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Het is van belang te begrijpen waarom huurders weinig interesse tonen in 

energiebesparingsprojecten. Hiervoor wordt inspiratie geput uit de gedragspsychologie, met 

name het omgaan met sociale dilemma’s (Kollock 1998), het begrip motivatie en 

zelfrealisatie en gedrag van mensen in groepen (Gagné & Deci 2005). Een strategische 

benadering wordt ontwikkel, puttend uit positieve praktijkervaringen. De Ladder van 

Bewonersparticipatie (Arnstein 1969) wordt geactualiseerd voor het betrekken van huurders 

bij energiebesparingprojecten.   

 

De onheilsberichten over moeder aarde komen meestal van ver: Kyoto, Malta of Den Haag. De 

afspraken over vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, het streven naar diversiteit in 

opwekken van energie en dergelijke worden door wereldleiders gemaakt en aan de gewone burger 

opgelegd, zo lijkt het. Het is moeilijk om klimaatdoelstellingen naar het dagelijks leven te vertalen. 

“Think global, act local” vraagt na mooie afspraken op wereldniveau vooral om lokale activiteiten. 

In de jaren 2007 en 2008 zijn op allerlei niveaus afspraken gemaakt om energie te besparen in de 

gebouwen sector. Woningcorporaties hebben besparingsdoelstellingen vastgelegd. De voorraad 

sociale huurwoningen is geheel voorzien van energielabels en diverse corporaties hebben aantallen 

woningen per jaar vastgesteld die met minstens twee labelstappen in kwaliteit vooruit dienen te 

gaan. Nu de implementatie van afspraken zichtbaar moet gaan worden, blijkt dat de praktijk 

weerbarstiger is dan gedacht. Door de financiële crisis stagneert de verkoop van huurwoningen en 

nemen financiële problemen toe. Maar een wellicht nog groter probleem is de achterstand in 

bewustwording bij de huurders, het geringe draagvlak voor energiebesparende ingrepen en de 

welhaast verlammende uitwerking die het gebrek aan interesse in energiebesparing bij de huurders 

heeft op de actiebereidheid van de woningcorporaties. Wat is er aan de hand en wat moet er 

gebeuren om dit tij te keren? 

 

Draagvlak=de steun die iets geniet. Specifiek: steun voor energiebesparende maatregelen en 

bereidheid om voor verbetermaatregelen een huurverhoging te betalen. 

 

Allereerst kan worden geconstateerd dat door druk van buiten (boven)af veel corporaties, maar ook 

energiebedrijven en de bouwsector, politiek correct zijn gaan handelen. Een groen image, grote 

ambities en investeringsvoornemens, zijn vooral in de hogere lagen van het management ontwikkeld, 

met een communicatiestrategie naar boven en naar de samenleving gericht.  Ten tweede is men in 

grote stappen snel naar de vereiste doelen gegaan: nu blijkt de voorraad wel energielabels te 

hebben, maar op basis van voor de praktijk weinig relevante referentietypen, en zo grof dat het 

beleid dat erop gebaseerd is weinig betrouwbaar is als sturingsinstrument. Ten derde valt op dat er 

van samenwerking tussen woningcorporaties onderling, en met installateurs en isolatiebedrijven, 

met energiebedrijven en gemeenten weinig sprake is. Het is niet gelukt om nieuwe 

uitvoeringstechnieken en concepten te vinden, die de markt een impuls kunnen geven. Sterker nog, 

juist de bouwsector komt ver achteraan wat betreft kennisontwikkeling over energiebesparende 

technieken, motivatie om nieuwe technieken te passen of optimale energieprestaties te leveren. De 

bouwnijverheid zit in een kwaliteitscrisis, wordt financieel onder druk gezet en kwam in een tijd van 

hoogconjunctuur en grote drukte op uitvoering van werk niet aan innoveren toe. Ten vierde bestaat 
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tussen huurders en verhuurders een zeker wantrouwen en dat belemmert normale communicatie en 

vervolgens productieve samenwerking. 

 

In de jaren ’80, toen na de energiecrises van 1973 en 1979 veel aan energiebesparing in de 

woningsector werd gedaan, was het tegenargument van huurders vaak: als we veel energie besparen 

dan gaat de gasprijs extra omhoog. Deze redenering legt een verband tussen de individuele bijdrage 

aan energiebesparing en het collectieve effect en rationaliseert waarin een individuele opoffering 

beter achterwege kan blijven. Het argument dat huurders in de jaren ’90 inbrachten was veeleer: de 

huur stijgt misschien sneller dan de energielasten, dus willen we geen woningverbetering in de kale 

huur. De pijn voor de huurders werd in de jaren ’80 en ’90 verzacht met omvangrijke subsidies. Nu, in 

2009, is de energieprijs veel hoger en dat maakt investeringen in energiebesparing financieel 

relevant. Tegelijkertijd valt echter te constateren dat energiebesparende ingrepen niet echt welkom 

zijn bij huurders, wanneer deze overlast geven en geen garantie geven op woonlasten verlaging. 

Gebrek aan bewustwording, met rust gelaten willen worden, moeite om echte communicatie te 

realiseren zijn gehoorde klachten. Het lijkt erop dat verhuurders, die de afgelopen 10-15 jaar veel 

met fusies, reorganisaties en nieuwe managementstijlen zijn gaan werken, moeite hebben om de 

huurders tot samenwerking uit te nodigen. Daarnaast zijn er veel kleine woningcorporaties die met 

veel succes talrijke energieprojecten uitvoeren en daarbij met huurders goed samenwerken.  

 
Sociale dilemma’s 

Klimaatverandering raakt de hele wereld. Echter, het is voor een bepaald land voordelig als ieder 

ander land ingrijpt en de problemen vermindert. Met andere woorden: er is sprake van een 

zogenaamd “prisoner’s  dilemma”, waarin ingeval van twee misdadigers de een het beste ervan af 

komt als deze de ander beschuldigt, terwijl de ander eerlijk is. Er zijn veel experimenten gedaan met 

dit prisoner’s dilemma, en met de “assurance game” en de “chicken game”, die aangeven dat in veel 

gevallen het gedrag van een individu niet verklaard kan worden uit algemeen belang, maar uit 

kortzichtig eigenbelang. Er is een bepaalde manier van denken nodig om samen voordeel te genieten 

vanuit hoger belang.  

Steun van huurders aan energiebesparing kan worden gezien als een sociaal dilemma. De corporatie, 

die coöperatief is met het nationale beleid, kiest energieambities en vertaalt dit naar beleid voor 

bepaalde woningcomplexen. Dit is een top-down benadering. De huurders moeten echter accoord 

gaan en huurverhoging gaan betalen voor de maatregelen.  Huurders hebben in dit geval een keuze: 

a. niet meewerken. De voordelen zijn ontwijken van overlast en huurverhoging op korte 

termijn, terwijl woonlastenstijging onzichtbaarder is en op de langere termijn pas speelt; 

b. meedoen. De voordelen zijn comfortverbetering en waarschijnlijk woonlastenverlaging. De 

nadelen zijn overlast en hogere huur, maar dat levert wel een woning op die voorbereid is op 

de toekomst. 

c. Meedoen en ook anderen overhalen om mee te doen. Het voordeel is goede samenwerking 

met de verhuurder, die het waardeert dat bewoners als ambassadeurs optreden. Naast deze 

externe motivatie is er het voordeel van comfortverbetering en waarschijnlijk 

woonlastenverlaging. De nadelen van overlast en hogere huur worden ruimschoots 

gecompenseerd. 

Bij veel projecten speelt het eigen belang en het collectieve belang. Daarnaast staat het belang van 

de woningcorporatie, die deels overlapt met het groepsbelang, maar ook voor een deel aan de 

beleving van de huurders onttrokken is. Er speelt het probleem van de “split incentive”: de 

verhuurder investeert soms meer dan de opbrengst en de huurder heeft een groter 

energielastenvoordeel. Als de berekeningen echter niet reëel zijn, of de woningcorporatie is niet 

transparant in motieven, dan kan wantrouwen groeien en verdampt een mogelijk draagvlak.  Wat 

zijn mogelijke benaderingen? 
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De woningcorporatie kan investeren in energiebesparing en de kosten terugverdienen via 

huurverhoging bij mutatie of via de extra verkoopwaarde. In deze situatie krijgt de huurder de 

verbetermaatregelen (bijna) gratis en wordt het draagvlakdilemma ontweken. 

De woningcorporatie sluit een woonlastencontract, zodat bijna alle huurders financieel voordeel 

genieten, vanwege lagere totale woonlasten. De aandacht verschuift dan naar maatregelen die zo 

weinig mogelijk overlast geven.  

De woningcorporatie voert een energiepakket door, gekoppeld aan noodzakelijke 

onderhoudsingrepen. De meerkosten zijn gering. Het dilemma wordt ontweken, maar het pakket 

maatregelen is beperkt van omvang. 

Gekozen wordt voor zogenaamde beginspraak, waarbij via nauwe samenwerking een sociaal 

acceptabel plan wordt gemaakt en betrokken huurders uitgroeien tot ambassadeurs van hogere 

energieambities. Het realistische plan kan steun krijgen dankzij de meerwaarde van goede 

samenwerking. 

Hoog niveau renovatie met tijdelijke verhuizing levert de randvoorwaarde voor een hoge 

energiekwaliteit, maar is sociaal moeilijk te realiseren. 

Kostendekkende ingrepen in energiebesparing zonder voordelige neveneffecten voor zowel de 

verhuurder (bijvoorbeeld door te combineren met onderhoudsingrepen) of huurder (meer besparen 

dan huurverhoging) vallen lastig uit te voeren. Dan moet er op sociaal vlak of ten aanzien van 

comfort- en onderhoudsaspecten veel winst behaald kunnen worden.  

 

Goede ervaringen met draagvlakontwikkeling 

Op 22 september 2009 heeft een groep woningcorporaties, de Woonbond en onderzoekers van 

TUDelft positieve ervaringen met draagvlakontwikkeling uitgewisseld en zijn nieuwe ideeën voor 

acties ontstaan. 

De ervaring van woningcorporatie A  is dat bewoners die in de bewonerscommissie zitten, betrokken 

zijn en vaak een groen hart hebben, een hart voor duurzaamheid. Hierdoor creëren zij draagvlak bij 

bewoners, om hen ook enthousiast te maken. Het wordt dan makkelijker om grote 

renovatieprojecten uit te voeren. Dit werkt niet als er een te grote groep is die echt niet mee wil 

doen. Een groep die bijvoorbeeld keukengeisers hebben en niet gaan besparen op de 

energierekening. A gebruikt energie als thema om saamhorigheid in een wijk te versterken. 

Samenwerking met actieve bewoners in een wijk, die zelf weer andere bewoners voorlichting geven. 

Het is belangrijk om één trekker te hebben, die passie heeft en een goed begrepen eigenbelang heeft 

op zijn eigen schaal: straatniveau of complexniveau. Toch kan het zijn dat bewoners eerst 

enthousiast zijn voor het algemeen belang, maar dat ze omslaan wanneer maatregelen te dicht bij 

komen. Dan weegt het eigen belang in eens groter dan het algemeen belang. A wil dat de energie 

besparende maatregelen terugverdiend worden binnen 15 jaar.  

B  heeft het motto: renoveren doen we samen. De corporatie geeft aan dat ze wat willen doen in het 

complex, maar nog niet weten wat. Aan bewoners wordt externen aangeboden ter ondersteuning 

van hun ideeën voor renovatie. Ze kozen voor een energetisch adviseur, omdat ze daar zelf het minst 

verstand van hebben. Dit is een kostbare aanpak, maar het resultaat is wel dat je door het proces 

heen rolt met de bewoners. Met een bepaalde pilot is hoog ingezet. Bij een volgend project wordt 

gekeken of iets minder begeleiding ook genoeg is om bewoners erbij te betrekken. De corporatie wil 

niet voor de bewoners gaan denken, maar hen juist erbij betrekken om een concreet project op te 

starten.  

Corporatie C heeft ondervonden dat de bewonerscommissies de hakken in het zand gezet hebben, 

omdat de corporatie de bewoners niet bij de planvorming betrokken heeft.  

Corporatie D ervaart een lage participatiegraat in een bepaalde buurt. Ze hebben bewonersavonden 

georganiseerd om zich in te leven in de bewoners. In hun belevingswereld worden ze meegezogen in 

het project van een ander, zonder de noodzaak van het project in te zien. De corporatie dicteert dan 

te veel. Door bijvoorbeeld coaches op schoolpleinen te hebben, of in een Tuinmiddag iets leuks te 

organiseren voor de kinderen, heb je een goede ingang bij bewoners die de Nederlandse taal niet 
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goed beheersen. De kinderen brengen het enthousiasme over naar de ouders en zo kan er 

vertrouwen ontstaan. Dit is een langdurig proces.  

Corporatie E heeft twee jaar geleden het woonlastenbeleid ingevoerd. De duurzaamheid op de lange 

termijn staat nog niet op het netvlies van bewoners. Een nieuwe keuken wel… dus als je die nou 

gewoon ook aanbiedt bij een grote renovatie, dan vinden bewoners de rest ook vaak wel goed. Met 

‘te woon’ kunnen mensen met lagere inkomens toch hun woning kopen met terugkoopgarantie van 

de corporatie. 30% van de woningen zit inmiddels in een VVE constructie. De eerste besparing van 

15% kan gerealiseerd worden voor nog geen 100 euro per ton CO2 besparing. Hoe meer je dan wilt 

besparen, hoe duurder het wordt. Corporatie E is erachter gekomen dat het geen zin heeft om te 

proberen om de mensen die echt niet willen, mee te krijgen. Daarom richten ze zich nu tot de 9% van 

de mensen die duurzaamheid wel belangrijk vinden. Door hiermee te beginnen, bereik je al heel veel, 

zeker als je dit koppelt aan de slechtste woningvoorraad. De bewoners moeten zelf dan ook 20% 

besparen door bewonersgedrag. Dit vergt veel individueel advieswerk. In een wedstrijd geeft de 

corporatie 1 woning gratis stroom voor het laagste energieverbruik. E heeft de bewoners van een 

bepaald complex direct betrokken bij het besluit om het complex te slopen of te renoveren. 

Bewoners wilden gaan renoveren en het project is erg soepel verlopen. Bezoekers van een 

energiemarkt van de corporatie zijn al geïnteresseerd. Om tafel gaan met de bewonerscommissie: 

eerst vinden ze het leuk om met hoge heren aan tafel te zitten, maar dat verandert nu ze zelf ingezet 

worden om te lobbyen. De volgende stap is de financiering.  

 

Iemand pleit ervoor om woningen met A labels te belonen en woningen met lage labels extra te laten 

betalen. Dan wil iedereen ineens zijn woning laten renoveren en heb je geen extra energie nodig om 

bewoners om te halen, door verplichting van de overheid. 

Een gedragspsycholoog stelt:  Je moet de mensen opsporen die intrinsiek gemotiveerd. Niet de harde 

factoren, maar de zachte factoren bepalen het succes van een product of project. Het helpt ook om 

snel met de uitvoering te beginnen, omdat daarmee de intrinsieke motivatie toeneemt. Er zijn veel 

frustraties ontstaan, doordat bewoners zich verenigen tegen een plan. Door pre-commitment 

verbind je ook consequenties aan je acties en dat geeft jezelf een prikkel en de bewoners meer 

vertrouwen.  

  

Ook een wetenschapper van de TU is van mening dat techniek niet het probleem is bij 

procesinnovatie, maar wel de wil van de mensen het project te laten slagen. We willen allemaal wel 

een lagere energierekening, maar liever geen gedoe. De stap van willen naar doen is lastig. Je moet 

toch eerst investeren en dat is niet fijn en je viert niet elke maand een feestje omdat je een lagere 

energierekening hebt! Er zijn architecten die slimme oplossingen hebben bedacht: de 

rugzakbadkamer van Heijmans of een prefab pui voor een flat, waarna de oude gevel vervangen 

wordt door een schuifwand. De woningen worden gepimpt: de bewoners kunnen in hun woning 

blijven wonen. En door goede samenwerking kunnen faalkosten in de bouw tot 35% gereduceerd 

worden. Loesje stelt terecht: Waarom moeilijk doen als het samen kan?  

 

In groepjes zijn ideeën verzameld en met de aanwezigen uitgewisseld en nar hoogste prioriteit 

gerangschikt.  Ideeën met de meeste stemmen: 

- Cursus “de Duurzame buurman”. Hiermee biedt je een cursus aan, aan iemand in de wijk die 

zelf al erg handig is en op goede voet staat met bewoners. Hij krijgt meer kennis over 

duurzaamheid in de wijk en kan dit vervolgens weer overbrengen. In ruil zou bijvoorbeeld 

zijn eigen huis als modelwoning omgebouwd worden.  

- Kennis van de bewoners gebruiken om samen tot een aanpak te komen. Dan ga je van 

wantrouwen naar vertrouwen. Bewoners worden een gelijkwaardige partner en geven hun 

eigen wensen aan. Aanleiding kan bijvoorbeeld veiligheid zijn, en dan snel gaan renoveren. 

Benoem de win-win situaties. Ook leefbaarheid kan een aanleiding zijn om iets in de wijk te 

verbeteren.  
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- Beginspraak: bewoners vanaf het eerste moment erbij betrekken en ze inspraak geven in de 

beslissingen. De successen van beginspraak zijn niet direct kopieerbaar, omdat je voor elk 

nieuw project het hele proces opnieuw moet opstarten, met andere omgevingsfactoren, 

wensen en bewoners. 

- Voorbeeldproject. Richt een modelwoning in, zodat mensen kunnen zien en voelen wat er 

met hun woning ook gaat gebeuren. Daarna ga je pas communiceren over de lagere 

woonlasten.  

 

Acties 

- Verslag in de krant en op de website van de Woonbond, met een oproep om een vervolg te 

geven aan de ideeën brouwerij, met bewoners erbij. Ook kunnen corporaties zelf een lid van 

de bewonerscommissies uitnodigen om mee te doen met de brouwerij. Het doel is om iets 

modelmatigs op te zetten voor corporaties die hetzelfde soort bezit hebben. Ook corporaties 

die niet aanwezig waren op deze middag, maar die wel mee willen doen.  

- Sparring tussen corporaties organiseren. Het is handig om gewoon persoonlijk de telefoon te 

pakken om met elkaar te sparren. Daarvoor is het handig dat je elkaar kent en functioneel 

kunt opzoeken.  

- De Woonbond had de cultuur om tegen de corporatie te vechten. Nu is dat veranderd in de 

wensen van de huurder aan de corporatie kenbaar te maken. Dit gaat de Woonbond verder 

uitrollen.  

 

Met het nieuw ontwikkelde range voting systeem kunnen bewoners hun mening geven te stemmen 

via gekalibreerde online 0-100 schalen.  Deze schalen zijn interpreteerbaar gemaakt door plaatsing 

van heldere bijwoordelijke en bijvoeglijke bepalingen van intensiteit.  . Hierdoor ontstaat een goed te 

duiden spreiding die uitgedrukt wordt in een consensuscoefficient.  Dit stemmen kan ook met 

mobiele telefoons. 

 

Uit de Ideeënbrouwerij op de Aedes Corporatiedag op 25 juni 2009 kwamen ook veel voorstellen 

voor draagvlakontwikkeling, die te clusteren zijn in vier thema’s: 1. Samen werken aan ideeën en 

plannen; 2. Prijsprikkels; 3. Verleiden; 4. Pilots.  

Tijdens het Klimaatfestijn op 22 april in Gouda was het belangrijkste voorstel om aan bewustwording 

te werken.  Bewustwording is meer dan informatie hebben: het is de wens om informatie te willen 

hebben, te willen bestuderen, er actief iets mee te doen. Dit thema heeft te maken met 

betrokkenheid van bewoners, met acties die hun ideeën naar voren brengen en ondersteunen, met 

een samenleving waarin duurzaamheid een plek verovert. Andere ideeën waren:  

Investeren in de lage labels 

Energieprojecten kunnen per gebouw of woningcomplex om een verschillende benadering vragen: 

bij renovatie voor een lange levensduur de hoogste energiekwaliteit (passiefhuis-niveau), bij een 

onderhoudsbeurt een maatregel die daarmee goed te combineren valt, zoals dakisolatie bij 

vervangen dakbedekking, HR++ glas bij een schilderbeurt. Echter, maatregelen voor woningen met 

een lage energiekwaliteit hebben het meest effect op de CO2 reductie en daarmee op het halen van 

de ambities van corporaties. Het in kaart brengen van deze complexen en het maken van plannen om 

het “laaghangende fruit” te kunnen plukken krijgt steun.  

 

Verplichte periodieke rendementsmeting 

Energie wordt geproduceerd door installaties met soms een verouderd laag rendement, soms met 

een verondersteld goed rendement, dat door slechte inregeling of vervuiling helaas achter blijft.  Via 

rendementsmetingen en inregelen van ketels kan in bijna alle gevallen minstens enkele, maar in 

sommige gevallen wel 7-10% energiebesparing worden bereikt. De kosten-baten verhouding is naar 

verwachting positief. De maatregel wordt door enkele enthousiaste brouwers stevig onder de 

aandacht gebracht, mede omdat er vooral grote voordelen zijn voor huurders. 
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Uitwerking van campagne Energie besparen met de Woonbond 

De Nederlandse Woonbond kiest een benadering die geboren is uit een strategie waarbij er op het 

vlak van bewoners-identiteit (empowerment), leereffect en communicatie veel winst behaald wordt.  

De Vereniging Nederlandse Woonbond heeft op 10 oktober 2008 het “Convenant Energiebesparing 

corporatiesector” ondertekend, waarin het Ministerie van VROM, Aedes en de Woonbond afspreken 

om extra inspanningen te verrichten voor energiebesparing in woningen. De extra werkzaamheden 

van de Woonbond zijn uitgewerkt in het plan “De Woonbond Bespaart!” van 23 oktober 2008. 

Huurders en huurdersorganisaties worden uitgenodigd om initiatieven te ontwikkelen en andere 

projecten te steunen met als resultaat effectieve maatregelen en besparingen. Verhuurders 

ondernemen eveneens activiteiten gericht op energiebesparende maatregelen, maar hebben daarbij 

de steun van huurders nodig. Het streven is om top-down en bottom-up activiteiten te verbinden, 

uitmondend in meer initiatieven, een betere planontwikkeling en hogere ambities en ook meer 

samenwerking tussen huurders(organisaties) en verhuurders. De campagne wordt getrokken door 

een energieteam, met daarin een beleidsmedewerker, campagneleider en energieconsulent. 

 Kernpunten van de inzet van de Woonbond voor dit convenant: 

-lokale afspraken: het landelijke convenant vertalen naar regionale energieconvenanten  

-informatiecampagne  

-ondersteuning huurders (-organisaties) met de energielijn, energiebus en second opinion. 

 

De belangen van de huurders worden behartigd met de woonlastenwaarborg. Hiermee wordt in een 

maatwerk de werkelijke besparing berekend. De huur mag niet meer omhoog gaan dan wat de 

werkelijke besparing is en als dat toch het geval is, dan betaalt de corporatie het verschil terug. Vaak 

blijkt dat bewoners vooral behoefte hebben aan technische kennis: kloppen de bespaargetallen? Met 

de Energiebus biedt de Woonbond ondersteuning aan huurders om hun beleving van klachten om te 

zetten in een technisch rapport, wat aan de corporatie overlegd wordt.  Vaak betreft het woningen 

met problemen rond energieverbruik, isolatie, vocht en tocht. Bewoners willen de situatie 

doorbreken, nemen zelf initiatief en schakelen de energiebus in. De Woonbond doet opname in 3 á 4 

woningen en brengt zelfde dag nog advies uit over maatregelen isolatie, verwarming en ventilatie en 

over verwachte besparing.  Het energieadvies gaat eventueel tegelijkertijd naar de corporatie. 

Via de woonlastenwaarborg spreken huurders en verhuurder een redelijke huurverhoging af, die 

lager is dan de gemiddelde daling van de energierekening. De waarborg wordt toegepast op 

complexniveau, niet per individuele woning. De besparing wordt na 1 jaar gemeten en indien nodig 

wordt een correctie op de woonlasten toegepast. Een voorbeeld: 

Renovatie Alpen- en Vogezenlaan, Energieproject Groenewoud (Wonen Midden Brabant, 2001-2003) 

 -  Isolatie BG en zolder, HR++glas, HR Combiketel, Zonneboiler. 

 -  Garantie besparing € 22,69/maand. Huurverhoging zelfde bedrag.  

 -  Garantie gemiddeld over complex (op gasgebruik 39 %) 

 -  Meerinvesteringen na aftrek subsidie € 3.200,=/woning 

 -  Financiering kostendekkend middels huurverhoging, subsidies. 

De Woonbond past momenteel de aanpak volgens de Ideeenbrouwerij Gouda toe, voor zowel het 

Klimaatfestijn als lokale bijeenkomsten. 

 

 

DISCUSSIE 

Na het stellen van ambities is het nu tijd om op lokaal niveau door te pakken. Dat vergt een 

werkorganisatie die is voorbereid op samenwerking met bewoners, die lokale initiatieven kan 

faciliteren en die bewoners een setting biedt waarin samenwerking tot concrete resultaten leidt. 

Tenslotte, en zonder verantwoordelijkheden af te schuiven: de lokale en rijksoverheden hebben een 

taak om het publieke belang via wetgeving te regelen. Het is een illusie te veronderstellen dat het 

collectieve belang vanzelf gesteund wordt door positief ingestelde mensen. Ondersteunende 



 7 

wetgeving is nodig om het kantelpunt voor draagvlak steeds verder op te schuiven. Dat gebeurt bij 

nieuwbouw maar wettelijke prestatie eisen in de woningvoorraad zijn dringend noodzakelijk. 

Communicatie bevordert coöperatie: het kan niet genoeg gezegd worden. Laat bewoners samen 

plannen maken en ondersteun dit proces met kennis en andere faciliteiten. 

 

Ontwikkeld groepsidentiteit door nieuwe participatievormen. Zoek de netwerken van positief 

ingestelde mensen en faciliteer initiatieven en eigen projecten. 

Erken medebewoners als gelijkwaardige partners. Voorkom competitie, zoek steun en haak bij 

problemen nooit als eerste af. Geef een positief voorbeeld, want goed gedrag doet goed gedrag 

volgen. Wee genereus en kijk voorbij conflicten. Wees transparant n de eigen bedoelingen. Echter: 

trek conclusies uit hetzij een positief of negatief verloop van een proces: soms lukt samenwerking 

niet en dan kan dit proces gestopt worden. 

Bewoners hebben betrouwbare deskundigen nodig, die zich dienstverlenend kunnen opstellen. Ook 

ervaren veel bewoners meerwaarde als ze iets kunnen leren van betrokkenheid bij projecten, dus 

zowel op sociaal vlak als op kennisgebied van duurzaamheid, gezondheid en inclusief 

energiebesparing. 

 

Voorgestelde strategie 

De verbinding tussen deze ideeën en het theoretisch kader leidt tot een strategie. De eerste stap is 

het weergeven van de mate van invloed, volgens de Ladder van bewonersparticipatie van Sherry 

Arnstein (1968). De stappen reiken van beïnvloeding tot zelfbestuur. In het kader van participatie bij 

energiebesparingplannen kunnen 8 stappen of niveaus van invloed worden onderscheiden. 

 

 
 
 

Ladder van invloed en activiteit vertaald naar de praktijk 

1. PR: informatie consumeren, bedoeld om een positief beeld op te roepen: image building. 

2. Communicatie passief en actief: hierbij is sprake van selectief opnemen van de informatie. 

3. Stimuleren inbreng: een belangrijke stap, die voorwaarde is voor gelijkwaardige communicatie. 

4. Faciliteren initiatieven: voor bewoners een kader scheppen voor het honoreren van initiatieven. 

5. Advies inwinnen: de beslisser herkent het belang van de beredeneerde mening van de doelgroep. 

6. Overleg: gelijkwaardig uitwisselen van meningen.  

7. Samenwerking: elkaar ondersteunen bij het ontwikkelen van plannen en p[rojectemn 

8. Coproductie: taakverdeling, gedeeld projectmanagement en samenwerking. 

 

Gedrag lokt gedrag uit. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Dit 

uitgangspunt respecteert verschillende opvattingen en gedragingen van mensen en zoekt naar 

positieve acties gericht op samenwerking.  

 

Van belang is allereerst het stimuleren van processen in buurten, door en met bewoners. Tal van 

benaderingen zijn hiervoor ontwikkeld. Een selectie uit activiteiten: 
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-Duurzame Buurman (een actieve buurman zet enthousiasme en expertise in voor de buurt) 

-Klimaatfestijn (ideeën genereren voor acties gericht op CO2 emissiereductie 

-Informatiepunt (bij de corporatie) (centraal loket voor alle vragen over energie) 

-Ontwerpatelier (samen projecten ontwikkelen) 

-Adviesbus (met adviseur door de wijk om energieadvies te ontwikkelen) 

-Cursus energiebalansen voor bewoners (meten is weten, weten geeft aanzet tot voorstellen) 

-Energieboxen (energieprojecten veronderstellen ook besparing door gedrag). 

 

 

CONCLUSIE 

Energiebesparing is top down in buurten terecht gekomen. Gebrek aan draagvlak voor 

energiebesparing  is deels een gevolg van wantrouwen en gebrek aan communicatie tussen huurders 

en verhuurders. Om het tij te keren is beginspraak nodig: het stimuleren van initiatieven vanuit 

bewoners, die meedenken over de kwaliteit van buurten, zowel fysiek als sociaal. Via communicatie 

over concrete projecten kan meer communicatie en tenslotte samenwerking ontstaan. Inspraak is 

gebaat bij autonome motivatie en initiatieven vanuit zelf gestelde doelen van bewoners. 

Plezier in het uitvoeren van kleine projecten kan tot samenwerking leiden rond grote issues. De 

betrokkenheid van bewoners hangt af van leermogelijkheden, van identificatie, het ontwikkelen van 

resultaat vanuit eigen motivatie en vrijwilligheid. Wat heden ontbreekt is een horizontale 

communicatie tussen huurders (van allerlei pluimage) en verhuurders. Er zijn vele manieren om de 

sociale processen te stimuleren. Succes in het bereiken van energiedoelen hangt meet name af van 

de kwaliteit van processen 

 

 

 

 

Met dank aan Cynthia de Wit (stage De Key, Amsterdam) voor het verslag van 22 september 2009, 

waaruit geput is. 

 

Referenties 

Arnstein, Sherry R.,1969, "A Ladder of citizen participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 35, nr. 

4, juli 1969, pp. 216-224. 216-224; 

Kollock P., 1998, Social dilemmas: the anatomy of cooperation, Annu. Rev. Sociol. 1998. 24: 183-214; 

Gagné M., Deci E.L., 2005, Self-determination theory and work motivation, Journal of Organisational 

behaviour, 26, 331-362, Wiley Interscience; 

 

 


