
Energietransitie in de wijk 

Onzichtbaar netwerk essentieel 

Om de energietransitie te laten landen in de wijken van Nederland moeten de bestaande netwerken 

van burgers worden ontsloten. Samen vormen ze een gigantisch netwerk van veel verschillende 

mensen met hun eigen activiteiten. Dit grote alles verbindende netwerk is goeddeels onzichtbaar en 

dat moet zo blijven. Daarover was iedereen het eens afgelopen donderdag tijdens een werkbezoek in 

Bospolder-Tussendijken, Rotterdam.  

 

Door Evamarije Smit, conceptmanager Kennisnetwerk Energie+. 

Hoewel gastheer Willem Beekhuizen het bezoek aan “zijn” wijk op een laag pitje heeft gezet (het 

enthousiasme was zo groot dat hij niet meer aan werken toekwam), maakte hij een uitzondering 

voor zijn vakgenoten. In een select gezelschap van opbouwwerkers, andere sociale professionals en 

enkele mensen van gemeenten, werd kennis gedeeld om de energietransitie te koppelen aan het 

sociale domein. Want, zo zegt Beekhuizen: “Met de energietransitie is veel geld gemoeid en dat kan 

(moet!) de wijken en haar bewoners ten goede komen”.  

In de Bospolder-Tussendijken, een wijk van 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. Beekhuizen laat ons zien hoe hij werkt aan de 

bottom up beweging voor een duurzame wijk.  

Alle aanwezigen zijn het met Beekhuizen eens dat de energietransitie de “alles bepalende agenda” 

wordt in wijken voor de aankomende decennia. In eerste instantie is de insteek vooral van technisch 

en financiële aard waarbij veel aandacht is voor de (her)positionering van netwerkbeheerders, 

energiemaatschappijen en andere (grote) spelers in het veld. “Maar de sociale kant van deze enorme 

transitie is veel belangrijker”, aldus Paul Vlaar van #Krachtproef Energie en mede-initiatiefnemer van 

dit werkbezoek. Vlaar: “De sociale duurzaamheid vinden wij het allerbelangrijkst. Centrale vragen 

zijn: hoe maken we mensen warm voor de energietransitie; hoe loodsen we bewoners door de 

diverse fasen zoals inspraak en planvorming? En hoe betrekken we burgers bij de uitvoering?”.  

Willem Beekhuizen vult aan: “Ik geloof erg in de zogenoemde ABCD-aanpak. De burgers van een wijk 

bepalen zelf de agenda. Want het moet hen iets brengen. Zoals de overheid de energietransitie nu 

denkt te kunnen uitrollen in wijken, gaat niet werken. 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”. De energietransitie is in zijn ogen een 

enorme kans want “er is veel geld mee gemoeid”. 

Om van de energietransitie een succes te maken moeten twee werelden op elkaar aangesloten 

worden: de wereld van “het systeem” en die van de leefwereld van mensen. Wat wordt verstaan 

onder succesvol? Dat de energietransitie het leven van veel mensen in krappe, oude en vaak ook 

sfeervolle wijken iets substantieels oplevert, zoals perspectief op werk, gezond leven en wonen, 

sociale cohesie en (meer) contacten in de straat en buurt. Hulp bij laaggeletterdheid of bijvoorbeeld 

bij de opvoeding van je kind. Hoe vreemd het misschien op het eerste gezicht mag voorkomen: de 



energietransitie en sociale duurzaamheid zijn nog nooit zo op elkaar aangewezen. Ze gaan hand in 

hand. Daarvan raken steeds meer professionals bij gemeenten en in de wijk overtuigd.  

De twee werelden gaan elkaar niet vanzelf ontmoeten. Sterker, er is doorgaans (in het verleden) 

nogal wat wantrouwen jegens elkaar (opgebouwd). Om die reden is er nu een groep professionals 

nodig die die verbinding wel kan maken. Het zijn de sleutelfiguren van de energietransitie in de wijk. 

Deze sleutelfiguren zijn trouw en blijven lange tijd in de wijk, net als veel bewoners. Hun  

vertrouwensrelatie is de basis. Ze maken onderdeel uit van elkaars leefwereld, in goede en slechte 

tijden. Deze sleutelfiguren zijn als schakels: ze kennen de weg in de wereld van wet- en regelgeving, 

de beslissers bij gemeenten en maken tegelijkertijd deel uit van de leefwereld van wijkbewoners. 

Deze sleutelfiguren zien het als hun belangrijkste taak om de systeemwereld te vertalen naar de 

leefwereld van mensen.  

Beekhuizen is zo’n sleutelfiguur. Hij noemt zichzelf met trots ‘opbouwwerker’, een beroep dat bijna 

is geëlimineerd de afgelopen jaren. Ten onrechte vindt ook Vlaar die zich met #Krachtproef inzet 

voor de beroepsgroep opbouwwerker. Vlaar: “Wat een opbouwwerker kan is een community 

bouwen. De WMO is erg gericht op de individuele aanpak. Daarbij is het werkveld opgedeeld in 

allerlei segmenten: jongeren, probleemjongeren, ouderen, alleenstaande moeders en ga zo maar 

door. Ik pleit voor collectiviteit. In een samenleving waarin vereenzaming een groot probleem is, is 

collectiviteit juist belangrijk. De energietransitie biedt een grote kans om mensen weer te verbinden, 

de leefbaarheid in wijken een boost te geven en nieuwe perspectieven aan te boren op het gebied 

van werk, (gezond) wonen en leven”.  

Waar Vlaar spreekt van “Energie Opbouwwerkers” spreekt Beekhuizen liever van een specialisatie: 

“de energietransitie”. In 2013 is hij zzp-er geworden (“niet de makkelijkste weg”) en sprong in een 

gat dat de reorganisatie in het sociale domein achterliet. Hij maakte een plan en kreeg geld van de 

gemeente Rotterdam en biedt precies aan wat de WMO mist: contact met alle bestaande netwerken 

in de buurt. Hij bouwde een website: Delfshaven Lokaal. Wanneer je nu, zes jaar later, het woord 

energietransitie intikt komen alle initiatieven bovendrijven. De hoeveelheid cirkels (netwerken) op de 

kaart die hij laat zien is indrukwekkend. Alsof hij een speciale bril op heeft, ziet hij het grotere alles 

verbindende netwerk dat er als het ware boven hangt. Wanneer er een vraag of verzoek binnenkomt 

weet Beekhuizen binnen twee stappen wie hij daarvoor moet hebben. Voor actie en mobilisatie van 

het grotere geheel zijn ook twee stappen genoeg. “Het weten in te zetten van het netwerk is het 

belangrijkste kapitaal in de energietransitie. Daar kan geen google of Gouden Gids tegenop”, aldus 

Beekhuizen.  

Robbert de Vrieze van Energie Coöperatie Delfshaven beaamt dit. Hij spreekt ook van deze grote 

kracht: het abstracte deels onzichtbaar netwerk dat beslist niet geïnstitutionaliseerd moet worden. 

Hij zegt: “Het is informeel en gedeelde waarden. Het opereert feilloos op intuïtie van enkele 

sleutelfiguren met contacten in de kleinste haarvaten van de wijk”. Als vertegenwoordiger van 

Delfshaven Coöperatie in BoTu 2028 is De Vrieze zelf ook een sleutelfiguur in de wijk en wordt hij 

door een gemeente ambtenaar later die middag ook wel “de burgemeester” genoemd.  

Botu 2028 is een stichting en heeft een onafhankelijk bestuur. Het heeft een 

samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Rotterdam, woningcorporatie Havensteder, 

bewonerscoöperatie Delfshaven, IABR (beroepsvereniging van architecten) en Rebel (adviseur en 

investeerder sociale projecten). Voor het programma van de stichting “Veerkrachtig BoTu 2028” is 

door de gemeente, Havensteder, Rabobank, Era Contour (bouwer) en Stadskwartier een budget van 

3,2 miljoen euro vrijgemaakt. Doel is de energievoorziening in eigen hand te houden en het geld in 

de wijk aan te wenden voor betere perspectieven voor haar bewoners, ongeveer 14 duizend mensen 



in Bospolder-Tussendijken. Energie staat voor Botu 2028 gelijk aan solidariteit. Feitelijk wordt de 

sociaal economische veerkracht van bewoners bedoeld.  De Vrieze: “Onze aanpak heeft vier pijlers: 

community building, opleiding, werk in de wijk en de energie coöperatie”. Voor het op- en 

uitbouwen van een community worden allerlei werkvormen ingezet zoals bijvoorbeeld theater. Ook 

de activiteiten van de energie coöperatie gaan feitelijk over community building. Zo heeft een “wok 

challenge” bijgedragen aan door bewoners gedragen eindconclusie: “de kok is belangrijker dan de 

wok”. Een belangrijk obstakel bij veel bewoners is daarmee weggenomen. Ook noemt De Vrieze het 

voorbeeld van een school in de wijk die zegt: ons dak is van de wijk. Het initiatief om het dak te 

beleggen met zonnepanelen wordt opgepakt door ouders. Door te werken met het “op rozen model” 

komt deze energievoorziening ook de bewoners met een kleine portemonnee ten goede.  

 

Omdat de energietransitie een hoop werk in uitvoering met zich meebrengt heeft Jose van 

Linschoten twee jaar geleden het initiatief genomen tot het oprichten van een installatiebedrijf 

WijkEnergieWerkt. In de huiskamer op de Gijsinglaan vertelt Van Linschoten dat zij niet over een 

nacht ijs is gegaan en dat ze flink research heeft gedaan. Haar conclusie was helder: buurtbewoners 

met een uitkering wilden graag bij haar aan de slag. Ze leidde ze op om allerlei energieklussen te 

doen. Doelen zijn energiebesparende maatregelen, comfortabel wonen en bewustwording op de 

energietransitie die onvermijdelijk op de wijk afkomt. Door een samenwerking met een groot 

installatiebedrijf uit de buurt is het recent gelukt de eerste zes assistent installateurs af te leveren. 

Een van de gediplomeerden heeft nu al een reguliere betaalde baan.  

Tot zover het succes want Van Linschoten heeft ook een probleem: “Die grote opdracht om huis aan 

huis bewoners te helpen met energiebesparende maatregelen heb ik nog niet gekregen. Bewoners 

zelf kunnen het niet betalen. De kosten van € 500 euro per huishouden moeten worden betaald door 

de gemeenten of de woningcorporatie. Van Linschoten: “Deze laatste zegt: wij zijn alleen van de 

buitenkant van het gebouw en de gemeente zegt: wij gaan alleen over eigenaar bewoners en niet 

over huurders”. Het overgrote deel van de woningen in de wijk is eigendom van Havensteder. In de 

ogen van Van Linschoten moeten beide partijen het samen oppakken.  

Het volgende werkbezoek was naar de Human Power Plant. Bevlogen beeldend en conceptueel 

kunstenaar Melle Smets werkt enkele jaren met het concept dat de human energy weer serieus op 

de agenda gezet moet worden. In samenwerking met online magazine Low Tech, opgericht door een 

Belgische wetenschapsjournalist, en de technische universiteit hebben ze experimenten gedaan met 

de menselijke energie. Vast staat dat er voor een heet kopje thee een uur gefietst moet worden. En 

ook dat een uur sporten op je kamer je laptop genoeg stroom heeft om de hele dag te functioneren. 

Met studenten is dit hele denken uitgewerkt en in praktijk gebracht. Het leverde een groot debat op, 

met name over douchen. Wanneer je 7 minuten warm wilt douchen moet je 24 uur fitnessen. Wat 

het experiment heeft opgeleverd is een enorm groeiend bewustzijn op gedrag.  

Gedrag is vanzelfsprekend het moeilijkst te veranderen maar je kunt het wel beïnvloeden, vult 

Beekhuizen aan die zich ervan bewust is dat de grootste vervuilers de marktlieden zijn. De hele wijk 

hangt vol met kleine plastic zakjes die marktkooplui in overvloed gebruiken. Hij steekt geen energie 

in de rechtstreekse gedragsverandering van de marktkooplui. Maar je kunt wel onderzoeken wat 

aansluit op andere behoeften die ze hebben, of gebruiken en ideeën. Dat is precies waarom Smets 

op projectbasis is ingehuurd. Zijn specialisatie is het “agendaloos” praten met iedereen in de wijk. De 

dingen die hij hoort maakt hij visueel in mooie grote platen zodat de informatie concreet wordt 

gemaakt. En worden gekoppeld aan de energievoorziening van buurtbewoners. Doordat veel mensen 

in de wijk een laag inkomen hebben, is de wijk relatief duurzaam. Smets vroeg kinderen hun week te 



tekenen wat een compleet beeld gaf van het leven in de wijk. De energiebehoefte is relatief laag. 

Anders dan van de kinderen in een villawijk elders in Nederland. De week die zij tekenden was een 

samenhang van apparaten en auto’s. “Zeer schokkend”, aldus Smets.  

Terug naar Bospolder-Tussendijken. Voor deze wijk waar de eenzaamheid een groot probleem is wil 

Smets het grote vuur weer introduceren. Hij zegt: “Het vuur is gecriminaliseerd in Nederland en dat 

moet veranderen. Want wij willen vuurtorens en badhuizen terug in de wijk. De vuurtorens leveren 

warmte aan gebouwenblokken en dienen ook als ovens waar mensen gebruik van kunnen maken. 

Het zelfde geldt voor de badhuizen. Daardoor ontstaat er ruimte in de woning, gaan de lasten omlaag 

en wordt de sociale cohesie versterkt. Mensen ontmoeten elkaar weer”. Alle oplossingen hebben 

volgens Smets ook een keerzijde want natuurlijk brengt een vuurtoren in de wijk ook stank met zich 

mee. Maar, zo zegt hij, het idee dat de energietransitie ook schoon is, klopt niet. “Dat is een 

fabeltje”. Smets die samenwerkt met een fotograaf en andere beeldvormers, hebben een 

hoekwoning gekregen om hun onderzoekende werk te doen. De aanpalende woning wordt het Huis 

van de Toekomst dat zij zelf met buurtbewoners gaan bouwen. Gebaseerd op informatie, ideeën en 

behoeften uit de wijk. Als de woning af is, wordt deze aangeboden op Air B&B om inkomen te 

generen.  

Omdat Smets op projectbasis in de wijk zit, wordt de vraag opgeworpen wie alle kennis, contacten en 

kunde vasthoudt als Smets weer vertrokken is. Daar zorgt Beekhuizen voor: “Ik voel me af en toe een 

systeembeheerder. Deze wijk is een pilotwijk voor de gemeente dus alle ogen zijn op ons gericht. Het 

vraagt heel veel overtuiging van alle betrokkenen om van de energietransitie een succes voor de wijk 

te maken. Ik heb een gigantische database en moet overzicht houden”.  

Op persoonlijke titel onderschrijft gemeente ambtenaar Anne-Marie Verheijen, de volgende spreker 

die middag, de uitspraak: “Een opbouwwerker kan het verschil maken in de energietransitie”. 

Enigszins met rode konen en zorgvuldig formulerend vertelt de passievolle Programmamanager 

Aardgasvrij over de aanpak vanuit de gemeente. Deze aanpak is ook voor hen volstrekt nieuw en heel 

intensief. Samenwerken en commitment lijken de twee kernbegrippen voor alle processen die op 

gang zijn gekomen. Eneco, met een concessie op zak tot 2043  (!) en Havensteder met 90% 

woningbezit in de wijk zijn haar grote partners in de financieel technische kant van de 

energietransitie. Kritische vragen als “hoe realiseer je je ambitie van haalbaar en betaalbaar voor 

iedereen als een leverancier nog 43 jaar het monopolie heeft, wist Verheijen met redelijk grote 

geloofwaardigheid te pareren. Ze zegt: “We praten al een hele tijd met elkaar. Ook de tussenpozen 

daarin zijn essentieel. Iedereen heeft tijd nodig om de nieuwe insteek en rol eigen te maken. Toen ik 

dit voorjaar begon over sociaal maatschappelijk agenda die ik als voorwaarde stel om verder te gaan, 

was de eerste reactie: nee. Eerst het financieel technische plaatje rondkrijgen en dan verder. Ik hield 

vast en zei: dat kan niet. Ik heb jullie commitment nu nodig”.  

Verheijen legt uit dat er een pauze werd ingelast. Dat “even achterover leunen” heel goed kan zijn. 

Wat haar ook weer tijd gaf om met Robert de Vrieze en Willem Beekhuizen te schakelen. 

Terugblikkend: “Die tijd hadden we blijkbaar allemaal nodig want nu is het financieel technisch nog 

niet helemaal rond maar ik heb ze volledig aan boord wat betreft de sociaal maatschappelijke agenda 

voor de wijk”, aldus Verheijen. Over moeilijke kwesties als betaalbaarheid, de kosten van de 

aansluiting (BAK) en het laten aanhaken van eigenaar bewoners (slechts 90 huishouders) ervaren alle 

partijen eigenaarschap. Het proces wordt begeleid door een onafhankelijke buitenstaander en ook 

de Woonbond is aangehaakt.   

Die sociaal maatschappelijke agenda heeft drie sporen: zorg, werk en energie. Voorwaarde van 

Verheijen voor geld en opdrachten was dat alle medewerkers van de betrokken organisaties mee 



zouden doen: ambtenaren van zorg en werk, collega’s van Havensteder en bij Eneco. Dit 

commitment is nodig om bijvoorbeeld tot een opdracht te komen voor Van Linschoten en haar 

werkbedrijf. Verheijen: “Uiteindelijk is iedereen gebaat (ook Eneco!) bij bewoners die hun energie 

rekening kunnen betalen. Werk en inkomen zijn daarbij essentieel”. Oktober wordt een spannende 

maand voor Verheijen die verwacht eind oktober tot een kloppend technisch financieel verhaal te 

komen, met bijbehorend business plan.  

De afsluiter van het werkbezoek was weggelegd voor de nieuwe generatie opbouwwerker Justin van 

Riel, die zich “social designer” mag noemen. In dienst van een welzijnsorganisatie in Utrecht werkt hij 

aan de energietransitie in Overvecht, een wijk waar volop wordt gerenoveerd. Zijn gloedvolle betoog 

over zijn rol als social designer was een schot in de roos. Van Riel, nu 30 jaar oud, vertelt dat hijzelf 

een boze puber was die zichzelf destijds buiten spel zette. Toen dat kwartje bij hem gevallen was 

koos hij heel bewust voor het vak van opbouwwerker: “Ik heb zelf ondervonden hoe ik onderdeel 

kon worden van het grote verhaal. Dat wil ik met mijn werk ook voor anderen bereiken”. Van Riel 

illustreert zijn ambitie met een bouwtekening van de flat met 164 woningen die van het gas af gaat. 

Het is zijn taak om van de 164 vakjes op een bouwtekening te maken tot een levendig pallet van 164 

persoonlijke verhalen. Zo sprak hij met Ida, een flatbewoonster die beslist niet ging koken op een 

inductie kookplaat. Van Riel: “Ze was geïrriteerd en heel beslist. Met doorvragen en luisteren bleek 

haar angst en onzekerheid te zitten in het feit dat ze dan het biefstukje voor haar man Joop niet 

meer zou kunnen bereiden, precies zoals hij het lekker vond. Hun vaste woensdagavond ritueel was 

haar goud waard en dat zou ze niet in de waagschaal leggen”.  

Van Riel vindt dat het succes van hun werk ligt in de vertaling van deze details naar kansen. Hij 

besluit: “Dat betekent ook dat we niet massaal kookcursussen moeten aanbieden want voor 

iedereen is het weer iets anders waar de weerstand vandaan komt. Waar het omgaat is dat wij deze 

details vertalen naar kansen. We hebben een mooi beroep!”.  

 

 

 

 

 


