De klimaatambities uit Parijs vragen een ingrijpende verandering van ons
energiesysteem. De energietransitie is geen eenvoudige opgave en vergt een
brede maatschappelijke omslag. Gemeentes stellen strategische doelstellingen
om klimaatneutraal te worden en van het aardgas af te gaan. Er is behoefte om
met bewoners in gesprek te gaan en te stimuleren maatregelen op te pakken in
hun eigen woning. Maar hoe? KlimaatGesprekken biedt de WoonGesprekken
waarin gemeentes, het energieloket en bewoners in co-creatie met dit onderwerp
aan de slag gaan.

De WoonGesprekken zijn als volgt opgebouwd:
•

De gemeente wordt benaderd door een enthousiaste bewoner uit een straat/wijk
voor ondersteuning om samen met hun straat/wijk te verduurzamen.

•

Deze buurtbewoner nodigt zijn straat/wijk uit op briefpapier van de gemeente voor
een informatieavond, gegeven door het Duurzaam Bouwloket over hun specifieke
woning in de straat. Als de buren naar de avond komen, ontvangen ze een infrarood
foto van hun huis. Dit biedt veel inzicht in het energieverbruik van de woning.
Volgens het Duurzaam Bouwloket is de opkomst elke keer ongewoon hoog: bij Lisse
bijvoorbeeld, in een straat van 80 woningen kwamen er 65 naar de informatieavond.

•

Op de informatieavond wordt in 2 uur tijd gepresenteerd wat er allemaal
verduurzaamd kan worden in de betreffende woningen, met uiteindelijk als stip op
de horizon naar aardgasvrij. Startend met isolatie, installatie en gedragsmaatregelen.
Ook wordt een zogenaamde ‘menukaart’
uitgereikt; hierin staat alles wat er met die
woning gedaan kan worden, in welke volgorde –
‘no regret maatregelen’-, met welke investering
en terugverdientijd.

•

De bewoners krijgen enorm veel informatie. Na
afloop van de avond reikt KlimaatGesprekken
4 workshops aan waarin met al deze informatie gezamenlijk vervolgstappen worden
gemaakt. De ervaring leert dat het bewoners helpt om in de drukte van het dagelijks
leven een structuur van 4 workshops te hebben om aandacht en prioriteit aan het
verduurzamen van de eigen woning te geven. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden voor de WoonGesprekken. Deze worden gezamenlijk ingepland en
vinden eens per maand plaats: genoeg ruimte om er tussentijds mee aan de slag te
gaan en kort genoeg om focus op dit onderwerp te houden. Op deze manier kan een
groep van zo’n 10 bewoners begeleid worden in het proces van informatie tot
handelingsperspectief met als doel om een plan te maken voor de lange termijn om
de eigen woning te verduurzamen. Dit voorkomt dat men mogelijk adhoc acties

oppakt, onvoldoende rekening houdt met de no-regret maatregelen en geen
duidelijke doelstelling heeft. Hoewel de exacte roadmap om van het aardgas af te
gaan nog volop in ontwikkeling is, kunnen bewoners ondertussen al veel zelf doen.
•

Op die 4 avonden gaan de deelnemers samen aan de slag; elkaar eerst goed leren
kennen, ervaringen uitwisselen, plan maken tot bijv. warmtepomp over paar jaar en
wat kan ik nu al doen rondom isoleren/ installatie/gedrag.

•

Alhoewel bewoners op de
informatieavond al heel veel informatie
hadden ontvangen, blijkt die
informatiebehoefte zich pas te verdiepen
als bewoners echt met hun eigen woning
aan de slag gaan. Daarom sluit op de 3e
avond ook nog iemand van Duurzaam
Bouwloket aan om de specifieke
technische vragen te beantwoorden.

•

De gemeente kan deelnemers ook nog de andere workshops aanbieden van
KlimaatGesprekken op de thema’s Vervoer, Voedsel, Consumptie en het
Klimaatgesprek voeren met anderen. Ondanks dat de WoonGesprekken zich op
wonen focussen, maakt het ook andere keuzes los. Bijvoorbeeld voor dichterbij huis
werken, zodat de auto kan worden ingewisseld voor de fiets of zelfs de tweede auto
nu echt de deur uit doen en vervangen door een elektrische fiets.

•

Na afloop organiseert de groep een buurtborrel om ook de rest van de buren weer
te informeren over wat er concreet in gang was gezet of om samen met
zonnepanelen bijvoorbeeld aan de slag te gaan. In Sassenheim presenteerden 10
bewoners wat zij allemaal hadden opgepakt van kleine tot grote maatregelen. Op
een zaterdagmiddag kwamen daar 100 buurtbewoners op af. De gemeente HLT was
dan ook erg blij dat niet alleen duurzaamheidsdoelstellingen gehaald werden, maar
zeker ook de sociale cohesie versterkt werd.

•

In HLT zijn drie straten gestart (Sassenheim, Lisse en Hillegom). Dankzij een subsidie
van de provincie Zuid-Holland volgen in 2019/2020 nog 12 straten én leiden we
synchroon daaraan 12 lokale klimaatcoaches op in de KlimaatGesprekken
methodiek. Op die manier ontstaat een lokaal sneeuwbaleffect.

Meer informatie? Kijk op www.klimaatgesprekken.nl of neem dan contact op met Bianca
van Walbeek via bianca@klimaatgesprekken.nl.

Benieuwd wat de media over WoonGesprekken schreef? Bekijk het mediaoverzicht op
de volgende pagina.

Klik op het artikel om te openen.

