
Optioneel subtitel

Ervaringen Wijkaanpak Leusden



Transitievisie Warmte, naar een Aardgasvrije 
gebouwde omgeving in 2050
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Leusden:

• +/- 13.000 woningen 

• rond de 90% particulier

Resultaten TVW:

• alleen laagwaardige warmtebronnen 

• Opties open houden en isoleren

• Vooral toekomstbestendigheid van woningen

• Aardgasreductie belangrijker 

• Inclusief

Waar zijn we mee aan de slag:

• Individueel spoor IkWilWatt

• Nadruk op isoleren met SMP-maatregelen

• Onderzoek naar collectieve alternatieven

• Ervaring op doen met de wijkaanpak



Wijkaanpak inhoud:

• No-regret maatregelen
• Stap voor stap isoleren
• Koppelkansen zoeken
• Warmteopties nog open houden

en onderzoek faciliteren
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Begin uitgangspunten wijkaanpak en 
samenwerking bewoners (proces) Leusden:

• Bewoners voorop en iedereen 
betrokken!

• Bottom-up organiseren en co-
creëren

• Joint fact finding en iedereen 
toegang tot kennis 

• Faciliteren en helpen waar kan

bijv.  door onafhankelijke buurt 
begeleiding
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Van actieve bewoners naar de rest van de wijk

• Buurtgroep/werkgroep/kernteam van bewoners

• Onafhankelijke buurtbegeleider
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Adoptiemodel Rogers



Fasen (geleerde lessen in Leusdense “Handreiking”)

1. Oriëntatie/ aanloop: de wijk van binnen uit leren kennen

2. Start: vormen van een kerngroep bewoners (vaak innovators) + panel eromheen

3. Meedenken en doen: het maken van een Buurtplan en betrokkenheid in de wijk 

4. Bestendigen en continuïteit: waarborgen bijv. via een 

samenwerkingsovereenkomst

5. Wijkuitvoeringsplan maken: Buurtplan als uitgangspunt.

6. Opschalen: betrekken rest van de wijk m.n. majority

7. Aandacht voor laggards

8. Blijvende uitvoering, evaluatie en bijsturen
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Uitgelicht: Alandsbeek:

• Samenwerking met Doetank (o.a. Bouwagenda, REL, Squarewise) met 
subsidie van BZK

• Bestaande structuren (o.a. Wijkvereniging Buurkracht) zijn waardevol

• Aansluiten op herkenbaarheid en problematiek van eigen type woning

• Wat is behoefte van bewoners? (uit enquête, gesprekken, IkWilWatt info)

• Concrete acties leveren enthousiasme: DAK-daten, spreekuur, wijkkrant

• Ontstaan van eigenaarschap



Uitgelicht: 
Rozendaal (eurowoningen)

• Historie van bewonersinitiatieven als 
voedingsbodem

• Buurtteam en buurtpanel

• Goed – Beter – Best opties in Buurtplan

• www.eurowoningentoekomstbestendig.nl

• Samenwerkingsovereenkomst

• Energie-cafe’s, nieuwsbrieven, webinars

• Zelfdragend initiatief



> Filmpje!

https://youtu.be/jfLoqflrrL8


PAW en USET (provincie) 
aanvraag toegekend!

• Buurtplan
• Participatie- en communicatieplan op basis van handreiking en 

SOK met Buurtteam
• Ontzorgen door collectief aanbod en inzetten van adviseurs 

(technische en financiële)
• Energiearmoede en inclusiviteitsaanpak
• Samenwerking in projectteam met Buurtteam en adviseurs
• Pre-SMP ism provincie ivm Natuurvriendelijk isoleren 
• Koppelkansen: o.a. werkgelegenheid 
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Wijkaanpak proces ervaringen en aanbevelingen:

De beperkende factor is niet de techniek maar 
het draagvlak voor bewoners en vooral het doorlopen 
proces! • Transparantie en vertrouwen nodig

• Aanhaken op bestaande sociale 
structuren 

• Laat bewoners zelf aan het stuur!
• Beweeg mee met bewoners en hun 

behoefte

• Gemeenschappelijke doelen en co-
creatie

• Faciliteren en helpen waar kan werkt
• Stap voor stap, en no-regret maatregelen

• Samenwerking en continuïteit 
waarborgen 12



Conclusies en leerervaringen
Echte participatie is de sleutel voor succes

Dus: 
• werk samen met bewoners op een 

gelijkwaardige en transparante manier en 
laat ze aan het stuur!

• Sluit aan op de behoefte van bewoners en 
de sociale structuur in de wijk

• Zorgvuldigheid en tijd nodig

Onze kracht: 
• aanpak steunt op bewoners maar is 

daarmee ook kwetsbaar> zorgvuldigheid 
nodig!

• Extra menskrachtnodig de komende jaren! 13



Optioneel subtitelVragen?

Neem gerust contact met ons op:

Merel Toussaint Henriёtte Former

m.toussaint@leusden.nl h.former@degroenebelevenis.nl 18 okt 22
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