
 

 

 

Online masterclass: 
Energietransitie als sociale opgave 
 

De meeste initiatieven om wijken van het aardgas af te koppelen laten zien dat burgerparticipatie nog de 

grootste uitdaging is. In deze cyclus van vier studiemiddagen nemen we je mee naar de lessen uit het verleden 

(vertaald naar de energietransitie) en het heden.  

 

 21 jan. 2021 Lessen uit de stadsvernieuwing van de jaren 80-90. En de vertaling naar de 

stadsvernieuwing; 

 11 feb. 2021 Lessen van opbouwwerkers in het sociale domein: wie en wat heb je nodig voor de 

energietransitie?  

 11 mrt. 2021 Lessen over bewonerscommunicatie: leer van ervaringen met (kwetsbare) bewoners in de 

sociale woningbouw. 

 8 april 2021 Hoe komt alles bij elkaar: organisatie & samenwerking op wijkniveau. Inclusief concrete 

casus.   

 

Wat je leert en krijgt 

1. Kennis over draagvlak creëren, ABCD-methode en geleerde lessen uit de stadsvernieuwing; 

2. Concrete succesfactoren en strategieën om (kwetsbare) bewoners in complexe situaties te betrekken 

bij de energietransitie; 

3. Waarom de koppeling met het sociale domein cruciaal is voor succes; 

4. Wie en wat je nodig hebt binnen het sociale domein; 

5. Wat Community building inhoudt, hoe je draagvlak krijgt en energiearmoede ontstaat; 

6. Hoe de organisatie en samenwerking op wijkniveau concreet gemaakt kan worden. Met  casus 

(waarschijnlijk) Rotterdam;  

7. Je krijgt een nieuw netwerk van professionals bij woningcorporaties, gemeenten, in het sociale domein 

en bij bewoners; 

8. Een boek naar keuze: Duurzame Ideeën & DCBA Methodiek, Energie voor Groene Welvaart, 

Verandering van Tijdperk, In het oog van de orkaan, Toolkit Bouwstenen voor een energieneutraal 

gebied, Toolkit Bewonerscommunicatie duurzame woningverbetering.  

 

De masterclass is een online webinar van 14.30 uur tot 17.30 uur bestaande uit vier bijeenkomsten, 1x per 

maand. Gespreksleider deze middagen is Evamarije Smit.  

 

Jouw investering is € 245 voor leden en partners (ex btw) en € 395 voor niet-leden en volgers. Als je partner of 

(betaald) lid bent van Energie+, Renda of Ruimte en Wonen ontvang je € 150 euro korting. 

 

Wees welkom en meld je rechtstreeks aan via onze website: 

https://www.energieplus.nl/masterclassenergietransitie_2021 

Lukt het inschrijven niet helemaal? Stuur dan een mailtje naar m.heijmans@aeneas.nl of bel 06-57 67 63 51 dan 

maken wij je inschrijving(en) in orde.  

 

We zien je graag op 21 januari! 

 

 

 

Annuleringsvoorwaarden 

Tot twee weken voor aanvang, van de eerste online bijeenkomst kun je kosteloos annuleren. In geval van 

annulering na twee weken tot 48 uur voor aanvang betaal je 50% van het inschrijfgeld. Bij annulering binnen 48 

uur voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht. Jouw plaats mag altijd door een 

https://www.energieplus.nl/masterclassenergietransitie_2021
mailto:m.matthijssen@aeneas.nl?subject=Inschrijving%20Cement%20Softwaredag


 

 

 

 

Omschrijving per bijeenkomst 

 

 

Masterclass 1: Lessen uit de stadsvernieuwing & ABCD-methode door Paul Vlaar. 

www.energieplus.nl/nl/masterclass-1-lessen-uit-de-stadsvernieuwing-en-abcd-methode-door-paul-

vlaar  

 

De belangrijkste les uit de stadsvernieuwingsperiode is dat het fysiek ingrijpen in woningen en 

woonomgeving alleen maar lukt als vanaf de eerste stap het perspectief van de bewoners leidend is 

in het proces. Investeren in actieve participatie, variërend van inspraak, medezeggenschap tot 

mede-eigenaarschap lijkt een lange weg, maar is onontkoombaar om tot een goed resultaat te 

komen. Net als bij de stadsvernieuwing, krijgt de energietransitie vorm in de wijkgerichte aanpak. In 

Nederland gaat het om ruim 13.000 buurten en dorpen (indeling CBS), waarbij elke buurt weer 

volkomen anders is. Het zoeken naar blauwdrukken voor zo’n wijkgerichte aanpak is zinloos. Wel zijn 

er werkzame principes aan te wijzen, zoals beginnen vanuit de belevingswereld van de mensen in de 

wijk. Wat bindt mensen aan hun buurt, waarom wonen ze er graag en hoe kunnen we 

gemeenschappen versterken? Bouwen aan draagvlak voor verduurzaming begint met het versterken 

van lokale gemeenschappen en het oppakken van sociale vraagstukken in de buurt. Net als in de 

stadsvernieuwing kan de energietransitie werken als hefboom om buurten te revitaliseren. 

 

 

 

Masterclass 2: Lessen community building: wie en wat heb je nodig? Door Bernice Kamphuis.  

www.energieplus.nl/nl/masterclass-2-lessen-community-building-wie-en-wat-heb-je-nodig-door-

bernice-kamphuis  

 

Opbouwwerker Bernice laat je allereerst inzien WAAROM het sociale domein van cruciaal belang is 

om mee samen te werken als je van de energietransitie in de wijk een succes wilt maken. Aan deze 

tafel leer je van opbouwwerker Bernice hoe je een sociale kaart maakt van partijen in het sociale 

domein die je nodig hebt voor een succesvolle energietransitie. Ook laat ze voorbeelden zien hoe je 

leefbaarheids thema’s kunt koppelen aan de energietransitie en hoe je zo ‘drie dubbele 

duurzaamheid’ kunt bewerkstelligen. Ze neemt je mee in het fenomeen community building als 

onderlegger voor de energietransitie in de wijk en de fenomenen energiearmoede en de steeds 

groter wordende kloof tussen bevolkingsgroepen als we huurders en eigenaar-bewoners apart 

benaderen.  
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Masterclass 3: Lessen uit de sociale woningbouw door Wikke Peters. 

www.energieplus.nl/nl/masterclass-3-lessen-uit-de-sociale-woningbouw  

 

Aan deze tafel leer je de lessen van koplopers in de sociale woningbouw. Gespecialiseerde 

bouwbedrijven en enkele woningcorporaties zijn je voorgegaan in het enthousiasmeren van 

huurders voor grote renovaties met hoge duurzaamheidsambities. Ze hebben ook geleerd hoe je 

kwetsbare huurders in complexe situaties het beste kunt benaderen.  

In de sociale woningbouwsector worden al jaren renovaties uitgevoerd terwijl de huurders gewoon 

thuis blijven wonen. Wekenlang is men veroordeeld tot bouwstof, herrie en vreemde mensen over 

de vloer. De meeste mensen verzetten zich daar op voorhand tegen. Mensen houden nu eenmaal 

niet van verandering en veel bewoners ervaren het verduurzamen van hun woning als een ver-van-

mijn-bed-show. Veel corporaties zijn vele miljoenen verloren aan strijd en tegenstand. Door schade 

en schande wijzer geworden is hun werkwijze de afgelopen jaren drastisch veranderd. Van een soort 

“bulldozer-achtige” aanpak naar een intensieve vorm van het zo vroeg mogelijk betrekken van 

bewoners, nog voordat de plannen zijn gemaakt. Voor gemeenten en anderen die de 

energietransitie in de wijk moeten laten landen zijn hier waardevolle lessen te leren.  

 

 

 

Masterclass 4: Organisatie en samenwerken op wijkniveau.  

www.energieplus.nl/nl/masterclass-4-organisatie-en-samenwerken-op-wijkniveau  

 

Hoe komt nu alles samen? Wat is jouw speelveld en waar zit de energie in de wijk?  Hoe leidt dat tot 

concrete stappen die de energietransitie en sociale transitie tot een succes maken? Concrete casus: 

Tussendijk-Bospolder in Rotterdam Delfshaven. In de wijken Bospolder-Tussendijken in Rotterdam 

Delfthaven, zijn meerdere bewonersinitiatieven bezig met het aardgasvrij maken van hun wijk. Zij 

willen de energievoorziening in eigen hand houden in plaats van de winst te laten wegvloeien naar 

grote energiemaatschappijen. Zij investeren liever in de eigen wijk. Dat vraagt om lef, eigenzinnig 

optreden en het mobiliseren van krachten en talenten van bewoners in de buurt. Opbouwwerker 

Willem Beekhuizen laat ons zien hoe hij werkt aan de bottom up beweging voor een duurzame wijk. 

Beekhuizen: “De energietransitie is de alles bepalende agenda voor de aankomende decennia en 

een enorme kans om levens van mensen in kwetsbare wijken te verbeteren. De energietransitie 

moet de bewoners ten goede komen”. Hij gelooft erg in de zogenoemde ABCD-aanpak: de burgers 

van een wijk bepalen zelf de agenda omdat het hen iets moet brengen. Zoals de overheid de 

energietransitie nu denkt te kunnen uitrollen in wijken, gaat niet werken in de ogen van Beekhuizen. 

Hij zegt: “De reactie in de buurt is dan: ga weg, ik ben maar een huurder. Of, ik heb wel wat anders 

aan mijn hoofd. Als je bewoners zelf laat bepalen wat hun leven en wonen in deze wijk verbetert, 

komen ze in actie”.  
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