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“HOE BEREIK JE MENSEN MET EEN SMALLE 
BEURS IN DE ENERGIETRANSITIE?”
ZO DOEN WE DAT IN DE BREDASE WIJK GEEREN-ZUID 

Energietransitie? Dat thema 
leeft toch niet bij iemand met 
een smalle beurs. Of toch 
wel?

Ja, het leeft wel. Of beter 
gezegd: het kán gaan leven. 
Als je de boodschap maar 
goed overbrengt en ook echt 
investeert in het contact. In 
de Bredase wijk Geeren-Zuid 
staat in 2020 groot onderhoud 
gepland van vier flats van Wonen 
Breburg. Groot onderhoud is 
hét moment om het gesprek 
aan te gaan. Hoe benader je 
huurders en woningeigenaren 
met weinig geld? Hoe betrek je 
ze bij de energietransitie? En 
hoe organiseer je de benodigde 
samenwerking? Met deze vragen 
gingen we aan de slag in de 
Bredase wijk Geeren-Zuid. Leer 
van onze ‘lessons learned’. 

LEERPUNT 1
KEN DE 
WIJK EN DE 
BEWONERS

BRENG DE WIJK IN BEELD

Begin met de infrastructuur van de wijk. 
Zorg dat je die goed in beeld hebt. Voor-
beeld hiervan is een wijkfoto.

ZOEK AMBASSADEURS

Ze zijn onmisbaar, de sleutelfiguren/beken-
de wijkbewoners die kunnen optreden als 
ambassadeur: 

- Richt een klankbordgroep op. De
klankbordgroep in Geeren-Zuid speelt een
actieve rol in het voeren van gesprekken
met bewoners.

GA IN GESPREK 
MET DE BEWONERS

Het kost veel tijd, het is intensief, maar elk 
gesprek is het waard: ga langs bij de be-
woners en nodig ze uit voor bijeenkomsten. 
Denk aan een wijkwagen, waar bewoners 
hun vragen kunnen stellen en met elkaar 
het gesprek aan kunnen gaan (lees het in-
terview met Annet).
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een verbouwing niet aankunnen of er enorm tegenop zien. Dat vraagt 
om een hoop regelwerk, ook voor bewoners zelf. Denk daarbij aan 
het aanvragen van een doktersverklaring, in het geval er bijvoorbeeld 
vervangende woonruimte geregeld moet worden.

Wat ik heel mooi vind om te ontdekken, is dat de bewoners zo 
welwillend zijn. Ze reageren vrijwel allemaal positief, vertellen 
honderduit. De mensen wonen hier echt graag. En ze willen hier ook 
blijven wonen. Je ziet dat ze zich al voorbereiden op de verbouwing. 
Bewoners zoeken elkaar op, denken mee in oplossingen: ‘Kan ik 
straks bij jou douchen, als mijn woning verbouwd wordt?’ Het 
zou toch wel heel mooi zijn als we die betrokkenheid ook ná de 
verbouwing weten te behouden. Hopelijk is de nieuwe flat een 
aanleiding.’

“BEWONERS 
DENKEN AL MEE 
IN OPLOSSINGEN: 
KAN IK STRAKS 
BIJ JOU 
DOUCHEN?”

We interviewden Annet den Hollander, 
woonconsulent bij WonenBreburg.
‘Hoe betrek je de bewoners bij zo’n veelomvattend project als groot 
onderhoud? Stap één: door een klankbordgroep op te richten. Begin 
daar ruim op tijd mee. Wij zijn zomer 2018 gestart met een enquête. 
Tien bewoners, uit vier woonblokken, meldden zich aan voor de 
klankbordgroep. Een resultaat waar we blij mee zijn, want zo heb 
je automatisch een mooie verdeling van de bewoners. We komen 
nu nog niet heel vaak samen, maar wel als het nodig is: om nieuws 
te melden en de voortgang te bespreken. Dit wordt steeds vaker 
naarmate het groot onderhoud steeds dichterbij komt.

Dan de belangrijkste uitdaging: bij de bewoners binnen zien 
te komen. Bijna 200 woningen. Dat is intensief. Het wordt nog 
intensiever als je hoort welke verhalen er achter de voordeuren 
schuilgaan. Bewoners op hoge leeftijd, zieke mensen, grote gezinnen 
met weinig geld, alleenstaande ouders met een zorgkind. Mensen die 
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LEERPUNT 2
KEN DE 
ONTWIKKE-
LINGEN IN 
DE WIJK
Onderzoek of er nog meer ontwikkelingen in 
de wijk zijn. Denk aan renovaties of groot 
onderhoud door corporaties, maar ook aan 
aanpassingen in de openbare ruimte, zoals 
nieuwe riolering, de aanleg van een park 
of bestrating. Door Alwel zijn in de laatste 
jaren veel woningen aangepakt en er zijn 
nieuwe duurzame woningen gebouwd. Zo 
zijn er twee jaar geleden veertien nul-op-
de-meter woningen opgeleverd. De flat 
Moerwijkzicht is “van het gas gegaan” en 
met dit project is een Europese prijs gewon-
nen. Door breder te kijken ga je ook breder 
denken. In ons geval is het groot onderhoud 
aan de flats een aanleiding om ook het 
gesprek aan te gaan met de particuliere 
woningeigenaren in de woningen tegenover 
de flats. 
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LEERPUNT 3
STEM JE 
COMMUNI-
CATIE AF 
OP DE 
DOELGROEP
Uit ervaring weten we dat particuliere 
eigenaren met wat geld op de bank zich 
eerder oriënteren op het verduurzamen van 
hun eigen woning. Zij maken meer bewust 
een keuze en rekenen in rendement. Bij veel 
bewoners van sociale huurwoningen of bij 
bewoners met een particuliere woning maar 
met een smalle beurs is dat vaak een ander 
verhaal. Pas de communicatie daarop aan.

Op de volgende pagina geven we tips 
hoe te communiceren met een doelgroep 
voor wie een term als energietransitie niet 
vanzelfsprekend is.
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LEERPUNT 3

WEET DAT BEWONERS:

Veelal in overlevingstand zitten en 
daarom vaak niet bezig zijn met een the-
ma als verduurzamen.

Vooral iets hebben aan makkelijke en 
kleine tips, zoals stekkers en opladers uit 
het stopcontact halen om energie te be-
sparen. Laat dit een gespreksstarter zijn.

Brieven al snel te moeilijk vinden. In 
dit project hebben we bewonersbrieven 
van de woningcorporatie over het groot 
onderhoud opnieuw bekeken. We vinden 
ze nogal technisch van aard. De woning-
corporatie schrijft de brieven voortaan op 
B1 niveau.

Illustraties beter begrijpen dan woorden. 
We hebben tijdens de gesprekken een 
illustrator laten tekenen wat hij hoorde 
(zie voorbeelden). Vervolgens zijn we de 
gesprekken gestart aan de hand van de 
tekeningen. We hebben beter inzicht ge-
kregen hoe te communiceren. Bewoners 
bleken de gevolgen van het groot onder-
houd zo ook beter te begrijpen.

De persoonlijke benadering waarderen. 
Hoewel erg arbeidsintensief, maar per-
soonlijke gesprekken aan de deur hebben 
er wel toe geleid dat een grote meerder-
heid van de bewoners instemde met het 
groot onderhoud (de verduurzaming). 
Het is wel goed om rekening te houden 
met het tijdstip van aanbellen. Bij ons 
werkte van 17.00 tot 19.30 uur goed 
(lees het interview met de huismeester 
Ineke).

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Deze tekening laat in één oogopslag zien 
wat er aan de woning verbeterd wordt. Dat 
hielp in de gesprekken met bewoners.

Onderstaande tekst uit een brief van de 
corporatie was voor bewoners moeilijk te 
begrijpen.

Corporatie X wil in 2019 een deel van de woningen in de wijk X 
gasloos maken. In Nederland willen we anders omgaan met energie. 
Het is tijd om de overstap te maken van aardgas naar duurzamere 
warmtebronnen. Als u momenteel nog kookt op aardgas dan maakt u 
kans om dit te wijzigen naar koken op elektra. Doet u mee?!

Als u voortaan gaat koken op elektra draagt u bij aan een duurzame 
oplossing voor een beter milieu en het is gezonder en veiliger doordat 
u geen verbrandingsgassen meer in huis heeft.
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LEERPUNT 3

ENKELE TIPS OVER 
BEELDMATERIAAL EN 
LAAGGELETTERDEN

Het beeldmateriaal dat wij hebben laten 
maken door de illustrator kon nóg duide-
lijker voor mensen die laaggeletterd zijn. 
Dit zijn tips die we de volgende keer zelf 
meenemen.

Gebruik niet te veel kleuren. Veel kleur 
leidt af van de inhoud. Vooral het gebruik 
van felle kleuren wordt als lastig ervaren. 
Het beeld gaat dan al snel dansen.

Voorkom een drukke opmaak/allerlei 
stijlen door elkaar. Dat maakt het beeld 
onoverzichtelijk en onrustig.

Kies een makkelijk leesbare open letter 
zonder franjes of schreven, zoals Verda-
na, Calibri, Arial. Geen handschrift!

Voorbeeld: De handgeschreven tekst van 
de illustrator is voor een laaggeletterde 
erg lastig om te lezen. De illustrator ge-
bruikt bovendien sierlijke letters: dubbel 
zo lastig.

Lettergrootte: minimaal 12.

Gebruik concrete woorden.

Voorbeeld: bij de tekening ‘Inductieko-
ken’ staat de tekst ‘bijna net zo direct als 
gas!’ Direct is een abstract woord. Zeg 
bijvoorbeeld: ‘Lijkt op koken met gas’ en 
plaats daar een tekening van de inductie-
kookplaat bij met de uitleg:

+ = meteen meer warmte
- = meteen minder warmte

De tekening die de illustator maakte over 
inductiekoken.
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LEERPUNT 3

ENKELE TIPS OVER 
BEELDMATERIAAL EN 
LAAGGELETTERDEN

Gebruik geen grafieken en diagrammen: 
voor een laaggeletterde is het te moeilijk 
om daar de boodschap uit te halen.

Voorbeeld: In de brief van de corporatie 
bleken de kosten en de bijbehorende be-
sparing lastig te begrijpen. We hebben dit 
met de illustratie van een stapel muntjes 
uitgelegd tijdens de gesprekken. Dat was 
al beter. Maar nog steeds niet ideaal. De 
tekening met de muntjes bij ‘wat levert 
het op’ is voor een laaggeletterde lastig 
om te ‘lezen’ (zie hieronder). Het is een 
stapel muntjes die alleen maar groter 
wordt. Conclusie die een laaggeletterde 
daar al snel uit zal trekken: het wordt 
veel duurder!

Maak korte zinnen.

Voorbeeld uit de illustratie ‘inductieko-
ken’: ‘Het gas gaat eraf, daarom wordt 
uw bestaande kookplaat vervangen door’ 
is lastig te lezen, ook omdat de zin een 
open einde heeft waarbij verwezen wordt 
naar twee tekeningen. Dat het oog naar 
die twee tekeningen moet gaan, is voor 
een laaggeletterde niet vanzelfsprekend. 
Die kan denken: deze zin is niet com-
pleet. 

Het is beter als je zegt: ‘Het gas gaat 
eraf. U krijgt een inductie kookplaat. Dat 
is een kookplaat die op elektriciteit werkt. 
U krijgt ook een nieuwe pannenset.’ De 
tekeningen van de kookplaat en pannen-
set verduidelijken vervolgens de tekst.

Geef contactgegevens duidelijk aan. Met 
telefoonnummer erbij. Vooral dat laatste 
wordt gewaardeerd door laaggeletterden: 
ze willen meteen ergens met hun vragen 
terechtkunnen en niet vastlopen in een 
telefoonmenu. In het voorbeeld van onze 
illustratie hieronder is dit goed gedaan. 

De tekening met een stapel muntjes en 
de contactgegevens ter illustratie. 

ENERGIE VOOR IEDEREEN
IN GESPREK MET HUURDERS OVER GROOT ONDERHOUD 
GEMEENTE BREDA | ZET - SCHAKEL NAAR SOCIAAL RESULTAAT 



We interviewden Ineke de Wee, 
buurtbeheerder in Geeren-Zuid.
‘Hoe ik de gesprekken start? Meteen beginnen over de boiler! Vijftig 
procent van de bewoners heb ik dan al mee. In deze flats wonen veel 
gezinnen met kinderen. Grote gezinnen ook. Elk gezin weet: met zes 
personen achter elkaar douchen, dat lukt niet met een boiler. Het gaat 
om de plussen en de minnen, die bespreek je met de bewoners. Het 
vervangen van de boiler is voor vrijwel elke bewoner een dikke plus.

Positief verrast. Ja dat ben ik. Om van zoveel mensen te horen: ik 
woon hier al heel lang, ik ben tevreden, ik wil hier niet weg. Terwijl 
ze nu nog in verouderde flats wonen met weinig comfort. Ik werk hier 
nu bijna acht jaar en ontdek, door van deur naar deur te gaan, dat 
ik veel mensen nog nooit gezien heb. Dat komt omdat ze graag op 
zichzelf zijn, of omdat ze overdag werken. Gaandeweg ontdek je dus 
ook het geschikte tijdstip om aan te bellen. In deze flats is dat tussen 
17.00 en 19.30 uur. We kwamen nagenoeg bij iedereen binnen. Dat 

zegt wel genoeg over de bereidwilligheid van de bewoners om te 
luisteren en mee te denken.

Met zo’n tweehonderd gesprekken te gaan, kom je alle uitersten 
natuurlijk tegen. Zoals deze opmerking: ‘Nee. NEE. Ik wil de woorden 
niet horen!’ Ineke, glimlachend: ‘Groot onderhoud, die woorden 
mocht ik dus echt niet noemen. Dan houdt het gesprek voor dat 
moment op. Daartegenover staan dan weer de gesprekken met 
bewoners die alles tot in detail willen weten. Mijn grootste uitdaging? 
70% van de bewoners zien te overtuigen om voor groot onderhoud te 
stemmen. Dat is gelukt. Het is mooi om te zien hoe zo’n onderwerp 
dan ineens gaat leven.’ 

“IK BEGIN METEEN 
OVER DE BOILER.”
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LEERPUNT 4
BETREK 
BEWONERS 
OOK ÉCHT
De energietransitie moet bewoners wat 
opleveren: meer woongenot, minder kosten. 
We willen het niet van bovenaf opleggen. 
Daarom is het zo belangrijk om de bewoners 
actief te betrekken bij de aanpak. Dit doen 
we door een duidelijk sociaal plan te maken. 
We geven aan waarover beslist kan en mag 
worden en waarover niet. We stellen kaders, 
het liefst samen.

Participatie kun je op verschillende 
manieren vormgegeven. In Geeren-Zuid 
werken we met een klankbordgroep met 
vertegenwoordiging van bewoners (lees 
het interview met Ronald). Op de volgende 
pagina geven we een aantal tips.
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TIPS VOOR HET VORMGEVEN VAN 
PARTICIPATIE:

Bespreek de plannen van tevoren ook 
met de netwerkpartners en zorgpartijen 
in de wijk.

Regel per flat/straat/etage buurtbinders 
of contactpersonen en geef hen coaching. 
In dit project speelt de buurtbeheerder 
een belangrijke rol.

Zoek ook naar netwerken van bewoners, 
bijvoorbeeld wijkpanels of wijkplatforms.

Richt een bewonersgroep op met man-
daat en budget. Geef ruimte om mee te 
beslissen.

Spreek de taal van de bewoners. Zorg 
dat je een goede representatie hebt van 
man, vrouw, jong, oud en verschillende 
etniciteiten – net als in de wijk zelf!

Zet acties op met schoolkinderen/probeer 
een ingang op school te vinden. Zoek 
bijvoorbeeld aansluiting bij lessen maat-
schappijoriëntatie.

Ga in gesprek met collega’s van andere 
organisaties die recent vergelijkbare pro-
jecten hebben gedaan. 

“DE 
ENERGIETRANSITIE 
MOET BEWONERS 
WAT OPLEVEREN. 
MEER WOONGENOT, 
MINDER KOSTEN.”

LEERPUNT 4
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de dingen positief veranderen. Maar er zijn ook mensen die weigeren 
hoor. Die zeggen: ik heb mijn huis al opgeknapt.
Voor mij is het wel een uitdaging om de bewoners te bereiken die 
je niet ziet. Er zijn hier best veel eenlingen. Bewoners die niet veel 
buitenkomen. Of die veel weg zijn voor hun werk. Ik wil ook graag 
hun verhaal horen. Die mensen zoek ik dus op. Ik stap sowieso op 
iedereen af, haha. Weet je, tevreden bewoners zijn zo belangrijk. Je 
moet er met z’n allen wat van maken. Dus dan pak ik de bezem en ga 
ik langs de deuren. En dan vraag ik wie er nog meer mee wil helpen 
om de flat schoon te maken.’

“MIJN GROOTSTE 
UITDAGING? DE 
BEWONERS BEREIKEN 
DIE JE NIET ZIET.”

We interviewden Ronald Beeldsnijder, 
lid van de klankbordgroep.
‘Ik ben al vaker lid geweest van een klankbordgroep, maar ik moet 
zeggen: de samenwerking in deze klankbordgroep is heel prettig. We 
hebben fijne vergaderingen. Het contact tussen de klankbordleden 
is goed, we weten elkaar te vinden. Ik vind het juist leuk dat we 
niet allemaal in dezelfde flat wonen. De bewoners in mijn omgeving 
weten me te vinden, en zo werkt het ook bij de andere leden van de 
klankbordgroep.

Mijn rol bij de gesprekken… Eigenlijk zoeken de mensen mij op. 
Omdat ze nieuwsgierig zijn, meer uitleg willen. Maar ook omdat ze het 
niet direct eens zijn met het groot onderhoud. Die mensen willen niet 
dat het verandert. Dan leg ik uit dat alles anders wordt. Je kunt niet 
altijd vast blijven houden aan het oude. Maar ik begrijp het wel. Je 
ziet hier wat armoe is. Mensen zijn bang dat het te duur gaat worden. 
Die moet je over de drempel helpen. Dat doe ik door uit te leggen hoe 
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ENERGIE 
VOOR 
IEDEREEN 
BREDA
TIPS & 
TOPS
TIPS:

INVESTEREN, INVESTEREN, INVESTEREN

Annet: ‘Het was prachtig weer, we hadden 
fijne gesprekken gevoerd bij de mensen 
thuis. Dus ik dacht: de mensen staan straks 
in de rij bij de wijkwagen, ze zijn blij dat ze 
een nieuwe woning krijgen. Die willen teke-
nen! Niet dus. Helemaal geen rij. Vier keer 
zijn we langs de deuren gegaan. We moes-
ten echt aan de mensen trekken. Het was de 
investering waard, want eenmaal in de wijk-
wagen wáren ze ook enthousiast. Maar ga er 
niet automatisch vanuit dat het stormloopt, 
ook al zijn de eerste signalen positief.’

70% VAN DE BEWONERS MEE? TOP! MAAR 

DAN BEGINT HET WERK PAS ÉCHT

Annet: ‘Het eerste doel is behaald: 70% 
van de bewoners heeft getekend. Je hebt 
een ‘go’. Super! Maar dan begint het pas 
echt. Architect zoeken, aannemer vinden, 

alle vergunningen rondkrijgen. En het aller-
belangrijkste: goed blijven communiceren 
met de bewoners! Iedereen ontvangt een 
nieuwsbrief en een brochure. Er komt een 
modelwoning. Bewoners krijgen de aanne-
mer en opzichter op bezoek. Kijk, dan wordt 
het concreet en gaat het pas echt leven. Dat 
betekent: meer vragen vanuit de bewoners, 
meer zorgen, vergoedingen regelen, ver-
vangende woonruimte zoeken. Het betekent 
ook: rechtszaken, een kort geding. Dat 
laatste wil je niet, dat is voor niemand fijn. 
Maar het hoort er wel bij, want 100% van de 
bewoners krijg je nooit vanzelf mee.

DIT VERANDER JE NIET 1, 2, 3, BRENG HET 
DAAROM GOED: BEWUSTWORDING

Annet: ‘Fijn dat de boiler weg is, maar 
als er daardoor juist langer gedoucht 
wordt… Kortom: groot onderhoud is één. 
Bewustwording is twee: elke bewoner kan 
op de kosten besparen. Laat zien hoe simpel 
die stappen soms kunnen zijn. Geef een 
douchetimer of radiatorfolie. Leg uit hoe 
koken op inductie werkt en zorg daarbij 
ook voor nieuwe pannen. Gedrag verander 
je alleen door er actief op in te zetten. 
Presentjes helpen daarbij en worden zeker 
gewaardeerd.’

TOPS:

MAAK HET VISUEEL

Simpel en super effectief: breng je 
boodschap in de vorm van een tekening. 
Annet, Ineke en Ronald gaven eerst 
uitleg zonder tekeningen, daarna met. De 
conclusie is duidelijk: met tekening werkt 
zoveel beter!

Ineke: ‘Je kunt de mensen meteen 

meenemen naar de plaatjes. Die spreken 
voor zich.’ Ronald: ‘Elk plaatje is meteen een 
ingang tot een gesprek.’ Annet: ‘Het helpt 
om lastige informatie meteen inzichtelijk te 
maken. Wat zijn de kosten? Wat levert het 
je op? Als mensen het uitgetekend zien in 
munten, snappen ze het meteen. Ik raad het 
iedereen aan. Ik stuur het zelfs rond binnen 
de organisatie, ter bewustwording: probeer 
eens zo te communiceren.’ Vervolgstap is 
het communiceren met filmpjes. Annet: 
‘Eerlijk is eerlijk: groot onderhoud is 
ingrijpend. Door filmpjes te laten zien van 
andere projecten, krijgen de bewoners een 
reëel beeld van wat hen te wachten staat.’

ZORG DAT JE EEN VERTROUWD GEZICHT 
BENT EN BLIJFT

Ineke: ‘Ik ben als buurtbeheerder voor veel 
mensen natuurlijk al een bekend gezicht. 
Maar ik had nog nooit bij elke bewoner aan 
de deur gestaan. Nu wel. Het is intensief, 
maar de huis-aan-huis methode werkt. 
Bewoners waarderen het, dat spreken ze uit. 
En je bent ook beter op elkaar ingespeeld: 
je weet wat er achter de deur speelt.’ Annet 
vult aan: ‘De persoonlijke aanpak is goud 
waard. Dat stopt niet na de gesprekken bij 
de mensen thuis, je moet bereikbaar blijven. 
Per mail, per telefoon, maar laat vooral je 
gezicht zien. Mij zien ze straks dus ook in de 
bouwkeet.’

Annet en Ineke

ENERGIE VOOR IEDEREEN
IN GESPREK MET HUURDERS OVER GROOT ONDERHOUD 
GEMEENTE BREDA | ZET - SCHAKEL NAAR SOCIAAL RESULTAAT 



Colofon

Fotografie: Jeroen van Eijndhoven
Illustraties: Ronald van der Heide
Eindredactie: Tanja van der Made

ENERGIE VOOR IEDEREEN
IN GESPREK MET HUURDERS OVER GROOT ONDERHOUD 
GEMEENTE BREDA | ZET - SCHAKEL NAAR SOCIAAL RESULTAAT 




