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• ‘Formele’ doelstellingen
• Verwachte resultaten (projectplan)
• Afspraken met provincie Utrecht (toekenning)

• Ambitie 
• Eigenaarschap wijkbewoners
• Sociale cohesie in de wijk
• Iets achterlaten

Doelstellingen en ambities



• Sociale cohesie in Smitsveen (‘Achter de voordeur…’)
• Wijk met veel diversiteit en gemiddeld laag inkomen
• Project sinds 2017 gericht op sociaal/maatschappelijke problemen

• Meedoen met energietransitie (met kleine portemonnee)
• Veel flats/appartementen – afhankelijk van verhuurders/VvE’s
• Kleine portemonnee
• Beperkt inzicht in kansen energiebesparing

‘Basis’ van het project



De partners



• Belanghebbende partijen slaan handen ineen
• Doe wat je doet, maar zet de deur open
• Actief op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden (koppelkansen)

• We doen het samen
• Wijkbewoners zijn de echte eigenaars (al weten ze dat nog niet…)
• Partners zijn de ondersteuners (al weten ze dat misschien nog niet…)

• Dicht bij de bewoners
• Laagdrempelig (energieloket, huis aan huis actie, bakfietsrally)
• Op zoek naar actieve inbreng bewoners

Werkwijze van het project





• Werkend leren, lerend werken
• Alles is anders in deze wijk. De partners zien dat als kans op nieuwe inzichten
• Alles mag anders in dit project. Trial and error zorgen voor dynamiek.

• Zichtbaarheid in de wijk
• Energieloket, nieuwsbrieven partners, wijkactie EAS, bakfietsrally

• Actieonderzoek
• Samenspel onderzoek en actie
• Halen en brengen (in gesprek en € 70)
• Vertrouwen als drijvende kracht (wijkbewoners en Soester organisaties)

Succes van het project



• Sociale cohesie en energietransitie – innige omhelzing?
• Eigenaarschap bewoners bij energietransitie vraagt om sociale cohesie
• Sociale cohesie vraagt om kristallisatiepunt – Energie in Smitsveen?

• Energiearmoede
• Nieuwe problemen (energieprijs), nieuwe kansen (gevoel van urgentie)
• Nieuwe aanpak: vinden – warm benaderen – ontzorgen

• Kiezen of delen
• Weten we de bewoners te raken, en…
• Weten we de belanghebbenden (partners) te overtuigen

Uitdagingen van het project


