MANI F E S T

OPBOUWWERK
CRUCIAAL IN DE
ENERGIETRANSITIE
Opbouwwerkers hebben het lef
en de kennis om samen met
bewoners aan de slag te gaan
met de energietransitie

EEN WIJKGERICHTE AANPAK!
#Krachtproefenergie ziet een onmisbare
rol voor opbouwwerkers om bewoners
een actieve rol en stem te geven in de
energietransitie die voor en door ons
allemaal ingang gezet moet worden.

#krachtproefenergie is een landelijk collectief van opbouwwerkers dat zich inzet opbouwwerk
methodes toe te passen in de energietransitie. Dit door kennisdeling, training en het
organiseren van (vak)inhoudelijke events voor opbouwwerkers, sociaal ondernemers of
adviseurs van gemeente, netbeheerders en woningbouwverenigingen.
Meer weten?
krachtproefenergie@gmail.com of bel Paul Vlaar 06-51183161

7 MILJOEN WONINGEN, 1000 PER DAG
ZET BEWONERS VOORAAN EN VOOROP
IN HET PROCES VAN DE
ENERGIETRANSITIE
Nederland staat aan de vooravond van de
energietransitie. Tot 2050 moeten 5 miljoen
particuliere woningen en 2 miljoen
corporatiewoningen, energiezuinig worden
gemaakt. Dat komt neer op DUIZEND woningen
per dag. Dat vergt ingrijpende investeringen in elke
woning en in elke buurt.
De energietransitie vraagt om een wijkgerichte of
gebiedsgerichte aanpak. Opbouwwerkers zijn hier
goed in. De transitie vraagt niet alleen om een
economische en politieke omslag, ze vraagt vooral
om een cultuuromslag.
De cultuuromslag draagt er aan bij dat bewoners
de ruimte krijgen én nemen om de opwarming
tegen te gaan. Ze zijn dan eerder bereid om in
duurzaamheid te investeren en hun leefstijl aan te
passen.
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OPBOUWWERK VERSTERKT DE KRACHT VAN
LOKALE GEMEENSCHAPPEN

WAAROM OPBOUWWERKERS HARD NODIG ZIJN IN DE ENERGIETRANSITIE
Eerlijke verdeling
Ons uitgangspunt is dat alle bevolkingsgroepen
meewerken aan het stoppen van de opwarming van
het klimaat en dat de lasten hiervan eerlijk worden
gedeeld.

Transitie als hefboom
De transitie biedt een mooie hefboom om sociale
verbanden in wijken weer nieuw leven in te blazen
met behulp van collectieve oplossingen en
combinaties van sociale en culturele arrangementen.

Bewoners voorop
Bewoners staan vooraan en voorop in het proces
van de transitie. Dit vraagt om bewustwording,
gedeeld eigenaarschap, kennis en samenwerking in
de voorbereiding en transparantie in de
besluitvorming.

Integrale aanpak
Bewoners denken niet in kokers, maar willen een
totaaloplossing. Klimaatreductie kan het beste met
een integrale aanpak van energie, groen, verkeer,
water, zorg, economie en samenlevingsopbouw. Elke
wijk, buurt en elk dorp is weer anders en vraagt om
lokaal maatwerk.

Collectieve oplossingen
Kleinschalige collectieve oplossingen op wijkniveau,
zoals energiecoöperaties en buurtbedrijven van
bewoners zijn op steeds meer plaatsen actief. Daar
komen vraagstukken over aardgas, vergroening,
andere leefstijl, en nieuwe mobiliteit in de buurt bij
elkaar. Deze initiatieven hebben goede
procesmatige ondersteuning nodig. Van
bakfietswijken tot volksbuurten, van actieve kernen
tot krimpgemeenten.

Het heft in eigen handen
Veel bewonersinitiatieven zijn al goed bezig. De
koplopers zijn echter vooral hoger opgeleiden en
milieubewuste actieve bewoners. Opbouwwerkers
kunnen bewoners van alle buurten in beweging
brengen. Waar het klimaatakkoord en de klimaatwet
moeizaam tot stand komen, kunnen wijken en dorpen
zelf het heft in handen nemen.

Instemmingsrecht
Huurders hebben instemmingsrecht bij
complexgewijze ingrepen. Zij moeten hierbij
deskundig ondersteund worden, zowel op het gebied
van de techniek als in het proces.
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DAAROM OPBOUWWERK!
WIJKGERICHT WERKEN ZIT IN ONS DNA
Opbouwwerkers:
versterken de kracht van lokale gemeenschappen
brengen talenten, capaciteiten en drijfveren van
mensen naar boven
pakken lokale vraagstukken en problemen op door
het versterken van het eigenaarschap
bouwen methodisch aan oplossingen en
ontwikkelingen
omarmen veranderingen en nemen
verantwoordelijkheid
hebben een professionele mindset gericht op
optimisme en overtuiging,
versterken zelfvertrouwen en zelfkracht van
bewoners
werken verbindend, vanuit het permanent voeren
van de dialoog met bewoners en instanties.
Investeren in alledaags leiderschap van bewoners.
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