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In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat alle woningen in Nederland in 2050 

losgekoppeld moeten zijn van het aardgasnet. Het Rijk kiest hierbij voor een 

wijkgerichte aanpak, omdat op wijkniveau ingrepen in de energie-infrastruc-

tuur aan andere maatregelen kunnen worden gekoppeld. In deze publicatie 

brengen Platform31 en Nyenrode Business Universiteit in beeld hoe vijftien 

koplopergemeenten invulling geven aan de ambitie om aardgasvrije, duur-

zame, leefbare én toekomstbestendige wijken te realiseren.

Toekomstbestendige wijken 
Met steun van het Ministerie van BZK en het G40 Stedennetwerk, startten 

Platform31, Nyenrode Business Universiteit en vijftien gemeenten met lef 

eind 2018 met het meerjarige Experimentenprogramma Verduurzaming van 
Kwetsbare Wijken. Met als gezamenlijke ambitie: het benutten van de energie-

transitie om strategieën en oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een 

integrale verbetering van wijken. Elke gemeente neemt deel met een speci-

fieke wijk, die van het aardgas afgaat en in sociaal opzicht kwetsbaar is. In het 

experimentenprogramma staat het realiseren van koppelkansen, met het 

doel om tot win-winsituaties op wijkniveau te komen, centraal. 

Wijkaanpak in de steigers
Alle deelnemende wijken zijn bezocht om met betrokkenen te spreken over 

de wijkaanpak. Per wijk is een wijkprofiel opgesteld en vervolgens is een 

analyse uitgevoerd. De volgende vragen stonden centraal: Welke opgaven 

spelen er in de wijk? Hoe organiseert men analyse, visie- en planvorming op 

wijkniveau? Welke partijen werken daarbij samen en hoe worden wijkbewo-

ners benaderd en betrokken? Welke koppelkansen worden geïdentificeerd en 

op welke wijze worden ze vertaald tot concrete plannen en maatregelen? En 

tegen welke dilemma’s lopen partijen aan? 

Drie beleidssporen 
Bij de uitwerking van de twee brede beleidsambities duurzaamheid en leef-

baarheid zijn in de beleidspraktijk drie sectorale beleidsperspectieven 

betrokken: de verduurzamingsopgave op wijkniveau, fysieke wijkverbetering 

en sociale wijkverbetering. In de praktijk van een wijkgerichte aanpak 

opereren gemeenten vanuit deze drie perspectieven, vaak in afzonderlijke 

sporen, elk met eigen samenwerkingspartners. Soms vindt er frequent 

afstemming en samenwerking plaats, en krijgt planvorming sectoroverstij-

gend gestalte. Er zijn ook wijken waar afstemming minder vanzelfsprekend tot 

stand komt. We onderscheiden vier samenwerkingsvormen, variërend naar de 

mate van samenwerking en inhoudelijke afstemming tussen de drie sporen.

Zowel voor het traject richting aardgasvrij als voor de verbeteren van de leef-

baarheid, hechten gemeenten waarde aan het betrekken van bewoners bij 

beleids- en planvorming. De motieven om bewoners te betrekken lopen 

uiteen, van het voorkomen van weerstand en het verwerven van draagvlak, 

tot de overtuiging dat het gebruikersperspectief betere plannen en oplos-

singen oplevert. Sommige gemeenten vinden het belangrijk om de bewoners 

te raadplegen voordat er sprake is van een concreet plan, terwijl anderen dit 

juist uitstellen tot er plannen op tafel liggen – zij vinden het moeilijk om 

zonder concreet verhaal in gesprek te gaan met bewoners. 

Koppelkansen: wel belangrijk, niet urgent
In de huidige praktijk worden koppelkansen beperkt verzilverd. Het koppelen 

van belangen en oplossingen wordt wel belangrijk geacht, maar krijgt weinig 

urgentie. Koppelkansen worden vooral op abstract niveau benoemd, maar de 

vertaalslag naar maatregelen komt nog beperkt van de grond. Werkgelegen-

heid, gezondheid, armoede en schulden, klimaatadaptatie, en verbetering 

Samenvatting 
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openbaar gebied zijn de vijf meest genoemde thema’s die aan de energietran-

sitie kunnen worden gekoppeld. Alleen een gestructureerde werkwijze om 

koppelkansen te identificeren ontbreekt. Bovendien domineert een smalle, 

technisch gedreven opvatting van sleutelbegrippen, waardoor de transitie 

naar aardgasvrij zich niet vanzelfsprekend laat verbinden met andere duur-

zaamheidsopgaven (zoals energiebesparing, klimaatadaptatie, duurzame 

mobiliteit), noch met sociale opgaven zoals participatie, de aanpak van 

eenzaamheid of het stimuleren van gezond gedrag. Bovendien is de rol van 

bewoners beperkt; ideeën voor koppelkansen ontstaan vooral uit interactie 

tussen professionals. 

Integrale samenwerking gaat niet vanzelf
Hoewel de vijftien gemeenten de noodzaak onderschrijven van een brede 

wijkaanpak, gericht op het verzilveren van koppelkansen, blijkt het niet 

eenvoudig om dit uitgangspunt in praktijk te brengen. De transitie naar aard-

gasvrije wijken is op zichzelf al kostbaar, complex en met onzekerheden 

omgeven. Slechts in enkele wijken is sprake van een samenwerkstructuur 

waarin verschillende beleidsdomeinen vertegenwoordigd zijn. Meestal zijn 

doelstellingen, ambities, uitgangspunten, spelregels en afspraken over 

samenwerking niet helder vastgelegd. Diverse dilemma’s en blinde vlekken 

keren regelmatig terug. Allereerst de keuze voor een breed, holistisch 

perspectief versus een smalle, praktisch georiënteerde benadering van 

opgaven en vraagstukken in de wijk. Daarnaast speelt de zoektocht naar de 

juiste mate van integraliteit: wanneer is een sectoraal gedreven aanpak toerei-

kend en wanneer is er meer nodig? Welk afwegingskader hoort daarbij? Ook 

zijn gemeenten zoekende naar de balans tussen top-down planvorming en 

het bieden van ruimte voor bottom-up initiatieven, terwijl dit in feite een 

schijntegenstelling is: in een effectieve wijkgerichte aanpak versterken en 

ondersteunen beide perspectieven elkaar. 

Tijd voor een paradigmashift
De analyse maakt duidelijk dat een dragend beleidsparadigma voor een brede 

wijkaanpak, waarin leefbaarheids- en duurzaamheidsopgaven op wijkniveau 

in samenhang worden uitgewerkt, ontbreekt. Koudwatervrees en terugtrek-

gedrag in de eigen sectorale beleidskoker zijn vaak het gevolg. Voorbeelden in 

binnen- (stedelijke vernieuwing) en buitenland (de wijkaanpak in het Cana-

dese Toronto) laten echter zien dat een dragend paradigma kan zorgen voor 

common ground én legitimiteit voor een breder perspectief van betrokkenen. 

Vervolg experimentenprogramma
Deze analyse reikt de volgende kennisvragen en actiepunten aan voor de 

voortzetting van het Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare 
Wijken:

1. Wat is er nodig om tot een brede opvatting van de sleutelbegrippen duur-

zaamheid en leefbaarheid te komen, die op wijkniveau verbindend werkt 

en die sectorale en technische doelstellingen overstijgt?

2. Hoe kan een werkwijze ontwikkeld worden waarin gemeenten het initiatief 

nemen voor een brede, op het verzilveren van koppelkansen gerichte 

wijkaanpak? 

3. Hoe kan vorm en inhoud worden gegeven aan communicatie en partici-

patie van bewoners? 

4. Welke procesmatige tips en tricks kunnen gemeenten inzetten om de 

neiging tot inertie en uitstelgedrag te verminderen, om zowel intern als 

extern tot vruchtbare samenwerking te komen?

5. Hoe kunnen gemeenten en hun partners beter gebruik maken van erva-

ringen van elders en van vroeger? Welke best practices zijn er en hoe kan 

een vertaalslag gemaakt worden naar de wijkgerichte opgaven waar 

gemeenten anno 2020 voor staan?

Betere wijken dankzij de energietransitie? / Samenvatting
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In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat alle woningen in Nederland in 
2050 losgekoppeld moeten zijn van het aardgasnet. Hierbij kiest het Rijk 
nadrukkelijk	voor	een	wijkgerichte	aanpak.	Op	dit	schaalniveau	kunnen	
ingrepen	in	de	energie-infrastructuur	immers	worden	gekoppeld	aan	
andere	wijkgerichte	maatregelen.	Platform31	en	Nyenrode	Business	
Universiteit brengen in beeld hoe vijftien koplopergemeenten invulling 
geven aan de ambitie om aardgasvrije, duurzame, leefbare en toekomst-
bestendige wijken te realiseren.

Steeds meer gemeenten komen uit de startblokken om wijken ‘van het 

aardgas af’ te halen. Deels zijn dit wijken waar meer vraagstukken spelen dan 

de verduurzamingsopgave. In zeker een derde van de 27 wijken die najaar 

2018 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

zijn aangewezen als proeftuin aardgasvrije wijk, is sprake van een combinatie 

van fysieke en sociale opgaven. Relatief veel bewoners van deze wijken 

kampen met sociaaleconomische achterstanden en gezondheidsproblemen. 

Ze liggen wakker van hun energierekening, maar de betaalbaarheid van de 

energietransitie is niet hun enige zorg. Vaak spelen in hun wijk problemen 

met de leefbaarheid en veiligheid, de openbare ruimte is sleets en de woning-

voorraad verouderd. 

Brede	wijkgerichte	aanpak	
Juist in kwetsbare wijken is een brede wijkgerichte aanpak wenselijk. Diverse 

maatregelen die onder de brede definitie van duurzaamheid vallen, kunnen 

namelijk ook op andere gebieden kwaliteit bieden. Zo profiteren bewoners 

niet alleen van een verbeterde woning en wijk, maar ook hun gezondheid, 

gevoel van welbevinden en hun maatschappelijke ontwikkelingskansen 

1. Van Hal, A., M. Uyterlinde & M. Coen (2019).

kunnen toenemen. Als tegelijk met de warmtetransitie nijpende problemen in 

wijken kunnen worden aangepakt, komt dit het draagvlak voor de wijkuitvoe-

ringsplannen ten goede. En daarmee de kans op een succesvolle en efficiënte 

uitvoering van die plannen. Wanneer meerdere vraagstukken in samenhang 

worden aangepakt, levert dit niet alleen duurzame, maar ook toekomstbe-

stendige wijken op.1 

Eind 2018 startten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, onder-

steund door het ministerie van BZK vanuit het Interbestuurlijk Programma  

Aardgasvrije Wijken (PAW) en het G40-stedennetwerk met het meerjarige 

Experimentenprogramma Verduur-
zaming van Kwetsbare Wijken.  

Met als gezamenlijke ambitie: het 

benutten van de energietransitie  

om strategieën en oplossingen te 

ontwikkelen die bijdragen aan een 

integrale verbetering van wijken.  

Het figuur hiernaast geeft deze 

ambitie schematisch weer. In deze 

eerste publicatie van dit experimen-

tenprogramma onderzoeken we  

hoe partijen in vijftien deelnemende 

kwetsbare wijken invulling geven 

aan de ambitie om aardgasvrije  

en toekomstbestendige wijken te 

realiseren.

1. Inleiding
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1.1 Kaders uit het Klimaatakkoord
De komende decennia gaan we aan de slag met ruim 7 miljoen woningen en  

1 miljoen gebouwen, die veelal matig geïsoleerd zijn en vrijwel allemaal 

verwarmd worden met aardgas. Ze moeten veranderen in goed geïsoleerde 

woningen en gebouwen, die vanuit duurzame bronnen worden verwarmd en 

waarin schone elektriciteit wordt gebruikt of zelfs opgewekt. Deze verbou-

wing vindt tot 2050 stapsgewijs plaats. Naast klimaatverandering – en de 

maatregelen die voortkomen uit het akkoord van Parijs (2015) en het natio-

nale Klimaatakkoord (2019) – ligt de aanleiding voor deze transformatie in de 

wens zo snel mogelijk te stoppen met de aardgaswinning in Groningen. Voor 

woningen wordt gekozen voor een wijkgerichte aanpak onder regie van 

gemeenten, met woningcorporaties in de rol van startmotor.

Figuur 1: Van RES naar wijkuitvoeringsplan

Bron: Handreiking Regionale Energie strategieën (VNG december 2018)

2. https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/01/08/achtergrondnotitie-gebouwde-omgeving-wijkgerichte-aanpak

De kaders voor de transitie zijn in het Klimaatakkoord vastgelegd. Op regio-

naal niveau moeten gemeenten, in samenwerking met onder andere de 

provincie en waterschappen, tot een Regionale Energiestrategie (RES) komen. 

Per gemeente moet tussen 2018 en 2021 op basis van de RES een gemeente-

lijke Transitievisie Warmte (TVW) worden opgesteld. De TVW wordt vervolgens 

vertaald naar wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) die uiteindelijk tot concrete 

werkzaamheden op wijkniveau moeten leiden. In figuur 1 wordt duidelijk  

dat strategie, visie en uitvoeringsplan samenhangen en op basis van voort-

schrijdend inzicht worden herzien en bijgesteld.  

(Mee)koppelkansen
De energietransitie biedt een uitgelezen kans voor bredere wijkverbetering. 

Het Klimaatakkoord (blz. 15) pleit bij de transformatie van de gebouwde 

omgeving daarom nadrukkelijk voor een brede blik: “Dit kunnen we goed 
uitvoeren, als … we de verduurzamingsopgave breder zien dan alleen een 
energieopgave … maar vooral als we ons realiseren dat de grootste uitdaging 
van deze transformatie geen technische, financiële of bestuurlijke opgave is, 
maar een sociale opgave.”  In de achtergrondnotitie ‘Wijkgerichte aanpak’ ten 

behoeve van de sectortafel gebouwde omgeving (14 december 2018) wordt 

daarom gewezen op het belang zogenaamde koppelkansen te benutten (zie 

kadertekst).2 Ook in de ‘Handreiking Regionale Energie Strategieën’ 

(december 2018) wordt veelvuldig gewezen op koppelkansen; alleen worden 

het hier ‘meekoppelkansen’ genoemd. 

2018-2021 2022-2027 2028-2033 2034-2039 2040-2045 2046-2050

TWV TWV TWV TWV TWV

U
itvoerings-

plan A

U
itvoerings-

plan B

U
itvoerings-

plan C

U
itvoerings-

plan D

Uitvoering wijk A

Uitvoering wijk B

Uitvoering wijk C

Uitvoering wijk D

TVW = Transitievisie Warmte
Uitvoeringsplan op wijkniveau

RES (2 jaarlijkse herijking)

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/01/08/achtergrondnotitie-gebouwde-omgeving-wijkgerichte-aanpak
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Wijkgerichte	aanpak:	koppelkansen	als	drijvende	kracht	
In de achtergrondnotitie ‘Wijkgerichte aanpak’ bij het Klimaatakkoord 

wordt de verduurzaming bestempeld als één van de grote gebieds- 

ontwikkelingen die de komende decennia de wijken aandoet: 

“Bij elke gebiedsontwikkeling kijkt de gemeente breder om te bezien 
welke opgaven er liggen en hoe deze mee te koppelen. Bijvoorbeeld: 
Wanneer de straat open moet voor de aanleg van een warmtenet neemt 
de gemeente vanzelfsprekend eventueel onderhoud aan riolering mee. 
Deze insteek kan ook helpen om bewoners en gebouweigenaren mee te 
nemen in de transitie. Als mensen hun eigen huis moeten verduur-
zamen, kijken ze in eerste instantie toch naar het financiële plaatje: wat 
kost de verduurzaming en wat levert het op? De omgang met de open-
bare ruimte is minder rationeel. De openbare ruimte draagt bij aan de 
kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. Samen met de buurt kan 
nagedacht worden over de herinrichting hiervan. Soms kan een herin-
deling van de openbare ruimte zelfs de drijvende kracht zijn achter de 
aardgasvrij transitie in de wijk. Enkele concrete voorbeelden van moge-
lijke koppelkansen: 
1. Klimaatadaptatie: infiltratie, berging, afvoer en verdamping van  

(overtollig) water en vergroening; 
2. Vergroten comfort & veiligheid: verlichting, drempelloos, herinrich-

ting van de straat, hondenpoep, parkeerplekken, oplaadpunten; 
3. Aspecten van het sociaal domein: koppeling arbeidsmarkt en onder-

wijs, participatie en inburgering, sociale zekerheid.” 

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de langetermijnvisie van het Rijk op de 

toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland, wordt niet 

gesproken over koppelkansen, maar over het streven combinaties te maken 

en win-win situaties te creëren. De ontwerp-NOVI, die nu ter inzage ligt, 

formuleert hiervoor drie afwegingsprincipes: 

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal

3. Afwentelen wordt voorkomen 

Met dit laatste wordt benadrukt dat het van belang is dat onze leefomgeving 

zoveel mogelijk voorziet in mogelijkheden en behoeften van de huidige gene-

ratie van inwoners zonder dat dit ten koste gaat van die van toekomstige 

generaties. 

In Panorama Nederland tenslotte, het toekomstperspectief voor de ruimte-

lijke inrichting van Nederland van het College van Rijksadviseurs, wordt 

gesteld: “Door in het Klimaatakkoord het complexe vraagstuk van de energie-
transitie op te knippen in vijf sectorale tafels raakt het grotere plaatje van de 
energietransitie en de relatie tot de andere maatschappelijke opgaven steeds 
verder uit beeld. Dat verhoogt het risico op gemiste kansen.” Kortom; de 

opgave van ‘van het aardgas los’ moet volgens de rijksoverheid (en haar advi-

seurs) breed en integraal worden benaderd.

Bewoners	centraal
In het Klimaatakkoord (blz. 25) wordt benadrukt dat de bewoners zorgvuldig 

meegenomen moeten worden in het proces van een wijkgerichte aanpak, 

zodat de wijkuitvoeringsplannen met draagvlak geïmplementeerd kunnen 

worden: “Het vroegtijdig betrekken van de omgeving in en rond de wijk zorgt 
ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel 
komen. Een goed ingericht participatieproces draagt op die manier bij aan 
kwalitatief betere besluitvorming en kan daarmee ook helpen om de accep-
tatie van de maatregelen uit de wijkgerichte aanpak te vergroten.” Hoe dit 

participatieproces georganiseerd wordt is maatwerk. Daarom geeft de Omge-

vingswet het bevoegd gezag en de initiatiefnemer de vrijheid hierin eigen 

keuzes te maken. 
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Streven naar een Fusie van Belangen
Nyenrode Business Universiteit pleit er vanuit het kennisplatform 

Homemates al langer voor om de keuze voor en het treffen van energie-

maatregelen in een specifieke wijk vooraf te laten gaan door een gron-

dige analyse die duidelijk maakt waarover de bewoners in die wijk zich 

druk maken, of waar ze juist heel blij mee zijn. Door hier in wijkuitvoe-

ringsplannen rekening mee te houden kunnen gemeenten de energie-

transitie aangrijpen om de woonomstandigheden van de bewoners 

aanzienlijk te verbeteren. Streven naar een Fusie van Belangen wordt 

dat op Nyenrode genoemd. Zeker in wijken waar veel speelt zou, door 

vanuit dit perspectief te werken, frustratie van bewoners (“We hebben 

het al zo moeilijk en nu moeten we ook nog van het aardgas los en 

energie besparen!”) plaats kunnen maken voor enthousiasme (“Dankzij 

de energietransitie wordt eindelijk de woonkwaliteit van onze wijk 

verbeterd!”). Specifiek voor de aanpak van bestaande woningen en 

wijken ontwikkelde Nyenrode met partners een Fusie-van-Belangen-

aanpak die zij ‘werken met de derde succesfactor’ noemen. Informatie 

hierover is te vinden op www.homemates.nl

1.2 Experimenteren in de praktijk
In het Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken staat 

het realiseren van koppelkansen centraal, met als doel tot win-winsituaties of 

(mee)koppelkansen te komen waar zowel gemeenten en maatschappelijke 

organisaties als bewoners bij gebaat zijn. Dat brengt tal van uitdagingen met 

zich mee. Want inhoudelijke vraagstukken en praktische oplossingen moeten 

op slimme wijze met elkaar verknoopt worden. Dat vraagt om procesmatige 

afstemming over beleidssectoren heen. Dit betekent samenwerken met 

partijen waarmee men niet gewend is samen te werken, met een ander vak- 

gebied en een eigen discours. En dat vergt inspanning, expertise en tijd. Er is 

gekozen voor een experimentenprogramma, omdat partijen in heel Neder-

land op dit moment zoekende zijn naar effectieve strategieën en oplossingen 

voor deze nieuwe en ingewikkelde opgave. Daarom is het nodig om in de prak-

tijk te experimenteren en te zoeken naar wat werkt en kennis, ervaringen en 

inspirerende voorbeelden uit te dragen. 

Vijftien gemeenten met lef
Vijftien gemeenten met lef zijn deze uitdagingen aangegaan in dit experimen-

tenprogramma. Zij trachten, elk in een eigen wijk, met behulp van elkaars 

kennis, de kennis van Platform31 en van Nyenrode Business Universiteit, 

ervaring op te doen met een werkwijze om de sociaal-maatschappelijke 

vraagstukken (en soms ook verdichtings-, verstedelijkings- of transformatie-

opgaven) waar deze wijken voor staan, te koppelen aan de beoogde energie-

transitie in diezelfde wijken. 

Iedere deelnemende gemeente diende een specifieke wijk in. Enerzijds zijn 

deze wijken gekozen omdat ze als (een van de) eersten van het aardgas 

afgaan. Anderzijds zijn ze geselecteerd omdat ze in sociaal opzicht kwetsbaar 

zijn. Het begrip ‘kwetsbare wijk’ wordt in dit programma breed opgevat: een 

wijk wordt gezien als kwetsbaar wanneer er naast de verduurzamingsopgave 

ook sociale en/of fysieke opgaven spelen , die ervoor zorgen dat ook de leef-

baarheid en/of de veiligheid om beleidsaandacht vraagt.' Benadrukt moet 

worden dat de wijken in dit programma niet tot de meest problematische 

woongebieden van Nederland behoren. Maar in de eigen gemeente of regio 

blijven ze op veel indicatoren wel achter bij het gemiddelde. Deels ook betreft 

het wijken waar zich negatieve ontwikkelingen aftekenen en waar gemeenten 

preventief willen ingrijpen om afglijden te voorkomen. Aan deelname zijn 

twee voorwaarden gesteld: 

 – In de ingediende wijk is sprake van meer opgaven dan alleen een warmte-

transitie; 

 – Betrokken partijen onderschrijven de ambitie van een brede, sectorover-

stijgende aanpak.
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Inspiratie uit binnen- en buitenland
Partijen hoeven hierbij niet zonder enig houvast te beginnen. Ervaringen 

die in binnen- en buitenland zijn opgedaan, bieden concrete aanknopings-

punten. Zo vormt de werkwijze van het Sustainable Neighbourhood Action 
Program (SNAP) uit de directe omgeving van de Canadese stad Toronto 

een waardevolle inspiratiebron. In deze programmatische aanpak, die veel 

overlap vertoont met dat wat het Experimentenprogramma Verduurzaming 

van Kwetsbare Wijken beoogt, is al enige jaren praktijkervaring opgedaan 

en de resultaten zijn recent grondig geëvalueerd. In de SNAP-aanpak kiest 

men heel bewust voor een brede, zowel top-down als bottom-up gestuurde 

benadering waarin de sociale context van de locatie, de gestelde duurzaam-

heidsdoelen en de belangen van de bewoners als uitgangspunt voor het te 

ontwikkelen wijkactieplan dienen. Op basis hiervan zijn eerst van ‘bovenaf 

’abstracte doelen gesteld die vervolgens samen met bewoners zijn vertaald 

naar concrete meetbare doelen en acties. Vervolgens worden oplossingen 

bedacht voor geconstateerde belemmeringen, financiering gezocht en 

samenwerkingsverbanden geïnitieerd (ook met zogenaamde neighbourhood 
champions) om het actieplan ten uitvoer te brengen. 

Ook in Nederland beschikken we over ruime ervaring met wijkverbetering en 

wijkgericht werken. Ten tijde van het Grotestedenbeleid (1995-2015) vond 

stedelijke vernieuwing plaats in een groot aantal naoorlogse wijken. Daarbij 

zijn goedkope huurwoningen vervangen door een mix van koop en huur, met 

als doel meer gemengde woonmilieus te creëren. Gaandeweg verbreedde het 

programma zich tot een brede, sociaal-fysieke aanpak van wonen, woonom-

geving en bewoners. Gemeenten werkten met woningcorporaties en andere 

wijkpartners samen in drie pijlers: fysiek, sociaal en wijkeconomie. Diverse 

studies laten zien dat het leefklimaat in de aangepakte wijken aantoonbaar is 

verbeterd.3 Platform31 verzamelde lessen uit zowel de stedelijke vernieuwing 

als uit de daaropvolgende periode van lokaal gestuurde wijkvernieuwing, die  

 

3. Ecorys (2006).
4. Uyterlinde, M., J. van der Velden & N. Gastkemper (2019). 

handvatten bieden voor het opzetten en uitvoeren van een integrale 

wijkaanpak (zie kadertekst). 

Geleerde lessen uit een traditie van wijkaanpak
Nederland kent een lange traditie van wijkvernieuwing en wijkaanpak: 

sinds de Tweede Wereldoorlog kozen overheden en semi-publieke 

partijen ervoor om met preventieve investeringen te voorkomen dat 

wijken afglijden.4 Na bijna twee decennia Grotestedenbeleid (1995-

2015) – een planmatige stedelijke vernieuwingsoperatie met een 

centrale sturing van het Rijk – bundelde Platform31 in de Wijkengids 

(2013) twaalf wetten van de wijkaanpak. 

Daarna brak een periode van lokaal gestuurde wijkvernieuwing aan: 

gemeenten moesten op zoek naar nieuwe samenwerkings- en financie-

ringsvormen voor de wijkaanpak. Maar bezuinigingen en stelselveran-

deringen zorgden voor institutioneel terugtrekgedrag bij gemeenten, 

woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Veel hoop was 

gevestigd op de inzet van bewoners en op veel plaatsen kwamen 

bottom-up initiatieven tot bloei. Een brede leefbaarheidsimpuls bleef 

echter uit. Toch leverde ook deze periode van zoeken, experimenteren 

en uitproberen veel waardevolle lessen op. In de publicatie Naar een 

wendbare wijkaanpak (2018) beschrijft Platform31 zeven succesfac-

toren voor een programmatische wijkaanpak, enerzijds gebaseerd op 

de ervaring in het GSB/ISV-tijdperk en anderzijds op de meer flexibele, 

op experimentele leest geschoeide wijkaanpak van de periode erna. 

Deze factoren zijn samengebracht in een generiek model, dat inspiratie 

en handvatten biedt voor de huidige praktijk van wijkvernieuwing en 

wijkaanpak. Elementen uit dit model zijn in dit rapport benut voor de 

analyse van de vijftien wijkaanpakken.
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1.3 Wijkaanpak in de steigers
In de eerste helft van 2019 bezochten wij alle deelnemende wijken en spraken 

met betrokkenen over de wijze waarop probleemanalyse, planvorming en 

samenwerking gestalte krijgen. Ook zijn deze gesprekken benut om kennis-

vragen op te halen voor de inhoudelijke uitwerking van het experimentenpro-

gramma. In iedere wijk spraken we met minimaal drie en soms wel tien 

betrokkenen bij de wijkaanpak. Onze gesprekspartners varieerden van de 

gemeentelijk projectleider warmtetransitie tot vertegenwoordigers van 

woningcorporaties, wijkmanagers en medewerkers van het sociaal wijkteam. 

De gesprekken waren open van aard en gaven daardoor een indruk waar, 

volgens de betreffende personen, de belangrijkste aandachtspunten te 

vinden zijn. Daarnaast raadpleegden we beleids- en plandocumenten. 

Op basis van de verzamelde informatie is per wijk een wijkprofiel opgesteld. 

Vervolgens voerden we een analyse uit op basis van de inhoud van de vijftien 

wijkprofielen. Daarbij stonden de volgende vragen centraal:

 – Welke opgaven, zowel wat betreft verduurzaming en de transitie naar aard-

gasvrij, als op het vlak van leefbaarheid, spelen in de deelnemende wijken?

 – Hoe organiseren gemeenten de analyse, visie- en planvorming op 

wijkniveau? 

 – Welke partijen werken daarbij samen? 

 – Hoe worden wijkbewoners benaderd en betrokken bij de planvorming en 

uitvoering? 

 – Welke (mee)koppelkansen worden geïdentificeerd en op welke wijze 

worden ze vertaald tot concrete plannen en maatregelen?

 – Tegen welke knelpunten of problemen lopen partijen aan? 

Alle gemeenten konden voor uitgave van deze publicatie inhoudelijk op het 

wijkprofiel van ‘hun’ wijk reageren, met als doel de gebruikte informatie zo 

actueel en zo volledig mogelijk te maken. Echter, ontwikkelingen gaan snel, 

dus het valt niet uit te sluiten dat er sinds de opstelling van het wijkprofiel 

nieuwe stappen zijn gezet. Daarom beschrijft deze publicatie hoofdzakelijk 

patronen en ontwikkelingen die we in de onderzochte wijken waarnemen.
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1.4 Leeswijzer
In deze publicatie presenteren we de oogst van de brede inventarisatie van 

vijftien wijkaanpakken. We vergelijken de uitgangssituatie in de betrokken 

wijken, laten zien hoe de wijkaanpak wordt opgetuigd en belichten inspire-

rende voorbeelden. Deze publicatie is als volgt opgebouwd: 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de verschillende wijken. In hoofdstuk 3 

gaan we in op de aanleiding om in de betreffende wijken aan de slag te gaan 

en op de aard en omvang van de vraagstukken die er spelen. In hoofdstuk 4 

staat samenwerking centraal: welke partijen slaan de handen ineen en wat 

betekent dit voor de wijze waarop de wijkgerichte aanpak gestalte krijgt? In 

het daaropvolgende hoofdstuk gaan we dieper in op het begrip koppelkansen: 

welke pogingen zien we in de praktijk om leefbaarheids- en duurzaamheids-

doelstellingen te koppelen? Ook gaan we in op kansen en knelpunten bij het 

identificeren en benutten van koppelkansen. In hoofdstuk 6 maken we de 

balans op. In hoeverre slaagt men erin de energietransitie te benutten om de 

leefbaarheid van de wijk te verbeteren en andere verbeteringen te realiseren? 

En welk dilemma’s en blinde vlekken signaleren we? We presenteren daarbij 

ook inspirerende voorbeelden, zowel binnen Nederland als uit andere landen. 

Dit resulteert tenslotte in aanbevelingen voor alle betrokken partijen en een 

doorkijk naar het vervolg van dit experimentenprogramma. 

Deze publicatie is pas de eerste stap. Na het analyseren volgt het ‘doen’. In het 

experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare wijken gaan we 

samen met de deelnemende gemeenten aan de slag met de hoe-vraag. Om te 

zorgen dat de energietransitie ook daadwerkelijk betere wijken oplevert, is 

immers handelingsperspectief nodig. We hopen dat de ervaringen die deze 

vijftien gemeenten ‘met lef’ opdoen, voor vele gemeenten in Nederland een 

inspirerend voorbeeld vormen.

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken
Eind 2018 namen Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen 

het initiatief voor het Experimentenprogramma Verduurzaming van 

Kwetsbare Wijken. Aan dit programma nemen vijftien gemeenten deel, 

elk met een zelf uitgekozen wijk, met als doel tot een effectief brede 

gebiedsaanpak te komen. 

Door middel van actieonderzoek formuleren Platform31, Nyenrode en 

de deelnemende steden gezamenlijk kennisvragen, oplossingen, 

inzichten en lessen. Actieonderzoek vindt plaats in de praktijk en de 

mogelijke vraagstukken en oplossingen worden gezamenlijk met de 

vijftien wijken verkend, uitgeprobeerd en zo nodig aangepast. Kennis 

en inzichten worden gedeeld via de website van Platform31 en Home-

Mates, over de derde succesfactor van energievriendelijk renoveren  

van Nyenrode. 

Daarnaast worden de inzichten gedeeld met het Programma Aardgas-

vrije Wijken (PAW), op de website www.aardgasvrijewijken.nl en in het 

Kennis- en Leerprogramma van het PAW. Dit experimentenprogramma 

wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK en het 

G40-stedennetwerk. 
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Vijftien wijken 
in beeld2
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Alle deelnemende gemeenten dienden een wijk in. In deze wijken gaan 
partijen niet alleen aan de slag met de verduurzaming van woningen, 
met als doel op korte of middellange termijn van het aardgas los te 
komen.	Ook	heeft	men	de	ambitie	om	sociaal-maatschappelijke	opgaven	
in	de	wijk	aan	te	pakken.	Dit	hoofdstuk	verschaft	inzicht	in	de	aard	en	
omvang van opgaven en vraagstukken in de deelnemende wijken. 
 

2.1 Drie typen wijken
De vijftien wijken in het experimen-

tenprogramma vormen een mooie 

dwarsdoorsnede van Nederland: de 

G4-steden zijn vertegenwoordigd, 

maar ook middelgrote steden zoals 

Schiedam, Hengelo, Kerkrade en 

Emmen. Ook is er sprake van sprei-

ding over het land. In tabel 1 zijn alle 

wijken weergegeven naar bouwpe-

riode en inwonertal, met een korte 

typering van de stedenbouwkun- 

dige opzet. Van deze vijftien wijken 

ontvangen er zeven een rijksbijdrage 

in het kader van het Programma 

Aardgasvrije wijken (PAW). 

Afgaand op bouwperiode zijn er grofweg drie typen wijken te onderscheiden, 

elk met een onderscheidende stedenbouwkundige structuur en mix van 

bebouwingstypen:

1. Vooroorlogse wijken met kleinschalige gemengde woonmilieus, meestal 

gelegen nabij het stadscentrum. Vaak met overwegend laagbouw in een 

compacte binnenstedelijke opzet of een tuindorpstructuur. De wijken Laak, 

Nijverheid en Zandweerd-Zuid kunnen hiertoe worden gerekend.

2. Naoorlogse uitbreidingswijken, gebouwd volgens de principes van het 

modernistische bouwen met vooral portieketageflats) en grondgebonden 

(rij)woningen, van elkaar gescheiden door groene publieke ruimte. Vaak 

zijn deze wijken opgebouwd in stedenbouwkundige ‘stempels’ (repete-

rende structuren met dezelfde mix van woningtypes), gebaseerd op de 

‘wijkgedachte’ dat je je hele leven in hetzelfde stempel kon blijven wonen 

en telkens kon doorverhuizen naar een passende woning. Vanaf eind jaren 

zestig is in deze wijken ook hoogbouw (galerijflats) gerealiseerd. Dit is de 

grootste groep: de Abdij- en Torenbuurt, Groenoord, Meerzicht-Oost,  

Overvecht-Noord, Pendrecht, Rolduckerveld, Selwerd, de Wildemanbuurt, 

Zandweerd-Noord en Zuidhoven vallen in deze categorie.

3. Woonerfwijken. Als reactie op de door functionalisme gedomineerde 

naoorlogse stedenbouw zijn vanaf begin jaren zeventig op grote schaal 

woonerfwijken (ook wel ‘bloemkoolwijken’) opgezet in een hovenstructuur. 

De bebouwing is veelal afgekeerd van doorgaande wegen, voorzieningen 

zijn gesitueerd in het openbaar groen. Deze wijken bestaan overwegend uit 

grondgebonden woningen, afgewisseld met appartementen. Dit geldt voor 

Emmerhout, Meerzicht-West en Zwanenveld.

Sommige wijken laten zich niet direct tot een van deze archetypen rekenen. 

Dit geldt voor wijken die gefaseerd ontwikkeld zijn, zoals Zandweerd en  

Meerzicht, maar ook voor wijken waar de afgelopen decennia gedeeltelijk 

2. Vijftien wijken in beeld
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Tabel 1: overzicht deelnemende wijken

Wijk (gemeente) Bouwperiode Stedenbouwkundige	opzet 
Aantal 
inwoners

Proeftuin	
PAW	2018?

Abdij- en Torenbuurt 
(Tilburg)

Jaren 60
Naoorlogse stempelwijk met portiekflats, grondgebonden woningen en studenten-
complexen

1.590 Nee

Emmerhout (Emmen) Jaren 60 en 70
Vroege woonerfwijk (cultuurhistorisch erfgoed), met rijwoningen en appartementen 
en veel groen 

7.235 Nee

Groenoord (Schiedam) Jaren 60
Groen opgezette naoorlogse uitbreidingswijk; mix van hoogbouw, middelhoogbouw 
en enkele grondgebonden blokken

9.439 Nee

Laak 
(Den Haag)

Jaren 30 
Vooroorlogse wijk met vooral portiekwoningen; Transformatieopgave voormalig 
bedrijventerrein Binckhorst 

40.795 Nee

Meerzicht (Zoetermeer) Jaren 70
West: woonerfwijk met hovenstructuur (vooral grondgebonden woningen); Oost: 
galerijflats met veel openbaar groen

15.239 Nee

Nieuwborgen (Oldambt  
en Delfzijl)

Overwegend jaren 60  
en 70 

Twee lintdorpen met voornamelijk boerderijen en eengezinswoningen; Nieuwolda 
langs een dijk, Wagenborgen op een zandrug

2.825 Ja

Nijverheid (Hengelo) Jaren 30 Tuindorp (beschermd dorpsgezicht), met hoofdzakelijk grondgebonden woningen 4.305 Ja

Overvecht-Noord (Utrecht) Jaren 60 en 70
Naoorlogse uitbreidingswijk; met afwisselend hoogbouwflats, portieketageflats en 
grondgebonden woningen 

17.335 Ja

Pendrecht (Rotterdam) Jaren 50 en 60
Groen opgezette naoorlogse stempelwijk met mix van hoog- en laagbouw. Sinds eind 
jaren ’90 grootschalige herstructurering

12.380 Ja

Rolduckerveld (Kerkrade) Jaren 60
Groene, naoorlogse uitbreidingswijk, vooral portiekflats en hoogbouwflats, afgewis-
seld met kleinschalige laagbouw 

2.605 Nee

Selwerd (Groningen) Jaren 60
Naoorlogse stempelwijk met portieketageflats, geschakelde rijwoningen en hoog-
bouwflats (studentenhuisvesting)

6.231 Ja

Wildemanbuurt 
(Amsterdam)

Jaren 60 Naoorlogse uitbreidingswijk, met portieketagewoningen en enkele galerijflats 5.005 Nee

Zandweerd Noord en Zuid 
(Deventer)

Vanaf eind 19e eeuw 
Compact, binnenstedelijk milieu met laagbouw (Zuid); mix van hoog- en laagbouw 
(Noord)

4.535 Nee

Zuidhoven (Leiden) Jaren 50 en 60
Naoorlogse uitbreidingswijk; stempels met een mix middelhoogbouw en grondge-
bonden woningen

3.410* Nee

Zwanenveld (Nijmegen) Jaren 70
Woonerfwijk met grondgebonden woningen in hovenstructuur, gestapelde woning-
bouw aan de randen (portieketageflats en galerijflats)

4.695 Ja**

*) inwonertal van Haagweg-Zuid, waarvan Zuidhoven onderdeel is
**) Zwanenveld maakt deel uit van de PAW-proeftuin Dukenburg 
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nieuwbouw of fysieke vernieuwing plaatsvond. Verder vormen de Groningse 

lintdorpen Nieuwolda en Wagenborgen, die samen onder de naam Nieuw-
borgen zijn geselecteerd als PAW-proeftuin, een uitzondering. Beide dorpen 

zijn in de loop der tijd organisch gegroeid, maar kenden vooral ten tijde van de 

wederopbouw een flinke uitbreiding. 

2.2 Gebiedsafbakening 
Opvallend in tabel 2.1 is de grote verscheidenheid wat betreft inwonertal: van 

circa 1.600 inwoners in de Tilburgse Abdij- Torenbuurt tot ruim 17.000 inwo-

ners in het Utrechtse Overvecht-Noord en meer dan 40.000 inwoners in het 

Haagse stadsdeel Laak. Daardoor laten niet alle ingediende gebieden zich 

afbakenen als wijken. Zo bestaat Nieuwborgen uit twee aparte dorpen, is Laak 

een omvangrijk Haags stadsdeel en maakt de Abdij- en Torenbuurt deel uit 

van de Tilburgse wijk De Reit. Wat deze geselecteerde gebieden echter 

gemeen hebben, is dat ze zowel in ruimtelijke als sociale zin – dus in de bele-

ving van bewoners – een entiteit vormen. Naast het feit dat de woningen 

binnen een gebied overwegend in één bouwstijl zijn opgetrokken, kennen ze 

meestal ook duidelijke fysieke grenzen, zoals hoofdwegen, spoorlijnen, groen 

of water. 

Hoe de ingediende wijken afgebakend zijn, hangt daarnaast samen met het 

stadium van planvorming. In sommige wijken is reeds duidelijk in welke (deel)

buurten een wijkuitvoeringsplan zal worden uitgewerkt. Er zijn ook wijken 

waar analyse- en planvorming nog in een verkennend stadium verkeren; vaak 

is het ‘zoekgebied’ nog relatief groot en worden in een volgende fase deelge-

bieden aanwezen. Zo worden in het Haagse stadsdeel Laak deelprogramma’s 

en -projecten uitgewerkt voor specifieke buurten.  

Daarnaast worden de termen ‘wijk’ en ‘buurt’ vaak door elkaar gebruikt, 

omdat er geen eenduidige definitie is. Een veelgebruikt onderscheid is dat de 

term ‘wijk’ een administratieve afbakening representeert (denk aan CBS-

buurten, gemeentelijke indelingen), terwijl ‘buurt’ verwijst naar een lager 

schaalniveau, dat overeenstemt met ‘de buurt zoals beleefd’ door bewoners. 

Meerdere buurten vormen samen een wijk. Omwille van de leesbaarheid van 

deze publicatie én omdat de meerderheid van de geselecteerde gebieden 

daadwerkelijk wijken zijn, hanteren we in deze publicatie de term ‘wijken’.

2.3 Merendeels naoorlogse uitbreidingswijken
Dat juist de naoorlogse uitbreidingswijken goed vertegenwoordigd zijn in dit 

experimentenprogramma, is geen toeval. Deze wijken zijn in korte tijd 

gebouwd in de periode van woningnood en wederopbouw. Vijftig tot zestig 

jaar na oplevering vertonen ze tekenen van slijtage. De bouwtechnische 

kwaliteit is vaak matig, de woningen voldoen niet meer aan de huidige eisen 

en de openbare ruimte – zowel het groen als het grijs – is toe aan een onder-

houdsbeurt. Omdat veel van deze wijken minder in trek zijn, oefenen ze een 

aanzuigende werking uit op kwetsbare groepen, zoals lage inkomenshuishou-

dens, werkzoekenden, statushouders, mensen met een beperking, met 

psychische problemen of schulden. 

In het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (onderdeel 

van het Grotestedenbeleid) investeerden het Rijk, gemeenten en woningcor-

poraties vanaf eind jaren negentig fors in de aanpak van naoorlogse wijken. 

Op grote schaal zijn sociale huurwoningen destijds vervangen door een mix 

van huur- en koopwoningen en is er werk gemaakt van sociale en economi-

sche programma’s om kwetsbare groepen meer perspectief te bieden. Op 

basis van wetenschappelijk onderbouwde kengetallen selecteerde het Rijk in 

2007 veertig ‘Vogelaarwijken’ (vernoemd naar de toenmalige minister) die 

met een integrale aanpak van wonen, werken, leren en opgroeien, veiligheid 

en integratie in tien jaar naar een hoger niveau moesten worden getild. Onder 

druk van de economische crisis en een andere politieke wind, is dit beleid 

vanaf 2012 vroegtijdig afgebouwd. Ook voor enkele wijken in dit experimen-

tenprogramma, zoals de Wildemanbuurt en Selwerd, lag tien jaar geleden een 
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vernieuwingsplan klaar. Door de crisis, bezuinigingen en beleidswijzingen 

belandde de aandacht voor kwetsbare wijken in de meeste gemeenten echter 

op een zijspoor. 

Mede dankzij de investeringen in stedelijke vernieuwing verbeterde begin 

deze eeuw de leefbaarheid in vrijwel alle kwetsbare wijken in Nederland. Maar 

vanaf 2012 stagneert de stijgende lijn in het merendeel van de wijken die deze 

eeuw bestempeld zijn als kwetsbaar of problematisch.5 In veel steden groeide 

de kloof tussen sterke en zwakke wijken, blijkt uit de zogeheten Leefbaaro-

meter.6 In goede wijken zette de verbetering van de leefbaarheid na 2012 

door, maar in wijken met een zwakke of onvoldoende leefbaarheid was dit niet 

of minder het geval (figuur 2). De crisis drukte haar stempel op het leefklimaat 

van wijken en de fysieke vernieuwing kwam vrijwel volledig tot stilstand. Daar-

naast werkten beleids- en stelselwijzigingen zoals de herziening van de 

Woningwet (2015) en de drie decentralisaties in het sociaal domein (2015) 

door in het leefklimaat in kwetsbare wijken.7

Gebieden met een minder courante woningvoorraad profiteren nauwelijks 

van de hoogconjunctuur en de aangetrokken woningmarkt. Het gevolg is dat 

mensen met sociaaleconomische achterstanden (armoede, schulden, werk-

loosheid) of gezondheidsproblemen (eenzaamheid, verslaving, ongezonde 

leefstijlen) steeds meer bij elkaar in de buurt wonen.8 Vaak gaat dit gepaard 

met problemen in de sfeer van de leefbaarheid (vervuiling, verloedering, 

verschraling van de sociale cohesie) en de veiligheid in de wijk (woonoverlast, 

geweldscriminaliteit en ondermijning). 

5. Uyterlinde, M. & J. van der Velden (2017).
6. Leidelmeijer, K., G. Marlet & C. Van Woerkens (2017).
7. Uyterlinde, M. & N. Gastkemper (2018).
8. Leidelmeijer, K., J. van Iersel & J. Frissen (2018).

De transitie naar aardgasvrij vormt, in combinatie met het achterstallig fysiek 

en sociaal onderhoud dat verschillende naoorlogse wijken kenmerkt, aanlei-

ding om juist in deze wijken aan de slag te gaan met een brede wijkaanpak. In 

sommige wijken is daarnaast sprake van technische motieven om van start te 

gaan in deze wijken: delen van het aardgasnet bereiken er het einde van hun 

levensduur of de wijk is gunstig gelegen ten opzichte van bestaande warmte-

leidingen en/of warmtenetten.

Figuur 2: Ontwikkeling van de leefbaarheid (2008-2016), naar de leefbaarheidsklasse 

van gebieden

Bron: Leidelmeijer, Van Iersel en Frissen (2018). Veerkracht in het corporatiebezit
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Nieuwolda (onderdeel van de proeftuin Nieuwborgen)

Opgaven 
op wijkniveau3
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In	alle	vijftien	wijken	zetten	partijen	een	wijkgerichte	aanpak	in	de	stei-
gers. Daarbij is de transitie naar aardgasvrij niet de enige opgave. Om te 
kunnen bepalen waar koppelkansen liggen om vraagstukken en oplos-
singen in samenhang aan te pakken, is het nodig om greep te krijgen op 
de uitgangssituatie: welke ontwikkelingen en opgaven spelen in de wijk? 
Welke negatieve ontwikkelingen moeten worden omgebogen en welke 
resultaten moet de wijkaanpak opleveren?

Alle deelnemende wijken in het experimentenprogramma verkeren nog in de 

beginfase. Dit is niet verwonderlijk, we staan aan de vooravond van een ingrij-

pende transitie. Van de vijftien wijken in het experimentenprogramma 

verkeert een deel nog in het stadium waarin opgaven, mogelijkheden en 

ambities in kaart gebracht worden gebracht en verkend wordt welke samen-

werkingspartners bij de aanpak betrokken kunnen worden. In een aantal 

wijken beginnen de contouren van de planvorming gestalte te krijgen. Omdat 

de uitvoering van maatregelen en projecten (zowel fysiek als sociaal) nog 

vrijwel overal van de grond moet komen, laten we in deze publicatie de 

uitvoeringsfase buiten beschouwing. Op basis van de opgestelde wijkpro-

fielen brengen we in de volgende hoofdstukken per fase in kaart hoe 

betrokken gemeenten en hun partners invulling geven aan de wijkgerichte 

aanpak. 

3.1 Aanleiding en initiatief
Het initiatief om aan de slag te gaan met een wijkgerichte aanpak is in het 

overgrote deel van deze vijftien wijken afkomstig van de gemeente. Maar de 

motieven om juist in deze wijken van start te gaan, lopen uiteen. We schetsen 

de belangrijkste aanleidingen.

Meervoudige gebiedsopgaven
In vrijwel alle gevallen spelen technische afwegingen een rol in de keuze voor 

de wijk, bijvoorbeeld omdat het aardgasnet relatief snel toe is aan vervanging 

of omdat deze wijk het meest kansrijk is om aan te sluiten op een bestaande 

warmteleiding of een bestaand warmtenet. In Hengelo besloot te gemeente 

om te starten in de Nijverheid, omdat deze wijk een sterke bewonersorgani-

satie heeft en er verschillende opgaven spelen die in samenhang aangepakt 

kunnen worden. 

Sommige wijken zijn specifiek gekozen omdat er een meervoudige opgave ligt. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor het Groningse Selwerd, waar de stedelijke vernieu-

wing als gevolg van de crisis al ruim tien jaar op zich heeft laten wachten. De 

afgelopen jaren pakten gemeenten, corporaties en instellingen uit de wijk deze 

opgave opnieuw op. Tegelijkertijd zorgt de stopzetting van de gaswinning zeker 

in Groningen voor een breed gedragen gevoel van urgentie om ‘van het gas af’ 

te gaan. Dat voorziet de reeds ingezette aanpak van nieuw elan.

Ook in Pendrecht ligt een meervoudige aanleiding. Het Rijk besloot om in 

Rotterdam Zuid – waarvan Pendrecht deel uitmaakt – een proeftuin aardgas-

vrije wijken te realiseren vanwege het feit dat hier het Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid loopt, dat gericht is op brede sociale en fysieke wijkverbete-

ring. De gemeente Rotterdam selecteerde vervolgens Pendrecht. Vergelijk-

baar is de uitgangssituatie in Overvecht-Noord, waar de gemeente drie 

redenen opvoert om juist hier aan de slag te gaan. Ten eerste het feit dat veel 

gasleidingen op korte termijn vervangen moeten worden, ten tweede de grote 

renovatieopgave waarmee de drie corporaties in de wijk aan de slag gaan en 

ten derde het leefbaarheidsprogramma ‘Samen voor Overvecht’ dat reeds in 

deze wijk loopt. 

3. Opgaven op wijkniveau
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Ook het samenvallen van verschillende bouwinitiatieven in een bepaalde wijk 

kan voor de gemeente aanleiding vormen voor een brede gebiedsaanpak. In 

Zuidhoven, een buurt binnen de wijk Leiden Zuidwest, zijn bijvoorbeeld 

plannen voor herhuisvesting van scholen, aanleg van nieuwe sportvoorzie-

ningen, de riolering moet worden aangepakt, er zijn plannen voor herinrich-

ting van de openbare ruimte en een deel van de regionale 

woningbouwopgave moet in dit gebied gerealiseerd worden. Dit zorgde, 

samen met de aardgasvrijopgave voor de behoefte aan nieuw, geüpdatet 

beleid voor Zuidwest waarbij het van belang werd geacht alle opgaven en 

ambities in samenhang aan te pakken. Om deze samenhang te creëren en te 

faciliteren is het Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest opgesteld.

Fysieke wijkverbetering
In veel gemeenten zijn de woningen en/of de openbare ruimte in de wijk aan 

groot onderhoud toe, hetgeen een natuurlijk moment biedt om tegelijkertijd 

werk te maken van verduurzaming en de transitie naar aardgasvrij. Zo startte 

de gemeente Kerkrade, samen de provincie Limburg en twee corporaties vier 

jaar geleden met de voorbereiding van een ingrijpende fysieke gebiedstrans-

formatie voor de wijk Rolduckerveld. De aanleiding hiervoor lag in de nood-

zaak om in dit gebied te anticiperen op de kwantitatieve en kwalitatieve 

mismatch die het gevolg is van bevolkingsdaling. Niet alleen moet de 

komende twintig jaar het aantal woningen in de wijk met een derde worden 

verminderd, ook moeten sloop en nieuwbouw ervoor zorgen dat het 

woningaanbod straks beter aansluit bij de lokale woningbehoefte. Gaandeweg 

kreeg ook de verduurzamingsopgave een plaats in de gebiedstransformatie. 

Ook komt het voor dat het initiatief voor een wijkgerichte aanpak afkomstig is 

van woningcorporaties. Zo werkt Tilburgse corporatie Tiwos aan concrete 

plannen voor renovatie en wijkvernieuwing in de Abdij- en Torenbuurt en de 

gemeente grijpt deze kans aan om stappen te zetten richting aardgasvrij. 

Opvallend is dat Tiwos daarbij nadrukkelijk een breed perspectief hanteert: ze 

richt zich niet alleen op het milieutechnisch verduurzamen van de woningen, 

maar onder het motto ‘dubbel duurzaam’ wil ze tegelijk inzetten op het 

ondersteunen van kwetsbare bewoners (zie kadertekst). Ook voor de Amster-

damse Wildemanbuurt geldt dat Stadgenoot, de corporatie met het meeste 

bezit in deze wijk, het initiatief neemt om met haar renovatieplannen de weg 

te banen om deze wijk in de toekomst aardgasvrij te maken. 

Een	‘dubbel-duurzame’	woningcorporatie
De keuze in Tilburg voor de Abdij- en Torenbuurt (ATB) voor het experi-

mentenprogramma is gemaakt omdat woningcorporatie Tiwos hier 

start met een energierenovatie van haar bezit, waarbij mogelijk 

woningen worden afgekoppeld van het aardgas (bijna 80% is in bezit 

van woningcorporatie Tiwos). Tiwos wil in deze buurt relatief snel 

starten met renovatie. Het streven is eind 2019 gesprekken met bewo-

ners te voeren. Hiertoe wordt een achter-de-voordeur-traject opgezet 

waarin Tiwos en de gemeente samenwerken. Tiwos bracht in de ATB op 

adresniveau de sociale problematiek in de portiekflats in beeld, mede 

dankzij contact met het sociaal wijkteam. 

Tiwos werkt vanuit het ‘Dubbel duurzaam’-principe: men wil niet alleen 

de woning verduurzamen, maar ook de bewoner duurzaam vooruit-

helpen. Met die ambitie worden ook de bewonersgesprekken gevoerd, 

waarbij corporatiemedewerkers samen optrekken met een sociaal 

werker van stichting Contour/De Twern die in contact staat met het 

sociaal wijkteam. Vanuit de ‘Dubbel duurzaam’-doelstelling wordt ook 

ingezet op Social Return On Investment: de renovatie benutten om 

bewoners met afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden om werker-

varing op te doen. 



23InhoudCover Samenvatting 1. Inleiding 6. Reflectie2. De wijken 3. De opgaven 4. Samenwerking 5. Koppelkansen

Betere wijken dankzij de energietransitie? / 3. Opgaven op wijkniveau

Nijverheid, Hengelo
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Lokaal gevoelde urgentie
Soms zijn er heel specifieke aanleidingen. Zo vormt in Nieuwborgen – de 

gecombineerde proeftuin in de dorpen Nieuwolda (gemeente Oldambt) en 

Wagenborgen (gemeente Delfzijl) – het sentiment om de aardbevingen- 

problematiek te overwinnen een drijfveer om zo snel mogelijk afscheid te 

nemen van aardgas. Bewoners willen, ondanks de gevolgen van bevolkings- 

daling, graag in deze dorpen blijven wonen. Om deze dorpen op relatief korte 

termijn snel van het aardgasnet af te koppelen, wordt een combinatie van 

groen gas en waterstof ingezet. 

In de Emmense wijk Emmerhout startte de gemeente samen met de 

provincie Drenthe al in 2016 een proces om samen met bewoners ‘van 

onderop’ toe te werken naar een wijkgericht verduurzamingsplan. Nu de 

opgave om van het gas los te komen daarbij komt, ligt het voor de hand om in 

Emmerhout voort te bouwen op de reeds opgebouwde netwerken. 

3.2 Spraakverwarring 
Bij de voorbereiding van een wijkgerichte aanpak worden meestal vanuit 

verschillende beleidssectoren SWOT-analyses, (haalbaarheids)onderzoeken 

en verkenningen uitgevoerd. In sommige wijken zijn daarnaast pogingen 

gedaan om inzicht te krijgen in de woon- en buurtbeleving van bewoners: wat 

vinden ze belangrijk, wat willen ze graag behouden en wat zien ze als de 

meest urgente verbeterpunten in hun woning en hun woonomgeving? Op 

basis van de vergelijking van de vijftien wijkprofielen brengen we in dit hoofd-

stuk per beleidsperspectief in kaart welke opgaven en vraagstukken bij de 

betrokken partijen op de radar staan.

Opvallend in de vergelijking van opgaven en vraagstukken op wijkniveau, is 

dat een helder, eenduidig en gezamenlijk gedragen begrippenkader verre van 

vanzelfsprekend is. Zowel in het domein van duurzaamheid, als op het gebied 

van leefbaarheid worden veel begrippen gehanteerd die vatbaar zijn voor een 

brede, aspecifieke interpretatie. De betekenisgeving van sleutelbegrippen in 

de wijkaanpak wordt vaak mede geladen door de disciplinaire achtergrond 

van betrokkenen. Omdat zowel in gesprekken en vergaderingen, als in 

beleidsdocumenten sleutelbegrippen niet altijd helder worden gedefinieerd, 

ligt spraakverwarring en miscommunicatie op de loer. Partijen denken elkaar 

Wijkexpeditieteam Emmerhout
In 2017 selecteerde de gemeente Emmen en de Expeditie Energieneu-

traal de wijk Emmerhout als kandidaat-wijk om de energietransitie te 

starten. Hiervoor ging men in gesprek met de vereniging Wijkbelangen 

Emmerhout, die vanuit het idee van wijkeigenaarschap bijdraagt aan 

zaken als het tegengaan van verpaupering en het creëren van eenheid 

in het uiterlijk van de wijk. 

Wijkbelangen komt voort uit het sociaal-fysieke wijkprogramma 

‘Emmen Revisited’, waarmee delen van Emmerhout en de aangren-

zende wijk Angelslo zijn opgeknapt. Vervolgens ontstond het Wijkexpe-

ditieteam, met drie werkgroepen die aan de slag gingen met de thema’s 

besparen, opwekken en communicatie. Het Wijkexpeditieteam wordt 

gefinancierd door de gemeente Emmen en de provincie Drenthe, met 

als doel dat projecten en ideeën voor de transitie van Emmerhout door 

de gemeenschap worden vormgegeven. 

De nadruk is inmiddels verschoven van ‘van het gas af’ naar energiebe-

sparing en het informeren en bewustmaken van bewoners. Het Wijkex-

peditieteam wordt ook ondersteund door de Energiewerkplaats: een 

samenwerkingsverband van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, 

Drentse KEI, Buurkracht, Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) en de 

Hanzehogeschool Groningen, en is erop gericht lokale energie-initia-

tieven te stimuleren en te versterken.
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te begrijpen, maar vaak zonder dit wederzijds bewust te zijn, bedoelen ze niet 

exact hetzelfde. Vervolgens gaan partijen aan de slag vanuit hun eigen disci-

plinaire duiding.

Duurzaamheid
Zo wordt het begrip ‘energietransitie’ gebruikt voor de opgave 

om fossiele energie te besparen en duurzame opwekking van 

energie te stimuleren, maar het wordt ook als synoniem 

gebruikt voor de transitie naar aardgasvrij. Het begrip ‘verduur-

zaming’ wordt regelmatig – zonder dat dit expliciet benoemd 

wordt – versmald tot de transitie naar andere warmtebronnen, 

en soms zelfs tot enkel tot het afkoppelen van het aardgasnet. 

In andere gevallen wordt verduurzaming juist heel breed 

opgevat: klimaatadaptatie, duurzame voeding, luchtkwaliteit, 

gezondheid of het gebruik van duurzame materialen worden 

er dan als vanzelfsprekend onder geschaard. Ook de temen 

warmtetransitie en energietransitie worden soms zonder 

uitleg door elkaar gebruikt, evenals de begrippen energieneu-

traal en klimaatneutraal. 

Leefbaarheid
Wellicht nog complexer ligt het met de terminologie 

rond leefbaarheid en sociale wijkaanpak. Terwijl de term 

‘leefbaarheid’ ten tijde van het Grotestedenbeleid (1995-

2015) betrekking had op de kwaliteit van de woonomge-

ving (met de trias ‘schoon, heel en veilig’), wordt het 

begrip tegenwoordig vooral gebruikt voor individuele 

problemen bij huishoudens in een buurt (‘achter-de-

voordeur-problematiek’, multiproblem-gezinnen) en de 

eventuele woonoverlast die daarmee gepaard gaat. Toch 

wordt de term ook nog steeds gebruikt als het gaat over 

omgangsvormen in het publieke domein. De term 

fungeert dan als containerbegrip voor de verschraling van de sociale cohesie, 

het gebrek aan vertrouwen in buurtgenoten en in de overheid, de vervuiling 

en verloedering van de openbare ruimte en gevoelens van onveiligheid onder 

bewoners. Soms wordt leefbaarheid zelfs gebruikt om de institutionele 

effecten van de decentralisaties in het sociaal domein (denk aan de inzet van 

sociale wijkteams) uit te leggen.

We hanteren in dit experimentenprogramma bewust een zo breed mogelijke 

opvatting van de begrippen leefbaarheid en duurzaamheid; juist daarom zijn 

deze begrippen centraal gesteld in de figuur die de doelstelling van het 

programma illustreert (zie de inleiding). De uitdaging ligt erin om deze brede 

begrippen nader te specificeren en concretiseren in de vertaalslag naar wijkvi-

sies en wijkuitvoeringsplannen. 

3.3 Drie beleidssporen
In het vergelijken van de inventarisaties per wijk valt op dat bij de uitwerking 

van de twee brede, veelomvattende beleidsambities (duurzaamheid en leef-

baarheid) die ten grondslag liggen aan dit experimentenprogramma, in de 

beleidspraktijk drie sectorale beleidsperspectieven betrokken zijn:

1. Partijen houden zich in alle deelnemende wijken bezig met de verduur- 
zamingsopgave op wijkniveau; 

2. in vrijwel alle wijken vormt daarnaast de fysieke wijkverbetering een  

dominante invalshoek; 

3. en tot slot richten veel gemeenten en hun partners zich op de aanpak  

van sociaal-maatschappelijke vraagstukken op wijkniveau: sociale wijk- 
verbetering.

In de praktijk van een wijkgerichte aanpak opereren partijen vanuit deze drie 

perspectieven vaak in afzonderlijke sporen, elk gedreven door specifieke 

doelen en beleidsambities en elk met eigen samenwerkingspartners. In figuur 

3 zijn de drie sporen schematisch weergegeven.
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3.4 Opgaven per spoor
De breedte van vraagstukken waarop partijen zich in de afzonderlijke sporen 

richten, verschilt per wijk. Hieronder laten we per spoor zien welke opgaven in 

de vijftien wijken zijn gedefinieerd.

De verduurzamingsopgave
Alle vijftien wijken streven naar afkoppeling 

van het aardgasnet. Deze opgave is dan ook 

vaak leidend in de uitwerking van de verduurzamingsopgave. Opvallend 

binnen dit spoor is dat een smalle benadering van de opgave de overhand 

heeft. Opgaven als klimaatadaptatie, circulariteit, luchtkwaliteit en duurzame 

mobiliteit krijgen in een beperkt aantal wijken 

aandacht; de focus ligt op het realiseren van de 

energietransitie en daarbinnen de transitie naar 

aardgasvrij. Dit is niet verwonderlijk omdat met die 

opgave de grootste tijdsdruk gemoeid is. 

In veel gemeenten is de keuze voor het warmte- 

alternatief nog geen gelopen race. Het bepalen 

welke technische oplossing het meest geschikt  

is voor de wijk, is een ingewikkeld proces, mede 

omdat elke oplossing andere isolatieopgaven  

en randvoorwaarden met zich meebrengt (zie 

figuur 4). 

Het merendeel van de gemeenten streeft naar 

aansluiting op een warmtenet, vaak op basis van 

restwarmte van nabije industrie of afvalverwerking. 

Enkele gemeenten doen onderzoek naar duur-

zame warmtebronnen (geothermie in Laak, mijn-

water in Rolduckerveld, biogas en waterstof in 

Figuur 3: Drie sectorale sporen 

Bron: RVO (2017). Samen aan de slag met aardgasvrij. Inspiratie voor gemeenten.

Figuur 4: Technische oplossingen met bijbehorende isolatieopgave 
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Nieuwborgen). Een kwart van de gemeenten heeft nog geen alternatieve 

warmtebron gekozen en onderzoekt verschillende alternatieven. Ook zij 

verklaren een warmtenet als serieuze optie te zien, mede omdat dit financieel 

vaak gunstig uitpakt. Bij een warmtenet met hoge temperatuur roept dit 

vragen op. In hoeverre worden woningen echt duurzaam als vergaande isola-

tiemaatregelen niet noodzakelijk zijn? Gemeenten die reeds een keuze 

maakten voor het toekomstige warmtealternatief zijn vaak begonnen met de 

vertaalslag van de gemeentelijke warmtetransitievisie naar een wijkuitvoe-

ringsplan – al dan niet in samenhang met andere opgaven in de wijk. 

In de opgestelde wijkprofielen onderscheiden we binnen de verduurzamings-

opgave de volgende opgaven:

 – Transitie naar aardgasvrij. Alle wijken willen van het aardgas af, maar nog 

niet overal is duidelijk wanneer dit moet gebeuren. Voor sommige wijken is 

wel een jaartal bepaald, zoals in Emmerhout (voor 2027), Groenoord (voor 

2030), Overvecht-Noord (voor 2030) en Zandweerd (voor 2030), maar dit is 

niet als verplichting opgelegd. Meestal is dan ook al het toekomstige warm-

tealternatief bekend – in elk geval voor delen van de wijk. In de overige 

wijken ligt vaak een streefdatum op gemeentelijk niveau. Zo streeft Leiden 

naar aardgasvrij in 2035, Amsterdam in 2040 en Tilburg in 2045. 

 – In sommige gemeenten is de ambitie geformuleerd om niet alleen aardgas-

vrij, maar (op termijn) ook energieneutraal te worden. Dit betekent dat 

huishoudens en bedrijven in de toekomst niet meer energie verbruiken 

dan er binnen de wijk (of de gemeente) wordt opgewekt met duurzame 

(niet-fossiele) bronnen. 

 – Vrijwel altijd gaat de warmtetransitie gepaard met het realiseren van ener-
giebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving (woningen, 

winkels, bedrijven, maatschappelijk vastgoed). Corporaties vervullen hierbij 

veelal een trekkersrol, omdat energiebesparende maatregelen worden 

gecombineerd met planmatig onderhoud. Opvallend is dat het verre van 

vanzelfsprekend is dat alle woningcorporaties met bezit in de betreffende 

wijk op één lijn zitten. 

 – De	verduurzaming	van	particulier	bezit is een vraagstuk dat in verschil-

lende wijken speelt. Niet alleen beschikken veel eigenaar-bewoners in deze 

wijken niet over de financiële ruimte om te investeren in verduurzaming, 

ook zien ze niet altijd de urgentie ervan in, omdat ze kampen met andere 

zorgen en bestaansonzekerheden. Een complicerende factor is dat in 

diverse wijken sprake is van gespikkeld woningbezit, doordat corporaties 

woningen verkochten (uitgepond) aan zittende huurders of bij mutatie. In 

appartementencomplexen staat de Vereniging van Eigenaren (VvE) aan de 

lat om te investeren in energiebesparende maatregelen, maar die beschikt 

niet altijd over de benodigde middelen. In gespikkelde grondgebonden 

rijtjes hebben gemeenten en woningcorporaties te maken met individuele 

eigenaar-bewoners.

 – Enkele wijken zetten zich gericht in om opwekking van duurzame energie 

in de wijk te stimuleren, bijvoorbeeld via zonnepanelen op daken. Dit niet 

alleen met als doel op termijn energieneutraal te worden, maar vaak ook als 

instrument om de energielasten van bewoners te beteugelen en (energie)

armoede te bestrijden. 

 – De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organi-

saties, kennisinstellingen en andere overheden aan een	circulaire	economie 

in 2050. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grond-

stoffen steeds opnieuw gebruikt. Slechts een beperkt aantal gemeenten 

noemde dit streven als duurzaamheidsdoel in de betreffende wijk.

 – Tot slot willen partijen in verschillende wijken aan de slag met klimaat- 
adaptatie. In stedelijk gebied ontstaan steeds vaker problemen met het 

absorberen van heftige regenbuien; bestaande waterberging is hier niet op 

berekend en door ‘verstening’ van tuinen en publieke ruimten is de absorp-

tiekracht van de stad afgenomen. Bovendien zorgen langere warmte- en 

droogteperioden voor hitte- en droogtestress, waarbij de opgave is om 

water langer vast te houden en te zorgen voor koelte-eilanden. Klimaatbe-

stendig maken van de buitenruimte is onder meer mogelijk door het 

aanleggen van vegetatie in tuinen en op daken, het aanleggen van klimaat-

buffers zoals waterpleinen, en door minder verharding.
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Tabel 2: Combinaties van duurzaamheidsopgaven op wijkniveau  

(wijken in willekeurige volgorde weergegeven)
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Enkele duurzaamheidsthema’s zijn slechts één keer genoemd. Daarom zijn 

ze niet in bovenstaand schema opgenomen, maar dat betekent natuurlijk 

niet dat ze het vermelden niet waard zijn: biodiversiteit, schone lucht, duur-

zame mobiliteit, duurzaam ondernemerschap en het gebruik van duurzame 

materialen.

9. Uyterlinde, M. & R. Oude Ophuis (2012)

Fysieke wijkverbetering 
Na een periode waarin woningcorporaties 

nauwelijks investeerden in renovatie en 

nieuwbouw, komt de afgelopen jaren in tal van kwetsbare wijken de fysieke 

vernieuwing weer op gang. Deels betreft het planmatig onderhoud, maar in 

sommige wijken zijn meer ingrijpende maatregelen nodig, omdat de 

woningen niet meer aan de huidige eisen voldoen. Dit speelt (wederom) in 

diverse naoorlogse wijken, maar ook sommige woonerfwijken uit de jaren 

zeventig en tachtig komen in beeld voor fysieke maatregelen omdat ze 

kwetsbaar blijken voor fysiek en sociaal verval.9 Vaak nemen woningcorpora-

ties het voortouw om in een bepaalde buurt te investeren. 

Vanuit de opgestelde wijkprofielen onderscheiden we de volgende opgaven 

ten aanzien van fysieke wijkverbetering:

 – Renovatie	sociale	huurwoningen. Deels betreft dit achterstallig onder-

houd, omdat fysieke investeringen de afgelopen tien jaar op een laag pitje 

stonden. Een combinatie van planmatig onderhoud met energiebesparing 

en verduurzamingsmaatregelen ligt voor de hand. Soms worden onder-

houdsplannen ‘naar voren’ gehaald, zodat kan worden aangesloten bij 

andere ontwikkelingen in de wijk, zoals de transitie naar aardgasvrij.

 – Sloop/nieuwbouw. Naast renovatie werken corporaties in sommige 

wijken aan plannen voor sloop met vervangende nieuwbouw, omdat 

woningen verouderd (klein, gehorig, niet levensloopbestendig) of bouw-

technisch het einde van hun levensduur bereikt hebben. 

 – Verdichting. Diverse steden kampen met een verdichtings- en verstedelij-

kingsopgave die deels in bestaande wijken beslag moet krijgen. In kwets-

bare wijken betekent dit vaak het toevoegen van duurdere huur- en 

koopwoningen om meer gemengde woonmilieus te realiseren, nieuwe 

doelgroepen (starters, gezinnen, senioren) aan te trekken en doorstroom 

te stimuleren. De keerzijde is dat dit soms ten koste gaat van openbaar 

groen.  

Verduurzaming Fysieke wijkverbetering Sociale wijkverbetering

• Aardgasvrije wijk
• Energieneutrale wijk
• Energiebesparing

gebouwde omgeving
• Klimaatadaptatie
• Opwekken duurzame

energie

• Renovatie woningen
• Sloop en nieuwbouw
• Aanpak openbare ruimte
• Verdichting
• Gemengde woonmilieus
• Verbetering voorzieningen

• Armoede en schulden
• Werkloosheid
• Lage participatiegraad
• Eenzaamheid
• Gezondheidsachterstand
• Gebrek aan sociale cohesie
• Onveiligheid
• Overlast

• Gemeente (RO/Milieu)
• Netbeheerders
• Energie/warmteleverancier
• Woningcorporaties
• Energiecoöperaties
• Particuliere eigenaren

• Woningcorporaties
• Gemeente (RO/Wonen)
• Marktpartijen

(ontwikkelaars, beleggers)
• Bewonersorganisaties
• Vereniging van Eigenaren
• Particuliere eigenaren

• Gemeente (Sociaal domein)
• Zorg, welzijn, hulpverlening
• Politie
• Woningcorporaties
• Scholen
• (Sociaal) ondernemers
• Bewoners(organisaties)

a
m

b
it

ie
s

p
a

rt
ij

e
n

a
m

b
it

ie
s

p
a

rt
ij

e
n



29InhoudCover Samenvatting 1. Inleiding 6. Reflectie2. De wijken 3. De opgaven 4. Samenwerking 5. Koppelkansen

Betere wijken dankzij de energietransitie? / 3. Opgaven op wijkniveau

 – Soms wordt de wijkverbetering juist benut voor verdunning. In Rolducker-

veld is het de ambitie om het aantal woningen de komende vijftien jaar met 

circa 30 procent te verminderen om te anticiperen op bevolkingskrimp.

 – Aanpak openbare ruimte. In verschillende wijken is de openbare ruimte 

sleets en verouderd. Soms is sprake van parkeeroverlast. Een opknapbeurt 

biedt kansen voor een kwaliteitsimpuls, bijvoorbeeld door de gebruiks-

waarde van groen en de verblijfskwaliteit (spelen, ontmoeting) te verbe-

teren, problemen met verkeersveiligheid aan te pakken of de aansluiting 

met groenstructuur buiten de wijk te versterken.

 – Aanpak riolering. In enkele wijken ligt er ook een ondergrondse opgave, 

omdat de riolering toe is aan groot onderhoud. Het is kansrijk om dergelijke 

infrastructurele werkzaamheden af te stemmen met de aanpak van de 

openbare ruimte, niet alleen uit oogpunt van efficiency, maar ook omdat 

hier koppelkansen aandienen, bijvoorbeeld voor maatregelen voor klimaat-

adaptatie.

 – Verbetering voorzieningen. In enkele wijken ligt er ook een opgave in de 

voorzieningenstructuur in de wijk. Bijvoorbeeld in Meerzicht beoogt men 

de uitstraling van winkelvoorzieningen te verbeteren en in Zuidhoven 

worden onderwijs- en sportvoorzieningen geherhuisvest. 

Sociale	wijkverbetering
Voor de aanpak van sociaal-maatschappelijke 

vraagstukken loopt in verschillende wijken, 

zoals Overvecht-Noord, Selwerd en Zwanenveld, een gebieds-gerichte 

aanpak of een programma om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. 

Hierin werken uiteenlopende partijen samen: naast de gemeente zijn er 

vaak woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, bewoners en (sociaal) 

ondernemers betrokken. In enkele wijken staat een gebiedsgerichte leef-

baarheidsaanpak nog in de kinderschoenen, maar is er al wel een wijkana-

lyse uitgevoerd. Daarnaast wordt in alle wijken vanuit reguliere activiteiten 

(sociaal domein, wonen, zorg en welzijn) inzet geleverd, zonder dat er een 

specifiek gebiedsgericht leefbaarheidsprogramma is opgetuigd. Ook zonder 

wijkaanpak verhuurt de woningcorporatie immers huizen, onderhoudt de 

gemeente de openbare ruimte en ondersteunen zorgorganisaties cliënten.

Tellen en vertellen
Om inzicht te krijgen in de sociaal-maatschappelijke opgave baseren 

sommige gemeenten zich naast statistische en demografische cijfers (tellen) 

ook op subjectieve informatie van bewoners en/of sociale professionals 

werkzaam in de wijk (vertellen). Deze kwalitatieve informatie is vaak essen-

tieel om statistische gegevens te kunnen duiden en interpreteren. Soms 

Tabel 3: Combinaties van fysieke opgaven op wijkniveau  
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hanteert men gestructureerde vragenlijsten die steekproefsgewijs worden 

afgenomen, maar soms wordt via kwalitatieve weg kennis verkregen, zoals 

door gesprekken met sleutelpersonen (Wildemanbuurt) of door informele 

gesprekken met bewoners aan te knopen tijdens wijkevenementen (Pen- 

drecht en Groenoord). In de wijk Meerzicht in Zoetermeer zijn via storytelling 

verhalen van bewoners opgehaald (zie kadertekst). 

Storytelling	in	Meerzicht:	open	gesprekken	met	bewoners	
In de Zoetermeerse wijk Meerzicht is een pilot-wijkverkenning gestart 

met als doel tot een samenhangend plan en ontwikkelstrategie te 

komen om aantoonbare, merkbare en zichtbare verbeteringen in de 

leef- en woonomgeving van de inwoners te realiseren. Eerst is een wijk-

analyse uitgevoerd (‘Wat is er?’), waarbij de gemeente zich enerzijds 

baseert op beschikbare data van de wijk en bestaande ambities (van 

gemeente en partners) en anderzijds op de betekenis die wijkbewoners 

toekennen aan het gebruik en inrichting van hun directe leef- en woon-

omgeving. Dit laatste ontdekt de gemeente door middel van open 

gesprekken met bewoners. Hiervoor is een storytelling-methodiek 

toegepast: bewoners is gevraagd ‘hun verhaal’ over de wijk te vertellen. 

De gemeente maakt gebruik van het model ‘Positieve Gezondheid 

Gemeenschap’ dat ze ontwikkelde op basis van het model ‘Positieve 

Gezondheid Individuen’: zeven thema’s worden aan de hand van story-

telling besproken met bewoners. De rode draden die uit de verhalen 

naar voren komen fungeren als input voor de wijkontwikkelstrategie. 

Enkele gemeenten ontwikkelden geavanceerde data-instrumenten waarmee 

de sociale staat van een wijk in kaart wordt gebracht met zowel objectieve als 

subjectieve indicatoren (bijvoorbeeld het Groningse wijkkompas en de 

gemeentelijke wijkprofielen in Rotterdam). Sommige gemeenten, bijvoor-

beeld Amsterdam, schakelen een gespecialiseerd bureau in om met behulp 

van bestaande methodieken inzicht te krijgen in de sociale draagkracht en 

weerbaarheid van bewoners.

Buurtfoto Wildemanbuurt
In het kader van de integrale aanpak sloegen het Stadsdeel Nieuw-West 

en de woningcorporaties Eigen Haard en Stadgenoot de handen ineen 

om de Wildemanbuurt te verbeteren op zowel sociaal als economisch 

en fysiek gebied. Om tot een gezamenlijk uitgangspunt te komen voor 

de wijkaanpak is een adviesbureau ingeschakeld om de Wildemanbuurt 

te analyseren en een buurtfoto te maken. Deze buurtfoto is een soort 

nulmeting van hoe een buurt of wijk er op dat moment op sociaal, 

fysiek en economisch gebied voor staat. 

De basis van deze foto bestaat uit een sociale index op buurtniveau. Dit 

is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat op vier dimensies 

inzicht geeft in de staat van een buurt: de competenties van bewoners, 

de leefomgeving, meedoen en binding.

De scores op deze dimensies worden bepaald op basis van zowel 

subjectieve gegevens (beleving van bewoners) als objectieve gegevens 

(kerncijfers en registraties). In de systematiek van de sociale index 

bepalen meerdere indicatoren gezamenlijk de scores op deze vier 

dimensies. Om de buurtfoto vervolgens scherper te maken, wordt dit 

aangevuld met deskresearch naar bestaande onderzoeken en interven-

ties in de buurt. Met kaartbeelden kan worden ingezoomd tot op 

complexniveau.

Stapeling	van	sociale	problematiek	
De analyse van beleids- en plandocumenten en de kennismakingsgesprekken 

maakt duidelijk dat in het merendeel van de wijken sprake is van een stapeling 
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van sociale problemen, zowel bij individuele huishoudens als in het publieke 

domein. In veel beleidsdocumenten (wijkvisies, uitvoeringsagenda’s, gebieds-

plannen etc.) wordt gewezen op ‘achter-de-voordeur-problematiek’ bij een 

grote groep bewoners. Hiermee doelt men op een cumulatie van sociale 

problemen die zich vaak voordoen bij huishoudens met een laag inkomen; 

denk aan (dreigende) schulden, eenzaamheid, psychische problemen, 

alcohol- en drugsverslaving, opvoedingsproblematiek, huiselijk geweld en 

ongezonde leefstijlen. Soms wordt ook wel gesproken van ‘multiprobleemge-

zinnen’. 

In enkele wijken worden factoren benoemd die bewoners belemmeren om 

‘mee te doen’, zoals laaggeletterdheid en een gebrekkige beheersing van de 

Nederlandse taal, maar ook het wantrouwen in de overheid. In veel wijken is 

sprake van ervaren overlast van buren en buurtgenoten. De omgangsvormen 

in het publieke domein staan onder druk en onder wijkbewoners heerst een 

gevoel van onveiligheid, dat niet altijd gestaafd kan worden op basis van regis-

traties en meldingen. 

We onderscheiden de volgende sociaal-maatschappelijke opgaven op 

wijkniveau: 

 – Armoede	en	schulden.	Het aandeel bewoners van deze wijken dat leeft in 

een armoedesituatie is hoog. Zo ligt het percentage armoedehuishoudens 

in de Abdij- en Torenbuurt met 30 procent dubbel zo hoog als het stedelijk 

gemiddelde. In Zwanenveld leeft 26 procent van een inkomen op of onder 

110 procent van het sociaal minimum, in Pendrecht is dit 22 procent. In 

Rolduckerveld geldt dit zelfs voor ruim een derde van de bewoners. In 

Zandweerd verklaart 11 procent van de bewoners (zeer) slecht rond te 

kunnen komen van hun inkomen. In onder andere Emmerhout kampen 

huishoudens met energiearmoede: de slecht geïsoleerde huizen veroor-

zaken een hoge energierekening. Dit speelt niet alleen bij huurders, maar 

ook bij woningeigenaren. Dit maakt dat de mogelijkheden voor woningei-

genaren om te investeren in de verduurzaming soms nihil zijn.

 – Werkloosheid. In de meeste wijken ligt de maatschappelijke participatie-

graad laag. Relatief veel bewoners leven van een bijstandsuitkering.  

Het merendeel van de gemeenten benoemt de hoge werkloosheid: zo 

heeft bijvoorbeeld in Zuidhoven en Overvecht 18 procent van de inwoners 

een bijstandsuitkering. In Rolduckerveld heeft 10 procent een bijstands- 

uitkering en bijna 10 procent een arbeidsongeschiktheidsuitkering.  

In Pendrecht leeft 16 procent van de huishoudens van een bijstand-, werk-

loosheid- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 – Ongezonde leefstijlen. Dit gaat zowel over de gezondheidsbeleving van 

bewoners zelf, als over harde cijfers over (on)gezond gedrag in de wijk.  

Zo ervaart slechts 64 procent van de inwoners van Groenoord de eigen 

gezondheid als goed (tegenover 78% in heel Schiedam). En in Zwanenveld 

zegt 67 procent van de bewoners aan een goede of zeer goede gezondheid 

te hebben. In Emmerhout meldt de gemeente dat er sprake is van alcohol-

problematiek. Ook kampt de helft van de inwoners met overgewicht. In 

Meerzicht sporten bewoners beduidend minder dan gemiddeld in Zoeter-

meer (44% versus 56%) en in flats in Zandweerd Noord komen ouderen 

moeilijk in beweging.

 – Eenzaamheid speelt in meer dan de helft van de wijken een grote rol.  

In Selwerd ervaart 1 op de 7 inwoners een hoge mate van eenzaamheid. 

Vooral onder ouderen is eenzaamheid een steeds groter wordend 

probleem. In Zuidhoven geeft meer dan de helft van de 65-plussers aan 

zich sociaal eenzaam te voelen en in Rolduckerveld voelt 63 procent van 

deze groep zich eenzaam. Volgens de GGD in Kerkrade is er een duidelijk 

verband tussen eenzaamheid en armoede en opleiding.

 – Vergrijzing. Veel wijken kennen een vergrijzende bevolking. Als gevolg van 

het steeds langer thuis wonen (als gevolg van de scheiding van wonen en 

zorg) stelt dit nieuwe eisen aan de leefomgeving: er moeten voldoende 

passende woningen zijn, met passende voorzieningen in de buurt. Ook 

doet het een beroep op onderlinge (mantel)zorg en steunnetwerken van 

bewoners: beschikken buurten waar veel hulpbehoevende inwoners bij 

elkaar wonen over voldoende sociale draagkracht?
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 – Gebrek	aan	sociale	samenhang is in veel wijken aan de orde. Onder 

andere als gevolg van snelle doorstroming en het wegtrekken van bewo-

ners die het zich kunnen veroorloven, staat onderlinge binding en contact 

in veel wijken onder druk. Er is sprake van anonimiteit en terugtrekgedrag. 

Daar tegenover staan wijken of deelbuurten met relatief hechte sociale 

banden.

 – Jongerenoverlast. In veel wijken wordt melding gemaakt van jongereno-

verlast. Soms hangt dit samen met een gebrek aan voorzieningen, bijvoor-

beeld omdat jongerencentra gesloten zijn. Soms is er sprake van criminele 

jongerengroepen die zich bezighouden met drugshandel. 

 – Criminaliteit en onveiligheid. Naast vormen van (woon)overlast van 

buren en ‘verwarde personen’ is in enkele wijken sprake van high impact 

crime (geweld, overvallen, woninginbraken). Ook wordt in verschillende 

wijken melding gemaakt van ondermijning: criminele netwerken opereren 

er vooral onderhuids en onzichtbaar, maar dit heeft wel invloed op sociale 

structuren en op het onderlinge vertrouwen. In sommige wijken springt 

het snelle tempo waarmee ondernemers starten en failliet gaan in het oog. 

Er zijn vermoedens dat er in deze ondernemingen ondermijnende activi-

teiten plaatsvinden. 

Tabel 4: Combinaties van sociaal-maatschappelijke opgaven op wijkniveau  

(wijken in willekeurige volgorde weergegeven)
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Een	wijkgerichte	aanpak	is	een	samenspel	tussen	drie	typen	partijen:	de	
gemeente	zelf,	de	partnerorganisaties	die	actief	zijn	in	of	rond	de	betref-
fende wijk en bewoners. Elke partij heeft een eigen dynamiek. Hoe komt 
interne samenwerking tot stand bij de betrokken gemeenten? Met welke 
externe	partijen	wordt	samenwerking	gezocht?	En	hoe	worden	bewoners	
betrokken bij de analyse en planvorming voor hun wijk?

Gemeenten omvatten niet alleen het ambtelijk apparaat dat beleid ontwik-

kelt, het college dat besluiten neemt en de gemeenteraad die democratische 

legitimiteit verleent. Ook binnen de gemeentelijke organisatie maakt een 

wijkgerichte aanpak het vaak noodzakelijk om buiten platgetreden paden te 

treden. Het vraagt van beleidsambtenaren om verbindingen te leggen tussen 

verschillende afdelingen en beleidssectoren die niet van nature gewend zijn 

om met elkaar samen te werken. Dit geldt uiteraard ook als het op de uitvoe-

ring aankomt. 

De energieopgave vereist dat er wordt samengewerkt met externe partijen, 

zoals woningcorporaties en andere gebouweigenaren, energie- en warmtele-

veranciers en netbeheerders. Daarnaast kent iedere wijk een breed palet aan 

organisaties, instellingen, ondernemers en verenigingen op diverse terreinen 

waarmee, afhankelijk van de opgave, ook samengewerkt moet worden. Denk 

aan partijen op het gebied van wonen (corporaties), zorg (sociaal wijkteam, 

zorgorganisaties), veiligheid (politie), onderwijs (scholen, voor- en naschoolse 

opvang), welzijn (buurthuizen), sport, cultuur, enzovoorts. 

Wijkbewoners tenslotte, vormen geen homogene groep. Grofweg zijn er drie 

categorieën te onderscheiden: formele huurders- en bewonersorganisaties 

die vaak betrokken worden bij de beleids- en planvorming voor hun wijk.  

Daarnaast zijn in veel wijken bottom-up initiatieven of tijdelijke bewoners- 

verbanden actief rond een specifiek onderwerp of doel, bijvoorbeeld energie-

coöperaties. Tot slot is er de categorie niet-betrokken en niet-georganiseerde 

bewoners, die vaak moeilijk bereikbaar zijn. 

4. Coalitievorming en samenwerking 

Wat is integraal samenwerken?
In de publicatie Naar een wendbare wijkaanpak (2018) onderzocht Plat-

form31 de randvoorwaarden voor een effectieve wijkgerichte aanpak. 

Sectoroverstijgend samenwerken is een belangrijke succesfactor, zowel 

binnen de gemeentelijk organisatie als met externe partners. Door 

problemen en knelpunten te verbinden met de andere beleidsopgaven, 

disciplines en ontwikkelingen, kunnen belangen en ambities worden 

gekoppeld en interactie-effecten worden gerealiseerd. Alleen: integraal 

werken betekent niet alles met alles verbinden en iedereen overal bij 

betrekken. Het gaat er vooral om dat sectorale partijen hun eigen taken 

zo goed mogelijk uitvoeren, en dat ze daarbij op de hoogte zijn van de 

rollen en activiteiten van andere partijen in de wijk. Het is cruciaal om 

verder te kijken dan de eigen sectorale doelstellingen én om oog te 

hebben voor effecten op lange termijn. Gezamenlijk meerwaarde kan 

pas worden gecreëerd als alle partijen zichzelf zo nu en dan de vraag 

stellen: wat betekent datgene wat ik in deze wijk doe voor andere 

beleidsterreinen?



35InhoudCover Samenvatting 1. Inleiding 6. Reflectie2. De wijken 3. De opgaven 4. Samenwerking 5. Koppelkansen

Betere wijken dankzij de energietransitie? / 4. Coalitievorming en samenwerking

4.1 Samenwerking binnen de gemeente
De samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie betreft enerzijds 

samenwerking binnen de ambtelijke organisatie en anderzijds samenwerking 

met de raad en het college. De deelnemers hebben hiermee uiteenlopende 

ervaringen. Het grote belang van een goede samenwerking en afstemming 

binnen de gemeentelijke organisatie wordt door alle deelnemers onder-

schreven.  

Verduurzaming	–	Fysieke	wijkverbetering	–	Socialewijkverbetering
Bij slechts een minderheid van de deelnemers is binnen de ambtelijke organi-

satie een samenwerkstructuur zichtbaar waarin twee of drie van de eerderge-

noemde domeinen vertegenwoordigd zijn. Zoals bijvoorbeeld in Den Haag. 

Daar is binnen de dienst Stadsbeheer ‘het team Energietransitie’ opgericht 

waarin ook het sociaal domein is vertegenwoordigd doordat ook wijkmana-

gers zijn betrokken. Bij een aantal andere deelnemers wordt er ad hoc of tijde-

lijk samengewerkt tussen verschillende afdelingen aan bijvoorbeeld een 

verkenning of aan gemeentelijk beleid. In enkele gevallen, zoals in Zoeter-

meer, is er ook al sprake van een samenwerkstructuur op wijkniveau waarin 

vanuit de gemeente de verschillende domeinen vertegenwoordigd zijn. Dit is 

deels te verklaren doordat velen nog aan het verkennen zijn en er vaak ook 

nog geen sprake is van een samenwerkingsvorm voor de energieopgave.

Intern	Platform	in	Zoetermeer
In Zoetermeer is voor de wijkverkenning een intern platform opgericht, 

waarin een breed scala aan afdelingen en diensten vertegenwoordigd 

zijn: Sociaal domein (Wmo en inkomen), Stedelijke ontwikkeling 

(wonen, economie, duurzaam en groen), Stadsbeheer, Veiligheid 

Vergunningen Handhaving, Communicatie, Vrije tijd (cultuur, sport en 

groen-spelen-leren), Financiën en Control (datagedreven werken).

Verschillende deelnemers geven aan dat samenwerking tussen de verschil-

lende domeinen noodzakelijk is, maar dat dit ingewikkeld is. Het (ambtelijk) 

systeem is hier volgens sommigen niet op ingericht, en de invloed die zij zelf 

hebben om hierin de noodzakelijke veranderingen aan te kunnen brengen is 

gering. Het belang van langdurig goede samenwerking tussen beleidssec-

toren binnen de gemeente is volgens de deelnemers zeer groot. In paragraaf 

4.4 gaan we dieper in op de verschillende vormen waarop samenwerking 

tussen de afzonderlijke sporen tot stand komt. 

Zwanenveld	leefbaar	en	aardgasvrij:	samen	de	wijk	in	
In de Nijmeegse wijk Zwanenveld ging in 2018 het tweejarige programma 

‘Leefbaar Zwanenveld’ van start. Het programma heeft tot doel de leef-

baarheid in Zwanenveld te vergroten. Gemeente, woningcorporaties, 

welzijnsinstelling Bindkracht10 en politie leveren binnen dit programma 

extra inzet. Het team gaat de buurten in om contact te leggen met inwo-

ners, en ondersteunt initiatieven van inwoners. In juni 2019 startte daar-

naast het traject aardgasvrij Zwanenveld. Inmiddels wordt op deze twee 

trajecten steeds meer samengewerkt. Het team Aardgasvrij sluit regel-

matig aan bij team Leefbaar om met inwoners in gesprek te gaan. Ook 

worden informatieavonden voor wijkbewoners over aardgasvrij en ener-

giebesparing georganiseerd, waar het team van Leefbaar Zwanenveld 

aansluit. Beide teams ontdekken zo gezamenlijk hoe leefbaarheid aan de 

energietransitie gekoppeld kan worden.

De Raad en het College
Bij de samenwerking met de gemeenteraad wordt de complexiteit van de 

opgave door sommigen als drempel gezien. Tijdens een discussie vertelde 

een deelnemer bijvoorbeeld dat het niet gemakkelijk is om raadsleden te 

informeren over de complexe materie rond de warmtetransitie, waarin 

iedereen bovendien zelf nog lerende is. Dit speelt bijvoorbeeld rondom de 
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inzet van verschillende warmtebronnen en de werking, betrouwbaarheid en 

toekomstbestendigheid van deze bronnen. Je kunt je afvragen, aldus de deel-

nemer, of het überhaupt mogelijk is om raadsleden zodanig te informeren dat 

zij zich een gefundeerde mening kunnen vormen over deze materie en dan 

ook nog gekoppeld aan wijkspecifieke situaties. “Wij vinden het al lastig en het 

is ons werk.” Er is behoefte aan betere ondersteuning van raadsleden op dit 

vlak.

De rol van de raad in de energietransitie
Uit eerdere trajecten van Platform31 en partners blijkt dat raadsleden 

worstelen met hun rol in de energietransitie en de besluiten die ze daar-

binnen moeten nemen. Om raadsleden en griffiers meer grip te geven 

op deze materie, en op hun rol daarbinnen, organiseert Platform31 in 

2020 meerdere kennissessies. Onderwerpen als rolverdeling, burger-

participatie, communicatie en democratische besluitvorming passeren 

hierbij de revue. Ook worden inzichten gedeeld over besluitvormings-

proces en betrokkenheid van bewoners uit recente projecten van Plat-

form31 rondom de governance van de energietransitie: 

– De publicatie Handreiking Burgerparticipatie in de warmtetransitie 

biedt handelingsperspectief voor gemeenten en gemeenteraden.  

– De community of practice over democratische besluitvorming 

formuleerde zeven lessen die helpen bij het succesvol betrekken van 

bewoners en andere partijen, te lezen in de publicatie: Optimaal 
samenspel voor een aardgasvrije wijk. 

– De publicatie Bewonersinitiatieven en gemeenten in de lokale warm-
tetransitie geeft zicht op de meerwaarde van en de randvoorwaarden 

voor een coöperatieve aanpak van de warmtetransitie.

– Regionale Energie Strategieën als motor van de energietransitie  gaat 

in op de ondersteuning die de energieregio’s nodig hebben voor de 

realisatie van hun energiestrategieën.

https://www.platform31.nl/publicaties/burgerparticipatie-in-de-warmtetransitie
https://www.platform31.nl/publicaties/optimaal-samenspel-voor-een-aardgasvrije-wijk
https://www.platform31.nl/publicaties/optimaal-samenspel-voor-een-aardgasvrije-wijk
https://www.platform31.nl/publicaties/bewonersinitiatieven-en-gemeenten-in-de-lokale-warmtetransitie
https://www.platform31.nl/publicaties/bewonersinitiatieven-en-gemeenten-in-de-lokale-warmtetransitie
https://www.platform31.nl/publicaties/regionale-energie-strategieen-res-als-motor-van-de-energietransitie
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verancier, bewonersorganisaties (particulieren huiseigenaren en huurders) en 

gemeente op regelmatige basis bij elkaar om af verkennen en af te stemmen. 

De focus ligt hier meestal uitsluitend op de energietransitie. De gemeente Den 

Haag werkt opgavegestuurd. In dit kader is er een brede Coalitie Laak opgezet.

Daarnaast wordt de vierjaarlijkse cyclus van verkiezingen en te vormen 

colleges en raden als risicofactor ervaren. Wisselende coalities kunnen leiden 

tot het telkens weer aanpassen van beleid, wat weer effect heeft op lopende 

projecten. Terwijl wijkaanpakken tientallen jaren kunnen beslaan en juist 

gebaat zijn bij een heldere en vaste koers en een lange adem. Het democra-

tisch proces kan invloed uitoefenen op de bewegingsvrijheid en flexibiliteit 

binnen een wijkaanpak. Immers, een besluit dat door het college genomen is, 

kan niet zomaar op basis van voortschrijdend inzicht worden aangepast. Dit, in 

combinatie met de duur van de projecten, vraagt onder andere om een secuur 

vastgelegd mandaat voor de uitvoerende organisatie. De vraag is hoe je dit het 

beste vorm kunt geven.

Tot slot speelt in verschillende gemeenten bestuurlijke versnippering een rol. 

Vraagstukken die op wijkniveau sterk met elkaar verknoopt zijn, zijn regel-

matig verspreid over verschillende bestuurlijke portefeuilles en vaak ook zijn 

de betrokken wethouders van andere politieke huize. Dit kan interne verkoke-

ring in de hand werken. Bestuurders kunnen geneigd zijn het eigen belang te 

laten prevaleren boven het aanjagen van interne gebiedsgerichte samenwer-

king – ze willen immers binnen hun termijn van vier jaar resultaten laten zien.

4.2 Samenwerking tussen gemeente en externe partijen
In het Klimaatakkoord krijgen gemeenten de regierol toebedeeld in de uitvoe-

ring van de wijkgerichte aanpak. Dat is op zichzelf niet verrassend, in het 

verleden vervulden ze die rol immers ook vaak in de wijkaanpak. Toch zijn 

gemeenten zoekende naar de manier waarop die regierol invulling krijgt (zie 

kadertekst Deventer).

Externe samenwerking rond verduurzaming
Het merendeel van de gemeenten heeft een overlegstructuur opgetuigd met 

partijen die in de wijk aan de slag gaan met de energietransitie. In dergelijke 

energiewerkgroepen komen de woningcorporaties, netbeheerder, energiele-

De gemeente als ‘uitnodigende regisseur’
In Deventer treedt de gemeente op als ‘uitnodigende regisseur’: een 

zogenaamde change agent die een kanteling in de markt veroorzaakt, 

met nieuwe mogelijkheden voor private ondernemers. Het streven is 

een aanpak van onderaf met lokale partijen, zodat het programma ook 

aantrekkelijk wordt voor het bedrijfsleven. Het is nadrukkelijk de bedoe-

ling de fossielvrij-opgave te koppelen met andere domeinen, zoals 

wonen (huur en koop), openbare ruimte, energienetwerken en klimaat-

adaptatie (hittestress en wateroverlast). Dit wordt gedaan door het 

bundelen en afstemmen van planningen en programma’s van de part-

ners om daarbij te komen tot een gezamenlijke investeringsagenda, 

zodat optimaal meekoppelkansen benut kunnen worden. Het is niet de 

intentie de bewoners voor te schrijven wat er moet en gaat gebeuren in 

de wijk, maar om samen met partners actief het gesprek aan te gaan 

met bewoners om zo in co-creatie tot optimale oplossingen te komen. 

Ook in de uitvoering is het de bedoeling de kwaliteiten van de inwoners 

te benutten met concrete betrokkenheid en uitvoering. Op die manier 

wordt ook bijgedragen aan het versterken van de participatie en 

arbeidsvaardigheden van bewoners. Om tot betaalbare en sluitende 

businesscases te komen, is het de bedoeling bestaande geldstromen 

van de verschillende stakeholders in de wijk als uitgangspunt te nemen, 

zodat de verschillende onderdelen makkelijker financierbaar worden 

(ook zonder zware publieke financiële inspanningen of risico’s). Hiertoe 

wordt een vernieuwend financieel instrumentarium ontwikkeld (met 

een investeringsplatform en optioneel een fondsenstructuur). 
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Woningcorporaties bezitten een groot aandeel van de woningen in de onder-

zochte vijftien wijken. Veel gemeente geven aan dat de samenwerking met 

woningcorporaties goed is. Men is vaak al gewend om met elkaar samen te 

werken en daardoor zijn de lijntjes kort. Opvallend is dat er vaak vooral met 

één (actieve) corporatie wordt samengewerkt, terwijl er meerdere corporaties 

bezit hebben in de wijk. Daarnaast valt op dat er weinig gesproken wordt over 

de samenwerking met particuliere verhuurders/beleggers. 

Binnen de samenwerking met netbeheerders en (beoogde) warmteleveran-

ciers wordt door veel gemeenten een grote afhankelijkheid ervaren. Dit komt 

bijvoorbeeld doordat de vervangingsdata van het net niet bekend zijn of 

omdat er onduidelijkheid is over de exploitatie en de kosten van het (nieuwe) 

warmtenet. Ook een monopoliepositie van marktpartijen rondom het 

toekomstige warmtenet baart een deel van de gemeenten zorgen. 

Veel gemeenten huren externe expertise in om hen te ondersteunen bij de 

energietransitie. Dit zijn bijvoorbeeld (geo-)informatiebedrijven die specifieke 

data leveren. Maar vaker nog betreft het adviesbureaus of gespecialiseerde 

procesbegeleiders die helpen bij het maken van beleid of het uitrollen van een 

bepaalde aanpak (bijvoorbeeld rondom bewonersparticipatie).  

Naast de samenwerking op het niveau van de wijk participeren sommige 

gemeenten binnen bredere regionale samenwerkingsovereenkomsten 

rondom de energietransitie. Hierbinnen worden kennis en ervaringen gedeeld 

met stakeholders, de betreffende provincie en andere gemeenten. Inhoude-

lijk gaat het hier vaak over de technische aspecten van de transitie.  

Opgavegestuurd werken in Laak
In Laak in Den Haag werkt men opgavegestuurd in het Haagse 

Programma Wijkaanpak. Binnen dat programma zijn inmiddels 41 

projecten opgezet in Haagse aandachtswijken. Door gebruik te maken 

van de aanwezige energie en netwerken in de wijk wordt in uiteenlo-

pende experimenten gewerkt aan vier opgaven: vergroening van de 

binnenstad, kansen en gelijkheid voor kinderen, laaggeletterdheid en 

Verduurzaming Laak (gericht op energietransitie en klimaatadaptatie). 

Bij die opgaven horen opgaveteams. In het opgaveteam Verduurza-

ming Laak zitten vertegenwoordigers van geo-informatiebedrijven, 

het stadsdeel, de dienst Stadsbeheer, de dienst Stedelijke ontwik-

keling, een onderzoeks- en adviesbureau en mensen van de Haagse 

Hogeschool. Samen onderzoeken deze partijen welke aanvullingen er 

kunnen worden gedaan op het reguliere top-down beleid. 

De droom- en leefwereld van mensen wordt verbonden met de 

verduurzamingsopgave en, op de achtergrond, de systeemwereld 

van het planproces. Er is een Coalitie Laak met partners om snel te 

kunnen schakelen. In die coalitie zitten de Haagse Hogeschool, het ROC 

Mondriaan, twee woningcorporaties (Staedion en Vestia), opbouw- en 

welzijnswerk, twee bedrijvenverenigingen, het Laaktheater, MooiWel-

zijn en de gemeente zelf. Als er in de wijk een (bottom-up of top-down) 

initiatief wordt ondernomen met drie of meer betrokken partijen is dat 

initiatief automatisch onderdeel van de Coalitie Laak. 

Door het opgavegestuurd werken wil de gemeente bewoners aansporen 

om hun eigen belangen na te streven. Verduurzaming wordt gezien als 

een potentiële ingang tot de leefwereld van bewoners. In die leefwe-

reld vormen financiën een belangrijk punt van zorg; sommige mensen 

kunnen hun energierekening niet betalen en er is veel werkloosheid. 

Daar zit echter ook een kans, aangezien de energietransitie ook meer 

werk kan opleveren. 
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Regionale	afstemming	in	de	Brabantse	Energiecorridor
Tilburg doet mee in De Brabantse Energiecorridor. Aanleiding is de 

verbreding van de A58: Rijkswaterstaat gaat deze snelweg de komende 

jaren op innovatieve wijze verbreden. Daarbij kijken ze ook naar moge-

lijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Daarnaast wordt in 

2019 gestart met de landschapsvisie A58 waarbinnen het thema 

energie nadrukkelijk wordt meegenomen. In het programma verkennen 

Hart van Brabant (met daarbinnen Tilburg), Metropoolregio Eindhoven, 

de gemeente Breda en Rijkswaterstaat samen de potenties: wat zijn de 

mogelijkheden voor grootschalige duurzame energiewinning rond de 

A58? En wat zijn de mogelijkheden tot opslag van energie rond de A58?

Externe samenwerking rond fysieke wijkverbetering
De samenwerkingspartners op het gebied van duurzaamheid en de fysieke 

wijkverbetering overlappen veelal. Zo zijn ook hierbinnen woningcorporaties 

en bewonersorganisaties belangrijke partners, maar de personen en afde-

lingen binnen deze organisaties zijn vaak anderen dan de betrokkenen bij de 

warmtetransitie. Met netbeheerders en energieleveranciers wordt soms 

samengewerkt als gaat om koppelkansen rondom de aanleg van warmte-

netten en de aanpak van de openbare ruimte. In enkele gemeenten wordt de 

samenwerking rond de aanpak van de openbare ruimte breder opgezet: zo 

wordt in Meerzicht samenwerking gezocht met de winkeliersvereniging, 

onderwijsinstellingen en Staatsbosbeheer. 

Staatsbosbeheer als partner in de wijkaanpak
Omdat uit de literatuur over stedelijk groen blijkt dat niet alleen het  

groen in de wijk, maar ook het aanpalend groen buiten de wijk relevant  

is, ging Zoetermeer in gesprek met Staatsbosbeheer (SBB). SBB is  

eigenaar en beheerder van diverse groene gebieden en cultuurhistori- 

sche elementen van nationaal niveau in en rondom steden. Met het 

programma Groene Metropool wil Staatsbosbeheer deze gebieden 

versterken en verder verbinden met de stad, om daarmee bij te dragen 

aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat; een groene en ge- 

zonde omgeving, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. De 

Balij, gelegen naast de wijk Zoetermeerse wijk Meerzicht, is zo’n gebied.
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Externe	samenwerking	rond	sociale	wijkverbetering
De partners rondom de sociale wijkverbetering staan in veel gevallen los van 

de fysieke- en verduurzamingspartners in de wijk. Al is er in enkele 

gemeenten een opbouwwerker actief die de schakel vormt tussen de 

verschillende opgaven in de wijk. Naast woningcorporaties en bewonersorga-

nisaties wordt binnen dit spoor samengewerkt met andere partijen, zoals 

zorgorganisaties en welzijnsinstellingen (beide zijn vaak betrokken bij het 

sociaal wijkteam) en de politie (de wijkagent). Een enkele gemeente legt ook 

actief de verbinding met het gemeentelijk werkbedrijf, de schuldhulpverle-

ningsorganisatie of onderwijsinstellingen. 

Verschillen	in	visie
Wat opvalt is dat samenwerkingspartners niet altijd de visie, ambitie en/of 

beoogde aanpak delen met de gemeente. Verschillende gemeenten 

worstelen hiermee. Zo heeft een commerciële warmteleverancier een winst-

oogmerk en is niet gebaat bij garanties over warmtekosten en woonlasten op 

langere termijn. Ook hebben sommige corporaties een andere visie dan de 

gemeente: zo kunnen ze betaalbaarheid voor de bewoner belangrijker vinden 

dan duurzaamheid in milieutechnische zin. Tevens beperken sommige corpo-

raties zich strikter tot hun kerntaak (aanbieden van huurwoningen voor 

mensen met lagere inkomens). Zij vinden daarmee dat het niet hun taak is om 

zich breder in te zetten voor de wijk. Vaak voeren corporaties hierbij financiële 

argumenten op: ze zeggen niet over de middelen te beschikken om breder 

actief te zijn. En als er meerdere corporaties in een wijk actief zijn, valt op dat 

het zeker niet vanzelfsprekend is dat corporaties onderling en de gemeente 

op een lijn zitten wat betreft keuze van het warmtealternatief, wijze van reno-

veren en de fasering van de plannen. 

Het Wijkbedrijf en de buurtregisseur van Selwerd
Bij de wijkvernieuwing in de Groningse wijk Selwerd spelen het Wijkbe-

drijf Selwerd en de buurtregisseur een belangrijke verbindende rol. Het 

Wijkbedrijf is een plek in de wijk voor en door bewoners, waar bewoners 

zelf projecten opzetten en uitvoeren voor de wijk. Dit kan gaan om 

betaald werk, maar ook om vrijwilligerswerk. Dit varieert van een buurt-

conciërge tot een platform voor ondernemers, een juridisch spreekuur 

en een wijkgilde of wijkleerbedrijf (hierbij worden bewoners uit de wijk 

in de wijk opgeleid). Uiteraard kunnen hier ook duurzaamheidspro-

jecten een plek krijgen. 

Vanuit dit wijkbedrijf is een buurtregisseur aangesteld als onafhanke-

lijke, professionele vertegenwoordiger van de wijkbewoners richting 

gemeente, corporaties en het sociaal wijkteam, én als aanjager van 

bewonersinitiatieven. Het is de bedoeling dat de wijk deze persoon 

aanstuurt (en niet de gemeente of woningcorporatie). Vanwege de inte-

grale bril van bewoners betekent dit dat de buurtregisseur zich bezig-

houdt met zeer uiteenlopende thema’s: van energie tot zorg.
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Rolduckerveld, Kerkrade
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4.3 Bewonerscommunicatie en -participatie
Dat het betrekken van bewoners belangrijk is, komt in elke wijk ter sprake. 

Hoe met de bewoners wordt omgegaan en samengewerkt, varieert echter 

sterk. De wijze waarop en de mate waarin bewonersparticipatie gestalte krijgt, 

is bovendien afhankelijk van het stadium in het planproces waarin gemeenten 

zich bevinden. 

Mate	van	participatie
De participatieladder is een veelgebruikt instrument om te bepalen in welke 

rol bewoners betrokken worden bij beleid- en planvorming en welke mate van 

invloed ze daarbij kunnen uitoefenen (zie figuur 5). In de meeste wijken is de 

eerste trede van bewonersparticipatie (inspraak, informeren) inmiddels 

bereikt. Zowel voor het traject richting aardgasvrij, als voor de verbeteren van 

de leefbaarheid, wordt ingezet op het betrekken van bewoners bij de beleids- 

en planvorming. 

Figuur 5: Participatieladder

Bron: Edelenbos en Monnikhof (2001)

Vroegtijdig	met	Leidse	bewoners	in	contact
In Zuidhoven is nadrukkelijk gekozen voor vroegtijdige betrokkenheid 

van de bewoners. Daarom ging de gemeente, voordat het ontwikkelper-

spectief Zuidwest werd opgesteld, de wijk in voor onderzoek onder 

bewoners en andere stakeholders. Eén van de belangrijkste bevindingen 

was dat bewoners over het algemeen nauwelijks besef hadden van/

betrokken waren bij ontwikkelingen in de wijk. Punten van zorg die gedu-

rende dit proces door bewoners werden aangekaart waren gezondheid, 

verkeersveiligheid, de kwaliteit van het groen, de hoogte van budgetten 

voor de wijk, werkgelegenheid voor jongeren en voorzieningen voor 

ouderen. Resultaten van het onderzoek vormden de basis voor de wijk-

analyse van Leiden Zuidwest. Deze analyse werd vervolgens verder 

verdiept met huiskamergesprekken, een digitaal wijkpanel, een projec-

tenmarkt en inspiratiesessies ten behoeve van een concrete agenda.

Sommige gemeenten vinden het bijzonder belangrijk om bewoners te raad-

plegen voordat er sprake is van een concreet plan. Terwijl anderen juist 

geneigd zijn het contact uit te stellen totdat er plannen op tafel liggen – zij 

vinden het moeilijk om zonder concreet verhaal in gesprek te gaan met bewo-

ners. Enkele gemeenten zijn minder ver: zij moeten nog starten met het infor-

meren en betrekken van bewoners. 

De tweede trede, het raadplegen van en het (gevraagd en ongevraagd) laten 

adviseren door bewoners, past goed bij de fase in het planproces waarin de 

meeste gemeenten nu verkeren: men is op zoek naar draagvlak. De wijze 

waarop bewoners worden benaderd varieert: van buurtgerichte inloopavonden 

(Overvecht-Noord) en schriftelijke enquêtes (De Nijverheid) tot een social 

marketingonderzoek (Pendrecht, zie kadertekst). En van informele gesprekken 

met sleutelpersonen in de wijk (Wildemanbuurt) tot een pannenkoekenkraam 

op een wijkfestival om met bewoners aan de praat te raken (Groenoord). 

Meebeslissen

Coproduceren

Adviseren
Mate van
interactief
beleid

Raadplegen

Informeren
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Social	Marketingonderzoek	Pendrecht
De gemeente Rotterdam voerde onder bewoners van Pendrecht een 

social marketingonderzoek over aardgasvrij wonen uit. Social marke-

ting is het toepassen van commerciële marketingconcepten en -tech-

nieken om maatschappelijke gedragsverandering te bewerkstelligen. 

De methode focust op gedragsverandering: het doel is om mensen te 

bewegen tot het accepteren, aanpassen of loslaten van bepaalde 

ideeën, houdingen, acties of gedrag. De methode biedt de gemeente 

inzicht in de belevingswereld en de behoeften, barrières en motivaties 

van bewoners in Pendrecht om over te stappen naar aardgasvrij wonen. 

Op deze belevingswereld kunnen de gemeente en de stakeholders hun 

boodschap van een interventie of campagne afstemmen. Dat is de 

volgende stap: de gemeente gaat samen met de stakeholders in de wijk 

aan de slag met het formuleren van een aanpak op specifieke onder-

delen. Hiermee kan worden ingezet op enerzijds een lange termijn 

aanpak, en anderzijds op quick wins.

In Overvecht-Noord is een voorbeeldwoning ingericht om voor bewoners 

tastbaar te maken wat de transitie naar aardgasvrij betekent; daarbij is ook de 

tuin klimaatvriendelijk gemaakt. Ook in Nieuwborgen is een modelwoning 

gerealiseerd. Hier krijgen bewoners zelfs de mogelijkheid een nacht in de 

woning te logeren, zodat ze aan den lijve kunnen ondervinden hoe het is om 

energieneutraal te wonen.

Sommige gemeenten geven bewoners een actieve rol in de uitwerking van de 

verduurzamingsplannen, zoals bijvoorbeeld Schiedam (met de bewoners-

werkgroep Energiek Groenoord). Van twee gemeenten is bekend dat ze gelijk 

optrekken met bewoners bij het verbinden van de leefbaarheids- en verduur-

zamingsopgave (coproduceren). In Selwerd (Groningen) stelt de gemeente 

met professionals én bewoners een Wijkenergieplan op als onderdeel van het 

Gasvrij	Thuis:	voorbeeldwoning	in	Overvecht-Noord
In 2018 opende de gemeente Utrecht een aardgasvrije voorbeeldwo-

ning in Overvecht-Noord: het Gasvrij thuis. In deze woning kunnen 

bewoners terecht voor advies en vragen omtrent energiemaatregelen 

tijdens rondleidingen, inloopmomenten en workshops. Deze ‘bijna-

energieneutrale‘ woning heeft onder andere een warmtepomp op 

zolder, een inductiekookplaat in de keuken, ventilatiesysteem voor 

frisse lucht, maar bijvoorbeeld ook een klimaatadaptieve tuin. Zo 

krijgen bewoners een concreet beeld van welke stappen ze kunnen 

zetten richting een aardgasvrije woning.

integrale wijkverbeteringstraject ‘Sunny Selwerd’. Dit wijkenergieplan bestaat 

uit een keuze voor het energiescenario 2035, een roadmap en een uitvoe-

ringsprogramma. En in de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen zijn de twee 

verenigingen dorpsbelangen partner in de proeftuin en werken ze momenteel 

mee aan de uitwerking van de plannen. Het daadwerkelijk meebeslissen over 

bijvoorbeeld warmteoplossingen mogen bewoners (nog) niet, maar 

gemeenten zijn ook nog niet zo ver.
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Naast bovenstaande interactieve beleids- en planvorming zijn sommige 

gemeenten actief bezig met het ondersteunen en stimuleren van bewonersi-

nitiatieven die gericht zijn op verduurzaming van hun wijk of buurt. Zowel 

geformaliseerde initiatieven op stadsniveau (energiecoöperaties, stich-

tingen), als meer informele en kleinschalige initiatieven op straat- of buurtni-

veau schieten als paddenstoelen uit de grond, mede omdat gemeenten 

steeds meer ruimte geven hiervoor.

Verschillende	typen	bewoners
In veel wijken wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen bewo-

ners. Zo zijn er actieve en soms ook idealistische bewoners die zich aange-

trokken voelen tot alles rondom de energietransitie en graag actief 

participeren, of veel plezier ervaren in het zich samen met de gemeente 

inzetten voor verbetering van hun wijk in brede zin. Deze groep is relatief 

eenvoudig te betrekken. Maar er is ook een grote groep die moeilijk te bena-

deren is en wantrouwend staat tegenover de plannen van de gemeente en 

hun mogelijke rol daarin (“Ze doen toch wat ze willen”). Daarbinnen valt weer 

onderscheid te maken in:

 – een groep die niet weg kan uit de wijk, maar geen binding heeft, 

 – een groep die weg zal gaan zodra dit mogelijk is, en 

 – een groep die wil blijven en zich ook verbonden voelt met de wijk (veelal 

ouderen). 

Veel gemeenten zien het als een uitdaging om een aanpak te vinden voor het 

aardgasvrij maken van hun wijk die ertoe leidt dat ook kwetsbare groepen 

mee kunnen doen. 

Diverse gemeenten maken ook melding van het belang van personen die de 

rol vervullen van verbindende schakel tussen overheid en bewoner. Dat zijn 

bijvoorbeeld wijkmanagers, gebiedscoördinatoren of buurtregisseurs in 

dienst van de gemeente; in sommige wijken vervullen opbouwwerkers of 

community builders (Den Haag) deze rol. Maar ook actieve bewoners 

vervullen in een aantal gemeenten deze sleutelrol.

4.4 Vier samenwerkingsvarianten 
De aanleiding voor een wijkgerichte aanpak verschilt van wijk tot wijk en voor 

de wijze waarop samenwerking tot stand komt geldt hetzelfde. In hoofdstuk 3 

onderscheidden we drie sectorale sporen, van waaruit een wijkgerichte 

opgaven worden geformuleerd en opgepakt. Omdat de aanleiding en voorge-

schiedenis van de wijkgerichte aanpak in iedere wijk anders is, evenals het 

stadium waarin analyse, visie en planvorming verkeren, zien we in de praktijk 

uiteenlopende manieren waarop samenwerking tussen de drie sporen plaats-

vindt. Soms vindt doorlopend afstemming plaats, en krijgt planvorming 

sector- en spooroverstijgend vorm en inhoud. Er zijn ook wijken waarin deze 

afstemming minder frequent en systematisch gestalte krijgt. 
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Tussen gemeenten is een grote verscheidenheid zichtbaar. Dit hangt onder 

meer samen met de opgaven waarmee partijen aan de slag gaan en de priori-

teiten die op bestuurlijk niveau worden gesteld. Werkt men vooral aan de 

verduurzamingsopgave, dan wordt er samenwerking gezocht met stakehol-

ders die hierbij betrokken zijn, zoals netbeheerders, energiebedrijven, corpo-

raties, andere afdelingen binnen de gemeente, andere gemeenten, andere 

initiatieven. Is de wijkgerichte aanpak sterker gericht op het koppelen van 

verschillende opgaven, dan is dit terug te zien in de samenwerking. Wordt er 

daarnaast ingezet op de aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken, 

dan wordt er samengewerkt met bijvoorbeeld zorgorganisaties, hulpverlening 

en welzijnswerkers.

Op basis van een vergelijking van werkwijzen in de vijftien deelnemende 

wijken, presenteren we een typologie van vier varianten van samenwerking 

om tot wijkgerichte analyse, visie en planvorming te komen. Deze aanvlieg-

routes zijn geabstraheerd van de werkelijkheid: de onderzochte wijken laten 

zich niet rechtstreeks plaatsen in een van de vier typen. Aangezien de kennis-

makingsgesprekken die wij begin 2019 uitvoerden een momentopname 

vormden, is het mogelijk dat er sindsdien nieuwe ontwikkelingen of koerswij-

zigingen plaatsvonden. We benadrukken dat er geen sprake is van een rang-

orde of waardering: welke aanvliegroute het meest effectief en efficiënt is, 

hangt mede af van de aard en omvang van de opgave(n) in de wijk en van de 

ambities van betrokken partijen. De vier aanvliegroutes worden hier uitge-

legd.

1.	Aardgasvrije	wijk,	meekoppelen	van	fysieke	en	sociale	
maatregelen 

De gemeente neemt vanuit het duurzaamheidsspoor het voortouw voor 

analyse en planvorming om een wijk aardgasvrij te maken. Meestal wordt in 

een vroeg stadium samenwerking gezocht met relevante partijen zoals 

netbeheerder(s) en energie- en warmteleveranciers. Vanuit de duurzaam-

heidsopgave worden corporaties benaderd, die vervolgens een vertaalslag 

maken naar hun strategisch voorraadbeleid. Bewonersparticipatie wordt 

ingezet om draagvlak te verwerven en vertrouwen te winnen. Bewoners 

worden gericht betrokken op het terrein van energie, denk aan lokale ener-

giecoöperaties of energiewerkgroepen in een wijk of buurt. Aardgasvrij is het 

primaire doel. Daarom bestaat in deze variant vooral oog voor meekoppel-
kansen: er worden verbindingen met andere sporen gelegd wanneer ze 

kunnen bijdragen aan het doel om van het gas los te komen. Daarbij wordt 

vooral op praktisch niveau gekeken naar pragmatische oplossingen waarmee 

men een bijdrage hoopt te leveren aan andere opgaven, zoals het verbeteren 

van de sociale cohesie en de veiligheid, het stimuleren van participatie en 

werkgelegenheid of het verbeteren van digitale bereikbaarheid.
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2.	Fysieke	vernieuwing,	meekoppelen	van	aardgasvrije	en	sociale	
maatregelen 

In deze variant nemen woningcorporaties en/of gemeenten (wonen/ruimte-

lijke ordening) samen het initiatief voor fysieke wijkverbetering. Meestal in de 

vorm van renovatie van bestaande woningen, soms ook sloop met vervan-

gende nieuwbouw of aanvullende nieuwbouw (verdichting) en herinrichting 

van de openbare ruimte. Het besef ontstaat dat duurzaamheidsambities 

(energiebesparing, warmtetransitie) kunnen worden meegekoppeld met de 

fysiek gedreven aanpak, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen 

mee te nemen bij renovatie. Of door bij renovatie en nieuwbouw no-regret-

maatregelen te nemen die in de toekomst aansluiting op een andere warmte-

bron mogelijk maken. Omdat zowel voor de fysieke wijkvernieuwing als voor 

de warmtetransitie een communicatie- en participatieproces nodig is, wordt 

soms gezamenlijk opgetrokken. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid om een 

integraal participatieproces op te tuigen dat tevens gericht is op het identifi-

ceren en aanpakken van sociale problematiek bij huishoudens. 

3.	Sociale	wijkverbetering,	meekoppelen	van	aardgasvrij	en	fysiek	

Hier is het spoor van sociale wijkverbetering leidend. Het initiatief ligt bij de 

gemeente, veelal in het sociaal domein (bijvoorbeeld de Dienst Maatschappe-

lijke Ontwikkeling, of Wijkzaken of Publiekszaken). In wijken waarin we deze 

variant signaleren, loopt vaak al meerdere jaren een sociaal wijkgericht 

programma. Daarbij zijn meestal partijen uit het sociaal domein aangehaakt, 

zoals zorgorganisaties, welzijn, (sport)verenigingen en bewonersorganisaties, 

en soms ook de politie, onderwijsinstellingen en (sociaal) ondernemers. Rela-

tief recent dienden zich twee aanleidingen aan om het sociale wijkpro-

gramma te verbreden: de wijk moet van het gas af en de corporatie(s) gaan 

aan de slag met renovatie of sloop/nieuwbouw. Soms worden operationele 

activiteiten tussen de drie sporen verknoopt, zoals het raadplegen en infor-

meren van bewoners (gezamenlijke huisbezoeken). Soms ook worden verbin-

dende thema’s aangewezen waarmee partijen wijkbreed gezamenlijk aan de 

slag gaan, zoals het thema gezondheid.

F
Y
S
IE
K

D
U
U
R
-

Z
A
A
M

S
O
C
IA
A
L

D
U
U
R
Z
A
A
M

S
O
C
IA
A
L

F
Y
S
IE
K

? ?

? ?

? ?

D
U
U
R
Z
A
A
M

F
Y
S
IE
K

S
O
C
IA
A
L

S
O
C
IA
A
L

F
Y
S
IE
K D

U
U
R
-

Z
A
A
M

u i t v o e r i n g

p l a n v o r m i n g

v o o r b e r e i d i n g

u i t v o e r i n g

p l a n v o r m i n g

v o o r b e r e i d i n g

u i t v o e r i n g

p l a n v o r m i n g

v o o r b e r e i d i n g

u i t v o e r i n g

p l a n v o r m i n g

v o o r b e r e i d i n g

F
Y
S
IE
K

D
U
U
R
-

Z
A
A
M

S
O
C
IA
A
L

D
U
U
R
Z
A
A
M

S
O
C
IA
A
L

F
Y
S
IE
K

? ?

? ?

? ?

D
U
U
R
Z
A
A
M

F
Y
S
IE
K

S
O
C
IA
A
L

S
O
C
IA
A
L

F
Y
S
IE
K D

U
U
R
-

Z
A
A
M

u i t v o e r i n g

p l a n v o r m i n g

v o o r b e r e i d i n g

u i t v o e r i n g

p l a n v o r m i n g

v o o r b e r e i d i n g

u i t v o e r i n g

p l a n v o r m i n g

v o o r b e r e i d i n g

u i t v o e r i n g

p l a n v o r m i n g

v o o r b e r e i d i n g



48InhoudCover Samenvatting 1. Inleiding 6. Reflectie2. De wijken 3. De opgaven 4. Samenwerking 5. Koppelkansen

Betere wijken dankzij de energietransitie? / 4. Coalitievorming en samenwerking

4. Wijkverbetering vanuit afzonderlijke sporen 

In deze variant wordt vanuit afzonderlijke sporen gewerkt aan de toekomstige 

opgaven in de wijk. Onderlinge afstemming gaat vooral over ‘elkaar infor-

meren’; voor uitwisseling en synergie bestaat minder aandacht. Meestal 

ontbreekt een gezamenlijke visie op de gewenste ontwikkeling van de wijk, 

evenals een gemeenschappelijk begrippenkader waarin doelen en ambities 

zijn vastgelegd. Betrokken partijen zijn zich bewust van mogelijke koppel-

kansen, maar deze worden hoofdzakelijk op operationeel niveau opgepakt 

(soms ad hoc). Partijen opereren primair vanuit de beleidsagenda en de 

handelingsruimte van het eigen spoor, en hebben niet altijd weet van plan- 

vorming en actuele ontwikkelingen in andere sporen:

 – Voor de transitie naar aardgasvrij werkt de gemeente (afdeling RO/Milieu) 

nauw samen met partijen als netbeheerders en warmteleveranciers. 

Corporaties zitten aan tafel ten behoeve van verduurzaming van hun 

woningbezit. Er wordt een participatieproces opgezet om bewoners ‘mee 

te krijgen’ (draagvlak). 

 – In het fysieke spoor werken gemeente (afdeling RO/Wonen) en corporaties 

(in het kader van woonvisies of prestatieafspraken) aan een wijkgericht 

woningbouwprogramma met plannen en fasering voor renovatie, nieuw-

bouw en transformatie. Bewoners worden benaderd voor inspraak en 

(indien nodig) instemming met de planvorming.

 – Er is een sociaal wijkgericht programma waarin de gemeente (afdeling MO/

Sociaal domein/gebiedsgerichte aanpak) zich samen met wijkpartners 

inzet voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid. Veelal valt een 

leefbaarheids- of veiligheidsaanpak uiteen in losse projecten, gecoördi-

neerd door een wijkmanager of stadsdeelmanager. Afstemming vindt 

plaats met het wijkteam. Corporaties zijn regelmatig betrokken bij deelpro-

jecten, evenals bijvoorbeeld scholen en politie. 

Opvallend is dat een integraal perspectief, waarbij analyse en planvorming van 

meet af aan gestalte krijgt in nauwe samenwerking tussen de diverse beleids-

domeinen, in de huidige praktijk nauwelijks tot stand komt. Een dergelijke 

aanpak vereist niet alleen heldere politiek-bestuurlijke keuzes, maar ook een 

gemeenschappelijke ambitie en een gedeelde visie op de toekomstige 

ontwikkeling van de wijk. Wijkgerichte beleidsambities, zoals aardgasvrij, 

toekomstbestendig wonen, sociale binding en stijging, kunnen daarin op stra-

tegisch niveau op elkaar afgestemd, zodat een gemeenschappelijke taal en 

begrippenkader ontstaat, dat vanuit alle sporen onderschreven wordt. De 

common ground die daarmee ontstaat, vormt niet alleen een solide basis voor 

interne samenwerking (tussen gemeentelijke diensten) en afstemming met 

externe partners en bewoners. Ook zorgt het ervoor dat op strategisch als 

operationeel niveau gericht kan worden gezocht naar koppelkansen.
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In dit hoofdstuk analyseren we de bevindingen die met betrekking tot 
koppelkansen uit de vergelijking van de vijftien wijken naar boven 
kwamen.	Achtereenvolgens	komen	de	vragen	aan	de	orde	wat	koppel-
kansen	precies	zijn,	hoe	je	ze	vaststelt	en	hoe	je	ze	in	de	praktijk	 
verzilvert.

5.1 Wat zijn koppelkansen? 
In de diverse beleidsdocumenten rond het Klimaatakkoord worden de 

begrippen koppelkansen en meekoppelkansen gebruikt. De betekenis van 

deze begrippen blijft echter enigszins vaag. Een meer concrete beschrijving is 

te vinden in literatuur over de ruimtelijke ontwikkelingspolitiek.10 Al in 1998 

introduceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 

het begrip ‘meekoppelend belang’ om uit te leggen dat de ruimtelijke orde-

ning aansluit bij de beleidsvoornemens van - steeds weer andere - leidende 

sectoren.11 Kenmerkend was destijds dat bepaalde beleidsbelangen niet zelf-

standig uitgevoerd konden worden omdat machtsmiddelen en ‘eigen’ uitvoe-

ringsinstrumenten ontbraken of ontoereikend waren. Meekoppelen was 

vooral belangrijk om de eigen beleidsdoelen te behalen. 

Een vergelijkbare invulling van koppelkansen hanteert de Raad voor de leef-

omgeving en infrastructuur (Rli) in het kader van gezondheid in de Omge-

vingswet.12 De Rli betoogt in het kader van een gezonde leefomgeving dat er 

kansen liggen in meekoppelen, en in het combineren van opgaven: “maatre-
gelen en middelen voor de ene opgave kunnen ook bijdragen aan doelen voor 
een andere”. ‘Maatregelen’ en ‘middelen’ worden hierbij breed ingevuld: het 

10. Baart, J. (2019).
11. WRR (1998).
12. RLi (2018).

gaat om technologische, ruimtelijke, sociale en institutionele gezondheidsin-

terventies, die kunnen meeliften op, maar ook afhankelijk zijn van beleid dat 

in eerste instantie op iets anders gericht is. Het begrip ‘opgaven’ wordt niet 

gedefinieerd, maar naast een gezonde leefomgeving ziet de Rli klimaatadap-

tatie, energietransitie, duurzame mobiliteit en verstedelijking als belangrijke 

opgaven van de leefomgeving. Bij een succesvolle koppeling kunnen beide 

opgaven daarvan profiteren. 

De manier waarop de vijftien deelnemende gemeenten in hun wijkgerichte 

aanpak omgaan met het begrip stemt grotendeels overeen met de benade-

ring van de Rli. Daarbij wordt wel een genuanceerd verschil zichtbaar tussen 

de begrippen koppelkans en meekoppelkans:  

 – Bij een koppelkans onderzoek je wat er speelt in de wijk en haak je daarop 

in met een ingreep die op meerdere terreinen effect scoort. Er wordt hierbij 

dus gestreefd naar inhoudelijke synergie: door sectoroverstijgend te kijken 

naar vraagstukken en oplossingen op wijkniveau kan meerwaarde voor een 

wijk en diens bewoners worden gerealiseerd. 

 – Bij een meekoppelkans ligt de prioriteit bij een bepaald streven of bij de 

uitvoering van een bepaalde ingreep en neem je een ander voordeel mee. 

De nadruk ligt hierbij veel meer op het behalen van praktische voordelen 

en efficiencywinst: als de straat open moet voor de aanleg van een warm-

tenet neemt de gemeente vanzelfsprekend eventueel onderhoud aan de 

riolering mee. Hier gaat het erom geïnvesteerde publieke middelen opti-

maal te laten renderen en maatregelen doelmatige uit te voeren zodat de 

kans op vertraging, overlast en weerstand verminderd wordt. 

5. Koppelkansen 



51InhoudCover Samenvatting 1. Inleiding 6. Reflectie2. De wijken 3. De opgaven 4. Samenwerking 5. Koppelkansen

Betere wijken dankzij de energietransitie? / 5. Koppelkansen

Niettemin blijkt het lastig om eenduidig en consequent onderscheid te 

maken tussen beide begrippen, ook omdat het mede afhankelijk is van het 

perspectief (of spoor) van waaruit je zelf opereert of iets wordt gekoppeld of 

meegekoppeld. Vandaar dat wij in deze publicatie de voorkeur geven aan het 

begrip 'koppelkansen'.

5.2 Koppelthema’s
Door de vijftien gemeenten zijn de volgende vijf thematische koppelingen het 

meest genoemd:

1. Energietransitie & werkgelegenheid
In veel kwetsbare wijken is het percentage werkloosheid hoog. Tegelijkertijd is 

er een tekort aan (technisch) personeel om de energietransitie uit te kunnen 

voeren. Kunnen de bewoners zonder werk profiteren van de energietransitie 

door werkervaring op te doen? Ook voor jongeren uit de buurt liggen er 

mogelijk kansen op werk. Denk aan hulp en ondersteuning voor monteurs en 

installateurs, maar ook aan bijvoorbeeld verkeersleiders. Deels is (om)scholing 

nodig, maar het vraagt ook om het anders inrichten van werkprocessen en 

om het slechten van bureaucratische barrières. Het Technology Experience 

Center, dat gebouwd wordt in Overvecht-Noord, is hier een concreet voor-

beeld van. Dit centrum heeft als doel jongeren een opleiding te geven in de 

richting van de energietransitie. Ook de voorgenomen samenwerking met de 

al bestaande Kansenfabriek in Schiedam laat zien hoe deze koppelkans benut 

kan worden (zie kadertekst). Binnen dit experimentenprogramma is een werk-

groep geformeerd om deze koppeling vorm en inhoud te geven.

2. Energietransitie & gezondheid
Niet alleen de ervaren gezondheid ligt in veel kwetsbare wijken beneden het 

gemeentelijk gemiddelde, ook in objectieve zin – kijk bijvoorbeeld naar 

levensverwachting of medicijngebruik – zijn gezondheidsverschillen tussen 

wijken zichtbaar. Tal van factoren hebben invloed op de gezondheid, denk aan 

De	Kansenfabriek	in	Schiedam
In Schiedam wordt gestreefd naar samenwerking met de Kansenfa-

briek. Dit is een plek in Schiedam waar bewoners kunnen ontdekken 

waar hun talenten liggen. Onder begeleiding van vrijwilligers onder-

vinden zij het werken in verschillende beroepen. Het is een bolwerk van 

leren, werken, ontwikkelen en ontmoeten. De Kansenfabriek zorgt 

ervoor dat bewoners die lang uit het arbeidsproces zijn weer gemoti-

veerd raken om de draad van hun leven weer op te pakken. De Kansen-

fabriek onderhoudt nauwe contacten met diverse netwerken, zoals een 

ondernemersnetwerk, het professionalsnetwerk van de wijk Nieuwland 

en de vrijwilligers/bewoners uit de wijk. De Kansenfabriek gaat uit van 

een groeipad. In de toekomst moet de Kansenfabriek uitgegroeid zijn 

tot meerdere ontmoetingsplekken waar vele activiteiten plaatsvinden, 

zoals: workshops, ambachtswerkplaats, marktplein, kennisoverdracht, 

tuinbouwactiviteiten, sport en spel en kunst en cultuur. 

Inspiratieboek energietransitie en gezondheid
Drie gemeenten in het experimentenprogramma die eerder al deel-

namen aan het programma Slimme en Gezonde Stad (Schiedam, 

Utrecht en Groningen) vonden elkaar opnieuw en namen het voortouw 

om mogelijke koppelkansen tussen energietransitie en gezondheid 

concreet uit te werken. Bij de eerste expertmeeting bleek wel hoe groot 

de onbekendheid met andere beleidsterreinen is, maar ook hoe groot 

het enthousiasme om te verbinden en de veelheid aan concrete invul-

lingen. De ambitie is om nog voor het eind van 2019 een inspiratieboek 

‘Koppelkansen energietransitie en gezondheid’ op te leveren.
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leefstijl, aan omgevingsfactoren zoals sociaaleconomische status en het 

hebben van werk, maar ook aan milieufactoren zoals luchtkwaliteit en 

geluidshinder. Onder meer de gemeenten Schiedam, Utrecht en Groningen 

zoeken koppelkansen tussen gezondheid en de energietransitie (zie kader-

tekst Inspratieboek). Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bewerkstelligen van 

een gezonde luchtkwaliteit door middel van ventilatie wanneer deze 

woningen gerenoveerd en geïsoleerd worden. 

3.	Energietransitie	&	armoede	en	schulden
Bijna alle wijken herbergen relatief veel bewoners die kampen met armoede 

en soms ook met schulden. Dat maakt betaalbaarheid een heel belangrijk 

thema: de energietransitie mag geen extra financiële zorgen opleveren, maar 

zou juist ook in dit opzicht verlichting moeten bieden. Op beleidsniveau 

zoeken gemeenten en corporaties naar manieren om bewoners te onder-

steunen; niet alleen via financiële arrangementen, maar bijvoorbeeld ook met 

de inzet van energiecoaches. Het benutten van de voorzieningenwijzer van 

corporatie Welbions voor energietransitiedoeleinden is een voorbeeld van 

deze koppelkans (zie kadertekst hiernaast). 

4. Energietransitie & klimaatadaptatie
Als gevolg van klimaatverandering krijgt Nederland te maken met onder meer 

zeespiegelstijging, overvloedige regenval en meer hete zomerse dagen. Om 

dit op te vangen willen sommige gemeenten tegelijkertijd met de warmtetran-

sitie ook klimaatadaptieve maatregelen in de wijk implementeren. Denk dan 

bijvoorbeeld aan het creëren van extra groen om water op te vangen en 

hittestress tegen te gaan. De energietransitie biedt hiervoor een uitgelezen 

kans, zeker in wijken waar de straat open moet omdat er een warmtenet komt. 

Concrete voorbeelden treffen we nog nauwelijks aan in deze vijftien wijken. 

5. Energietransitie & verbetering openbaar gebied
In meerdere gemeenten liggen opgaven om de uitstraling en verblijfskwaliteit 

van de openbare ruimte te verbeteren: ook hiervoor biedt de energietransitie 

een mooi momentum. Wanneer men grootschalig in het openbaar gebied  

aan de slag gaat met ingrepen in de ondergrondse infrastructuur, liggen er 

concrete koppelkansen om parkeeroverlast op te lossen, veilige en aantrek-

kelijke langzaam verkeerroutes (wandel- en fietspaden) of moestuinen aan te 

leggen. 

Ondersteuning	voor	huurders	met	schulden	in	Hengelo
Corporatie Welbions in Hengelo werkt met de voorzieningenwijzer, een 

tool gericht op mensen met schuldenproblemen. Welbions wil hier ook 

duurzaamheidsmaatregelen aan koppelen. Zo kunnen bewoners geld 

besparen door verduurzaming. Mensen worden naar de voorzieningen-

wijzer verwezen via de gemeente of via Welbions. Welbions huurt  

expertise in via de voorzieningenwijzer. Deze deskundigen gaan op 

huisbezoek en zetten samen met de bewoner de inkomsten en 

uitgaven op een rijtje: gebruikt de persoon alle regelingen wel? Wat is 

het energiegebruik? Is iemand niet over verzekerd? Dit is een eenmalige 

interventie en de huurdersorganisatie is er enthousiast over. 

De corporatie zet ook energiecoaches in, die ze voor twee jaar in dienst 

neemt. Zij begeleiden huurders in het omgaan met hun gerenoveerde 

woning en helpen hen met energiebesparing en het binnenklimaat en 

de coaches leiden vrijwilligers op tot ambassadeurs. Zij verspreiden 

deze kennis verder in de wijk. De corporatie doet ook mee aan het 

project Adviseurs van de Toekomst. Hierin adviseren leerlingen van het 

Bataafs Lyceum hoe bewustwording rondom duurzaamheid bij 

kinderen kan worden gestimuleerd, met als doel dat kinderen hun 

ouders iets kunnen leren over het belang van duurzaamheid. De leer-

lingen doen onderzoek, vormen een visie en komen tot slot met oplos-

singen voor het vraagstuk.
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Nieuwe leefstraten in Sunny Selwerd

In de Groningse Plutolaan vormde de aanleg van het warmtenet 

aanleiding om samen met bewoners aan de slag te gaan met de herin-

richting van de straat. Het profiel werd veranderd in een leefstraat met 

meer groen en een prettige loop- en fietsroute. Omdat tegelijkertijd 

afkoppeling van het regenwater gerealiseerd is, waarvoor subsidie 

beschikbaar was, ontstond financiële ruimte om meer te doen dan 

alleen het vervangen van infrastructuur. De Plutolaan is een pilot, en 

dient als voorbeeld voor de wijk Selwerd. Daar wil de gemeente de 

aanpak (samen met de bewoners) grootschalig oppakken. 

5.3 Koppelkansen vaststellen 
Bij het vergelijken van de verschillende manieren waarop binnen de betref-

fende wijken tot ideeën over koppelkansen wordt gekomen, vallen een 

paar dingen op: het perspectief dat centraal staat en de breedte daarvan 

lijken vergaande consequenties te hebben, een gestructureerde werkwijze 

ontbreekt veelal en de rol van bewoners blijft beperkt.

Duurzaamheid als leidmotief
Het ligt voor de hand dat van de drie sectorale sporen die in het voorgaande 

hoofdstuk zijn vastgesteld (fysiek, duurzaam en sociaal) duurzaamheid in alle 

vijftien wijken dominant is bij het vaststellen van koppelkansen. Het begrip 

wordt immers veelvuldig genoemd in stukken rond het Klimaatakkoord. Als 

we kijken naar de meest genoemde koppelkansen wordt de koppeling met 

beide andere sectorale sporen gelegd. Bij werkgelegenheid, gezondheid en 

armoede en schulden betreft het een koppeling tussen het duurzaamheids-

spoor en het sociale spoor, bij klimaatadaptatie tussen twee duurzaamheids-

sporen en waar het de koppeling met verbetering openbaar gebied betreft, 

gaat het zowel over het duurzaamheidsspoor, het fysieke spoor en mogelijk 

ook het sociale spoor – bijvoorbeeld wanneer herinrichting van de openbare 

ruimte in co-creatie met bewoners plaatsvindt en gericht is op meer verblijfs-

kwaliteit (spelen en ontmoeten). 

Soms zijn er ook koppelkansen genoemd die geen betrekking hebben op 

duurzaamheid: “Er worden woningen gesloopt. Hierdoor komen er tot de 

sloop van start gaat woningen leeg te staan. De lege woningen worden tegen 

een gereduceerd tarief verhuurd aan jongeren die de opdracht krijgen om 

zich twaalf uur per week maatschappelijk in te zetten voor de buurt. De 

opbrengst is divers: het gaat om de buurt schoon en veilig houden, maar ook 

een maatje zijn waardoor ze eenzaamheid bij ouderen bestrijden.” 

Breedte	van	het	perspectief
Opvallend is dat de meest concrete koppelkansen voortkomen uit een breed 

perspectief op duurzaamheid. Wanneer bijvoorbeeld het duurzaamheidsper-

spectief beperkt blijft tot de aanleg van een warmtenet, komt men meestal 

niet veel verder dan de opmerking dat er ‘iets met groen gedaan moet worden’. 

Terwijl, wanneer het duurzaamheidsperspectief de klimaatproblematiek is, de 

concrete opmerking wordt gemaakt dat er meer vijvers moeten komen, meer 

gevelbegroeiing en meer planten in de tuin (bijvoorbeeld aangemoedigd door 

een ‘plantjesdag’). Een enkele keer wordt het begrip duurzaamheid heel breed 

opgevat en wordt er gesproken over het streven naar een circulaire economie. 

Dit leidde tot een bijzonder concrete koppelkans: “We hebben een plan om 

plastic bankjes te maken van gerecycled plastic dat wordt verzameld in de wijk 

door de wijk.” Voor het vervolg van het experimentenprogramma is het inte-

ressant om nader te onderzoeken of de hypothese dat een breed duurzaam-

heidsperspectief tot meer en meer concrete koppelkansen leidt, klopt.

Ontbreken	van	een	gestructureerde	werkwijze
Wat opvalt bij vergelijking van de bevindingen in de vijftien wijken is dat de 

koppelkansen in veel gevallen door professionals geopperd worden zonder 

dat daar een specifiek proces, gebaseerd op een grondige analyse van de wijk 
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in brede zin, aan vooraf gaat. Bovendien wordt de invulling van het begrip vaak 

bepaald door de focus in het werk van degene die de koppelkans aandraagt: 

heel vaak worden de aanleg van het warmtenet en het energiezuiniger maken 

van de woningen als uitgangspunt genomen.

Meestal kwamen professionals vrij associërend tot ideeën en voorstellen. Een 

gestructureerde werkwijze ontbreekt in de meeste gevallen. Slechts in enkele 

gevallen kwamen voorstellen voor koppelkansen voort uit een duidelijke visie 

op gemeenteniveau en daaruit logisch voortvloeiende doelstellingen. Zo is in 

het Groningse Selwerd een zorgvuldig proces doorlopen dat startte met de 

keuze van een overkoepelend en verbindend thema: gezondheid (zie kader-

tekst hiernaast). In Deventer streeft de gemeente naar een soortgelijke 

aanpak, maar is men nog niet zover: “Wij verbinden de opgave “fossielvrij” 

met andere domeinen zoals: wonen (huur en koop), openbare ruimte, ener-

gienetwerken en klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast). We doen dit 

door het bundelen en afstemmen van planningen en programma’s van de 

partners om daarbij te komen tot een gezamenlijke investeringsagenda, zodat 

we optimaal mee-koppelkansen benutten.”

Beperkte rol bewoners
In veel wijken is de door het Rijk aangemoedigde samenwerking met bewo-

ners nog niet tot wasdom gekomen als het gaat om het ophalen van inzichten 

en creatieve ideeën om koppelkansen te identificeren. In de huidige praktijk 

lijkt het ontwikkelen van ideeën van koppelkansen niet gezien te worden als 

iets dat je samen met bewoners doet. In sommige gemeenten komt dit 

doordat men simpelweg zover nog niet is. Het eerdergenoemde voorbeeld uit 

Zoetermeer om bewoners door middel van storytelling te raadplegen, vormt 

een uitzondering. Een andere uitzondering vormt Nieuwborgen, waar de door 

bewoners geschreven dorpsvisie als uitgangspunt voor de beleidsontwikke-

ling van de aardgasvrij te maken wijk is genomen (zie kader volgende pagina).

Koppeling door middel van een verbindend thema
Fysieke en sociale maatregelen in de woonomgeving moeten de 

gezondheid van bewoners van het Groningse Selwerd positief beïn-

vloeden en de wijk als geheel versterken. Gezondheid is daarom het 

bindende thema betreffende de duurzaamheids- en leefbaarheidsam-

bities van Selwerd. Als het goed is ziet de wijk er over tien jaar heel 

anders uit en is de woningwaarde gestegen. Gezamenlijk kozen 

betrokken partijen voor de naam ‘Sunny Selwerd’. De aanpak is opge-

bouwd rond vier centrale thema’s: 

1. duurzaamheid 

2. zorg & welzijn 

3. verkeersveiligheid & inrichting fysieke ruimte 

4. werk & meedoen

Deze manier van werken vraagt een andere wijkgerichte aanpak, een 

andere samenwerking met bewoners en samenwerking met nieuwe 

partijen. “We zien duurzaamheid dus niet als een apart thema, maar 

zoeken juist de verbindingen met de andere doelen die we vanuit de 

wijkvernieuwing willen bereiken. Met de verduurzaming komen we bij 

iedereen thuis. Dat geeft kansen om mensen te motiveren mee te doen 

aan activiteiten, of aan werk in de wijk. De enorme investeringen in 

duurzaamheid kunnen met een percentage social return een flinke 

impuls geven aan dit programma.” De buurtregisseur maakt een 

analyse van elke buurtje binnen de wijk: wat speelt er op sociaal gebied, 

zijn er zorgmijders, is er sprake van armoede? Ontwerpers krijgen 

vervolgens de opdracht om vanuit het thema gezondheid te ontwerpen 

met behulp van de input van bewoners die verzameld wordt via allerlei 

groepen, van ouderen, kinderen tot de plaatselijke hardloopgroep. Er is 

veel ruimte voor participatietrajecten. 
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Bewoners	van	Nieuwolda	schrijven	dorpsvisie
Op verzoek van de dorpsbelangenvereniging in Nieuwolda stelde een 

groep bewoners een vernieuwde en geactualiseerde dorpsvisie op. De 

gemeente Oldambt geeft aan dit als basis voor toekomstig beleid te 

gaan gebruiken. De leefbaarheidsdoelen in de dorpsvisie zijn: 

– Sociale verbinding (o.a. buurthuis, buurtverenigingen, sport, samen-

werking met andere dorpen).

– Voorzieningen (o.a. buurthuis, winkels, school, bibliotheek, vereni-

gingen, openbaar vervoer).

– Veiligheid (verkeer, kinderen naar school).

– Rust, groen, ruimte en recreatie (o.a. landschap, groen, fietspaden, 

water, haven, vissen, pluktuin, bijenproject). 

Op basis van deze doelstellingen zijn een aantal speerpunten benoemd 

voor de komende periode. Nieuwolda is betrokken bij drie projecten op 

het gebied van energietransitie: uitbreiding en gebiedsfonds Windpark 

Delfzijl-Zuid, plannen rond wind- en zonne-energie Hondshalstermeer, 

en het Energiezuinigste Dorp. De dorpsbelangenvereniging wil een 

verbindende en prominente rol spelen bij deze projecten. Ook wil men 

de communicatie verbeteren om de sociale samenhang onderling te 

versterken en fiets- en wandelpaden beheren en verbeteren ten 

behoeve van de veiligheid van inwoners, recreatie en toerisme.
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Zandweerd Noord en zuid, Deventer
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Rolduckerveld:	in	samenwerking	van	papier	naar	praktijk	
In Kerkrade spraken corporaties HEEMwonen en Wonen Zuid, de 

gemeente, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg in 

2017 af om samen zorg te dragen voor de aanpak van de bestaande 

particuliere woningvoorraad, een kwalitatieve verbetering en differenti-

atie van het woningaanbod, de aanpak van sociaal-maatschappelijke 

problematiek en de realisatie van een groene verbinding tussen het 

Stadspark via Rolduckerveld richting het Wormdal. De vijf partijen sloten 

een samenwerkingsovereenkomst (SOK) om door herstructurering in 

combinatie met de aanpak van particulier bezit over 20/25 jaar een 

vitale en toekomstbestendige wijk te realiseren en in dat kader binnen 

het plangebied Rolduckerveld een duurzame en gefaseerde gebiedsont-

wikkeling tot stand te brengen. Leefbaarheid en duurzaamheid komen 

dus samen in deze benadering. De volgende stap is het sluiten van een 

uitvoeringsovereenkomst voor de sociaal-fysieke gebiedsopgave. 

Budget
Als er voldoende budget beschikbaar is, vergroot dit de kans op een gedegen 

analyse en een doordacht planproces. Vaak werd echter geconstateerd dat 

geldgebrek een knelpunt vormt. Zo wordt aangegeven dat er bijvoorbeeld 

geen budget is voor ‘extra’ voorzieningen (denk bijvoorbeeld aan speelvoor-

zieningen). Zodoende kan de koppeling met de inrichting van de woonomge-

ving niet gelegd worden. Ook leiden financiële beperkingen geregeld tot 

onderbezetting; dat maakt het praktisch moeilijk om vanuit de leefbaarheids-

kant op te trekken met de mensen die met het warmteplan bezig zijn, en vice 

versa.  

In vrijwel alle gemeenten wordt ook de zorg uitgesproken dat veel particuliere 

bewoners financieel niet in staat zijn aan te haken op de duurzaamheidsambi-

ties. In Tilburg wordt een klimaatfonds opgericht waarbinnen financieringsar-

5.4 Verzilveren van koppelkansen
De kansen en knelpunten die de slaagkansen beïnvloeden om koppelkansen 

ook daadwerkelijk in de praktijk tot uitvoering te laten komen, vormen vaak 

twee kanten van één medaille. Uit de vergelijking bleken die twee kanten te 

gelden voor de rol van enthousiaste invloedrijke professionele partijen, activi-

teiten op het gebied van de fysieke wijkvernieuwing, budget, betrokken 

bewoners en populaire (ontmoetings)plekken. Daarnaast sluiten we deze 

paragraaf af met belemmeringen die ook werden genoemd, maar minder het 

‘twee-kanten-effect’ hebben.

Enthousiasme bij een invloedrijke professionele partij 
Enkele gemeenten noemen het gebrek aan enthousiasme bij een invloedrijke 

partij als reden waarom de stap naar de praktijk van (mee)koppelkansen niet 

wordt gezet. De weerstand bij die partijen vindt vaak zijn oorsprong in angst 

voor de complexiteit van de koppeling van de leefbaarheids- en duurzaam-

heidsopgave. Maar het is ook regelmatig andersom. Sommige gemeenten 

verklaren dat de aanwezigheid van een enthousiaste partner de kansen op 

koppelen in de praktijk sterk bevordert. Soms is dit een enthousiaste corpo-

ratie, zoals in Tilburg. Maar er worden ook andere partijen genoemd. Zo wordt 

de rol van de wijkagenten benadrukt die een persoonlijke band hebben opge-

bouwd met jongeren in de wijk en de rol van sociale professionals, zoals de 

community builder in het Haagse Laak. 

Activiteiten	op	het	gebied	van	de	fysieke	wijkvernieuwing	
Zoals in hoofdstuk 3 al werd geconstateerd, zijn ook ontwikkelingen met 

betrekking tot de fysieke wijkvernieuwing van grote invloed. Ook hier is zowel 

sprake van een positief aspect (de kans op samenwerking is groot, zie kader-

tekst over Kerkrade) als een negatief aspect (er ontstaat tijdsdruk omdat de 

herstructureringsactiviteiten snel beginnen en, als gevolg daarvan, de 

aandacht beperkt blijft tot het ‘eigen’ domein). 
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Tegenover de impact van negatieve bewonersreacties staan de kansen die 

voortkomen uit de aanwezigheid van enthousiaste bewoners. De indruk 

ontstaat dat daar specifiek een kans ligt in kwetsbare wijken, omdat daar veel 

bewoners aan huis gebonden zijn. Hierdoor voelen ze een sterke band met 

hun wijk. Ondanks het predicaat ‘kwetsbaar’ blijken veel bewoners best 

tevreden met hun woonomgeving. Uit een VU-onderzoek naar de Amster-

damse Wildemanbuurt komt bijvoorbeeld een gedeeld beeld naar voren van 

een gezellige buurt met veiligheidsproblemen. Geregeld wordt gesteld dat 

bewoners ‘trots’ zijn op hun buurt en er wordt gesproken over een wijk- of 

dorpsgevoel. In diverse wijken staan veel bewoners ook positief tegenover 

verduurzaming, onder meer vanwege de behoefte aan kwaliteitsverbetering 

van de woningen. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente dat ruim 

56 procent van de bewoners van wijk De Nijverheid in Hengelo het eens of 

helemaal eens is met de stelling dat het goed is dat Nederland aardgasvrij 

wordt. Huurders zijn daar net iets positiever over dan woningeigenaren. Het 

rangementen, zoals de duurzaamheidslening, worden vormgegeven en 

waarmee concrete projecten worden ondersteund. In Nieuwborgen werkt 

men aan een dorpsmodel, met als doel op creatieve wijze toch tot het beno-

digde budget te komen (zie kadertekst). 

Innovatieve	financieringsconstructies	in	Oldambt	en	Delfzijl
De gemeenten Oldambt en Delfzijl willen dat iedereen kan aansluiten 

op aardgasvrije warmte. Dit willen ze bereiken door middel van het 

dorpsmodel. Dit doen ze door:

– Een dorpscoöperatie voor energiediensten én–producten op te 

richten;

– Deelnamecontracten af te sluiten vanaf moment dat aardgas biogas 

is. Deelnemers betalen aan de coöperatie.

– Door middel van abonnementen ook isolatie en installaties aan te 

bieden. De dorpscoöperatie zet hiervoor een projectfinanciering in, 

waardoor individuele leningen overbodig zijn.

Het doel in de proeftuin is alle woningverbeteringen aan te bieden 

vanuit het dorpsmodel in een abonnementsvorm voor bewoners. 

Uitgangspunt is dat alle bewoners de kosten voor het abonnement 

kunnen betalen uit de besparing op de energierekening (woonlasten-

neutraal).

Betrokken bewoners 
Een knelpunt dat vrijwel alle gemeenten benoemen is ‘weerstand bij bewo-

ners’. Het betreft daarbij zowel huurders als woningeigenaren. Die weerstand 

blijkt diverse oorzaken te hebben. Zo is er vaak sprake van weerstand tegen 

de overheid in het algemeen, impact van negatieve berichtgeving in de 

media, niet nagekomen beloften van overheid of corporatie en het niet willen 

dat anderen over ‘hun’ woning beslissen. Ook wordt erop gewezen dat bewo-

ners aangeven geen proefkonijn te willen zijn. 
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Overige belemmeringen
Tenslotte noemen we een aantal andere knelpunten die van invloed zijn op de 

realisatie van koppelkansen in de praktijk. Dit zijn met name juridische, admi-

nistratieve en organisatorische belemmeringen. Bij juridische belemmeringen 

wordt de nieuwe privacywet- en regelgeving geregeld genoemd, waardoor 

bepaalde gegevens niet meer met elkaar te combineren zijn en bedachte 

koppelkansen niet in de praktijk gebracht kunnen worden. Een voorbeeld van 

een administratieve belemmering is dat de gemeente de openbare ruimte 

afschrijft over een periode van twintig jaar. Hierdoor is het moeilijk de koppe-

ling met ingrepen in de woonomgeving te leggen. Als een organisatorische 

belemmering wordt onder meer gebrek aan invloed op het omgevingsplan 

genoemd (omdat de markt momenteel aan zet is). 

inhaken op bewonersactiviteiten die al spelen in de wijk wordt verschillende 

malen als concrete koppelkans genoemd.

Tegelijkertijd dient er rekening mee te worden gehouden dat in kwetsbare 

wijken niet alle bewoners staan te popelen om mee te denken of zich in te 

zetten. Armoede, laaggeletterdheid of andere sociale problematiek maken 

het vaak moeilijk voor beleidsmakers en professionals om met bewoners in 

contact te komen.  

Populaire	(ontmoetings)plekken
De aanwezigheid van een buurthuis of vergelijkbare ontmoetingsplek kan 

positief bijdragen aan het verzilveren van koppelkansen. Daar komen immers 

de activiteiten gericht op de koppeling duurzaamheid/leefbaarheid fysiek 

samen en kan er contact met bewoners worden gelegd die anders moeilijk te 

bereiken zijn. Voorbeelden die werden genoemd: de Vensterschool in 

Groningen, die gericht is op kook-initiatieven en samen eten, de buurtgarage 

‘het Muntje’ in Tilburg en de ‘Steunstee’ in Wagenborgen, die als ontmoe-

tingsplek fungeert voor dorpelingen die behoefte hebben aan hulp of een 

praatje. Vrijwilligers en professionals werken daar samen om ervoor te zorgen 

dat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Er is 

echter her en der bezuinigd op dergelijke ontmoetingsplaatsen. Ook de 

aanwezigheid van onderwijsinstellingen wordt vaak als kans genoemd, omdat 

daar via de kinderen veel bewoners te benaderen zijn.  

De aanwezigheid van woningen en gebouwen met een bijzondere cultuurhis-

torische betekenis kan eveneens bijdragen aan het bevorderen van de reali-

satie van koppelkansen. Dergelijke gebouwen dragen bij aan een gevoel van 

trots op de wijk. Volgens diverse geïnterviewden vormen ze mede daardoor 

een mooi handvat om koppelkansen in de praktijk te brengen. Zo werd in Den 

Haag voorgesteld de stadsboerderij energie- en klimaatneutraal te maken. Er 

is echter veel onzekerheid over wat wel en niet mag in monumentale 

gebouwen (zie kadertekst). 

Spelregels	rondom	beschermde	stads-	en	dorpsgezichten
Birgit Dulski, researcher bij Nyenrode Business Universiteit, is gespecia-

liseerd in de verduurzaming van gebouwen met cultuur-historische 

waarde. Binnen het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie 

(NIBE) werkt ze aan ‘spelregels’ voor het verduurzamen van 

beschermde stads- en dorpsgezichten. Stap één is daarbij het in kaart 

brengen van de visies van de medewerkers van verschillende gemeen-

telijke afdelingen (afdeling Erfgoed, Vastgoed, Wonen. etc.). Daarna 

volgt soms een bijeenkomst waar bewoners wordt gevraagd wat zij 

belangrijk vinden en welke ‘icoongebouwen’ echt behouden moeten 

worden. Tot slot worden scenario’s opgesteld die rekening houden met 

de wensen en eisen van de verschillende gemeentelijke afdelingen en 

de bewoners. Soms komt er ook een scenario dat juist geen rekening 

houdt met de wensen van een groep, om te laten zien wat de conse-

quenties zijn als hiervoor wordt gekozen. De scenario’s worden 

besproken met alle betrokkenen waarna het aan de gemeente is om 

een keuze te maken. 
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De vijftien gemeenten in dit experimentenprogramma zijn een ambiti-
euze uitdaging aangegaan. Daarbij gunden ze ons een kijkje in de keuken: 
hoe geven ze vorm en inhoud aan een gebiedsaanpak om wijken aard-
gasvrij te maken en tegelijk een bredere kwaliteitsimpuls te realiseren? 
De	ervaring	van	deze	koplopers	reikt	heel	waardevolle	inzichten	aan	
voor partijen die komende jaren met deze opgave aan de slag gaan. In dit 
hoofdstuk maken we de balans op. 

6.1 Concluderende observaties
Allereerst gaan we op zoek naar antwoord op de hoofdvraag die voorkomt uit 

de ambitie van het meerjarige Experimentenprogramma Verduurzaming van 
Kwetsbare Wijken: in hoeverre slagen gemeenten erin strategieën en oplos-

singen te ontwikkelen waarmee de energietransitie bijdraagt aan een inte-

grale verbetering van wijken? De wijkgerichte aanpak van de energietransitie 

vormt binnen dit programma dus een concrete aanleiding om een wijk 

toekomstbestendig te maken. We richten ons daarbij specifiek op wat we 

kwetsbare wijken noemen: wijken met een veelheid aan opgaven, ook op het 

gebied van leefbaarheid en veiligheid. Zoals in de voorgaande hoofdstukken is 

onderbouwd, zijn daarbij twee uitgangspunten leidend:

1. Om de kans op succes te vergroten is het belangrijk de opgave vanuit een 

breed	perspectief te benaderen. Hoe breed en wat precies onder die 

breedte valt, is afhankelijk van situationele factoren; een wijkaanpak is 

immers maatwerk. Maar sectoroverstijgend	werken is onvermijdelijk in 

wijken waar meer speelt dan alleen de transitie naar aardgasvrij.

2. Het herkennen en actief opsporen van zogenaamde koppelkansen en 

deze vervolgens vertalen	in	maatregelen,	ingrepen	en	projecten om ze 

te kunnen verzilveren, draagt in hoge mate bij aan het verwezenlijken van 

de gestelde ambitie. 

Een wijkaanpak ontstaat niet op de tekentafel
In deze vijftien gemeenten met lef zijn partijen nog zoekende naar de wijze 

waarop de wijkgerichte aanpak gestalte krijgt. Hoewel alle deelnemende 

steden in beginsel de noodzaak onderschrijven van een sectoroverstijgende 

benadering in de wijkaanpak, met daarbij een focus op wijkverbetering in 

brede zin, blijkt het niet eenvoudig om dit uitgangspunt in praktijk te brengen. 

Onze inventarisatie maakt duidelijk dat de praktijk van wijkgericht werken 

weerbarstig is. Een wijkgerichte aanpak start nooit op de tekentafel. De reali-

teit is dat ze tot stand moet worden gebracht te midden van allerlei reeds 

lopende programma’s, maatregelen en projecten. Nieuw of ander beleid – op 

landelijk niveau of binnen de gemeente – zorgt soms plotseling voor nieuwe 

urgentie of voor andere prioriteiten. Ook plannen of investeringsbesluiten van 

externe partners, zoals woningcorporaties, netbeheerders of warmteleveran-

ciers, kunnen lopende processen dwarsbomen of juist versnellen. 

Van projectleiders vraagt dit niet alleen om flexibiliteit en improvisatiever-

mogen, maar ook om oog voor een brede, sectoroverstijgende kijk op hun 

werkgebied. Waar nodig en mogelijk dient afstemming en samenhang te 

worden gerealiseerd met lopende trajecten en met beleidssectoren die (ook) 

impact hebben op het leefklimaat in de wijk. 

6.	Reflectie
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Integrale samenwerking gaat niet vanzelf 
Onze inventarisatie maakt duidelijk dat de wijkgerichte aanpak en werkwijze 

in veel gemeenten niet gestoeld is op een onderliggende visie, zowel ten 

aanzien van de gewenste ontwikkeling van de wijk, als ten aanzien van de 

inrichting van het proces en de interne (binnen de gemeente) en externe 

samenwerking (met partnerorganisaties en bewoners). Meestal is er impliciet 

wel consensus over nut en wellicht zelfs noodzaak van een bredere 

wijkaanpak, gericht op verzilveren van koppelkansen, maar doelstellingen, 

ambities uitgangspunten, spelregels en samenwerkingsafspraken zijn zelden 

vastgelegd. En de gemeente werpt zich, als hoeder van het collectieve belang, 

ook op als procesregisseur en betrekt externe partners en soms ook bewo-

ners. Toch voeren sectorale beleidskaders veelal de boventoon: ze zijn dwin-

gender dan abstracte beleidsambities om tot integrale samenwerking te 

komen. Een breed gedragen beleidslogica – een causale keten van middel-

doelrelaties die het waarom en hoe en van een brede wijkgerichte aanpak 

onderbouwt – ontbreekt in de meeste gemeenten. Partijen varen daarom 

primair op het eigen sectorale kompas.

In de huidige praktijk werken partijen vanuit drie sporen wijkgericht: duur-

zaam, fysiek en sociaal. De mate waarin onderlinge verbindingen bestaan 

tussen deze sporen, verschilt van wijk tot wijk. Het is bovendien afhankelijk 

van de fase waarin een wijkaanpak verkeert, van de ambtelijke cultuur binnen 

een gemeente en van bestuurlijke prioriteitstelling. In hoofdstuk 4 presen-

teerden we vier aanvliegroutes van de wijkgerichte aanpak, variërend naar de 

mate van samenwerking en inhoudelijke afstemming tussen de drie 

genoemde sporen. 

Verschillende gemeenten slagen erin om sectoroverstijgende doelen en 

ambities te formuleren. We zien ook voorbeelden waarin gezamenlijk aan 

uitvoeringsplannen wordt gewerkt. In de meeste gevallen overheerst echter 

een projectmatige wijkaanpak, die in eerste instantie is ingegeven door de 

13. Van Buuren, A. & J. Edelenbos (2019).

bestuurlijke opdracht voor de transitie naar aardgasvrij. Ook zien we een 

variant waarin fysieke wijk- of buurtvernieuwingsplannen de aanjager vormen, 

waarbij de warmtetransitie en soms ook sociale maatregelen worden inge-

past. In enkele gevallen is het sociale spoor leidend, maar deze variant is het 

minst gangbaar. 

Kortom, in de praktijk van vandaag fungeert de energietransitie niet vanzelf-

sprekend als vliegwiel voor brede wijkverbetering.13 Of en hoeveel afstem-

ming en synergie wordt gezocht met de beide andere sporen, is mede 

afhankelijk van de lokale beleidscontext en van de situationele aspecten in de 

wijk. 

Koppelkansen: wel belangrijk, maar niet als urgent ervaren 
We constateren vervolgens dat koppelkansen in de huidige praktijk slechts 

beperkt verzilverd worden. Het koppelen van belangen en oplossingen wordt 

vaak wel belangrijk geacht, maar de prioriteit ligt zowel bij gebiedsanalyses als 

in de planvorming vaak elders. Meestal worden koppelkansen wel op abstract 

niveau benoemd, maar blijft een daaruit voortvloeiende concretisering van 

maatregelen (vooralsnog) uit. Het lijkt gezien te worden als ‘bijvangst’: het is 

mooi als we koppelingen kunnen meenemen, maar het is niet wenselijk dat ze 

het bereiken van het primaire doel (de wijk van het gas af) vertragen of dwars-

bomen. Daardoor gaat vooral aandacht uit naar meekoppelen: naar efficiency-
winst die behaald kan worden door uitvoeringsvraagstukken, bijvoorbeeld 

ingrepen in riool, water- en warmte-infrastructuur, tegelijkertijd aan te pakken. 

Voor veel beleidsmakers lijkt ‘koppelkansen’ een lastig te operationaliseren 

concept. Gemeenten ontberen handelingsperspectief: ze worstelen zowel 

met de ‘wat’-vraag, als met de ‘hoe’-vraag. De indruk ontstaat dat koppel-

kansen om drie redenen niet tot wasdom komen:

1. Sectoraal denken en doen voeren de boventoon en dat is niet uitnodigend 

voor creativiteit en voor het zoeken naar out-of-the-box oplossingen.
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2. Er lijkt nauwelijks sprake van het op gestructureerde wijze herkennen en 

actief opsporen van koppelkansen en het vervolgens vertalen in concrete 

maatregelen, ingrepen en projecten om ze te kunnen verzilveren. Het 

systematisch organiseren van uitwisseling tussen experts en beleidssec-

toren krijgt weinig prioriteit. Of het wordt uitgesteld totdat andere vraag-

stukken of onzekerheden opgelost zijn. 

3. Het perspectief van bewoners blijft vaak buiten beschouwing: koppel-

kansen die voortvloeien uit de beleving en behoefte van de wijkbewoners, 

en die op gelijkwaardige wijze doelstellingen afkomstig uit minstens twee 

verschillende sectoren aan elkaar verbinden, zijn we nauwelijks tegenge-

komen.

Het valt tot slot op dat partijen regelmatig veronderstellen dat met koppel-

kansen extra kosten en inspanningen gemoeid zijn, die niet gedekt kunnen 

worden uit sectoraal georganiseerde geldstromen. De vraag is echter of die 

vrees gegrond is. Want juist dankzij de energietransitie zouden er middelen 

moeten zijn om synergie-effecten te realiseren. Op wijkniveau kost de warm-

tetransitie immers al snel tientallen miljoenen; door slim te kijken naar 

(ontwerp)oplossingen, timing en fasering zou het mogelijk moeten zijn om 

tegen beperkte meerkosten de woon- en leefkwaliteit te verhogen. 

6.2 Blinde vlekken en dilemma’s
Onze inventarisatie maakt duidelijk dat verschillende dilemma’s met regel-

maat terugkeren, zowel in de fase van beleidsontwikkeling en het organiseren 

van samenwerking, als bij het maken van de vertaalslag van analyse naar 

wijkuitvoeringsplannen. Deels hangen deze dilemma’s samen met kennis-

vragen en blinde vlekken. Maar niet voor alles hoeft het wiel te worden uitge-

vonden: er kan veel worden geleerd van het verleden en van ervaringen 

elders. 

Breed	of	smal	perspectief?
Hoewel het Rijk in het Klimaatakkoord de uitwerking van (mee)koppelkansen 

nadrukkelijk aanmoedigt, constateren we in de praktijk geen breed gedragen 

gevoel van urgentie om over sectorale schotten heen op zoek te gaan naar 

synergie. Vanuit een sectorale invalshoek domineert vaak een smalle, op 

techniek of regelgeving gestoelde betekenisgeving van begrippen. De techni-

sche opgave is vaak al met de nodige onzekerheden omgeven. Een warm-

tenet is technisch gezien weliswaar geen noviteit, maar gebiedsgewijs een 

bestaande wijk van het gas af halen is dat wel.

Uit de gesprekken die wij voerden ontstaat de indruk dat het beleidsdiscours 

van rijkswege hierop van invloed is. Het Klimaatakkoord zorgt namelijk voor 

bestuurlijke druk en haast om eerst en vooral de aardgasvrij-ambities te reali-

seren. In veel gemeenten gaat het echter ook om het terugdringen van de 

energievraag en het optimaal benutten van alternatieve energiebronnen 

(waar vooral het Parijse akkoord op wijst). En soms gaat het om de aanpak van 

klimaatproblematiek in brede zin (zoals de naam ‘Klimaatakkoord’ ook sugge-

reert), of zelfs nog breder. 

Daarnaast lijkt het Klimaatakkoord de suggestie te wekken dat een wijkuitvoe-

ringsplan pas aan de orde komt na vaststelling van de Transitievisie Warmte. 

Dit zorgt er in de praktijk voor dat de uitwerking van technische vraagstukken 

prevaleert. Het benutten van koppelkansen vereist echter dat ook vroegtijdig 

kennis wordt opgedaan van hetgeen in brede zin speelt en leeft in de wijken 

die van het aardgas moeten. Want zonder die kennis kunnen abstracte 

koppelmogelijkheden niet concreet gemaakt worden. Hoe smal of breed 

opgaven en vraagstukken moeten worden benaderd, is voor velen een zoek-

tocht. Kies je een te smal perspectief, dan leidt dit tot tunnelvisie; er is dan 

geen oog voor raakvlakken of synergie met andere beleidsdomeinen. Maar 

hang je het net te breed uit, dan is de zorg dat dit leidt tot stroperigheid en tot 

gepolder, waardoor onvoldoende vooruitgang geboekt wordt. 
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Meer water en groen in Kopenhagen
Als onderdeel van het programma voor meer water en groen zijn in 

Kopenhagen diverse community gardens/urban farming-projecten 

opgezet. Ook is jaren geleden de eis opgesteld dat alle nieuwbouwpro-

jecten met daken met een helling van minder dan 30 graden groene 

daken moeten worden (Bron: http://www.scandinaviastandard.com/a-

shrub-grows-in-copenhagen-a-look-at-urban-farming/)

In Østergro, een wijk in Kopenhagen die ook ‘Klimakvarter’ (letterlijk 

vertaald: ‘klimaatbuurt’) wordt genoemd, worden verschillende duur-

zame initiatieven samen met bewoners gerealiseerd. Voorbeelden van 

projecten in de wijk: de Østergro rooftop farm community garden op 

het dak van een autoshowroom), de Pavement Garden in Brygger-

vangen en diverse publieke tuinen. Door deze projecten wordt de over-

last door heftige regen verminderd, ze dragen bij aan de sociale cohesie 

en wordt meer groen in de wijk gerealiseerd (zie http://klimakvarter.dk/

en/).

Zoals eerder onderbouwd, verkiezen we in dit experimentenprogramma een 

zo breed mogelijke opvatting van duurzaamheid. Ons meest smalle startpunt 

is de aanpak van het klimaatprobleem. Thema’s als groen, water (en daarmee 

ook biodiversiteit) en verkeer komen dan als vanzelfsprekend onder de 

aandacht (zie de kadertekst over Kopenhagen). Temeer omdat dit brede 

perspectief voor bewoners vanzelfsprekend is. Meer groen, betere luchtkwali-

teit en verkeersveiligheid maken het wonen in een buurt prettiger, weten we 

uit onderzoek in onze eigen eco-wijken (zie kadertekst). 

Eco-wijken	uit	de	jaren	negentig:	een	brede	blik	op	duurzaamheid
‘Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad’ staat momen-

teel voor veel professionals gelijk aan ‘het energiezuinig maken van de 

bestaande woningvoorraad’. In de tijd dat de Nederlandse eco-wijken 

tot stand kwamen (de jaren negentig met name) was dat heel anders. 

Het begrip duurzaamheid had toen betrekking op een groot aantal 

thema’s: verkeer, energie, water, materialen, afval, gezondheid en flora 

& fauna. In het onderzoek “Lessen uit het verleden” werd in 2016 op 

Nyenrode Business Universiteit het antwoord gezocht op de volgende 

vraag: Hoe vergroot je de kans dat duurzaamheidsingrepen die nu 
getroffen worden in bestaande woningen en wijken succesvol zijn, ook 
op de langere termijn? Het bleek de breedte van het begrip duurzaam-

heid te zijn dat het antwoord op deze vraag mogelijk maakte. De onder-

zoekers deden namelijk eerst een literatuurstudie naar de relatie geluk 

en plek en keken vervolgens welke elementen van het resultaat 

daarvan terug te vinden waren in de zes onderzochte Nederlandse eco-

wijken. In de literatuur bleek nergens een directe relatie te vinden 

tussen energiebesparing op woning- en wijkniveau en geluk, maar wel 

tussen groen en water (natuur) met geluk. En de mate van sociale 

contacten met geluk. Dankzij de focus op het thema verkeer tijdens de 

aanleg van de eco-wijken, wat leidde tot autovrije en autoluwe wijken, 

namen de ontmoetingsmogelijkheden sterk toe. Eén van de conclusies 

van het onderzoek luidt dan ook dat verbreding van het aantal duur-

zaamheidsthema’s (en in het verlengde daarvan het palet aan duur-

zaamheidsingrepen) daarom een voorwaarde vormt om een koppeling 

tussen duurzaamheidsingrepen en geluk te vinden en in het verlengde 

daarvan ‘de kans op vergroting van succes van de duurzaamheids-

ingrepen, ook op langere termijn.’ Bron: www.homemates.nl/nieuws/

onderzoeksrapport-lessen-uit-het-verleden-openbaar/

http://www.scandinaviastandard.com/a-shrub-grows-in-copenhagen-a-look-at-urban-farming/
http://www.scandinaviastandard.com/a-shrub-grows-in-copenhagen-a-look-at-urban-farming/
http://klimakvarter.dk/en/
http://klimakvarter.dk/en/
http://www.homemates.nl/nieuws/onderzoeksrapport-lessen-uit-het-verleden-openbaar/
http://www.homemates.nl/nieuws/onderzoeksrapport-lessen-uit-het-verleden-openbaar/
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In het vervolg van dit experimentenprogramma gaan we nadrukkelijk op zoek 

naar mogelijkheden waarbij de beide ambities – dus duurzaamheid en leefbaar-

heid – parallel en in samenhang kunnen worden nagestreefd. Wat de mogelijke 

consequenties hiervan voor het nationale beleid kunnen zijn, vormt een onder-

zoeksvraag voor het vervolg van dit experimentenprogramma. Wellicht kan de 

benadering van de Vlaamse overheid hierbij als bron van inspiratie dienen (zie 

kadertekst).

Verminderen	van	onzekerheden	en	angst	voor	complexiteit	
Onze inventarisatie maakt duidelijk dat gemeenten tal van technische, finan-

ciële en juridische hobbels en onzekerheden ervaren. Nog niet in alle wijken is 

het toekomstige warmtealternatief bekend, want de Transitievisie Warmte 

(TVW) is pas in 2021 gereed en ook op regionaal niveau (RES) moet nog veel 

uitkristalliseren. Daarnaast is de betaalbaarheid van de warmtetransitie, zowel 

voor institutionele partijen als voor de consument, vaak een knelpunt: de busi-

ness case is omgeven met onzekerheden. Een ander aspect is de bezorgdheid 

over draagvlak en mogelijkheden van bewoners om deel te nemen aan de tran-

sitie, met name voor eigenaar-bewoners. 

Ook worstelen partijen met de vraag hoe je als gemeente de regie voert op dit 

proces. Omdat samenwerkingspartners voor het maken van technische, inhou-

delijke en financiële keuzes vaak van elkaar afhankelijk zijn, ligt vertraging of 

stagnatie op de loer. We zien soms dat partijen wachten op elkaar en de ontstane 

tijd meestal niet benutten om op andere domeinen stappen voorwaarts te 

zetten – zoals het raadplegen van bewoners om greep te krijgen op wat zij 

belangrijk vinden in hun woonomgeving, of het samen met andere beleidssec-

toren verkennen van mogelijke koppelkansen. Geregeld wordt de vrees geuit dat 

het proces te complex wordt: “Het gevaar is dat je zoveel gaat koppelen en 

stapelen dat niemand het meer snapt.” De wisselwerking tussen onzekerheden 

en interdependenties kan leiden tot inertie en uitstelgedrag. Een belangrijke 

uitdaging voor het vervolg van het experimentenprogramma ligt daarom in het 

zoeken naar mogelijkheden om inertie en uitstelgedrag te verminderen.
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Sectoraal	of	integraal?
Geregeld komt de vraag naar boven of de door ons bepleite brede sectorover-

stijgende benadering alleen geldt voor de kwetsbare wijken waar wij ons op 

richten of voor alle wijken die van het aardgas af moeten. En welke mate van 

integraliteit, of afstemming tussen de drie sporen, dan nodig of wenselijk is. 

Benadrukt moet worden dat het zeker niet ‘hoe integraler, hoe beter’ is, want 

processen worden er complexer en tijdrovender van. Sectoroverstijgend 

samenwerken is echter onontkoombaar in gebieden waar opgaven of proble-

matieken spelen die niet opgelost kunnen worden met uitsluitend een duur-

zaamheidsbril, met een wonen-bril of een leefbaarheidsbril. 

Alleen: integraal samenwerken is niet hetzelfde als alles met alles verbinden 

en iedereen overal bij betrekken. Wijkaanpak is maatwerk. Het gaat erom dat 

sectorale partijen hun eigen taken zo goed mogelijk uitvoeren, maar dat ze 

daarbij wel op de hoogte zijn van de activiteiten en rollen van andere partijen 

in de wijk. Projecten en (deel)plannen kunnen best binnen het eigen spoor 

worden uitgewerkt, mits partijen oog hebben voor raakvlakken en dwarsver-

banden met andere kwesties op wijkniveau. En mits partijen in de andere 

beleidssporen op de hoogte zijn van belangrijke mijlpalen of communicatie-

momenten. Een gedegen analyse van alle opgaven in een wijk en het vroeg-

tijdig opsporen van raakvlakken en koppelkansen lijkt daarbij waardevol. Dat 

kan helpen om te bepalen wanneer de nadelen van integraal werken opwegen 

tegen de voordelen, zoals meer draagvlak en het beter aansluiten bij de logica 

en urgentie van bewoners omdat ook de woonomgeving wordt opgeknapt. 

Wanneer is een sectoraal gedreven aanpak toereikend en wanneer is er meer 

nodig? Welk afwegingskader hoort daarbij? Dit is een kennisvraag die in het 

vervolg van dit experimentenprogramma uitgediept wordt.

Top-down versus bottom-up?
Veel gemeenten zijn zoekende naar een balans tussen enerzijds top-down 

gestuurde planvorming en anderzijds het actief betrekken van bewoners om 

ruimte te bieden voor eigen initiatief en in co-creatie te werken aan plannen 

Koppeling van CO2-vermindering en klimaatadaptatie in het 
Vlaams beleid
Vlaanderen zet in op zowel mitigatie als adaptatie van klimaatverande-

ring. Mitigatie is tegengaan of beperken van klimaatverandering door 

het reduceren van de broeikasgasuitstoot. Adaptatie is aanpassing van 

natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te verwachten 

gevolgen van klimaatverandering. Deze dubbele inzet vertaalt zich in de 

structuur van het huidig derde Vlaams	Klimaatbeleidsplan	(VKP). Dit 

VKP bestaat uit een overkoepelend kader en twee afzonderlijke maar 

onderling goed afgestemde plannen. Het doel van het Vlaams Mitiga-
tieplan	(VMP) is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. 

Het doel van het Vlaams	Adaptatieplan	(VAP) is een beeld te krijgen 

van hoe kwetsbaar Vlaanderen is voor klimaatverandering en vervol-

gens de weerbaarheid van Vlaanderen tegen klimaatverandering 

verhogen. Dat laatste gebeurt onder meer door middel van de proef-

tuinen ontharding. Deze 23 Proeftuinen Ontharding krijgen samen 5 

miljoen subsidie en worden in 2019 opgestart. De initiatiefnemers 

krijgen ook projectbegeleiding om beton, asfalt of gebouwen te verwij-

deren en die ruimte kwalitatief in te richten. Dat moet leiden tot 

concrete ontharding op het terrein, maar ook tot kennisopbouw en 

-deling over hoe ontharding mogelijk wordt. Gevel- en dakbegroeiing 

worden in dat kader ook gesubsidieerd. Citaat: “Bij het opstellen van 

beide deelplannen werd het andere aspect altijd in de afweging meege-

nomen en werd zoveel mogelijk gezocht naar win-win situaties. We 

mogen immers niet vergeten dat mitigatie- en adaptatiemaatregelen 

elkaar soms kunnen versterken. Mitigatie- en adaptatiemaatregelen 

kunnen elkaar echter ook tegenwerken. Zo zal de installatie van elektri-

sche airco extra CO2-uitstoot veroorzaken.” (Bron: https://www.lne.be/

mitigatie-en-adaptatie) 

https://www.lne.be/mitigatie-en-adaptatie
https://www.lne.be/mitigatie-en-adaptatie
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en oplossingen. Voor beide perspectieven werden argumenten aangevoerd 

tijdens onze gesprekken in de vijftien wijken.

Pleitbezorgers van een top-down gestuurd planproces wijzen erop dat veel 

bewoners in kwetsbare wijken kampen met financiële zorgen en van dag tot 

dag bezig zijn met overleven. De betrokkenheid van bewoners is veelal matig 

en het vertrouwen in instituties laag. Daardoor zouden bewoners beperkt in 

staat of geïnteresseerd zijn om na te denken over energiescenario’s en 

plannen. Vanuit dit perspectief beredeneerd wordt het verstandiger geacht 

om bewoners te ontzorgen, en een goed en aantrekkelijk aanbod (‘propo-

sitie’) te ontwikkelen, dat niet alleen financieel aantrekkelijk is, maar ook het 

wooncomfort of de leefomstandigheden ten goede komt. 

Daartegenover staan gemeenten die juist in deze wijken bewoners de ruimte 

willen bieden om zelf een actieve rol te spelen. Soms worden bewoners 

betrokken bij het nadenken over energetische vraagstukken, bijvoorbeeld in 

de vorm van thematische werkgroepen. Maar er zijn ook wijken waar men 

bewoners betrekt of wil betrekken bij het wijkgerichte programma in bredere 

zin. Het doel is om tot een wijkverbeteringsprogramma te komen dat ook ‘van 

onderop’ gedragen is. Het laatste is al snel ingewikkeld, want het vraagt niet 

alleen om voldoende tijd en capaciteit, maar ook om de juiste competenties 

om bewoners op constructieve wijze te mobiliseren. Naast het inzetten van 

gerichte professionals hiervoor (bijvoorbeeld opbouwwerkers) is het belang-

rijk om voort te bouwen op beproefde kennis, zoals de ABCD-methode (zie 

kadertekst). 

Bovendien kent Nederland een rijke traditie van wijkaanpak, met name als het 

gaat om het verbinden van het sociale met het fysieke domein. Ervaringen uit 

het verleden laten zien dat het denken in top-down versus bottom-up in feite 

een schijntegenstelling is. Want ze zijn allebei nodig: in een effectieve wijkge-

richte aanpak versterken en ondersteunen beide perspectieven elkaar. 

Gemeenten staan voor de taak om samenhang aan te brengen tussen de 

Asset-Based Community Development (ABCD-methode)
Een door opbouwwerkers veelgebruikte methode om bewoners ‘van 

onderop’ te betrekken bij wijkontwikkeling, is de ABCD-methode. ABCD 

staat voor Asset Based Community Development en is gebaseerd op de 

volgende basisprincipes:

– Wijkontwikkeling gebeurt op basis van de aanwezige vaardigheden 

en talenten (dus asset-based) van wijkbewoners en wat er verder nog 

aanwezig is aan potentieel in de wijk;

– De inzichten, creativiteit en zeggenschap van wijkbewoners staan 

centraal;

– Er wordt permanent gewerkt aan het verbinden van wijkbewoners 

aan elkaar en aan andere organisaties.

De methode bestaat uit vijf stappen, met als overkoepelende doel om 

van binnenuit te werken aan een in economisch, cultureel en sociaal 

opzicht leefbare buurt, door sociale relaties tot stand te brengen en 

onvermoede capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen 

binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren. Ze wordt dan ook veel 

gebruikt in sociaaleconomische zwakkere wijken en richt zich expliciet 

op bewoners(groepen) die onderling weinig contact hebben en normaal 

gesproken ‘buiten de boot vallen’. De ABCD-methode is eind jaren tachtig 

ontwikkeld door John McKnight en John Kretzmann van Northwestern 

University in Illinois in de Verenigde Staten. Het Landelijk Samenwer-

kingsverband Aandachtswijken (LSA) – de vereniging van actieve bewo-

nersgroepen – haalde de methodiek naar Nederland, vertaalde deze naar 

de Nederlandse context, en zorgt voor de verspreiding van de metho-

diek. Kennisinstituut Movisie beschreef de methode in haar databank 

Effectieve Sociale Interventies. Sinds eind jaren negentig pasten verschil-

lende Nederlandse steden de methodiek toe en er zijn verschillende 

evaluaties uitgevoerd. Ook in het Canadese wijkontwikkelingspro-

gramma SNAP is de ABCD-methode een van de dragende concepten. 

https://www.movisie.nl/interventie/abcd
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Een mix van woningtypen – zo luidde de beleidslogica – zorgt voor menging 

van doelgroepen in een buurt en dat draagt bij aan verdunning van sociale 

problematiek. Veel wijken zijn dankzij ‘de wetten van de GSB/ISV-wijkaanpak’ 

aantoonbaar verbeterd (zie kadertekst). Ook het Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid (NPRZ), het grootschalige en langlopende gebiedsgerichte 

investeringsprogramma voor zeven focuswijken, kent een breed gedragen 

beleidslogica. Met gerichte inzet op onderwijs, werk en wonen (specifiek in 

die volgorde) werkt het NPRZ sinds 2012 aan het bestrijden van structurele 

achterstanden in deze wijken. Een aanbeveling voor het vervolg van het expe-

rimentenprogramma is om meer notie te nemen van deze reeds opgedane 

ervaringen in binnen- en buitenland. Mogelijk staan we immers aan de voor-

avond van een nieuwe paradigmashift.

wensen van bewoners en de opgaven die institutionele partijen zien in een 

wijk. Onze inventarisatie van de praktijk in vijftien gemeenten wijst op het 

gevaar van onderschatting van het bottom up-perspectief, terwijl juist de 

verduurzaming grote kansen biedt om bewoners vanaf het vroegste stadium 

als partner in het proces mee te nemen. Ook dit biedt stof voor verdere uitdie-

ping in het vervolg van het programma.

Tijd	voor	een	paradigmashift:	op	zoek	naar	een	nieuwe	beleidslogica
Op basis van onze observaties in deze vijftien wijken constateren we dat een 

integrale wijkaanpak alleen tot bloei kan komen als betrokken partijen in staat 

worden gesteld om verder te kijken dan de eigen sectorale beleidsdoelen. 

Beleidsmakers en professionals dienen daar voldoende tijd en mandaat voor 

te krijgen. Bestuurlijk draagvlak, binnen het college van B&W en de raad, is 

een belangrijke begunstigende factor. Het beeld dat oprijst uit de analyse van 

de wijkaanpak in deze vijftien koplopergemeenten, is dat een breed gedragen 

beleidslogica voor een op de koppeling van leefbaarheid en duurzaamheid 

gerichte wijkaanpak veelal ontbreekt. Het gevolg is vaak koudwatervrees en 

terugtrekgedrag in de vertrouwde omgeving van de eigen sectorale beleids-

koker. 

Een dragend beleidsparadigma, zoals de onderbouwde, samenhangende visie 

op het belang van een integrale wijkaanpak die we in het Canadese Toronto 

aantroffen (zie kadertekst), zorgt niet alleen voor common ground: een 

gemeenschappelijk doel en een gemeenschappelijke visie op de gewenste 

ontwikkeling van een wijk. Ook verschaft het alle betrokkenen de legitimiteit 

om rekenschap te nemen van ontwikkelingen en activiteiten op aanpalende 

beleids- en uitvoeringsterreinen. Terugkerende en tijdrovende discussies over 

nut en noodzaak van een breder perspectief zijn dan niet meer nodig. 

Van een dragend paradigma was ook sprake ten tijde van het Grotesteden-

beleid (1995-2015). Destijds vond op grote schaal fysieke wijkvernieuwing 

plaats met als doel om meer gedifferentieerde woonmilieus te realiseren. 
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De	beleidslogica	van	SNAP
Omdat de doelstellingen van het Sustainable Neighbourhood Action 
Program (SNAP) in Toronto en omgeving veel overlap vertonen met wat 

het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken 

beoogt, vormen de ervaringen die met SNAP zijn opgedaan een waarde-

volle inspiratiebron. Dit programma wordt al enige jaren in de praktijk 

gebracht en de ervaringen zijn grondig geëvalueerd. Ook SNAP brengt 

duurzaamheidsthema’s binnen hun actieplannen altijd in verband met 

leefbaarheidsvraagstukken. Als vanzelfsprekende verbanden ziet SNAP: 

energie- en waterbesparing leiden tot geldbesparing, minder vocht en 

meer ventilatie in woningen leidt tot een betere gezondheid, een groene, 

klimaatbestendige buitenruimte tot meer beweging/verblijf in de buiten-

lucht/verbeterde geestelijke gezondheid en lokaal voedsel tot een 

gezonder eetpatroon. Ook zet SNAP in op de koppeling van de verduurza-

ming van woningen en openbaar gebied. Daarbij kunnen bewoners werk-

ervaring opdoen en men legt zich toe op het verbeteren van de sociale 

cohesie: door culturen onderling te laten kennismaken. Hierdoor nemen 

spanningen tussen bevolkingsgroepen af en daarmee zou ook de crimina-

liteit dalen. Hierbij probeert SNAP altijd locatiespecifiek verbanden te 

leggen met de wensen en behoeften van bewoners, werkgelegenheid, 

met cultuur en identiteit van de gemeenschap en met locatie, sociale 

cohesie, kunst en effectieve transportvoorzieningen. Kan deze aanpak 

ook werken in Nederlandse context? Wat zijn in dat geval de stappen die 

gezet moeten worden en de resultaten die worden bereikt? Met name de 

rode draad die SNAP hanteert (om de samenhang tussen acties te 

bewaken) kan inspirerend zijn:

1. De unieke sociale context van de locatie, de gestelde duurzaamheids-

doelen en de belangen van de bewoners staan centraal;

2. Abstracte doelen samen met betrokken partijen (inclusief bewoners) 

stellen en deze vervolgens op inspirerende wijze (SNAP deed dit o.a. 

met een dreamwall en met emotionele wandelingen) vertalen naar 

concrete doelen;

3. Kansen en knelpunten inventariseren;

4. Praktische oplossingen zoeken voor de knelpunten;

5. De concrete doelen in co-creatie uitwerken tot praktische maatregelen 

voor de locatie en vertalen naar een actieplan;

6. Financiering zoeken voor de maatregelen;

7. Aan het actieplan zoveel mogelijk meetbare doelen koppelen (SNAP 

gebruikte bijvoorbeeld stappentellers om na te gaan of bewoners meer 

gingen bewegen);

8. Samenwerkingsverbanden tot stand brengen om het actieplan in prak-

tijk te brengen (en te houden), met daarbij aandacht voor de rol van 

zogenaamde neighbourhood champions;

9. Geregeld evalueren en ook over de langere termijn contact blijven 

houden om dat wat gedaan werd in stand te houden en mogelijk te 

verbeteren (nazorg).
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Twaalf wetten van de GSB/ISV-wijkaanpak  
(Platform31 Wijkengids, 2013)

1. Herstructurering heeft grote effecten op het verbeteren van de 

leefbaarheid. Verkoop van sociale huurwoningen werkt ook, zij het 

in mindere mate.

2. Schoon, heel, veilig betrouwbare professionals (instanties) zijn een 

basisvoorwaarde.

3. Zet de bewoners centraal, beschouw hen als gelijkwaardige  

partners. Investeer in zelfredzaamheid en combineer dat met 

wederkerigheid.

4. Zonder een Achter de Voordeuraanpak én zonder ondernemend 

maatschappelijk initiatief, geen effectieve wijkaanpak.

5. Gezondheid levert op veel meer terreinen dan alleen gezondheid 

winst op.

6. Kunst en cultuur in de wijk dragen bij aan nieuwe verbindingen 

tussen mensen en zijn daarmee belangrijke waardemakers.

7. De Rotterdamwet helpt.

8. Blijf aandacht houden voor leefbare wijken. Kleinschalige ingrepen 

werken preventief.

9. Verdunnen van de concentratie van problemen; goede route,  

lastige uitvoering.

10. Gebruik effectieve interventies.

11. Faciliteer ‘Best Persons’.

12. De gemeentelijke organisatie moet zich (in)richten naar de leef- 

wereld van de samenleving.
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1. Bij de aanpak van de energietransitie in kwetsbare wijken moeten 

gemeenten gericht op zoek gaan naar mogelijkheden om (elementen van) 

de verduurzamingsopgave te verbinden met maatregelen en inter-
venties om de leefbaarheid te verbeteren. Deze verbinding dient niet 

alleen ambtelijk, maar ook bestuurlijk te worden gelegd. Ook vraagt dit om 

voldoende capaciteit, mandaat en middelen bij de start van het proces.

2. Rijk en gemeenten kunnen bijdragen aan een beleidslogica	voor	een	
brede	wijkgerichte	aanpak die als fundament en onderbouwing fungeert 

van de gekozen werkwijze (zoals ook bepleit in de Strategische Agenda 

2019-2022 van het G40-stedennetwerk). Wanneer de beleidslogica door 

alle samenwerkingspartners en belanghebbenden wordt herkend en 

erkend, kan slagvaardig worden toegewerkt naar integrale visie- en plan-

vorming voor toekomstbestendige wijken. 

3. Gemeenten moeten toewerken naar een werkwijze om vroegtijdig 
mogelijke koppelkansen op wijkniveau op te sporen. Zodat niet alleen 

kan worden afgewogen of de eventuele nadelen van sectoroverstijgend 

werken opwegen tegen de voordelen, maar ook vastgesteld kan worden 

welke mate van uitwisseling en afstemming nodig is voor een effectieve 

wijkgerichte aanpak.

4. Een holistisch	perspectief	op	de	sleutelbegrippen	duurzaamheid 

(klimaatproblematiek in plaats van CO2 en aardgasvrij) en leefbaarheid 

(gezondheid, welbevinden, veiligheid, binding en betrokkenheid bij het 

publieke domein) is wenselijk om spraakverwarring, tunnelvisie en 

versnippering van maatregelen en ingrepen te voorkomen. Een brede 

opvatting komt de kans op synergie en sectoroverstijgende samenwer-

king ten goede.  

Betere wijken dankzij de energietransitie? / 6. Reflectie

5. Bij de uitwerking van een wijkgerichte aanpak moeten gemeenten en hun 

partners werk maken van het concreet	verzilveren	van	koppelkansen. 

Dit vraagt om een visie op de toekomstige ontwikkeling van de wijk die 

gedeeld wordt door bewoners, ondernemers, organisaties en instellingen 

in de wijk. Op basis daarvan kan de concrete en praktische vertaalslag 

worden gemaakt. 

6. Juist in kwetsbare wijken verdient het	perspectief	van	bewoners	een 

centrale plek in de wijkgerichte aanpak. Immers, in datgene wat bewoners 

waardevol en belangrijk vinden in hun woonomgeving, en daar waar zij 

kansen en verbeterpunten zien, liggen vaak aanknopingspunten voor 

koppelkansen. Door slim te kijken naar (ontwerp)oplossingen, timing en 

fasering kan tegen beperkte meerkosten extra woon- en leefkwaliteit 

worden gerealiseerd.

7. Leer hierbij van eerder opgedane ervaringen in binnen- en buitenland, 
uit verleden en heden. Integrale wijkaanpak en verduurzaming van de 

woonomgeving zijn op zichzelf geen nieuwe vraagstukken. Zowel in 

Nederland (in de stedelijke vernieuwing) als in het buitenland (in Canada, 

maar ook in diverse Europese landen) is succesvol werk gemaakt van een 

integrale gebiedsaanpak. Zowel procesmatig als inhoudelijk biedt dit rijke 

bronnen van inspiratie.

Hieruit destilleren we de volgende kennisvragen en actiepunten voor de 

voortzetting van dit experimentenprogramma:

1. Wat is er nodig om tot een brede opvatting van de sleutelbegrippen duur-

zaamheid en leefbaarheid te komen, die op wijkniveau verbindend werkt 

en die sectorale en technische doelstellingen overstijgt?

6.3 Tot hier en nu verder
Voortvloeiende uit de voorgaande conclusies en dilemma’s komen wij tot de volgende concrete aanbevelingen:
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2. Hoe kan een werkwijze ontwikkeld worden waarin gemeenten het initiatief 

nemen voor een brede, op het verzilveren van koppelkansen gerichte 

wijkaanpak? Met concrete voorbeelden en casuïstiek maken we dit begrip 

praktisch en hanteerbaar, zodat partijen zich minder snel laten afschrikken 

door angst voor complexiteit, kosten en tijdrovende processen. 

3. Hoe kan concreet vorm en inhoud worden gegeven aan communicatie  

en participatie van bewoners? Welke competenties, op beleids- en uitvoe-

ringsniveau zijn hiervoor nodig en welke partijen in de wijk (bijvoorbeeld 

woningcorporaties, opbouwwerkers) kunnen hieraan bijdragen?

4. Welke procesmatige tips en tricks kunnen worden ingezet om de (ambte-

lijke) neiging tot inertie een uitstelgedrag te verminderen, zodat zowel 

intern (tussen gemeentelijke afdelingen of diensten) als extern (met 

samenwerkingspartners en belanghebbenden) een vruchtbare samen-

werking tot stand komt?

5. Hoe kunnen gemeenten en hun partners beter gebruik maken van erva-

ringen van elders en van vroeger? Welke best practices zijn er en hoe kan 

een vertaalslag gemaakt worden naar de wijkgerichte opgaven waar 

gemeenten anno 2020 voor staan?
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