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Het klimaatakkoord wil dat alle 13.404 wijken, buurten en dorpen in 2050 aardgasvrij zijn. Zeker 10% 

van deze buurten kent in meer of mindere mate complexe samenlevingsvraagstukken, die kunnen 

bestaan uit combinaties van factoren als laagopgeleid zijn, laagbetaalde banen of werkloosheid, 

onderwijsachterstand, (energie)armoede, opvoedingsproblematiek, jongerenoverlast, criminaliteit, 

verslaving, verwaarloosde woningen en woonomgeving, weinig groen, ongezonde leefstijl, lagere 

levensverwachting, hoge zorgconsumptie en vereenzaming. Ook deze wijken gaan vroeg of laat mee 

in de energietransitie.  

In 2017 is  vanuit het Platform Krachtproef het collectief Opbouwwerk Energietransitie gestart en dit 

bestaat inmiddels uit meer dan 50 opbouwwerkers verspreid door Nederland. De energietransitie 

vraagt om een gebiedsgerichte aanpak. Opbouwwerkers zijn hierin gespecialiseerd. De transitie 

vraagt niet alleen om een economische en politieke omslag, ze vraagt vooral om een sociale 

benadering en cultuuromslag. De cultuuromslag draagt eraan bij dat bewoners de ruimte krijgen én 

nemen om bijdragen te leveren aan het verduurzamen van hun buurt. Opbouwwerkers hebben het 

lef en de kennis om samen met bewoners aan de slag te gaan met de energietransitie. Zij willen hun 

kennis verdiepen en hun drive tonen aan bewoners en opdrachtgevers. Inmiddels heeft  Sociaal Werk 

Nederland, de brancheorganisatie voor de sociale sector met 450 welzijnsondernemingen, ons 

initiatief omarmd.  

 Voor de aanpak van de energietransitie in complexe wijken is nodig: 

1. Faciliteren inzet van sociale professionals 

Wij willen een sociaal rechtvaardige energietransitie en niet een die leidt tot nog verdere tweedeling 

in de samenleving. Om complexe wijken mee te laten doen in de energietransitie is een meerjarige 

intensieve benadering nodig die 1) uitgaat van de leefwereld van buurtbewoners, die 2) een beroep 

doet op informele netwerken, zichtbare en latente kwaliteiten in de buurt en die 3) het perspectief 

van de bewoners centraal stelt. Community building, of in de Nederlandse variant opbouwwerk is 

hiervoor de aangewezen professie. Dit beroep is ondanks bezuinigingen nog altijd beschikbaar bij 

gesubsidieerde welzijnsorganisaties, maar wordt in veel plaatsen gepraktiseerd door zelfstandige 

ondernemers onder uiteenlopende titels. De laatste paar jaar is er in vele gemeenten weer nieuwe 

belangstelling voor opbouwwerk. Zij missen de collectieve aanpak in wijken, nu wijkteams vooral 

ingezet worden op hulpverlening. We zien weer groei met een aantal jonge talentvolle 

opbouwwerkers.  

Mensen in complexe wijken hebben vaak niks met de energietransitie; zij staan veelal in de 

overlevingsstand. Welzijnsorganisaties en met name de opbouwwerkers hebben bestaande 

netwerken in alle kwetsbare wijken en bieden langdurige ondersteuning. Wij zien op het gebied van 

duurzaamheid drie essentiële functies voor welzijnsorganisaties: 

• Werken aan bewustwordingsprocessen ten behoeve van duurzaamheid, vergroening, 

gezonde levensstijl en klimaatadaptatie. Dit door het organiseren van uiteenlopende 

laagdrempelige buurt aanpakken, projecten en ondersteuning van bestaande initiatieven  

• Initiëren, organiseren en ondersteunen van bewonersorganisaties in het proces naar 

aardgasvrij in een breed perspectief van verbetering leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en 

sociale rechtvaardigheid 

• Sociale begeleiding van bewoners in de voorbereiding en uitvoering van de transitie 
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Om deze functies waar te kunnen maken stellen wij voor om in de aanloop naar gasvrije wijken 

tenminste 5% van het transitiebudget hiervoor te reserveren. Dit is een bescheiden budget in 

vergelijking tot de ruimhartige budgetten voor ingenieurs- en adviesbureaus die nu al door tal van 

gemeenten worden ingehuurd. Omdat tijdelijke inzet van advies- en communicatiebureaus niet 

bijdraagt aan het opbouwen van een langdurige vertrouwensrelatie, pleiten wij ervoor om deze inzet 

te oormerken voor opbouwwerk in het sociale domein, c.q. bij de uitvoerende welzijnsorganisaties 

van gemeenten.  

 

2. Sociale professionals toerusten voor de energietransitie 

Om de nu werkzame sociaal werkers adequaat toe te rusten en om voldoende community builders 

op te leiden pleiten wij voor een landelijk te financieren programma urgentie-opleidingen sociale 

energietransitie, dat per regio (RES) uitgevoerd wordt. Naar voorbeeld van WIJ Groningen kan zo’n 

programma bestaan uit een verdiepingstraining voor werkzame en potentiële opbouwwerkers, een 

train-de-trainer programma voor een select aantal medewerkers, die vervolgens 3 jaar lang 

trainingen  verzorgen voor alle medewerkers.   

 

Start  

Om een start te maken met een dergelijk programma stellen wij voor om in vijf regio’s aan de slag te 

gaan. Concreet vragen we om in de derde ronde proeftuinen vijf complexe buurten of dorpen op te 

nemen en 5 % van de procesgeleden te oormerken voor de inzet van opbouwwerk door 

welzijnsorganisaties. In dezelfde regio’s kunnen gelijktijdig programma’s ontwikkeld worden om de 

sociale professionals hiervoor toe te rusten. 
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