
Leerkring Energieopbouwwerker 

Op donderdag 12 september verdiepen wij ons in de rol 

van opbouwwerk in de energietransitie.  

Wij doen dat in de vorm van een Leerkring met als titel: 

“Hoe word ik Energieopbouwwerker”. 

Voor opbouwwerkers en sociaal ondernemers die al bezig 

zijn met duurzaamheid en klimaat in hun wijk, of staan te 

popelen. 

Wanneer &  waar 

Donderdagmiddag 12 september 

Van 13.00 tot 17.00 uur in Utrecht.  

Er is plaats voor 16 personen, dus geef je snel op! 

Hoe 

• We beginnen met één sessie en beslissen met elkaar hoe we verder gaan 

• We leren door te doen 

• Jullie praktijken zijn de basis. Dat huiswerk is vereist 

Wat 

• Hoe ziet de wereld van de energietransitie er uit? Welke rol hebben bewoners? Waarom 

is het belangrijk dat bewoners regie pakken en hoe doe je dat? 

• Hoe maak je mensen in het fysieke domein duidelijk wat de waarde van opbouwwerk is 

bij participatie van bewoners? 

• En hoe doe je dat op jouw manier met gebruik van ABCD? Als je wil veranderen dan doe 

je dat op de manier die jij wil 

• Welke ideeën, vragen en twijfels leven er onder de bewoners in jullie wijken als het gaat 

om duurzaamheid en klimaat? 

• Hoe begin je gesprekken en activiteiten in de wijk en hoe krijg je mensen actief? 

Kosten 

• Voor zaalhuur, koffie, thee en materiaalgebruik van deze bijeenkomst rekenen wij voor 

deelname € 42,50 p.p. 

Aanmelden 

• Meld je snel aan via de link Aanmelding Leerkring 12 september. Vol is vol! 

• Log daarvoor in als je lid bent van platform Krachtproef, of schrijf je in en sluit je aan 

• Aanmelding is compleet als jouw bijdrage en jouw huiswerk is ontvangen 
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