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Smart Energy Cities heeft een integraal stappenplan ontwikkeld 
dat gemeenten kunnen gebruiken om voor wijken een adaptieve 
routekaart te ontwikkelen voor bijvoorbeeld 10 jaar. 
Daarbij wordt een ‘groene’, sociaal/maatschappelijke benadering 
gecombineerd met een ‘blauwe’, technisch/economische 
benadering. De beschreven stappen, ervaringen, geleerde lessen, 
de aanpak en het model zijn voor iedereen gratis beschikbaar op 
een website: www.smartenergycities.nl. Ook zijn daar handige 
tools te vinden om snel aan de slag te kunnen. De aanpak is 
ontwikkeld in 11 gemeenten en 16 praktijkpilots door een team 
van experts met subsidie van de ministeries BZK en EZK. 
Vragen? Neem contact op met  liesbeth.schipper@rhdhv.com 

Vereniging Klimaatverbond Nederland helpt met de invulling 
van lokaal klimaatbeleid via acties zoals Warmetruiendag, tools 
zoals de Lokale Energie Etalage, kennisbijeenkomsten vanuit 
de Klimaatacademie, waarvoor we o.a. regionale klimaat-
warming-ups over aardgasvrije wijken  en klimaatadaptatie 
houden en samen met bewoners op klimaatavontuur. Ook 
begeleiden we wijkprocessen met bewoners en andere partners 
in geselecteerde wijken in het samen maken van een wijk-
warmteplan. Vragen, zorgen,  twijfels en ideeën rondom 
aardgasvrije wijken komen daar aan de orde. Het plan resulteert 
in een door een grote groep bewoners gedragen keuze voor 
een of meer relevante warmtetechnieken voor de wijk. Vragen? 
Neem contact op met marjo.kroese@klimaatverbond.nl 

Stichting HIER klimaatbureau helpt de lokale energietransitie 
versnellen, door bewoners en bewonersgroepen te informeren en 
te stimuleren om samen aan de slag te gaan met wonen zonder 
aardgas. We helpen bewoners in alle fases van het proces: van he-
lemaal onbekend met de energietransitie (hierverwarmt.nl)  tot en 
met energie-/warmtecoöperaties (hieropgewekt.nl). We bieden 
gemeenten in dit proces met bewoners op verschillende manie-
ren ondersteuning. We delen kennis (online, via bijeenkomsten 
en trainingen) en ontwikkelen producten waarmee gemeenten 
bewoners kunnen informeren, betrekken, activeren en ondersteu-
nen. Zoals de Toolkit bewonerscommunicatie en een uitdagend 
bewonersspel waarin buurtgenoten samen spelenderwijs de eer-
ste stappen naar aardgasvrij zeten (HIERklimaatabonnement.nl). 
Vragen? Neem contact op met monique@hier.nu 

HomeMates is een onafhankelijk kennisplatform voor alle 
professionals die meewerken aan de energietransitie in bestaan-
de woningen en wijken. Doel van het platform is de aandacht te 
vestigen op de onderbelichte derde succesfactor van renovaties 
met hoge energieambities (naast goede techniek en voldoende 
budget): gedragsinvloeden, zowel vanuit bewoners als vanuit 
professionals. Hoe ga je om met weerstand? Hoe creëer je enthou-
siasme? Hoe zorg je voor een efectieve wijze van samenwerken? 
HomeMates ontwikkelt en verspreidt kennis gebaseerd op prak-
tijkervaringen en gedrags- of bedrijfswetenschappelijke kennis. 
Gemeenten kunnen de website raadplegen of zich aanmelden 
voor een masterclass, een realitygame of een online-cursus. Zie 
htp://www.homemates.nl/doen/ Vragen? Neem contact op met 
a.vanhal@nyenrode.nl 



 

Stroomversnelling wil in de energietransitie in de gebouwde 
omgeving versnellen wat kan en ontwikkelen wat nog niet kan. 
We focussen ons op aanbodontwikkeling en wijken met nieuwe 
energie. Onder dat laatste vallen vier thema’s: fnanciering en 
waardering, meekoppelkansen, wijkenergiesystemen en ‘van 
woning naar wijk’. U kunt als gemeente bij ons terecht: Voor 
alle kennis beschikbaar in Energielinq, als u uw ambtenaren 
of wethouders wilt laten opleiden met masterclasses over VvE 
communicatie, ruimtelijke kwaliteit, vergunningen, groene leges, 
klimaatadaptatie, etc, als u deel wilt nemen aan, of initiator wilt 
zijn van een ontwikkeltafel over een ‘wicked problem’ in 
de transitie van wijken. Vragen? Neem contact op met 
lvdsteen@stroomversnelling.nl 

Buurkracht brengt mensen in buurten bij elkaar en ondersteunt 
hen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Buur-
kracht vindt initiatiefnemers en gangmakers binnen buurten 
en vormt hiermee buurteams. De teams fungeren in hun eigen 
buurten als ambassadeurs (van verduurzaming). Door persoon-
lijk contact werven zij deelnemers voor acties en coördineren 
de uitvoering ervan. De buurteams krijgen kostenloze onder-
steuning in de vorm van een eigen buurtbegeleider, een plan-
bord en communicatiemiddelen, zoals een eigen buurtpagina 
op de website met inzicht in het energiegebruik. Op dit moment 
helpt Buurkracht al ruim 300 buurten in Nederland, die samen 
per jaar 4 miljoen kilo CO2 besparen. www.buurkracht.nl 
Vragen? Neem contact op met Djoera@buurkracht.nl 

LSA is al 30 jaar de landelijke vereniging van actieve bewoners-
groepen, met name in de grote steden en in kwetsbare wijken. 
LSA kan gemeenten in lokale energietransities ondersteunen in 
een wijkaanpak waarbij: 
- De regie van het proces (mede) bij bewoners ligt 
- De rol van bewoners die van volwaardige partner is 

(ondersteund door juiste experts) 
- En waarbij gezocht wordt om de fnanciële kosten en baten 

van de transitie eerlijk te verdelen. 
Door samen te werken aan de energietransitie ontstaan netwerken 
die ook gaan renderen op sociaal, maatschappelijk en cultureel 
vlak. htps://www.lsabewoners.nl/ 
Vragen? Neem contact op met thijs@lsabewoners.nl 

Platform31 doet vanuit een neutrale, onafhankelijke positie (praktijk-
gericht) onderzoek en experimenten, organiseert bijeenkomsten, 
communities of practice en verzorgt een toegankelijke kennisinfra-
structuur. Op het gebied van duurzaamheid richten we ons op de wijk-
gerichte aanpak waarin de relatie met de verschillende stakeholders 
en niveaus van de verduurzaming van de bebouwde omgeving aan 
bod komen: gebouw, wijk, stad, regio en landelijk. We voeren 
projecten uit vanuit een integrale visie waarin de sociaaleconomische 
en fysieke aspecten worden gecombineerd. We hebben expertise 
opgebouwd op gebouwniveau (woningbouw – particulier en corpo-
ratie, kantoor, scholen) en op wijkniveau, waar we de energietransitie 
combineren met circulaire economie en koppelen aan de regionale 
aanpak. https://www.platform31.nl/energietransitie  Vragen? Neem 
contact op met paola.huijding@platform31.nl 
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