
 
 

Training Energie+ 2023  

 

Alle gemeenten hebben gewerkt aan hun wijkaanpak voor aardgasvrije-ready wijken. Hoe 

organiseer je een eerlijke transitie op wijkniveau? Hoe betrek je daarbij bewoners, zowel 

krachtige als kwetsbaren? Hoe breng je bewoners, ondernemers en anderen in de wijk in 

positie? Met welke professionals kun je samenwerken, dwars door diverse sectoren heen? 

Hoe koppel je de technische uitdaging die de energietransitie ook is, aan andere sociaal 

maatschappelijke thema’s zoals werkgelegenheid, veiligheid, vergroening en zo meer. 

 

Kennisnetwerk Energie+ biedt in 2023 een training voor ALLE professionals die in wijken 

werken aan de energietransitie als sociale opgave. De training is bedoeld voor: 

- Ambtenaren gemeenten, provincie (vastgoed, ruimtelijk – en sociaal domein); 

- Woningbouwcorporaties (vastgoed, wonen en leefbaarheidsconsulenten); 

- Renovatie - en grootonderhoudsbedrijven; 

- Welzijnsorganisaties en Opbouwwerkers; 

- Zorginstellingen, VVE’s.  

- Energieleveranciers, netbeheerders, energie-coöperaties; 

- Banken, makelaars. 

 

Stel je eigen training samen 

De training is opgebouwd uit losse Webinars. De online groepen bestaan uit maximaal 20 

personen. We eindigen samen met een fysieke bijeenkomst.  

Onderwerp: Speelveld en Samenwerken in de Energietransitie.  

Slotbijeenkomst: 3 juli 2023.   

 

 

  



 
 

De data en onderwerpen van de Webinars zijn:   

 

30 januari | 1. Best practice Arnhem 15-17 uur:  

Best Practice uit Arnhem met Hanspaul Maarssenveen. Het netwerk Arnhem Aan, 

Energiebank, Kombisol, Spijkerenergie, Gemeente Arnhem, twee woningbouwcorporaties, 

twee energie-coöperaties en Rijnstad Welzijn werkt samen in de strijd tegen energie- en 

isolatiearmoede. Al doende leert men want de samenwerking is voor iedereen nieuw en een 

spannend avontuur. Wat gaat er goed, waar zit ruimte voor verbetering? Dat kun je horen 

van spin in het web, opbouwwerker Hanspaul Maarsenveen.  

 

13 februari | 2. Mensgerichte energietransitie 15-17 uur:  

Mensgerichte Energietransitie, Social Design in de energietransitie door Cindy van den 

Bremen van Wij zijn Zet. Ze nemen je mee in een aantal concrete projecten die zij 

uitvoerden binnen de Energie voor Iedereen pilot van de Provincie Noord Brabant. In 3 

Brabantse gemeenten werkten we samen met ambtenaren van verschillende domeinen, 

externe partners en bewoners. We delen concrete lessen, ervaringen en tools die we in deze 

aanpakken ontwikkelden. 

 

15 februari | 3. Energiearmoede en aanpak 15-17 uur:  

Psycholoog Niels Götz over energiearmoede en bewezen aanpakken. Niels Götz werkt vanuit 

het servicepunt provincie Noord Holland aan het opstellen van een ‘Meerjarenprogramma 

energiebesparing voor gemeenten’. Niels neemt je mee in een menukaart met enerzijds alle 

veel toegepaste – en bewezen – activiteiten cq aanpakken en anderzijds nieuwe en minder 

gebruikelijke of bekende activiteiten en aanpakken staan beschreven. Deze zijn ook al 

vertaald naar diverse persona’s cq bewoners. De bonus in dit Webinar is de geschiedenis van 

energie besparen: hoe onze voorouders 100 jaar geleden al energie bespaarden via 

Campagne Beter Milieu begint bij Jezelf, langs de invoer Bouwbesluiten en het 

Energieakkoord tot aan huidige tijd en energiearmoede aanpak. 

 

6 maart | 4. Bewoners een stem 10-12 uur:  

Hoe geef je bewoners een stem aan tafel? Door Buurtbinders met Willeke van der Doelen 

en/of Maartje van der Lee. Hoe menselijk is de energietransitie? Een duurzame samenleving; 

Wie wil dat nou niet? Toch blijken er naast de financiële en technische uitdagingen bovenal 

opgaves om bewoners mee nemen en een plek te geven in de hele energietransitie. Om 

bewoners een plek te geven in deze opgave is de uitdaging om alle betrokken partijen inzicht 

te geven en ruimte te bieden aan deze stem, het is een samenspel van veel uiteenlopende 

partijen.  

 



 
 

Bij Buurtbinders hebben ze veel ervaring opgedaan over de rol en plek van bewoners in deze 

transitie. In opdracht van gemeenten, woningbouwcorporaties, MKB, bouwbedrijven en vele 

anderen. Van beleid tot praktijk, van stad tot dorp. Zij gaan altijd op zoek naar wat er al 

bestaat in de wijk en hoe je juist dat kunt benutten. Zij bepleiten onder ander dat er een 

sociale partij aan de ontwerptafel hoort te zitten, en dan bij voorkeur de lokale 

welzijnspartij. Waarom? Daar vertellen ze je graag meer over in dit Webinar.  

 

15 maart | 5. Welzijnsorganisatie + Energie 15-17 uur: 

Hoe je als welzijnsorganisatie een opdracht krijgt in de energietransitie door Andre Lodder. 

Welzijnsorganisatie Diverz is een koploper in de energietransitie. In 2021 kregen zij hun 

eerste betaalde opdracht. Nu hebben ze grotere ambities voor de wijk. Andre vertelt hoe het 

gelukt is een gelijkwaardige partner te worden in de gemeente, wat ze bereikt hebben, wat 

zij nu willen en hoe ze dat aanpakken.  

 
 
20 maart | 6. Gespikkeld bezit 15-17 uur:  
 
Aanpak Gespikkeld Bezit bij wijkrenovaties door Cindy van den Bremen van Wij zijn Zet. We 
nemen je mee in de aanpak gespikkeld bezit: voormalig sociale huurwoningen in handen van 
particulieren. Samen met partners gemeente, woningcorporatie en aannemer, hebben we 
deze particulieren meegenomen in de wijkrenovatie. We laten zien hoe de aanpak in de 
praktijk eruit ziet en wat we verder aan het ontwikkelen zijn in een vervolgpilot. 
 

 

3 april | 7. Best practice Drenthe 15 -17 uur:  

Best Practice uit Drenthe met Frederike Lunenberg. In Hoogeveen zijn vier belangrijke 

onderwerpen aan elkaar gekoppeld. Dat zijn zelfstandig blijven wonen, veiligheid 

(waaronder water, klimaatadaptatie), een gezonde en duurzaamheid (energiebesparing, 

isolatiearmoede bij huurders en particulieren). Frederike Lunenberg deelt hoe het gelukt is.  

 

17 april | 8. Integrale wijkaanpak 15 -17 uur:  

Integrale wijkaanpak door Sylvia de Goede. Je wilt breed gedragen plannen, gesteund door 

de gemeente en bewoners. Hoe doe je dat? Sylvia de Goede heeft veel praktijkervaring in 

diverse gemeenten. De kunst is de verschillende acties en initiatieven in de wijk in beeld te 

krijgen en op elkaar af te stemmen zodat het elkaar versterkt. De successleutel is gedeelde 

verantwoordelijkheid en regie en besluitvorming door betrokkenen. Hoe je tot een 

goedlopend proces komt waar iedereen energie van krijgt leer je in dit Webinar.  

  



 
 

8 mei | 9. Casus Rotterdam BoTu  

Best Practice Energietransitie in Gemeente Rotterdam door programmamanager Anne-

Marie Verheijen. In de kleurrijke en kwetsbare wijk Bospolder Tussendijk wordt hard 

gewerkt aan de voorbereiding om van het aardgas af te gaan. Het college van B&W gaf in 

2020 de programmamanagers twee opdrachten mee:  

1. Zorg voor een haalbare en betaalbare overstap naar een alternatieve warmtebron; 

2. Zorg ervoor dat het geen technische-financieel exercitie wordt maar een transitie die ook 

de bewoners en de leefomgeving ten goede komt. Kort gezegd moesten er mee-koppel-

kansen worden gevonden. 

 

Anne-Marie Verheijen is de programmamanager en geeft in dit Webinar een kijkje in de 

keuken. Wat was haar speelveld toe ze begon, hoe heeft ze woningbouwcorporatie 

Havensteder en Eneco meegekregen in hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Hoe 

zijn de maatschappelijke organisaties aangehaakt? Is er samenwerking tussen de diverse 

afdelingen binnen de gemeente zelf? Leer de lessen van Anne-Marie.  

 

15 mei | 10. Best practice Almere 16-18 uur:  

Best Practice Energietransitie in Gemeente Almere. In deze gemeente staat de opgave 

centraal. Het sectoraal denken en doen wordt losgelaten door daadwerkelijk per opgave te 

bekijken wie er thuis hoort in het samen te stellen team, dwars door alle sectoren, 

afdelingen en silo’s heen. Uitdagend. Want hoe doe je dat met budget en medewerkers? 

Wat is er nodig en wat levert het Almere op?  

 

22 mei | 11. Koninkrijken in energietransitie 10-12 uur:  

Koninkrijken en andere ongemakken in de energietransitie door Jeroen Boon. Vaak hoor je 

dat geld in de energietransitie niet het probleem is. Hoe het wordt verdeeld is wel een 

probleem. In veel gemeenten is er een mismatch tussen het fysieke en sociale domein, met 

gescheiden budgetten. De diverse afdelingen worden om die reden kleine koninkrijkjes die 

het lastig vinden met elkaar samen te werken. Bewustzijn op dit thema is de eerste stap naar 

een andere manier van samenwerken. In dit Webinar neemt ervaringsdeskundige Jeroen 

Boon je mee naar een wereld zonder taboes en hoe het wel kan. 

 

  



 
 

5 juni | 12. Opbouwwerk en corporatie 15 -17 uur:  

Hoe werkt een Welzijnsorganisatie samen met een Woningbouwcorporatie? Door 

opbouwwerker Justin van Riel die ervaring opdeed in Overvecht (Utrecht) en nu meewerkt 

aan een onderzoek in Soest: de energietransitie voor mensen met een (zeer) kleine beurs.  

 

19 juni | 13. Het Manifest 15 -17 uur:  

Het Manifest door Jeanet de Jong van BPSW. Dagelijks worden we geconfronteerd met de 

directe en indirecte gevolgen van de ecologische crisis. Een maatschappelijke crisis die 

wereldwijd en in Nederland mensen in kwetsbare posities het hardst raakt en verschillen en 

ongelijkheid vergroot. Dat actie noodzakelijk is, is evident. Overheden, bedrijfsleven, 

maatschappelijke organisaties, wetenschap en burgers, zullen ieder vanuit hun eigen positie 

een bijdrage moeten leveren aan het leefbaar houden van de planeet. Wij zijn van mening 

dat ook het sociaal werk vanuit de eigen professie een verantwoordelijkheid heeft, naast en 

in verbinding met andere disciplines en vakgebieden die zich met dit vraagstuk bezighouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=========================================================================== 

Er is ook een cyclus in het najaar die start met een  fysieke bijeenkomst op 28 augustus.  

4, 11, 18, 25 september.  

2, 9, 30 oktober. 

6, 13 , 20, 27 november.  

Einde fysieke bijeenkomst 11 december 2023.  

 

 


