
    

 
 
 
 
Uitnodiging ‘Energietransitie in de praktijk’ - Zwijndrecht   
Werkbezoek Leerkring #Krachtproef Energie opbouwwerkers bij welzijnsorganisatie Diverz 
 
Wanneer: 14 oktober 2021 van 12:00 tot 17:00 uur 
Waar:  Huis van de wijk Hart van Meerdervoort, Perkstraat 57, 3333 VE Zwijndrecht  

(parkeren in de buurt is mogelijk) Diverz: 078-6206060 
Aanmelden: info@diverz.info 
 
 
# Krachtproef Energie krijgt steeds meer voet aan de grond. Het idee dat opbouwwerkers hard 
nodig zijn om bewoners actief te ondersteunen voor een sociale aanpak van de energietransitie 
begint goed door te dringen. Sociaal Werk Nederland, de beroepsvereniging BPSW en Movisie 
hebben de energietransitie als speerpunt. Ook de rol van welzijnsorganisaties als de nieuwe 
spelers op het transitieveld begint door te druppelen. Ons netwerk van actieve energie 
opbouwwerkers en aanverwanten is groeiende en eindelijk mogen we weer live bij elkaar komen. 
Samen met welzijnsorganisatie Diverz bieden we een interessant werkbezoek aan in Zwijndrecht 
over de ervaringen van de energietransitie in de praktijk. Wees welkom en meld je nu aan! 
 
Programma  
 
12.00  Ontvangst in Huis van de wijk & Lunch mee met de wijkkeuken 

De wijkkeuken is een concept van samen koken en samen eten. Buurtbewoners, vaak 
met een migrantenachtergrond, koken samen voor andere buurtbewoners. Voor het 
werkbezoek schuift u aan bij de wijkkeuken en is de lunch gemaakt van onbespoten 
en lokale Groenten van Cors van Zorgboerderij de Zuidpunt.  

 
12.50 uur                          Welkomstwoord door Krachtproef  
 
13.00 uur Herman Meijer – De parallel tussen de energietransitie en stadsvernieuwing. 
 Presentatie door voormalig wethouder in Rotterdam ten tijde van de 

stadsvernieuwing. Hij schreef recent een brandbrief aan het Rotterdamse College. De 
aanpak van de energietransitie kon een goed voorbeeld nemen aan de manier 
waarop bewoners als eerste belanghebbenden bij de stadsvernieuwing een 
vooraanstaande rol innamen. Na een lange stilte kreeg Herman alsnog een 
uitnodiging en vond hij gehoor bij het stadsbestuur. In Zwijndrecht komt hij vertellen 
hoe het bewonersbelang bij de energietransitie in zijn ogen een boost moet krijgen. 

 
13.30 uur  Yvonne Zuidgeest, directeur-bestuurder Diverz  

Andre Lodder, opbouwwerker energietransitie Diverz 
Het verhaal van Diverz over haar aanpak in de energietransitie. Hoe verloopt de 
aanpak in de praktijk en met welke ups en downs? Welke stappen zijn al gezet op het 
gebied van energiearmoede? Wat houdt de samenwerking met de Provincie Zuid-
Holland in. En wat is de bedoeling van de zogenaamde exhibits, de Krachtpunten?  
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14.00 uur De wijk in!  

We bezoeken wandelend de buurt waar de plannen liggen voor de energietransitie. 
In gesprek met de woningcorporatie verkennen we de aanpak en de samenwerking 
tussen de woningcorporatie en Diverz. Welke meerwaarde zien we en hoe vinden we 
elkaar? Voorts gaan we in gesprek met een of meerdere actieve bewoners, 
waaronder deelnemer(s) aan de workshop Energiebesparen.  

 
15.45 uur  Terugkomst in wijkgebouw Hart van Meerdervoort & koffie/thee pauze 
 
16.00 uur  Reflectie/discussie – in gesprek met alle deelnemers  

Wat heb je nodig in jouw wijk om actieve deelname van bewoners bij verduurzaming 
voor elkaar te krijgen? Welke aanpak past bij jouw buurt & organisatie? 

 
17.00                                  Afsluiting 
 
 
We zien jullie graag op donderdag 14 oktober in Zwijndrecht!  
 
Tot dan 
 
Namens Krachtproef & Diverz 
Guido Roelofs  
Paul Vlaar 
Yvonne Zuidgeest 
André Lodder  
 
 
 
 
 

 


