actief burgerschap (2018). Dit 

cluster beschrijft hoe de de sociaal agoog mensen zou moeten enthousiasmeren om mee te doen aan de 

samenleving en dat hij daarbij verbindingen legt tussen burgers onderling, maar ook tussen burgers en diverse 

organisaties. Daarnaast beschrijft competentiecluster 2: signaleren en agenderen hoe de sociaal agoog 

maatschappelijke ontwikkelingen volgt en anticipeert op hoe de samenleving zich daarop ontwikkelt. Het is de 

taak van de agoog om deze complexe problemen te agenderen bij mensen en organisaties, maar ook in 

netwerken, gemeenschappen, overheid en politiek. Vanuit dit oogpunt ligt er voor de sociaal agoog een 

duidelijke rol in de energietransitie, maar hij profileert zich nog niet als zodanig. 

4.3 Deelvraag 3: wat is de (ideale) uitkomst in een wijk waarin aan de 

energietransitie wordt gewerkt? 
Om deze deelvraag te beantwoorden wordt onderscheid gemaakt tussen technische en sociale uitkomsten van 

vier projecten. Het vijfde project wordt apart toegelicht omdat dit project zicht nog in de uitvoerende fase 

bevindt. 

Technische uitkomsten 

Vier van de vijf agogen geven aan dat de uitkomst, de doelen van projecten vooral gericht zijn op de technische 

veranderingen die tot stand moeten komen. In drie gevallen gaat het om het gasloos maken van (delen van) 

wijken of appartementencomplexen. Aanvullende technische maatregelen daarbij zijn in twee gevallen nieuwe 

ventilatiesystemen. Deze nieuwe ventilatiesystemen worden digitaal bediend en dat brengt met name voor 
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oudere bewoners problemen met zich mee, zeggen sociaal agoog 2 en 4. Zo werd het systeem als tochtig ervaren 

waardoor bewoners de ventilatieroosters gingen afplakken, wat ertoe leidt dat het systeem niet meer goed werkt. 

Ook begrepen zij in sommige gevallen de apparatuur die de ventilatie bediende niet. Bij één project was het doel 

om in de voortuinen van enkele straten meer groen aan te brengen, samen met de buurtbewoners. Zij krijgen 

onderhoudsplannen om te zorgen dat de planten goed verzorgd worden, op die manier wordt dus gewaarborgd 

dat het groen blijft.  

Sociale uitkomsten 

De sociaal agogen geven aan dat sociale doelen niet opgenomen zijn in het projectplan en geen onderdeel zijn 

van de opdracht waarvoor ze worden ingehuurd. Dat wil echter niet zeggen dat een project geen sociale effecten 

heeft. De effecten zijn simpelweg geen op zichzelf staand doel. Doordat agoog 2 aan de slag ging met de 

technische maatregelen heeft ze bijvoorbeeld in enkele gevallen zeer vervuilde woningen aangetroffen. Door 

haar betrokkenheid heeft de bewoner zijn woning kunnen opruimen en is de leefbaarheid verbeterd. Ook geeft zij 

aan dat zij door haar aanwezigheid het vertrouwen van de bewoners kreeg, waardoor ze meer dan eens kon 

fungeren als schakel naar hulpverlening. “Na vijf keer even tien minuten vragen hey hoe lopen vandaag de 

werkzaamheden dat ik op dag vijf wel iemand van de schuldhulpverlening mee mocht nemen. En die dan wel in 

gesprek mocht gaan over om iemand wel te helpen” (sociaal agoog 2). Agoog 3 beschrijft hoe twee 

buurtbewoners die in eerste instantie op slechte voet met elkaar leefden, tijdens de uitvoering van het project 

weer met elkaar in gesprek zijn geraakt. Een project kan dus als legitimering dienen om achter de voordeur te 

komen en een opstap zijn voor verdere hulpverlening of buurtbinding. Deze voorbeelden illustreren het belang 

van present zijn. Aanwezigheid leidt tot bekendheid en dat leidt tot vertrouwen. Een gemeenschappelijk doel 

hebben, helpt daarbij omdat het bijna automatisch mensen verenigt (KU Leuven, 2007).  

Vier van de vijf sociaal agogen geven aan dat zij na afloop van het project niet langer in het gebied werkzaam 

bleven waar een project was uitgevoerd. Daardoor is het lastig om bovengenoemde sociale effecten van de 

projecten te borgen. In drie gevallen geldt dat de lokale welzijnsorganisatie of sociaal agoog die al werkzaam 

was in het gebied niet betrokken is bij het project. In de ideale situatie zou de lokale welzijnsorganisatie dus 

betrokken worden bij het project, zo kan de organisatie gericht werken aan bijvoorbeeld het doel sociale cohesie 

te versterken, én in de wijk aanwezig blijven na afronding van de technische maatregelen, om het doel te 

waarborgen.  

Vijfde project 

Sociaal agoog 5 geeft aan dat hij als opbouwwerker in zijn wijk werkt en in die hoedanigheid betrokken is bij de 

energietransitie in zijn wijk. Daardoor is hij dus ook na het voltooien van de technische werkzaamheden 

werkzaam in de wijk. Het is aannemelijk dat hij de sociale effecten dus relatief makkelijk kan borgen in zijn 

wijk. Daarbij geeft hij aan dat de lokale welzijnsorganisatie ook betrokken is, maar deze organisatie in steeds 

grotere mate is gericht op individuele hulpverlening. De betrokkenheid van die organisatie zal dus anders van 

aard zijn, dan de betrokkenheid van de opbouwwerker.  

4.4 Populatie bewoners 
Twee bewoners hebben de vragenlijst geretourneerd. Deze twee bewoners staan lijnrecht tegenover elkaar. 

Bewoner één geeft aan het eens te zijn met vier van de zes stellingen. De andere twee stellingen beoordeelt zij 
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neutraal. Dit betekent dat zij erg tevreden is over het project en de uitvoering daarvan. Bewoner twee geeft aan 

dat zij het met alle stellingen oneens is. Tevens schrijft zij in haar mail: “Er was mij veel niet duidelijk. Weinig 

opties. Verkeerde levering. Niet meer op mijn vragen teruggekomen. Weinig hulp/te weinig mensen.” Het is 

aannemelijk dat de persoonlijkheid en persoonlijke omstandigheden een grote invloed hebben op hoe zij de 

stellingen beoordelen.   
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5 Conclusie en aanbevelingen 

5.1 Conclusie 

Wat is de startsituatie in wijken waarin aan de energietransitie wordt gewerkt? 
Uit de resultaten blijkt dat de startsituatie logischerwijs per wijk verschillend is omdat elke wijk verschillend is, 

ongeacht naar welke factoren gekeken wordt (leeftijdsopbouw, faciliteiten, woningaanbod etc.). De technische 

en energetische maatregelen die geschikt zijn en uitgevoerd worden zullen dus ook per wijk verschillend zijn. De 

sociaal agoog heeft een duidelijk beeld van de wijk waarin hij werkt en wat er speelt op sociaal-maatschappelijk 

niveau. Hij kan dus op basis van de specifieke situatie in zijn werkgebied inschatten wat werkt. Bij meer dan de 

helft van de projecten zijn de betrokken agogen op projectbasis ingeschakeld. Zij waren dus nog niet werkzaam 

in de projectgebieden en hadden zodoende nog geen sociaal-maatschappelijk beeld van het gebied zoals de 

lokale agoog dat wel zou hebben. De lokale agoog heeft dus een voordeel ten opzichte van een agoog die op 

projectbasis wordt ingeschakeld, namelijk zijn voorkennis en zijn bestaande netwerk. 

Er kan gezegd worden dat het van belang is voor welzijnsorganisaties om betrokken te raken bij 

verduurzamingsprocessen of andere werkzaamheden rondom de energietransitie, omdat zij al een goed beeld 

hebben van de startsituatie. Betrokken raken bij verduurzamingsprocessen heeft een aantal voordelen. Het kan 

leiden tot uitbreiding van het netwerk van de agoog waardoor hij vraagstukken in zijn wijk mogelijk beter kan 

aanpakken. Het draagt ook bij aan de zichtbaarheid van de agoog in zijn werkgebied. Het betekent 

werkgelegenheid voor de organisatie, in sommige gevallen zelfs extra werkgelegenheid als de opdrachtgever er 

subsidie of uren tegenover zet. Ook kunnen organisaties proactief aan de slag gaan met de energietransitie, door 

zelf projecten te initiëren op basis van de wensen van wijkbewoners of kansen die zij in een wijk zien. Ook die 

projecten kunnen aanleiding zijn voor extra (financiële) middelen. 

Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren in wijken waarin gewerkt wordt 

aan de energietransitie? 
In de resultaten komen de bevorderende factoren communicatie, inzetten netwerk en investeren contact naar 

voren. Als belemmerende factoren worden genoemd diversiteit betrokken partijen en profilering sociaal agogen. 

De factor diversiteit in groepssamenstelling is tweeledig, zo blijkt uit de resultaten. 

Zowel de vorm als de inhoud van de communicatie is erg belangrijk binnen de uitvoering van projecten. De 

boodschap moet aansluiten bij de leefwereld van bewoners: alleen dan werkt het om mensen te prikkelen. Dat 

blijkt zowel uit de resultaten als uit het onderzoek van Akerboom (2018). Zij beschrijft dat het belangrijk is om 

naar bewoners te luisteren en ze een stem te geven in ontwikkelingen die plaatsvinden in hun directe omgeving. 

Wanneer bewoners zich gehoord voelen, zal dat leiden tot meer (gevoel van) eigenaarschap. Als gevolg daarvan 

zullen zij dus minder weerstand bieden tegen de verandering, omdat ze dan eigenaar zijn van de verandering. 

Twee andere belangrijke elementen die in de resultaten naar voren komen zijn inzetten netwerk en investeren 

contact. Deze twee hangen met elkaar samen. De agogen benadrukken het belang van present zijn in de wijk en 

tijd investeren in het contact leggen met bewoners: dit zorgt voor vertrouwen tussen agoog en burger. Dat blijkt 

ook uit de presentietheorie van Andries Baart. Daarnaast is het inzetten van het netwerk een sterk aspect: 

bewoners die elkaar informeren en betrekken blijkt uit ervaring een succesvol instrument te zijn. Er kan dus 
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gezegd worden dat de agoog vertrouwen wint wanneer hij present is, waardoor zijn netwerk groeit en hij dat 

netwerk kan inzetten.  

De grote diversiteit die aanwezig is in de projectgebieden is een weerspiegeling van de huidige, heterogene 

maatschappij. Dit kan zowel in het voordeel als in het nadeel van de agoog werken. Enerzijds betekent het dat de 

agoog toegang heeft tot een netwerk van bewoners met zeer diverse vaardigheden die ingezet kunnen worden ten 

behoeve van een soepele energietransitie. Anderzijds betekent het dat de agoog te maken krijgt met de diverse 

belangen en wensen van deze diverse bewoners en te midden van dat spanningsveld een verandering moet 

bewerkstelligen. De diversiteit is ook terug te zien in de betrokken partijen die moeten samenwerken binnen de 

energietransitie. De transitie is een vraagstuk dat zich bevindt in de driehoek van de sociale, economische en 

technische domeinen en ze moeten met elkaar gaan samenwerken om tot een antwoord op dat vraagstuk te 

komen. Die veelal nieuwe samenwerking is uitdagend en de sociaal agoog zou daar een verbindende rol in 

kunnen hebben (Sociaal Werk Nederland, 2018). Als de agoog zich profileert als de verbinder en met lef dit 

vraagstuk tegemoet treed, is hij duidelijk bezig met innovatie van de (beroeps-)praktijk.  

Wat is de (ideale) uitkomst in een wijk waarin aan de energietransitie wordt gewerkt? 
Uit de resultaten blijkt dat binnen de huidige uitgevoerde projecten geen sociale doelen zijn opgenomen, althans 

niet op voorhand. Na het bereiken van de gestelde technische doelen en het doorvoeren van de veranderingen 

werd het project als afgerond beschouwd en daarmee kwam een einde aan de betrokkenheid van de sociaal 

agoog bij het projectgebied. Er zijn echter wel sociale effecten geconstateerd, zoals het schoonmaken van zeer 

vervuilde woningen (sociaal agoog 2). Omdat uit theorie blijkt dat present zijn goed werkt als methode voor de 

sociaal agoog, kan dus gezegd worden dat het wenselijk is om een lokale sociaal agoog te betrekken, zodat die 

ook na afronding van de technische werkzaamheden in het gebied aan sociale doelen kan blijven werken. De 

sociale effecten kunnen op die manier vergroot en versterkt worden (KU Leuven, 2007). 

5.2 Hoofdvraag: hoe kan de sociaal agoog de sociale aspecten van de 

energietransitie integreren in zijn werkzaamheden? 
Zoals beschreven in de probleemanalyse is de energietransitie onvermijdelijk, want de maatregelen zoals 

beschreven in de Klimaatwet gaan uitgevoerd worden. Er zijn drie aspecten die belangrijk zijn voor de sociaal 

agoog, maar daar is nog weinig over geschreven en daar is nog weinig onderzoek naar gedaan. De kern van de 

sociale aspecten is dat de sociaal agoog groepen kwetsbare burgers begeleidt bij grote maatschappelijke 

veranderingen en hij heeft daarbij aandacht voor innovatie van de (beroeps-) praktijk. Door de huidige projecten 

te bekijken en analyseren is inzicht verworven in factoren die bevorderen dat mensen meedoen met projecten 

rondom verduurzaming en energietransitie in hun wijk. Het is van belang om te kijken hoe deze factoren kunnen 

aansluiten bij de huidige werkwijze van de sociaal agogen binnen organisatie X.  

Uit de grondige data-analyse komen vier onderwerpen die samen omvatten wat belangrijk is bij het integreren 

van de sociale kant van de energietransitie: de gegeven situatie, handvatten methode, effecten versus wensen en 

vaardigheden. Er kan gezegd worden dat het belangrijk is om de gegeven situatie te analyseren. De 

belemmerende en bevorderende factoren bieden handvatten voor de werkwijze of methode die de agoog het 

beste zou kunnen hanteren. De huidige projecten laten wel sociale effecten zien, maar die effecten zijn niet als 

wens uitgesproken bij aanvang van het project. Tot slot zijn er een aantal vaardigheden die volgens de analyse 
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van belang zijn. Deze vaardigheden komen ook naar voren in onder andere het beroepscompetentieprofiel 

(Sociaal Werk Nederland, 2018).  

Het is belangrijk om te kijken naar de gegeven situatie in het werkgebied van de agoog. Deze startsituatie geld 

als vertrekpunt en kan gezien worden als een soort sterkte-zwakteanalyse van het werkgebied en de bewoners. 

Het is van belang om in deze analyse niet alleen de bewoners en het werkgebied in ogenschouw te nemen, maar 

er moet ook gekeken worden naar het gemeentebeleid en andere betrokken partijen die in het werkgebied een rol 

zouden kunnen spelen.  

Daarnaast is het belangrijk voor de agoog om te kijken naar de eerder beschreven bevorderende en 

belemmerende factoren in relatie tot zijn gegeven situatie. De agoog moet weten hoe hij deze bevorderende 

factoren kan inzetten in zijn werkgebied. Hij heeft een beeld van zijn netwerk en welke bewoners hij mogelijk 

kan betrekken. Hij gaat in gesprek met deze bewoners vanuit het oogpunt dat ook zij weer mensen kennen en zo 

wordt zijn netwerk uitgebreid. Dat is belangrijk omdat in de resultaten naar voren komt dat de energietransitie 

een verandering is waar iedereen bij nodig is. De sociaal agoog moet zich bewust zijn van de diversiteit in zijn 

werkgebied en hoe dat zowel bevorderend als belemmerend kan werken in het tot stand komen van een 

verandering. Er wordt niet van de agoog verwacht dat hij overal een kant- en klare oplossing voor heeft. 

Verandering begint bij bewustzijn. Hij moet zich bewust zijn van zijn eigen profilering die samenhangt met zijn 

vermogen tot zelfreflectie en het aanpassen van zijn handelen naar aanleiding van die reflectie.  

Er kan gezegd worden dat in het merendeel van de huidige projecten geen sociale doelen zijn opgenomen. De 

betrokken sociale agogen hebben wel sociale effecten geconstateerd, met name op individueel niveau. Een 

sociaal agoog van een lokale welzijnsorganisatie zou op collectief niveau doelen kunnen stellen en kunnen 

bereiken. Zo kan hij bijvoorbeeld de sociale cohesie in zijn werkgebied vergroten. Door het uitbreiden van zijn 

netwerk bestaat de kans dat hij vraagstukken signaleert die hij in zijn huidige netwerk nog niet gesignaleerd had. 

Tot slot kan aan de hand van de analyse een aantal vaardigheden genoemd worden die belangrijk zijn voor de 

agoog. Zo zijn lef, ondernemerschap en verbinding leggen dingen die een sociaal agoog zou moeten kunnen of 

bezitten, om mensen mee te krijgen in een grote verandering. De agoog heeft lef nodig om een onderwerp aan te 

kaarten wat niet per se voor de hand ligt in het sociaal domein. Hij zal ondernemerschap moeten tonen om het 

onderwerp op de agenda te krijgen en zal, meer dan bij andere vraagstukken, de verbinder moeten zijn tussen 

leef- en systeemwereld.   

Concluderend kan gezegd worden dat een hoofdtaak van de agoog is om te weten wat voor sociale vraagstukken 

er spelen in zijn werkgebied en antwoorden op die vraagstukken te zoeken. Daarop aanvullend is het een taak om 

grotere maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar zijn werkgebied. De energietransitie is een voorbeeld 

van zo’n maatschappelijke ontwikkeling. Om de sociale aspecten van de energietransitie een plek te geven in het 

dagelijkse handelen van de agoog, doorloopt hij eenzelfde soort cyclus als bij de rest van zijn werkzaamheden. 

De agoog bevindt zich in een constante cyclus van het analyseren van zijn werkgebied en de spelers, altijd op 

zoek naar kansen om de gesignaleerde zwaktes te versterken en vraagstukken op te lossen. De werkwijze hoeft 

nauwelijks te veranderen, het is de focus die de agoog zou moeten aanpassen. 
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5.3 Aanbevelingen 

5.3.1 Organisatie X  

5.3.1.1 MT 

Het managementteam moet zich bewust zijn van dit onderwerp als agendapunt. Het is voor 

wijkteammedewerkers een legitimatie om achter de voordeur te komen en een middel om bewonersnetwerken te 

vergroten en te versterken. De energietransitie kan een aanleiding zijn voor een projectaanvraag en dus voor 

(tijdelijk) extra middelen. Wijkteammedewerkers die kansen zien voor (verduurzamings-)projecten kunnen 

vanuit het MT of de innovatieve staf ondersteund worden bij het maken van een projectaanvraag. Ook kan het 

MT de wijkteammedewerker ondersteunen bij het maken van de bredere vertaalslag tussen het werkveld en het 

overheidsbeleid. Zij kunnen vanuit kennis van het overheidsbeleid een signalerende rol hebben naar de 

wijkteams.  

5.3.1.2 Wijkteammedewerkers 
Wijkteammedewerkers moeten zichzelf informeren over de energietransitie en wat het voor hun werkgebied 

betekent. Ze zouden moeten uitzoeken hoe het (bewoners-)netwerk denkt over verduurzaming en 

energietransitie, kaart het aan als onderwerp in gesprekken. De doelgroep waar de agoog mee werkt, gaat met de 

energietransitie te maken krijgen. Door als sociaal agoog initiatief te nemen wordt het onderwerp onder de 

aandacht gebracht en kan uiteindelijk zeggenschap gecreëerd worden. Het is niet nodig voor de agoog om 

specifieke technische details te kennen en het is ook niet nodig om overal een oplossing voor te hebben: dat 

wordt in het reguliere werk ook niet verwacht. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden, er zijn talloze 

voorbeelden in Nederland van (burger-)initiatieven rondom duurzaamheid waaruit de agoog inspiratie kan halen 

en wellicht zijn er bestaande initiatieven in het werkgebied waar de agoog op kan aanhaken. De sociaal agoog 

zou tegelijkertijd moeten onderzoeken wat het duurzaamheidsbeleid van de gemeente is. Hij zou moeten 

bekijken wat de doelen of plannen zijn van de gemeente en wat dat betekent voor de bewoners in zijn 

werkgebied. 

Uit de resultaten komt naar voren dat een sociaal agoog door andere partijen zoals een woningcorporatie niet 

gezien wordt als logische partner om te betrekken in dit vraagstuk. Doordat de agoog zelf initiatief neemt op de 

hierboven beschreven manier, creëert hij een wederkerigheid tussen de systeem- en de leefwereld. Enerzijds zet 

hij behoeften en wensen van burgers op de politieke agenda en anderzijds krijgt hij politieke vraagstukken op de 

agenda bij de burger. Zo kunnen burgers betrokken worden bij besluitvorming over hun leefwereld en daar 

invloed op uitoefenen.  

5.3.2 Gemeente Y 
Betrek Organisatie X bij processen waarbij het gaat om burgerparticipatie. De organisatie heeft al een bestaand 

netwerk waar gebruik van gemaakt kan worden om bewoners mee te laten denken en mee te laten doen. Betrek 

de organisatie en de burgers op het juiste moment in het proces en niet als alle beslissingen al genomen zijn 

(Staver, 2018). Draagvlak wordt gecreëerd door burgers hun mening te laten uiten over vraagstukken en door 

zichtbaar te maken wat er gebeurd is met die input. Zo kunnen burgers eigenaarschap ervaren over de oplossing 

van het vraagstuk. De huidige bijeenkomsten voor het wijkontwikkelingsplan lijken vooralsnog een sterke 

aanpak te zijn, hoewel deze plaatsvinden in een wijk waar de participatie al hoog ligt. Verder komt uit de 
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resultaten naar voren dat communicatie en investeren in het contact belangrijke elementen zijn om mensen mee 

te krijgen in een verandering. Communiceer dus helder, duidelijk en op tijd naar bewoners over plannen die 

uitgevoerd gaan worden in hun leefwereld en haal input op over hoe volgens hen deze plannen het beste 

uitgevoerd kunnen worden. Draagvlak creëren is een intensief proces en het is daarom van belang om te 

investeren in tijd.  

5.3.3 De Hogeschool  
De Hogeschool moet de energietransitie onderdeel maken van het curriculum. Binnen de minor en 

afstudeerrichting Community Development/Maatschappelijk Agoog moet het een onderwerp zijn, al is het maar 

om het belang van het onderwerp als agendapunt te benadrukken. Daarbij heeft deze groep studenten de grootste 

kans om terecht te komen in het welzijnswerk als opbouwwerker of een functie die daar veel op lijkt. De 

Hogeschool dient daarom specifiek aandacht te besteden aan burgerparticipatie en kennis en vaardigheden die 

daarbij horen, ook omdat het werkveld dat steeds meer van de professional vraagt. Lef, ondernemerschap en 

verbindingen leggen zouden onderdeel moeten zijn van die kennis en vaardigheden.  

In de eerste twee jaar generiek onderwijs is het van belang om aandacht te besteden aan actuele maatschappelijke 

onderwerpen. Studenten moeten leren inzien dat actuele onderwerpen invloed hebben op de maatschappij en hoe 

die invloed zich vertaalt naar hun werk- of stageplek. De energietransitie is hier een voorbeeld van, maar er kan 

ook gedacht worden aan de recent opgelaaide discussie over systemisch racisme.1  

                                                             
1 Deze aanbeveling is geschreven op basis van het, door de onderzoeker doorlopen, cohort 2015. 
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6 Discussie 

6.1 Verbinding met probleemanalyse en conclusie 
In de probleemanalyse wordt beschreven dat sociaal agogen zich niet bewust zijn van de energietransitie als 

relevant onderwerp en dat er zodoende een gebrek aan kennis is. De conclusie heeft een grote overeenkomst met 

de probleemanalyse, want de kern ervan komt terug in de conclusie. In de probleemanalyse wordt beschreven dat 

de sociaal agoog kwetsbare groepen mensen begeleidt bij grote maatschappelijke veranderingen en later in het 

onderzoek wordt beschreven met welke methoden hij dat doet, bijvoorbeeld de ABCD-methode. In de conclusie 

wordt beschreven dat deze werkwijze toepasbaar is op de energietransitie. Daarnaast wordt er in beide 

hoofdstukken gesproken over innovatie. Van de agoog wordt verwacht dat hij innovatief werkt in zijn dagelijks 

handelen en in de beroepspraktijk. In de conclusie komt duidelijk naar voren dat de agoog innovatief bezig is 

wanneer hij aan de slag gaat met de energietransitie, bijvoorbeeld door het te bespreken met zijn netwerk. In de 

probleemanalyse wordt een duidelijk beeld geschetst van het wereldwijde beleid rondom klimaatverandering. Dit 

is iets wat in de conclusie niet specifiek terug komt. Geen van de respondenten heeft tijdens de interviews echt 

aandacht besteed aan de Klimaatwet of aan de beschreven decentralisatie. Dit is redelijkerwijs te verklaren door 

het feit dat de respondenten niet op wereldschaal werken, maar op microschaal van de stad of wijk. Indirect 

hebben zij het wel over gevolgen van de decentralisatie, bijvoorbeeld  Al met al kan gezegd worden dat de 

ontwikkelingen die in de probleemanalyse geschetst zijn, bevestigd worden door de praktijk. 

6.2 Bruikbaarheid en verificatie met de praktijk 
Er is weinig onderzoek gedaan naar de sociale aspecten van de energietransitie. Wel zijn er mensen in het sociale 

domein die er op hun eigen manier mee aan de slag gaan en het belang daarvan onderschrijven. Binnen 

organisatie X is er nog geen onderzoek gedaan. Dit onderzoek draagt daarom bij aan de bewustwording binnen 

de organisatie. Er zijn diverse professionals uit de praktijk betrokken om de beschreven onderdelen regelmatig te 

controleren en om de betrouwbaarheid te vergroten zijn deze uit diverse hoeken van het netwerk van de 

onderzoeker gekozen. Eén professional is werkzaam op een hogeschool als docent-onderzoeker en is betrokken 

bij een onderzoek naar circulaire economie. Eén professional is werkzaam geweest als opbouwwerker en 

hogeschooldocent, is betrokken bij Krachtproef en is als bewoner in zijn eigen wijk bezig met de 

energietransitie. Hij heeft vanuit al die perspectieven naar het onderzoek gekeken. Tot slot zijn de resultaten, 

conclusie en aanbevelingen besproken met een sociaal agoog binnen organisatie X. Gekozen is voor een sociaal 

agoog die al lange tijd werkzaam is bij de organisatie en die ruime ervaring heeft met wijkgericht werken. Die 

sociaal agoog heeft kritisch gekeken naar de bruikbaarheid en haalbaarheid van de conclusie en aanbevelingen, 

die relevant blijken te zijn voor de praktijk. 

Het zou gewenst zijn als de onderzoeker in samenspraak met het management en de innovatieve staf van de 

organisatie verder aan de slag gaat met de implementatie van de aanbevelingen. Helaas is dit in de nabije 

toekomst niet mogelijk. Dit onderzoek kan op korte termijn wel een aanzet zijn tot het verhogen of creëren van 

bewustzijn binnen organisatie X omdat zij wel in het bezit zijn van het onderzoeksrapport.  
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6.3 Sterkte- en zwakteanalyse 
Een sterkte van dit onderzoek is de generaliseerbaarheid van de conclusie en de aanbevelingen, ondanks dat deze 

zijn geschreven voor Organisatie X en gemeente Y. De validiteit van het onderzoek is daarmee hoog (Boeije, 

2016). Zoals beschreven in het onderzoek is Organisatie X een brede welzijnsinstelling. Het is daarom 

aannemelijk dat een brede welzijnsinstelling in een ander deel van Nederland ook nuttige informatie kan halen 

uit het onderzoek. Voor gemeenten geldt hetzelfde. Ongeacht de grootte van de gemeente of de 

beleidsdoelstellingen die zij gesteld hebben, kunnen zij nuttige informatie uit het onderzoek halen. Als een 

gemeente vergelijkbare klimaatdoelen heeft, wat door de bestaande Klimaatwet aannemelijk is, vergroot dat het 

nut van het onderzoek voor die gemeente. Een andere sterkte is dat het complete onderzoeksrapport nauwkeurig 

is doorgelezen door iemand buiten het werkveld. Er is hem gevraagd om te letten op spelling, grammatica, logica 

en leesbaarheid van het rapport. Dit zorgt voor een objectief perspectief en met de opmerkingen van deze 

persoon is het rapport nog verder aangescherpt. 

Een zwakte van het onderzoek is dat er relatief weinig respondenten zijn en dat een deel van die respondenten 

niet op de gewenste manier is bereikt. Van de acht benaderde sociaal agogen hebben er vijf meegewerkt aan het 

onderzoek. Uit de relatief grote steekproef bewoners zijn slechts twee respondenten gekomen. Onder andere 

door de coronacrisis was het lastig deze populatie te bereiken. Daarnaast komen de respondenten uit hetzelfde 

projectgebied en daardoor wordt de validiteit verzwakt. De steekproef zou representatiever zijn wanneer de 

respondenten uit verschillende projectgebieden kwamen. Het zou gewenst zijn om met meer betrokken bewoners 

in gesprek te gaan over hun ervaringen, zodat het perspectief van de bewoners duidelijker wordt. Om dit helder 

te krijgen is een vervolgonderzoek nodig onder de populatie bewoners die betrokken zijn geweest bij de 

projecten. 

6.4 Betrouwbaarheid en validiteit 
Het onderzoek is betrouwbaar omdat er bepaalde handelingen zijn uitgevoerd die de betrouwbaarheid verhogen. 

Het controleren van de topiclijsten en resultaten door een professional uit het werkveld zijn hier voorbeelden 

van. Door het betrekken van diverse professionals uit het werkveld bij het controleren van de diverse beschreven 

onderdelen, wordt het onderzoek ook door de praktijk als betrouwbaar beschreven. Door de topiclijsten te 

baseren op theorie uit het theoretisch kader wordt de interne validiteit gewaarborgd. Ook zijn veelvoorkomende 

begrippen eenduidig gehanteerd in de begripsafbakening en de conclusies zijn getrokken uit de verzamelde data. 

Toch had de interne validiteit hoger kunnen zijn. Tijdens het interviewen is gebleken dat de werkwijze om in 

contact te komen met bewoners onuitvoerbaar is. Dit maakt het onderzoek minder valide omdat niet alle 

gewenste informatie is verzameld. Er hebben twee bewoners geantwoord en dat is geen representatieve 

steekproef, waardoor het beoogde meervoudige perspectief niet gehaald is. 

De externe validiteit is hoog. Dit komt door de formulering van de onderzoeksvraag en doordat de steekproef 

een goede verhouding heeft tot de populatie. Door de formulering van de onderzoeksvraag wordt een antwoord 

gezocht voor sociaal agogen in het algemeen, niet slechts voor sociaal agogen van Organisatie X. De kans is dus 

groot dat de conclusies bruikbaar zijn voor sociaal agogen door heel Nederland. Zoals eerder beschreven is 

Organisatie X een brede welzijnsinstelling, wat het aannemelijk maakt dat de conclusie en aanbevelingen ook 

bruikbaar zijn voor andere welzijnsinstellingen. Doordat de populatie klein is en er vijf mensen van de beoogde 
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acht zijn geïnterviewd, heeft een relatief groot deel van de populatie dus deelgenomen aan het onderzoek 

(Boeije, 2016).  
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8 Bijlagen 

8.1 Bijlage 1: codeboom 
Wijk imago 

Wijk welzijn 

Wijk samenstelling fysiek 

Wijk samenstelling 

Wijk faciliteit 

Wijk betrokkenheid 

Wijk uiterlijk 

Wijk doelgroep 

Wijk niveau 

Wijk vraagstukken 

Wijk ‘Het is zoals het is’  

Niet-beïnvloedbare factoren/ dingen 

die zijn zoals ze zijn/ 

Gegeven situatie (1) 

Belemmerend 

Belemmerend/uitdaging 

Belangrijke factor 

Bevorderend wijkniveau 

Bevorderend 

Meespelende factoren 

1 EN 2!  

Investeren buurtrelatie 

Doelgroep binden 

Motivatie bewoners 

Aanpak contact 

Binding  Handvatten voor methode (2) 

Aanpak proces/traject 

Aanpak uitkomst 

Aanpak traject werkwijze 

Aanpak factor 

Traject werkwijze 

Aanpak investering 

Aanpak traject 

Aanpak opdracht 

Aanpak belangrijke factor 

Aanpak werkwijze 

Betrokken partijen 

Werkwijzen 

Communicatie 

Communicatie belang 

Communicatie kwaliteit 

Communicatie aanpak 

Communiceren 
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Doelstelling technisch 

Doel project 

Doelstelling sociaal 

Start project 

Doelstelling project Effecten vs. wensen (3) 

Borging 

Gevolg technisch 

Gevolg sociaal 

Borging sociaal 

Gevolgen onbedoeld sociaal 

Aanpak uitkomst 

Gevolgen project 

Bruggenbouwen 

Systeem/leefwereld 

Verbinding leggen 2/3 Vaardigheden (2) 

Vakkwaliteit 

Profilering SW 

Kennis 

Kwaliteit/vaardigheid 

Bruggenbouwen 

Kennis en kunde SW 

 

Diversiteit/samenstelling groep 

Doelgroep eigenschappen 

Kennis en kunde bewoners 

Sociaal aspect bevestiging 

Verbeterpunt 

Resultaat ongepland 

Conclusie 

Generieke tool 

Middel 

 Overige informatie 
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8.2 Bijlage 2: bewonersbrief 
Beste bewoner, 

Mijn naam is Lotje Berkers en ik ben bezig met mijn afstudeeronderzoek aan de Fontys Hogeschool hier in 

Eindhoven. De reden dat u deze brief krijgt, is dat ik u wil vragen mee te werken aan het onderzoek. Dit duurt 

ongeveer vijf minuten en kunt u doen door mij een e-mail te sturen.  

Een tijd geleden is er in uw straat een project uitgevoerd, namelijk ‘Operatie Steenbreek’. Daarbij werden er in 

veel voortuinen van uw straat planten gezet om de straat groener te maken. Ik doe onderzoek naar verschillende 

van dit soort projecten in Nederland.  

Zou u voor mij de volgende stellingen een score willen geven door ze een letter te geven? De letters willen het 

volgende zeggen: 

A: oneens 

B: neutraal 

C: eens 

 

De stellingen: 

1. De communicatie over het project was duidelijk: ik wist wat, wanneer en waarom het ging gebeuren 
2. Er werd door de projectleiders naar mij geluisterd: ik kon dingen bespreekbaar maken en ik voelde me 

serieus genomen 
3. Ik ben blij met het proces van het project, dus hoe de dingen gelopen zijn (bijeenkomsten, plantdag etc.)  
4. Tijdens het project voelde ik me onderdeel van een gemeenschap: mijn bijdrage werd gewaardeerd 
5. Ik heb de medebewoners van mijn straat leren kennen door het project 
6. Ik heb door het project nog steeds contact met de medebewoners van mijn straat 

U kunt de nummers van de vragen in een mail zetten met de letters erachter. Bijvoorbeeld: 1A, 2C, 3B, 

enzovoorts. U mag mailen naar lotje.berkers@gmail.com 

Als u, naast deze vragen, mee wilt werken aan telefonisch vervolgonderzoek, zet dan uw telefoonnummer in de 

mail, dan neem ik contact met u op. Ik ben heel erg geholpen met uw antwoorden, dus ik hoor heel graag van u! 

Vriendelijke groet, 

Lotje Berkers 

Student Fontys Hogeschool  
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8.3 Bijlage 3: topiclijst sociaal agogen 
Basisgegevens geïnterviewde 

Naam 

Betrokken bij project: 

Rol/functie in project: 

Werkzaam als: 

Achtergrond/opleiding: 

 

Hoofdvraag Topic Subtopic 

Wat is de startsituatie in 

succeswijken? 

Wijkprofiel Woningaanbod huur/koop 

Faciliteiten 

Leeftijdsopbouw wijk 

 Doelgroepen Man/vrouw 

Leeftijdsopbouw deelnemers 

Opleidingsniveau 

Werkend/studerend 

 Technisch Bewustwording 

Gedrag 

Educatie 

Activatie 

Fysieke zaken 

Wonen 

Afvalscheiding 

Mobiliteit 

Wat zijn belemmerende 

factoren? 

Wijkniveau 

 

 

Hoe tackel je die?  Doelgroep Weerstand 

Belangrijkste factoren? Vaardigheden Omgaan met weerstand 

Luisteren 

Wat zijn bevorderende factoren? Wijkniveau  

Hoe maak je daar gebruik van/hoe 

zet je die in? 

Doelgroep  

 Vaardigheden  

Wat is de (ideale) uitkomst Technisch Beoogd doel 

Hoe borg je die uitkomst?  Beoogde verandering? 

Hoe meet je de uitkomst? Sociaal Doelen 

  Borging / toekomst 

  Duur inzet beroepsprofessional 
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  Meetbaarheid 

  Korte vs. lange termijn 

 

Zijn er nog dingen die je wil noemen of vragen? 

Wat zijn de belangrijkste dingen die je moet kunnen om mensen mee te krijgen in zo’n project? 

 


