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We zĳ n ons ervan bewust dat we onze rol in de 
energietransitie niet één op één kunnen overnemen vanuit 
de geschiedenis van de wĳ kvernieuwing. De wĳ ken in 
Nederland zĳ n in de loop der tĳ d sterk veranderd. We 
hebben in de wĳ ken te maken met individualisering, 
toename van mobiliteit en een veranderde demogra� sche 
samenstelling. Bewonersorganisaties zĳ n daardoor een 
minder goede afspiegeling van de bewoners in de wĳ k 
geworden (Duyvendak, Tonkens, et al. 2002). De samenleving 
is complexer, individueler en diverser geworden. Een groot 
aantal mensen hebben moeite op de grip op hun leven 
te behouden. Dit vraagt maatwerk, waardoor sociale 
ondersteuning is gedecentraliseerd naar het lokale niveau van 
de gemeente. Het sociaal werk is de afgelopen jaren met al 
deze ontwikkelingen mee veranderd. 

Juist daarom is een rol in de energietransitie, één van de 
grootste uitdagingen van onze huidige samenleving, een jas 
die het sociaal werk goed past 

1. Voorwoord

Lessen uit de 
wijkvernieuwing

In de begin jaren 70 hadden veel vooroorlogse 
wĳ ken te maken met leegloop. Inwoners die 
dit konden veroorloven trokken naar moderne 

wĳ ken, terwĳ l andere inwoners achterbleven in een 
vervallen wĳ k. De leefbaarheid van de vooroorlogse 
wĳ ken kwam hierdoor onder druk te staan. Duidelĳ k 
werd dat de naoorlogse wĳ ken aangepakt moesten 
worden. Grootschalige sloop van gedateerde 
woningen, ruimte voor wegen en compacte en 
gestapelde bebouwing stond hierbĳ  centraal.

Hiertegenover wilden de achtergebleven inwoners juist dat 
de gedateerde woningen behouden bleven. Onder andere 
omdat zĳ  goedkoop wilden blĳ ven wonen en weinig voelden 
voor de nieuwe hoogbouw. Bovendien hechtten zĳ  waarde 
aan sociaal-culturele voorzieningen in de wĳ k. Er was voor 
bewonersparticipatie in de planvorming lange tĳ d weinig 
aandacht, met als resultaat een tegenbeweging van de 
achtergebleven inwoners, krakers en studenten (Verlaan, 
2014). 

Gemeenten besloten de wĳ kvernieuwing anders aan te 
pakken. Bewoners kregen inspraak in de planvorming, zoveel 
mogelĳ k inwoners konden na de wĳ kvernieuwing terugkeren 
in de eigen wĳ k en er werd � ink ingezet op opbouwwerk. 
Er werden ook bewonersorganisaties opgericht die wensen 
ophaalden bĳ  bewoners, een gesprekpartner waren van 
ambtenaren en corporatiemedewerkers en daarmee invloed 
hadden op plan- en besluitvorming. De opbouwwerkers 
werden ingezet voor het organiseren, faciliteren en 
ondersteunen van bewonersorganisaties. Hiermee vormden 
de opbouwwerkers de verbinding in de driehoek ‘bewoner, 
gemeente en woningcorporatie’ (van der Lans, 2020; Vlaar, 
2019).

Er was niet alleen aandacht voor ‘de stenen’. In de loop van 
de wĳ kvernieuwing kwam steeds meer aandacht voor de 
aanpak van de sociaaleconomische problematiek. Ook omdat 
sociaaleconomische problematiek vernieuwing soms in de weg 
stond. Naast de kwaliteit van de woningen werd daarom ook 
de kwaliteit van de wĳ k als geheel en daarmee de uitstraling 
en concurrentiepositie van de stad aangepakt. Er werden 
buurthuizen, ouderenwerk, bibliotheken en jongerencentra 
opgezet om zo de sociale cohesie in de wĳ k te versterken. 
Ook was er via scholing aandacht voor werkloosheid en 
bewoners werden aangemoedigd om actief betrokken te zĳ n 
in de wĳ k, om zo straatvuil en verloedering tegen te gaan 
(Uyterlinde, van der Velden & Gastkemper, 2017; Vlaar 2019).

Als gevolg van de klimaatveranderingen en de afspraken 
die zowel wereldwĳ d als op landelĳ kniveau zĳ n gemaakt 
om verdere opwarming te voorkomen, staat in Nederland 
opnieuw een grootschalige aanpak van woningen op de 
planning. De energietransitie. Ook in de energietransitie 
staat de wĳ kgerichte benadering centraal. Ook hebben we 
nog altĳ d te maken met sociaaleconomische problematiek 
in de wĳ ken. Om in de energietransitie tegenbeweging 
te voorkomen en meedenken en meedoen te bevorderen, 
is het goed om de ervaringen uit de geschiedenis van de 
wĳ kvernieuwing mee te nemen. Zo hebben we geleerd dat 
een integrale samenwerking tussen het sociaal en fysieke 
domein noodzakelĳ k is voor het creëren van draagvlak en 
eigenaarschap bĳ  bewoners. Het opbouwwerk en sociaal 
werk is hierbĳ  een belangrĳ ke verbinder tussen inwoners, de 
gemeente en woningcorporaties (Vlaar, 2019).

De lessen uit de wĳ kvernieuwing is voor de 
Tintengroep een belangrĳ ke aanleiding om 
als sociaal werk én Peuterwerk ook in deze 

grootschalige wĳ kaanpak onze rol te pakken.

1. Sociaal werkers hebben een betrokken basishouding;
2. Sociaal werk richt zich op het sociaal functioneren, 

socialiseren en normaliseren van mensen;
3. Het sociaal werk heeft duidelĳ ke taken; het 

begeleiden, ondersteunen, organiseren, activeren en 
verbinden van mensen met elkaar;

4. Het sociaal werk heeft een generieke benadering;
5. Sociaal werkers hebben meervoudige kennis;
6. Sociaal werkers beschikken over een range aan 

vaardigheden;
7. Sociaal werkers werken methodisch met als basis de 

plancirkel van analyse tot afronding;
8. Sociaal werkers zĳ n divers en breed;
9. Sociaal werkers zĳ n lokaal en nabĳ ;
10. Het sociaal werk heeft een preventieve werking.

Maar wat maakt de rol van het sociaal werk in de 
energietransitie zo belangrĳ k? Wat is het geheim van het 
sociaal werk? Dit heeft de Tintengroep onderzocht. Uit dit 
onderzoek zĳ n 10 elementen naar voren gekomen, die ons 
verklaring bieden waarom het sociaal werk ‘werkt’ (van Ewĳ k 
en Rass, 2021):

Figuur 1 Plan Molukkenplantsoen Groningen jaren 80 (Bulder)

Figuur 2 Hedendaagse wĳ kvernieuwing Selwerd, Groningen 
(SunnySelwerd)

In taal, werkwĳ ze, organisatie en pro� lering heeft het 
sociaal werk als beroepsdomein laten zien dat ze zich kan 
aanpassen aan datgene wat de samenleving van haar vraagt 
(van Ewĳ k en Rass, 2021)

Bewoner

Opbouwwerker

Gemeente

Woning-
corporatie
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2. Samenvatting2. Samenvatting

Gebleken is dat plan- en beleidsmakers nu nog vooral oog hebben 
voor het technische aspect van de energietransitie. Het sociale 
perspectief ontbreekt vaak of is onderbelicht. Het sociaal werk 

zou daarom eigenaarschap moeten tonen (Vlaar, 2020). In het verleden 
hebben sociaal werk organisaties een belangrĳ ke rol gespeeld bĳ  de 
bewonersparticipatie in grootschalige wĳ kvernieuwing. Ook in de huidige 
wĳ kvernieuwing is er een rol voor het sociaal werk en de participatie van 
inwoners. Dit is voor ons een belangrĳ ke aanleiding om onderzoek te 
doen naar welke rol het sociaal werk en Peuterwerk in de Tintengroep kan 
spelen in de energietransitie en welke kennis/informatie sociaal werkers 
en pedagogisch medewerkers daarvoor nodig hebben.

Via een oriënterend/verkennend kwalitatief onderzoek zĳ n de rollen van het 
sociaal werk en Peuterwerk binnen de Tintengroep in de energietransitie verkend. 
Om antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen is gebruik gemaakt van 
deskresearch, diepte interviews en een focusgroep. De volgende hoofdvraag 
stonden centraal in dit onderzoek:

Tĳ dens de voortgang van deze verkenning zĳ n netwerkrelaties en nieuwe 
ontwikkelingen in ons werkgebied ontstaan. Dit maakt het project dynamisch en 
laat het belang zien dat de Tintengroep haar rol gaat pakken in de energietransitie.

Uit de literatuur is naar voren gekomen dat de onderwerpen Dubbele Duurzaamheid 
en Energiearmoede motiveren om als sociaal werk en Peuterwerk een rol te spelen 
in de energietransitie. Twee interessante praktĳ kvoorbeelden waarbĳ  het sociaal 
werk een rol speelt in de energietransitie zĳ n het project Wĳ k van de Toekomst (Aa 
en Hunze) en de positie die Welzĳ nsorganisatie Divers (Zwĳ ndrecht) pakt binnen de 
energietransitie. Gebleken is dat in zowel de RES als in de Transitie visies Warmte 
van de gemeenten in ons werkgebied, de rol van het sociaal werk (nog) niet belegd 
is.

De literatuur en de interviews laten het belang zien van betrokkenheid van het 
sociaal werk en Peuterwerk in de energietransitie, met als voornaamste doel de 
energietransitie toegankelĳ k te maken voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Het 
wel of niet hebben van een opdracht hiervoor, is bepalend voor hoe intensief de 
Tintengroep betrokken kan zĳ n bĳ  de energietransitie. Als Tintengroep kunnen 
we in ieder geval het thema energietransitie integreren in zowel ons collectieve 
als individuele aanbod. Er is tĳ d en geld nodig om samen met de gemeente, 
woningcorporaties en andere betrokken partĳ en te participeren in een (pilot) 
wĳ kvernieuwing, waarin wĳ  als sociaal werk een verbindende rol kunnen spelen in 
de driehoek inwoner, gemeente en woningcorporatie. Aan de werkorganisaties die 
onder de Tintengroep vallen wordt daarom geadviseerd om op de hoogte te zĳ n van 
wanneer welke wĳ k mee gaat doen aan de energietransitie en hoe. Het is van belang 
om als werkorganisatie in gesprek te gaan met de gemeente over wat de partĳ en 
voor elkaar kunnen betekenen en daarbĳ  aandacht te vragen voor kwetsbare 
inwoners. Op deze manier kunnen wĳ  samen de inclusieve energietransitie dichterbĳ  
brengen 

‘Wat zĳ n de mogelĳ ke rollen van het sociaal werk en 
Peuterwerk binnen de Tintengroep in de energietransitie?’
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3. Inleiding

3.2

3.1

Context en 
aanleiding

Aanpak 
onderzoek

Om verdere opwarming 
van de aarde en de 
daarbĳ  komende 

gevolgen zo veel mogelĳ k 
te voorkomen, zĳ n er op 12 
december 2015 internationale 
klimaatdoelen opgesteld in 
het akkoord van Parĳ s. In 
de Nederlandse uitwerking 
van de klimaatdoelen, 
‘het Klimaatakkoord’, zĳ n 
maatregelen opgesteld die 
moeten leiden tot een CO2-
reductie van 49% in 2030 ten 
opzichte van 1990. Om hieraan 
te voldoen moet Nederland 
een transitie maken van een 
energiesysteem gebaseerd op 
fossiele energiebronnen naar 
een energiesysteem gebaseerd 
op duurzame en CO2-neutrale 
energiebronnen (RIVM, 2018).

Via een oriënterend/
verkennend kwalitatief 
onderzoek zĳ n de rollen van 
het sociaal werk en Peuterwerk 
binnen de Tintengroep in de 
energietransitie verkend. De 
volgende hoofd- en deelvragen 
stonden centraal in dit 
onderzoek:

Gemeenten, onze opdrachtgevers, 
leveren op regionaal niveau via de 
Regionale Energie Strategie (RES) en 
op lokaal niveau via de Transitievisie 
Warmte en het Wĳ kuitvoeringsplan 
een belangrĳ ke bĳ drage aan het halen 
van de klimaatdoelen. Gemeenten 
moeten voor het einde van 2021 
een Transitievisie Warmte hebben 
opgesteld. Hierin is per buurt een 

analyse (Wĳ kuitvoeringsplan) gemaakt. 
Ook wordt er aangegeven welke 
woningen op welke manier onderdeel 
zĳ n van de energietransitie. Dit worden 
ook wel de wĳ kuitvoeringsplannen 
genoemd (RVO, 2020). Om deze reden 
is onderzocht of de Tintengroep iets 
kan betekenen voor stakeholders 
als gemeenten, provincies en 
woningcorporaties als het gaat om 
planvorming en operationalisering van 
de energietransitie. 

Gebleken is dat plan- en beleidsmakers 
nu nog vooral oog hebben voor het 
technische aspect van de transitie. 
Het sociale perspectief ontbreekt vaak 
of is onderbelicht. Het sociaal werk 
zou daarom eigenaarschap moeten 
tonen (Vlaar, 2020). In het verleden 
hebben sociaal werk organisaties 
een belangrĳ ke rol gespeeld bĳ  de 
bewonersparticipatie in grootschalige 
wĳ kvernieuwing. Ook in deze 
wĳ kvernieuwing is er een rol voor 
het sociaal werk en de participatie 
van inwoners. Dit is voor ons een 
belangrĳ ke aanleiding om onderzoek 
te doen naar welke rol het sociaal werk 
en Peuterwerk in de Tintengroep kan 
spelen in de energietransitie en welke 
kennis/informatie sociaal werkers en 
pedagogisch medewerkers daarvoor 
nodig hebben.

De Tintengroep streeft naar 
een inclusieve samenleving. Een 
samenleving waar wĳ  zo min mogelĳ k 
in groepen denken. Elke inwoner 
heeft potentie om te groeien, maar 
moet hiervoor wel de mogelĳ kheden 
en kansen aangereikt te krĳ gen. 
De klimaatcrisis en de maatregelen 
hiertegen kunnen juist de verschillen 
tussen groepen inwoners vergroten. 
De ene groep heeft meer kennis en 
mogelĳ kheden om mee te doen aan de 
energietransitie dan de ander. Om deze 
reden wil de Tintengroep een bĳ drage 
leveren aan de energietransitie. Het 
doel is de energietransitie toegankelĳ k 
te maken voor inwoners waarbĳ  dit niet 
vanzelfsprekend is. Wĳ  gaan uit van 
de krachten van inwoners, zĳ  zĳ n zelf 
in staat om invloed uit te oefen op de 
eigen leefomgeving. Daarom vinden 
wĳ  het belangrĳ k dat alle inwoners 
de gelegenheid krĳ gen om mee te 
participeren en mee te denken in de 
energietransitie. Zĳ  kennen de wĳ k waar 
ze in wonen als geen ander en moeten 
uiteindelĳ k ook na a� oop van een 
transitie naar (eigen) wens in hun huis 
en wĳ k blĳ ven wonen. De Tintengroep 
kan inwoners de nodige middelen en 
ondersteuning aanreiken, zodat zĳ  zelf 
invloed kunnen uitoefenen of de eigen 
leefomgeving 

‘Wat zĳ n de mogelĳ ke rollen van het 
sociaal werk en Peuterwerk binnen de 
Tintengroep in de energietransitie?’

1. Welke externe stakeholders 
zĳ n betrokken en op welke 
manier en op welke niveaus 
kan een samenwerking 
geoperationaliseerd worden?

2. Op welke manier kan 
de Tintengroep zich op 
organisatieniveau positioneren 
in de energietransitie?

3. Wat is de rol van de 
werkorganisaties en Peuterwerk 
in de energietransitie?

4. Wat is de rol van sociaal werkers 
en pedagogisch medewerkers in 
de energietransitie?

Om antwoord te geven op de hoofd- 
en deelvragen is gebruik gemaakt van 
deskresearch (literatuuronderzoek, 
media en beleidsdocumenten), diepte-
interviews en een focusgroep. Er hebben 
diepte-interviews plaatsgevonden 
met sociaal werkers, directeuren 
van werkorganisaties, de directeur 
van Peuterwerk, de cliëntenraad, 
wethouders, ambtenaren, de bestuurder 
van de Tintengroep en medewerkers van 
woningbouwcorporaties. De focusgroep 
bestond uit sociaal werkers en een 
communicatieadviseur.

Bĳ  de selectie van participanten is 
rekening gehouden met verscheidenheid 
in het aantal fte’s binnen de 

werkorganisatie, de geogra� sche 
locaties van werkorganisaties en/of 
gemeenten waar het thema ‘de rol van 
het sociaal werk in de energietransitie’ 
leeft.

De resultaten uit de literatuur en 
interviews zĳ n besproken met een 
klankbordgroep vertegenwoordigt door 
leden van de gemeente Assen, lector 
Duurzaam Gedrag Hanzehogeschool, 
Natuur en Milieufederatie Drenthe, 
woningbouwcoöperaties Domesta en 
Wold & Waard, kenniscentrum CMO 
STAMM en woningbouw Geveke. 
Verkregen input vanuit deze adviesraad 
is meegenomen in de resultaten 
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Afbakening 
onderzoek

Leeswijzer

Deze verkenning van het sociaal werk en 
Peuterwerk in de energietransitie maakt 
onderdeel uit van het bredere strategisch 

project en plan rondom Duurzaamheid binnen de 
Tintengroep.

3.3

3.4

Korte termĳ n
Om de scope van dit vooronderzoek te beperken, hebben 
wĳ  ons in fase 1 speci� ek gericht op de energietransitie. De 
energietransitie is onderdeel van het overkoepelende thema 
duurzaamheid. Het thema duurzaamheid is ter oriëntatie en 
kennisgeving meegenomen, maar valt buiten de scope van de 
onderzoeksvraag. 

Lange termĳ n
Uiteindelĳ k op lange termĳ n, in de volgende fase, is het de 
bedoeling dat het bredere thema duurzaamheid mee wordt 
genomen in het strategisch project.

Wĳ  de� niëren de termen duurzaamheid en 
energietransitie als volgt:

Conclusies en aanbevelingen Peuterwerk
In de gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Emmen 
biedt de Tintengroep Peuterwerk. De resultaten, 
conclusies en aanbevelingen voor Peuterwerk hebben 
alleen betrekking op gemeenten waar Peuterwerk 
actief is 

De bevindingen van de interviews zĳ n vervolgens opgedeeld 
in wat volgens interne partĳ en (Tinten, werkorganisaties en 
medewerkers) en wat volgens externe partĳ en (gemeente, 
provincie, woningbouwcorporaties) de rol van het sociaal werk 
en Peuterwerk in de energietransitie is. In paragraaf 2.3 zĳ n 
op basis van de bevindingen uit de literatuur en interviews 
aanbevelingen geformuleerd 

Duurzaamheid
Duurzame ontwikkelingen zĳ n ontwikkeling die 
tegemoetkomen aan de levensbehoeften van de 
huidige generatie, zonder de levensbehoeften van de 
toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbĳ  
om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. 
Voorbeelden van duurzame ontwikkelingen zĳ n een schoon 
milieu, biodiversiteit in de natuur, een goed opgeleide 
en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken 
en maatschappelĳ k vertrouwen (CBS, z.d.). Kĳ kend naar 
het thema van het strategisch project, richten wĳ  ons op 
duurzame ontwikkelingen met betrekking tot het milieu en 
klimaat. 

Energietransitie
Een van die duurzame ontwikkelingen met betrekking tot het 
klimaat, betreft de energietransitie. De energietransitie is 
de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele 
energiebronnen naar een energiesysteem gebaseerd op 
duurzame, oftewel CO2-neutrale energiebronnen (RIVM, 
2018).

De verkregen informatie uit de verkenning is 
samengevat en opgedeeld in bevindingen afkomstig 
vanuit de literatuur (paragraaf 2.1) en bevindingen 
afkomstig vanuit de interviews (paragraaf 2.2).
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Bevindingen 
literatuur

Tĳ dens de voortgang van deze verkenning zĳ n netwerkrelaties en nieuwe ontwikkelin-
gen in ons werkgebied ontstaan. Zo is er een samenwerking ontstaan met het lectoraat 
Duurzaam Gedrag van de Hanzehogeschool Groningen en onderzoeken wĳ  onze rol in 

een pilot rondom het thema energietransitie in de gemeente Westerkwartier. Ook zĳ n in tĳ den 
van het onderzoek de energieprĳ zen fors gestegen en is daarmee de relevantie van het sociale 
aspect in de energietransitie steeds duidelĳ ker geworden. Dit maakt het project dynamisch 
en laat het belang zien dat de Tintengroep haar rol gaat pakken in de energietransitie. Onze 
bevindingen over de rollen van het sociaal werk en Peuterwerk komen overeen met de eerder 
besproken elementen uit het onderzoek ‘Het geheim van het sociaal werk’ (van Ewĳ k en Rass, 
2021).

4.1

Twee interessante praktĳ kvoorbeelden waarbĳ  het sociaal 
werk een rol speelt in de energietransitie zĳ n het project 
Wĳ k van de Toekomst (Aa en Hunze) en de positie die 
Welzĳ nsorganisatie Divers (Zwĳ ndrecht) pakt binnen de 
energietransitie. Gebleken is dat in zowel de RES als de 
Transitie visies Warmte van de gemeenten in ons werkgebied, 
de rol van het sociaal werk (nog) niet belegd is. Intern binnen 
de Tintengroep valt op dat het Peuterwerk voor 2022 een 
duidelĳ ke visie heeft over haar rol in de energietransitie.

Dubbele duurzaamheid
Dubbele duurzaamheid is het verduurzamen van de woning 
koppelen aan een duurzame aanpak van sociaal-emotionele 
problematiek. Denk aan armoede, schulden, eenzaamheid en 
werkloosheid (Platform 31 en Nyenrode Business Universiteit, 
2019). De term dubbele duurzaamheid kan ook verwĳ zen 
naar het (adviseren over) zowel levensloopbestendig als 
energiezuinig maken van de woning (Stichting Dubbel 
Duurzaam, z.d.). Door onderzoek te doen naar wat er speelt 
in de wĳ k en hierop in te spelen vanuit meerdere terreinen/
leefgebieden, ontstaan er koppelkansen. Uit onderzoek van 
Platform 31 en Nyenrode Business Universiteit (2019) naar 
koppelkansen binnen 15 gemeenten zĳ n de 5 kansen naar 
voren gekomen waarmee op wĳ kniveau de energietransitie 
gekoppeld kan worden, namelĳ k: werkgelegenheid, 
gezondheid, armoede en schulden, klimaatadaptie en 
verbetering openbaargebied.

Praktĳ kvoorbeeld dubbele duurzaamheid
Praktĳ kvoorbeeld: Tiwos
Het ‘Dubbel Duurzaam’-principe is door woningcorporatie 
Tiwos ontwikkeld vanuit de gedachte dat verduurzamen 
niet alleen om woningen gaat, maar ook over mensen. Tiwos 
heeft als vastgoed opgave om de wĳ k ‘Tilburgse Abdĳ - en 
Torenbuurt’ energiezuinig te renoveren en eengezinswoningen 
aardgasvrĳ  te maken. Op fysiek gebied is renovatie in deze 
wĳ k hard nodig. Op sociaal gebied heeft de wĳ k te maken met 
armoede, overlast, lage betrokkenheid en eenzaamheid.

Sinds 2018 is Tiwos, in samenwerking met de gemeente en 
sociaal werk, het gesprek aangegaan met de bewoners om 
een beter beeld te krĳ gen van het leven in de wĳ k. Via onder 
andere lego-sessies, werden creatieve verhalen opgehaald 
bĳ  inwoners en werden er compromissen gesloten tussen de 
deelnemers.

Om ook aandacht te besteden aan de individuele inwoner, 
voert Tiwos in samenwerking met welzĳ n en maatschappelĳ k 
werk ‘achter-de-voordeurgesprekken’. Het doel is om steun 
op te halen voor de renovatieplannen en een woningscan uit 
te voeren. Maar ook om te pĳ len hoe het met de inwoners 
gaat en kennis te maken met de inwoner. Bovendien is er in 
de wĳ k werkgelegenheid gecreëerd om zo werkloze inwoners 
werkervaring op kunnen doen in de eigen wĳ k (Platform 31 en 
Nyenrode Business Universiteit, 2019; Tiwos, 2019).

Energiearmoede 
Er kan van energiearmoede gesproken worden wanneer een 
inwoner onvoldoende toegang heeft tot energievoorzieningen 
in huis, doordat zĳ  bĳ voorbeeld moeite hebben met het 
betalen van de energierekening. TNO (2020) stelt dat de 
energietransitie energiearmoede kan versterken doordat 
inwoners moeten investeren in het energiezuinig maken van 
de woning. De Nederlandse overheid biedt verschillende 
regelingen om als inwoner te investeren in duurzame 
technologieën die op langere termĳ n leiden tot een lagere 
energierekening. Gebleken is dat juist bĳ  de groep inwoners 
die te maken hebben met energiearmoede er veel barrières 
zĳ n om gebruik te maken van deze regelingen. Wanneer een 
deel van de bevolking ten gevolge van de energietransitie 
achterop dreigt te raken, heeft dit volgens TNO (2020) 
negatieve gevolgen voor het maatschappelĳ k draagvlak. 
Net als uit het onderzoek ‘Uit de duivelskring van Armoede’ 
(Movisie, 2020) naar voren is gekomen, heeft energiearmoede 
impact op verschillende leefgebieden. Energiearmoede 
gaat vaak samen met lichamelĳ ke en geestelĳ ke 
gezondheidsklachten en heeft sociaal-emotionele gevolgen.

In een recent rapport van TNO (2021) wordt inzichtelĳ k 
gemaakt waar in Nederland de meeste huishoudens 
met energiearmoede zĳ n. Hieruit blĳ kt dat ernstige 
energiearmoede sterk is geconcentreerd in de noordelĳ ke 
provincies. In de top-20 van de gemeentes met de meeste 
energiearmoede zitten onder andere Pekela, Oldambt, 
Veendam, Stadskanaal en Het Hogeland. Dit zĳ n huishoudens 
met een laag inkomen die daarnaast hoge energielasten 
hebben of in huis wonen van lage energiekwaliteit. TNO 
pleit om prioriteit te geven aan de betre� ende gemeentes 
en wĳ ken binnen de transitie. Naast deze geconcentreerde 
groepen constateert TNO dat 48% van alle huishoudens in 
Nederland in een slecht of matig geïsoleerd huis woont en 
hier zelf niets aan kan veranderen. Dit zĳ n woningeigenaren 
die niet de middelen hebben of huurders die geen controle 
hebben over de verduurzaming van hun woning. Deze groep 
heeft op dit moment nog geen moeite met het betalen van 
de energierekening. Als de gasprĳ zen verder blĳ ven stĳ gen 
zullen ook deze mensen in de problemen komen (TNO, 2021).

In de klankbordgroep kwam naar voren dat je voorzichtig 
moet zĳ n met het woord energiearmoede. Energiearmoede 
gaat over het hebben van te weinig � nanciële middelen. 
Bĳ  deze groep mensen dient dus rekening gehouden te 
worden met het feit dat zĳ  wellicht ook te kort aan � nanciële 
middelen voor andere kostenposten dan enkel en alleen de 
energierekening. Het is bovendien van belang om bĳ  inwoners 
die te maken hebben met armoede te blĳ ven kĳ ken naar 
de mogelĳ kheden. Ook deze groep kan bĳ dragen aan de 
energietransitie.

4. Op weg naar een inclusieve energietransitie

Uit de literatuur is naar voren gekomen dat 
de onderwerpen Dubbele Duurzaamheid 
en Energiearmoede motiveren om als 

sociaal werk en Peuterwerk een rol te spelen in de 
energietransitie. 

Figuur 2 Impact aanpak energiearmoede (TNO, 2020)

Figuur 3 Top-20 gemeentes met de meeste 
energiearmoede (TNO, 2021)
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Praktĳ kvoorbeeld dubbele duurzaamheid
Praktĳ kvoorbeeld: Wĳ k van de Toekomst 
In het kader van het project ‘Wĳ k van de Toekomst’ is Impuls 
in samenwerking met de woningbouwstichting De Volmacht, 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe, Bouwend Nederland 
en de zorgorganisatie Icare in Gieten op wĳ kniveau aan de 
slag gegaan met het thema duurzaamheid. Het doel van het 
project ‘Wĳ k van de Toekomst’ is het toekomstbestendige 
maken van woningen op basis van de wensen van inwoners. 
Bĳ  het verduurzamen en levensloopbestending maken van 
de woningen zĳ n (ouderen)zorg en welzĳ nsvraagstukken 
geïntegreerd. De samenwerkende partĳ en hebben integrale 
(duurzame) woon-, zorg- en welzĳ nsconcepten en –producten 
ontwikkeld en uitgevoerd (Projectvoorstel Wĳ k van de 
Toekomst, 2016).

Praktĳ kvoorbeeld: Diverz
De Welzĳ nsorganisatie Diverz is koploper wat betreft 
haar positie als sociaal werk organisatie binnen de 
energietransitie. Welzĳ nsorganisatie Diverz speelt binnen 
de gemeente Zwĳ ndrecht inmiddels een belangrĳ ke rol in 
de energietransitie. Volgens Diverz is naast het creëren 
van draagvlak onder inwoners ook het beïnvloeden van 
leefgewoontes van inwoners een belangrĳ ke uitdaging van de 
energietransitie. Als het gaat om het thema duurzaamheid 
richt Diverz zich niet alleen op de energietransitie, maar 
ook andere zaken die het milieu aantasten. Volgens Diverz 
zĳ n sociaal werkers, met name de opbouwwerkers, de 
aangewezen personen om bewonersparticipatie, draagvlak 
en eigenaarschap omtrent de energietransitie onder inwoners 
te creëren. Ook Diverz houdt zich bezig met het thema 
energiearmoede. Met name kopers en huurders die niet in 
een sociale huurwoning wonen maar wel moeite hebben met 
het betalen van de woonlasten, hebben weinig ruimte om te 
investeren in een energiezuinigere woning. Nu de prĳ s van 
een niet goed geïsoleerd huis steeds groter wordt, zal het 
betalen van de woonlasten voor deze groep steeds lastiger 
worden (Diverz, 2020; Zuidgeest, Y. in masterclass 2021).

Beleid
De Regionale Energie Strategieën (RES) zĳ n op provinciaal 
niveau vastgesteld. Voor dit onderzoek is er gekeken naar de 
RES van Friesland, Groningen en Drenthe. Deze beleidstukken 
zĳ n met name gericht op de fysieke realisatie van duurzame 
energieopwekking en de transitie naar alternatieve 
warmtevoorzieningen in de regio. In het klimaatakkoord 
is vastgelegd dat de transitie woonlastenneutraal moeten 
verlopen en dat er bĳ  nieuwe projecten voor opwekking van 
duurzame energie de baten ook ten gunste moeten komen 
van de lokale gemeenschap. Hierbĳ  moet worden gestreefd 
naar 50% lokaal eigendom (burgers en bedrĳ ven). Participatie 
wordt dus gerealiseerd door de lokale bevolking en bedrĳ ven 
(met subsidies) de mogelĳ kheid te geven te investeren in 
windparken of zonneparken. Dit worden ook wel lokale 
energie initiatieven (LEI) of energiecoöperaties genoemd. 

Deze voorwaarden en regelingen zĳ n meegenomen in de RES.

Het gevaar van energiearmoede wordt in verschillende RES 
wel erkent en het belang voor een eerlĳ ke transitie wordt 
onderkent. Hierbĳ  wordt het belang van geschikte regelingen 
en middelen vanuit de overheid benadrukt. Er wordt in 
algemeenheden gesproken over communicatie met inwoners 
en het belang van draakvlak, maar er wordt beperkt in gegaan 
op de concrete realisatie hiervan. De daadwerkelĳ ke realisatie 
van de plannen in de RES ligt bĳ  de gemeentes. De gemeentes 
moeten hiervoor in 2021 een Transitievisie Warmte opleveren 
en in 2022 met Wĳ kuitvoeringsplannen komen. Bĳ  de in 
dit onderzoek benaderde gemeentes was de Transitievisie 
Warmte nog niet opgeleverd (Provincie Friesland, 2021; 
Provincie Groningen, 2021; Provincie Drenthe, 2021).

Ambities Peuterwerk
Peuterwerk heeft in haar kaderbrief een aantal ambities 
opgesteld als het gaat om het thema energietransitie en 
duurzaamheid. 

‘Vanuit Peuterwerk willen we op een laagdrempelige manier 
de energietransitie onder de aandacht brengen van het jonge 
kind en zĳ n of haar ouders. De vraag is hoe wĳ  vanuit onze 
educatieve functie het jonge kind leren op welke manier we 
het beste met onze aarde om kunnen gaan. Als wĳ  willen 
dat kinderen voor de natuur zorgen en meewerken aan een 
duurzame samenleving, moeten ze in de gelegenheid zĳ n er 
een band mee op te bouwen. Het zou goed zĳ n als kinderen 
vaker in de natuur komen, dit is niet alleen goed voor hun 
gezondheid en ontwikkeling, maar ook voor het algemeen 
belang: de jeugd is de beslisser van morgen. Kinderen die van 
natuur houden, zĳ n eerder geneigd deze te beschermen. Als 
we kinderen laten ervaren hoe �  n het is om in de natuur te 
zĳ n, legt dat een belangrĳ k fundament voor later. Spelen in 
een groene omgeving zorgt ervoor dat kinderen creatiever, 
slimmer, zelfverzekerder en � tter worden.’

Intern

4.2

Bevindingen 
interviews

Alle directeuren van de 
werkorganisaties binnen de 
Tintengroep zien een rol voor 

het sociaal werk in de energietransitie 
en zĳ n het eens met het merendeel 
van de voorgelegde rollen voor het 
sociaal werk. De kracht van het sociaal 
werk is volgens het merendeel van de 
werkorganisaties de aanwezigheid van 
de sociaal werkers in de wĳ k. Sociaal 
werkers kennen als geen ander de wĳ k 
en haar inwoners. Zĳ  kunnen inwoners en 
betrokken partĳ en met elkaar verbinden. 
Ook zien veel directeuren een rol voor 
het sociaal werk in het overdragen 
van kennis en toegankelĳ k maken 
van de energietransitie bĳ  kwetsbare 
doelgroepen.

Zoals inwoners die te maken hebben met (energie)
armoede, laaggeletterdheid, ouderen en mensen 
met een licht verstandelĳ ke beperking. Hierbĳ  
is het belangrĳ k dat onze betrokkenheid bĳ  de 
energietransitie ook daadwerkelĳ k iets oplevert 
voor deze doelgroepen. Te denken valt aan een 
� nancieel voordeel of als middel om problematiek 
op andere leefgebieden aan te pakken. Ook 
het bestuur van de Tintengroep benadrukt het 
belang van aandacht voor kwetsbare groepen en 
energiearmoede in de transitie. Daarnaast zou 
er ook aandacht moeten zĳ n voor de sterkere 
inwoners die iets kunnen betekenen voor anderen. 
Het is van belang om arm en rĳ k en zwak en sterk 
met elkaar te vermengen. Het gaat om het samen 
creëren en faciliteren van medezeggenschap 
binnen de transitie. Het sociaal werk kan dit 
proces begeleiden zodat iedereen in samenhang 
kan meedoen en bĳ dragen.

Ook voor Peuterwerk liggen er kansen. Peuterwerk 
kan inwoners bĳ  de energietransitie betrekken. 
Door middel van en in samenwerking met het 
onderwĳ s kan zĳ  kinderen en ouders themagericht 
informeren. Belangrĳ k hierbĳ  is dat deze 
activiteiten aansluiten bĳ  de ontwikkeling van het 
kind. Vanuit de focusgroep kwam naar voren dat de 
energietransitie op een speelse wĳ ze bĳ  kinderen 
onder de aandacht gebracht kan worden. Denk 
hierbĳ  aan een snoepstaat (struiken met vruchten), 
plastic gebruik verminderen en het scheiden van 
afval, met als doel het bĳ brengen van respect voor 
de natuur.
Voor de 
cliëntenraden is 
het van belang dat 
bĳ  een rol in de 
energietransitie 
de cliënt altĳ d 
het vetrekpunt 
moet blĳ ven. Het 
sociaal werk moet een onafhankelĳ ke rol vervullen. 
Het moet geen verlengstuk van overheden worden 
voor het uitvoeren van de energietransitie. De 
rol van sociaal werk zou gericht moeten zĳ n op 
voorlichting, hulpverlening en initiatieven voor de 
(kwetsbare) inwoners. Zodat zĳ  kunnen meekomen 
in de veranderingen die gaan komen. Hierbĳ  is ook 
belangrĳ k dat de Tintengroep en haar medewerkers 
een voorbeeldfunctie vervullen voor klanten. We 
moeten zelf ook bĳ dragen aan duurzaamheid 
en de transitie. Vanuit het bestuur wordt ook de 
‘bedoeling’ van sociaal werk en de Tintengroep 
benadrukt als vetrekpunt. Het is belangrĳ k dat we 
niet op de stoel van de gemeente gaan zitten. Wel 

ligt er een belangrĳ ke verbindende rol voor 
het sociaal werk, waarbĳ  wĳ  andere partĳ en 
kunnen helpen vanuit onze expertise. 
Wĳ  weten wat er speelt bĳ  (kwetsbare) 
inwoners en weten hoe je contact moet 
leggen.

Als het gaat om een bĳ drage bĳ  de 
planvorming, vragen sommige directeuren 
zich af of dit wel de taak is van sociaal 

werkers. Andere directeuren onderstrepen 
juist de rol bĳ  de planvorming. De belangrĳ ke 

EnergiEarmOede is

armOede. Het is

een kwestie van

te weinig INkomen

- Klankbordgroep

‘Kinderen hebben de toekomst. Passend bĳ  de 
leeftĳ d, moet je hen meegegeven dat je na elkaar 
moet omkĳ ken. Maar ook omkĳ kt naar de natuur, 
daar begint het.’

-Directeur Peuterwerk

‘Vanuit de aardbevingsproblematiek hebben we 
geleerd dat de energietransitie meer is dan duur-
zaamheid. Het gaat gepaard met sociale proble-
matiek, dat participatie en betrokkenheid van 
inwoners in de weg kan staan.’

- Marcel van Leeuwen 
(directeur Mensenwerk Hogeland)
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woningcorporatie 
of andere 
betrokken partĳ en. 
De sociaal 
werkers willen 
een con� ict in 
rollen voorkomen, 
omdat zĳ  een betrouwbare en onafhankelĳ ke partĳ  willen 
blĳ ven voor inwoners. Sociaal werkers zien een rol binnen de 
energietransitie voor zich als het gaat om bewustwording, 
meningsvorming, voorlichten, verbinden, toeleiden, 
informeren en het begrĳ pelĳ k maken voor (kwetsbare, 
laaggeletterde, allochtone) inwoners. Het verduurzamen van 
een woning, vraagt inwoners om dagelĳ kse handelingen als 
douchen, koken en verwarmen aan te passen. Hier is nazorg 

voor nodig. Het is hierbĳ  belangrĳ k om ervaringen 
en ‘lessons learned’ uit de Wĳ k van de Toekomst 
(Impuls), de wĳ kontwikkelingen in Assen 
(Vaart) en het aardbevingsdossier (Mensenwerk 
Hogeland) mee te nemen. De betrokkenheid 
van Impuls bĳ  de Wĳ k van de Toekomst had 
bĳ voorbeeld als bĳ vangst dat het sociaal werk 

achter de voordeur kwam en daarmee naast signalen rondom 
de wĳ kaanpak, ook signalen rondom andere leefgebieden 
opving. Om iets te kunnen betekenen in de energietransitie 
hebben sociaal werkers (technisch brede) kennis nodig. 
Ook moet je als sociaal werker en als organisatie het goede 
voorbeeld geven. In de gesprekken met de sociaal werkers is 
naar voren gekomen dat je het thema energietransitie kunt 
integreren in de reguliere werkzaamheden. Maar wil je écht 
iets betekenen bĳ  wĳ kontwikkelingen dan hebben zĳ  hier 
extra tĳ d en ruimte voor nodig.

Extern

De geïnterviewde stakeholders reageerden zeer positief op de 
proactieve houding van de Tintengroep ten opzichte van de 
energietransitie en het thema duurzaamheid. De stakeholders 

herkenden met name het geven van voorlichting, het bevorderen van 
draagvlak en aandacht voor energiearmoede als potentiële rollen voor 
sociaal werkers. 

energiebewust gedrag. Verder gaven de corporaties aan 
dat, naast het belang van een lagere energierekening, de 
energietransitie en het belang van het klimaat weinig leven bĳ  
de doelgroep. Deze mensen zĳ n veelal gefocust op overleven 
op de korte termĳ n en hebben/voelen vaak niet de ruimte 
om zich bezig te houden met het toekomstperspectief van 
klimaatverandering. Er wordt dan ook belangrĳ ke rol gezien 
voor sociaal werk om ook bĳ  deze mensen het thema meer te 
laten leven.

Verschillende stakeholders gaven aan dat er veel zorgen 
zĳ n over huiseigenaren met energetisch verouderde 
huizen en beperkte � nanciële middelen. De bestaande 
� nancieringsregelingen zĳ n bĳ  deze doelgroep vaak niet 
bekend en/of brengen op de korte termĳ n (te) hoge lasten 
met zich mee. Bovendien is het vaak te complex/veeleisend 
qua procedure. Door de stĳ gende kosten van fossiele 
brandsto� en zullen de energielasten voor deze doelgroep 
alleen maar verder toenemen. Dit kan leiden tot (toenemende) 
energiearmoede in de toekomst. In tegenstelling tot 
sociale huurders is deze doelgroep zeer beperkt in beeld bĳ  
gemeentes. Sociaal werkers zouden hierbĳ  een belangrĳ ke 
voorlichtende en doorverwĳ zende rol kunnen hebben.

Stakeholders gaven ook aan dat huidige regelingen 
voor participatie in de energietransitie vaak maar een 
beperkte doelgroep van de samenleving bereiken. De 
energiecoöperaties bestaan vaak uit mensen met technische 
kennis en hoge sociaaleconomische status (SES). Vaak is de 
kwetsbare doelgroep niet technisch onderlegd en kunnen 
ze het � nancieel niet op brengen om te investeren. Een 
interessante uitzondering hierop zĳ n de Zonnedorpen in 
’t Zand, waar geen investering wordt gevraagd om deel te 
nemen. De Hanze Hogeschool heeft onderzoek gedaan naar 
energiecoöperaties en lokale energie initiatieven (LEI) in 
Drenthe en Groningen. Hierin werd bovenstaand perspectief 
bevestigd. De meeste LEI hadden geen goed zicht op niet 
bereikte doelgroepen. Sommige LEI gaven aan dat ze moeite 
hadden met het bereiken van huurders, ouders, ouderen en 
inwoners met lage SES (Germes & Wiekens, 2017; Germes & 
Wiekens, 2020). Een aantal gesproken stakeholders zien
een mogelĳ ke rol voor sociaal werk om energiecoöperaties 
en LEI hierbĳ  te ondersteunen. Goed om te noemen is dat uit 
de klankbordgroep is benadrukt dat veel energiecoöperaties 
en LEI vanuit een maatschappelĳ ke insteek zĳ n opgericht en 
juist streven naar betaalbaarheid en de aansluiting met lokale 
inwoners. Veel van de gesproken stakeholders bevestigden 

In de benaderde gemeentes worden 
voor deze rollen ook al informatie 
loketten en energiecoaches ingezet. De 
informatie loketten geven vrĳ blĳ vend 
advies voor het verduurzamen van 
woningen. Ze zĳ n daarmee met 
name gericht op woningeigenaren. 
De energiecoaches gaan bĳ  inwoners 
langs met advies en materiaal 
(zoals tochtstrips en LED lampen). 
Ze zĳ n voornamelĳ k gericht op 
het stimuleren van energiebewust 
gedrag bĳ  sociale huurders en het 
voorkomen van energiearmoede. 
De coaches worden vaak ingezet 
i.s.m. woningbouwcorporaties. De 
(� nancieel) kwetsbare inwoners zĳ n 
soms lastig te bereiken en zĳ n niet 
altĳ d volledig in beeld bĳ  de gemeentes 
en woningbouwcorporaties. Sociaal 
werkers hebben deze doelgroep 
vaak beter in beeld en zouden een 
belangrĳ ke rol kunnen hebben in het 
voorlichten en doorverwĳ zen van deze 
doelgroep.

Bĳ  de gesproken 
woningbouwcorporaties zĳ n tot dusver 
weinig problemen bĳ  het meekrĳ gen 
van de huurders. De verduurzaming 
is aantrekkelĳ k voor de huurders 
omdat het leidt tot een lagere 
energierekening. Hiervoor is echter wel 
van belang dat de huurders weten hoe 
ze de nieuwe (warmte)voorzieningen 
moeten gebruiken. Bĳ  incorrect 
gebruik, denk aan ine�  ciënt gebruik 
van vloerverwarming, zal de rekening 
juist hoger uitvallen. De gesproken 
corporaties zetten dan ook al in op 
voorlichting en energiebewust gedrag. 
Hierbĳ  worden ook de energiecoaches 
van de gemeente ingezet. De gesproken 
woningbouwcorporaties en overige 
stakeholders gaven aan dat nog niet 
alle woningbouwcorporaties voldoende 
aandacht hebben voor het belang van 

belemmeringen om als sociaal werk 
een rol te spelen in de energietransitie, 
is het feit dat de werkorganisaties 
hier nog geen opdracht voor hebben. 
Voor sommige directeuren is een 
opdracht noodzakelĳ k, terwĳ l andere 
directeuren van mening zĳ n dat je het 
thema kunt integreren in de reguliere 
werkzaamheden van het sociaal werk. 
Een andere uitdaging is een con� ict in 
rollen en de vraag of sociaal werkers 
de juiste opleiding en competenties 
hebben om een rol te spelen in de 
energietransitie.

Vanuit het bestuur zĳ n 
er ook twĳ fels over 
een potentiële rol in de 
planvorming. De vraag is 
of dit niet te ver van de 
corebusiness van sociaal 
werk a� igt. Hierbĳ  is het 
ook de vraag of overheden ons hier 
formeel in willen betrekken en of er 
middelen beschikbaar zĳ n. Anderzĳ ds 
heeft het sociaal werk in het verleden 
een grote rol gehad in de stad- en 
wĳ k vernieuwing, waarbĳ  interventies 
werden ingezet die mogelĳ k ook zeer 
waardevol kunnen zĳ n binnen de 
energietransitie. Het is wellicht zinvol 
om te kĳ ken of we deze expertise 
weer terug kunnen brengen binnen het 
sociaal werk en hiermee een rol kunnen 
vervullen in de transitie.

De dreigende sociale, � nanciële en 
kennis ongelĳ kheid die kan ontstaan 
door de energietransitie, is voor sociaal 
werkers een belangrĳ ke reden om een 
rol te spelen in de energietransitie. Het 
is dan wel belangrĳ k om als organisatie 
zelf het goede voorbeeld te geven. 
Een belangrĳ ke (kwetsbare) doelgroep 
binnen de energietransitie zĳ n inwoners 
met een goedkope koopwoning. Een 
tweede belangrĳ ke doelgroep zĳ n 
kinderen. Dit is de doelgroep die 
uiteindelĳ k de energietransitie waar 
gaat maken. Daarnaast zĳ n kinderen 
snel te enthousiasmeren. De sociaal 
werkers herkennen zich in de rollen 
voor het sociaal werk. Het belang 
van de inwoner moet hierbĳ  centraal 
staan, niet die van de gemeente, 

‘Als je niet het goede 
voorbeeld geeft, heb 
je niks te vertellen’
- buurtwerker

‘Een bĳ vangst van het project was dat ik op een 
laagdrempelige manier bĳ  inwoners achter de voordeur 
kwam. Hierdoor kon ik ook verschillende signalen 
opvangen, zoals eenzaamheid, burenruzies en jongeren 
toeleiden naar het jongerenwerk.’ 
– Buurtwerker over Wĳ k van de Toekomst

17

Strategisch project D
uurzaam

heid . fase 1 2022

16

4.
 O

p 
w

eg
 n

aa
r 

ee
n 

in
cl

us
ie

ve
 e

ne
rg

ie
tr

an
si

ti
e



Klankbordgroep
Over het algemeen onderstreept de klankbordgroep de bevindingen uit 
deze verkenning. Vooral de de rol als verbinder in de driehoek gemeente, 
woningcorporaties en de inwoner wordt erkend door de klankbordgroep. De 
volgende aanbevelingen zĳ n uit de klankbordgroep naar voren gekomen.

Stakeholders
In het overzicht worden de meest relevante uitvoerende partĳ en binnen de energietransitie weergegeven, met daarbĳ  de 
belangrĳ kste aandachtspunten en de mogelĳ kheden tot aansluiting door de Tintengroep en daarmee het sociaal werk en 
Peuterwerk.

Faciliteiten
  Informatie loketten (gericht op 

woningeigenaren)
  Energiecoaches (gericht 

op sociale huurders en 
energiearmoede)

Aandachtspunten
  Plannen zĳ n nog sterk gericht op 

de technische realisatie (vanuit 
de provinciale RES).

  Het meekrĳ gen van inwoners in 
de plannen is een grote opgave.

  Woningeigenaren met beperkte 
middelen en verouderde 
woningen blĳ ven achter. Deze 
doelgroep is beperkt in beeld.

  Inwoners met energiearmoede 
zĳ n niet overal goed in beeld.

  Inzet van energiecoaches is 
vaak nog in pilotfase. Wordt de 
doelgroep tĳ dig bereikt?

Aansluiting sociaal werk
  Een voorlichtende rol / 

doorverwĳ zing naar bestaande 
faciliteiten en regelingen.

  Sociaal werk kan de doelgroep 
met energiearmoede bereiken en 
inzichtelĳ k maken.

  In het algemeen helpen 
de energietransitie en 
duurzaamheid onder de aandacht 
te brengen.

  Een potentiele rol in de opzet 
en/of de uitvoering van 
Wĳ kuitvoeringsplannen.

  Dit gebeurd woonlasten 
neutraal.

  Gesproken corporaties ervaren 
weinig weerstand.

  Gesproken corporaties zetten 
in op energiebewust gedrag 
van huurders. Ze maken hierbĳ  
gebruik van energiecoaches (via 
gemeente).

Aandachtspunten
  Huurders moeten nieuwe 

voorzieningen correct 
gebruiken (bĳ v. niet stoken met 
vloerverwarming).

  Komen niet altĳ d achter de 
voordeur bĳ  mensen.

  Zĳ n niet gericht op bĳ komende 
sociaal-emotionele problematiek.

  Benadrukken dat huurders nog 
niet het grote belang inzien. Het 
thema leeft weinig bĳ  huurders 
(zĳ n bezig met de korte termĳ n, 
klimaatcrisis is een vergezicht).

Aansluiting sociaal werk
  Een voorlichtende rol / 

doorverwĳ zing van de doelgroep
  Gesproken corporaties vragen 

om aansluiting op bestaande 
structuren en faciliteiten, en dat 
we hieraan bĳ dragen vanuit onze 
expertise (niet van alles zelf 
ontwikkelen, schoenmaker blĳ f 
bĳ  je leest!)

  De energietransitie en 
duurzaamheid bĳ  de doelgroep 
meer onder de aandacht 
brengen.

  De voornaamste vorm van 
‘participatie’ in de transitie.

  Krĳ gen subsidies en 
ondersteuning vanuit gemeente/
provincie.

  Worden ondersteund en 
vertegenwoordigd door 
onafhankelĳ ke provinciale 
samenwerkingsverbanden.

Aandachtspunten
  Doelgroep is vaak beperkt 

tot hoogopgeleiden met hoge 
sociaaleconomische status.

  Hebben soms moeite bepaalde 
groepen in de gemeenschap te 
bereiken en te betrekken.

Aansluiting sociaal werk
  Sociaal werk kan mogelĳ k 

helpen bĳ  het betrekken van de 
verschillende doelgroepen (het is 
de vraag of coöperaties behoefte 
hebben aan hulp).

  Sociaal werk kan aandacht 
vragen voor meer diversiteit op 
het gebied van participatie in de 
energietransitie.

  Maak helder met welk doel de 
Tintengroep een rol wil spelen in 
de energietransitie.

  Als de Tintengroep aanbiedt 
om een rol te spelen in de 
energietransitie, dan is het 
van belang om dit ook waar 
te maken. Het is een extra 
opgave bovenop de al bestaande 
opgaven. Dit is een risico. Het is 
daarom van belang om binnen 
de energietransitie datgene 
te doen waar het sociaal werk 
goed in is en als sociaal werk te 
blĳ ven bĳ  haar core business.

Gemeente
Heeft een regierol en levert 
Transitievisie Warmte (2021) en 
wĳ kuitvoeringsplannen (2022).

Woningbouwcorporaties
Zĳ n reeds begonnen met verduurzaming 
en transitie van de voorraad.

Energiecoöperaties
Lokale (burger)initiatieven gericht op de 
duurzame energieopwekking.

  Als het gaat om de 
energietransitie ligt er 
momenteel ‘een gat’ tussen 
de gemeente en energie 
coöperaties aan de ene kant en 
de inwoners aan de andere kant. 
Wanneer het sociaal werk niet 
snel genoeg in dit gat springt als 
verbinder tussen de genoemde 
partĳ en, bestaat er het risico 
dat commerciële partĳ en de 
rol als verbinder op zich gaan 
nemen. Het nadeel hiervan is 
dat commerciële partĳ en voor 
korte duur in de wĳ k aanwezig 
zĳ n, terwĳ l het sociaal werk een 
bekende, betrouwbare partĳ  is 
dat ook op langer termĳ n in de 
wĳ k zal blĳ ven.

  Als Tintengroep is het van 
belang om zelf initiatief te 
nemen in het pakken van haar 
rol in de energietransitie. Het 
is niet aan te bevelen om te 
wachten op een opdracht. Start 
met pilots bĳ  gemeenten die 
de energietransitie ook als een 
sociale transitie zien en die open 
staan voor de betrokkenheid 
van het sociaal werk in de 
energietransitie. Van daaruit kan 
de Tintengroep haar rol in de 
energietransitie verder uitrollen 
naar andere gemeenten.

het sentiment dat de huidige plannen 
rondom het klimaatrakkoord (en de 
daaruit voorvloeiende RES, Transitievisie 
Warmte en Wĳ kuitvoeringsplannen) 
voornamelĳ k op de technische 
realisatie zĳ n gericht. Sommige 
stakeholders maken zich zorgen om het 
gebrek aan aandacht voor de sociale 
aspecten. Ze vrezen voor toenemende 
sociaaleconomische ongelĳ kheid 
doordat kwetsbare inwoners niet 
goed mee kunnen komen. Vanuit onze 
gesprekken met het lectoraat Duurzaam 
Gedrag is dit beeld bevestigd.

Over de potentiele bĳ drage van 
sociaal werk en Peuterwerk aan de 
planvorming waren de stakeholders 
verdeeld. Sommige stakeholders 
benadrukten juist dat het gebrek aan 
aandacht voor de sociale aspecten in 
het huidige beleid door het sociaal 

werk moet worden opgevangen. Andere stakeholders 
gaven aan dat het belangrĳ k is dat sociaal werk blĳ ft 
bĳ  haar corebusiness en niet op de stoel van gemeentes 
gaat zitten. De meeste stakeholders benadrukten in ieder 
geval het belang dat sociaal werk organisaties goed op 
de hoogte zĳ n van de toekomstige beleidsplannen van 
de gemeentes. Iedere gemeente moet voor het einde van 
2021 een Transitievisie Warmte opleveren, met daarin de 
plannen voor de energietransitie. Op basis daarvan zullen 
er Wĳ kuitvoeringsplannen worden opgesteld, waarmee de 
energietransitie per wĳ k wordt uitgerold. Naar verwachting 
zullen veel inwoners vragen hebben zodra er meer over 
de plannen bekend is. Het is mogelĳ k dat sociaal werk 
organisaties een belangrĳ ke partĳ  vormen bĳ  het opstellen 
van wĳ kuitvoeringsplannen voor bĳ voorbeeld kwetsbare 
wĳ ken. In sommige gemeente ligt waarschĳ nlĳ k de voorkeur 
om eerst de minder uitdagende wĳ ken aan te pakken om zo 
succesverhalen en draagvlak te genereren. Uitdagende wĳ ken 
zĳ n volgens de klankbordgroep wĳ ken met veel gespikkeld 
bezit. Oftewel wĳ ken met zowel koop als huurwoningen. Een 
rol van het sociaal werk hierin is het verbinden en meekrĳ gen 
van zowel de huurders als de woningeigenaren 
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Aanbevelingen

De literatuur en de interviews laten het belang zien van betrokkenheid van het 
sociaal werk en Peuterwerk in de energietransitie, met als voornaamste doel de 
energietransitie toegankelĳ k te maken voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Het wel 

of niet hebben van een opdracht hiervoor, is bepalend voor hoe intensief de Tintengroep 
betrokken zal zĳ n bĳ  de energietransitie. Dit brengt ons voor nu tot twee combinaties van 
aanbevelingen. In de gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Emmen biedt de Tintengroep 
Peuterwerk. De aanbevelingen voor Peuterwerk hebben alleen betrekking op de gemeenten 
waar Peuterwerk actief is.

4.3

Wat hebben wĳ  minimaal te doen?
Het thema energietransitie integreren in onze werkzaamheden.

Terug naar de driehoek
Samenwerken met de gemeente, woningcorporaties en andere betrokken partĳ en bĳ  
een (pilot) wĳ kaanpak.

  Als Peuterwerk ouders en kinderen themagericht over de energietransitie 
informeren en onderwĳ zen, passend en ondersteunend bĳ  de ontwikkeling 
van het kind.

  In ons bestaande collectieve aanbod het thema energietransitie bĳ  
inwoners onder de aandacht brengen. Te denken aan inloopmomenten, 
seniorenvoorlichting, het VIP, thuiskamers, budget coaching groepen, 
lotgenotengroepen, ondersteuning van inwonersinitiatieven enzovoort. 
Andersom het thema onder de aandacht brengen bĳ  buurtwerkers en 
vrĳ willigers, zodat zĳ  vroegtĳ dig signalen van energiearmoede in de wĳ k 
kunnen opvangen.

  Vrĳ willigers opleiden tot energiecoaches. Een kans is om dit te combineren 
met het levensloopbestendig maken van de woning (inspelen op het 
langer thuis wonen) en het opvangen en doorspelen van signalen naar 
buurtwerkers (dubbele duurzaamheid). Dit sluit aan bĳ  seniorenvoorlichting.

  Het thema onder de aandacht brengen bĳ  medewerkers (zowel sociaal werk 
als Peuterwerk), zodat energiearmoede vroegtĳ dig wordt gesignaleerd en 
bĳ  voorkeur kan worden voorkomen.

  Per organisatie één medewerker die ervoor zorgt dat het thema 
energietransitie onder de aandacht blĳ ft bĳ  medewerkers en hiervoor het 
aanspreekpunt is. Via een e-learning en de podcast ‘Tintentalk’ kan het 
thema laagdrempelig tintenbreed onder de aandacht worden gebracht.

  Duurzaamheid in brede zin integreren in het bestaande (collectieve) 
aanbod. Voor veel diensten en activiteiten is het thema duurzaamheid 
makkelĳ k te integreren of positioneren. Te denken aan ruilgoederenbanken, 
collectieve moestuinen, inzet vrĳ willigers bĳ  activiteiten gericht 
op recycling etc. Dit zorgt ook voor een breder draagvlak voor de 
doelstellingen achter de energietransitie.

1.  Als werkorganisatie en Peuterwerk in gesprek gaan met de eigen 
gemeenten over de energietransitie.

2.  Als werkorganisatie op de hoogte zĳ n van wanneer welke wĳ k en in welke 
mate deel gaat nemen aan de energietransitie.

3. Als werkorganisatie en Peuterwerk met de opdrachtgever in gesprek om 
te verkennen wat de partĳ en lokaal voor elkaar kunnen betekenen om 
de energietransitie te versnellen en de bewonersparticipatie hierin te 
vergroten. Hierbĳ  is het belangrĳ k om als werkorganisatie aandacht vragen 
voor kwetsbare inwoners. Te denken aan inwoners die te maken hebben 
met armoede, LVB, psychosociale problematiek, laaggeletterdheid en 
huiseigenaren met verouderde huizen en beperkte middelen.

4. Er is geld, tĳ d en ruimte nodig om als (hiervoor aangewezen) buurtwerker 
aan de volgende punten te voldoen:
  Als buurtwerker investeren in de samenwerking met betrokken 

partĳ en bĳ  de wĳ kaanpak.
  De betrokken partĳ en zĳ n veelal actief in het fysiek domein. Om 

als sociaal werk een serieuze partner te zĳ n, is het belangrĳ k dat de 
buurtwerker enige technische kennis hebben en enigszins de taal van 
het fysiek domein spreken.

  Trainingen waarbĳ  buurtwerkerskennis opdoen wat de 
energietransitie precies inhoudt en welke rol zĳ  kunnen pakken 
binnen de energietransitie zĳ n wenselĳ k.

  Als sociaal werk zorgdragen dat het sociale aspect van de 
wĳ kaanpak op de agenda van planmakers blĳ ft. Het is belangrĳ k om 
het sociaal werk hierin te blĳ ven positioneren.

  Als buurtwerker investeren in zichtbaarheid in de wĳ k en 
werken aan het vertrouwen bĳ  inwoners. Een onderdeel hiervan 
is het organiseren van inloopmomenten, het toeleiden naar 
modelwoningen/opendagen, namens de inwoner spreken bĳ  het 
operationaliseren van wĳ kuitvoeringsplannen, ruis uit de weg 
nemen, signalen en ‘de stem’ van inwoners ophalen.

Energiearmoede vraagt mogelĳ k om verbreding van 
bestaande opdrachten rondom armoede. Gezien de stĳ gende 
gas/energieprĳ zen, de urgentie vanuit het rapport van 
TNO (2021) en het feit dat sommige gemeentes nog in een 
pilotfase zitten met energiecoaches. De vraag is of gemeentes 
een toename in energiearmoede snel genoeg kunnen 
ondervangen. Het sociaal werk kan hierbĳ  helpen 

21

Strategisch project D
uurzaam

heid . fase 1 2022

20

4.
 O

p 
w

eg
 n

aa
r 

ee
n 

in
cl

us
ie

ve
 e

ne
rg

ie
tr

an
si

ti
e



Literatuurlijst

Leeslijst

5.1

5.2

Bulder, B. (2018). Wonen in het verleden van Drenthe en 
Groningen. Heerenveen: Van der Eems

CBS. (z.d.). Wat is duurzaamheid. Verkregen via https://www.
cbs.nl/nl-nl/faq/speci� ek/wat-is-duurzaamheid-

Duyvendak, J.W., Tonkens, E. et al. (2002). Wĳ ken voor 
bewoners. Asset based community development in Nederland. 
Verkregen via https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/
abcdrapport.pdf

Germes, L., & Wiekens, C. (2017). De Drentse Schone L.E.I.: 
Een studie naar Succes- en Faalfactoren van Lokale Energie 
Initiatieven in Drenthe. Verkregen via https://research.hanze.
nl/ws/portal� les/portal/16510867/Drentse_Schone_LEI_
oktober_2017.pdf

Germes, L., & Wiekens, C. (2020). Groningse Lokale 
Energietransitie: de rol van Lokale Energie Initiatieven en 
ondersteunende organisaties. Verkregen via https://research.
hanze.nl/nl/publications/lokale-energie-initiatieven-en-
ondersteunende-organisaties-in-gro

Movisie. (2020). De duivelskring van Armoede. Verkregen 
via https://www.tintengroep.nl/downloads/Uit%20de%20
duivelskring%20van%20armoede%20de.pdf#zoom=100

Omgevingsweb. (2020). Provincie zet Expeditie naar 
Energieneutraal Wonen voort. Verkregen via https://www.
omgevingsweb.nl/nieuws/provincie-zet-expeditie-naar-
energieneutraal-wonen-voort/

Platform 31 en Nyenrode Business Universiteit (2019). Betere 
wĳ ken dankzĳ  de energietransitie?. Analyse van (koppel)
kansen en dilemma’s in vĳ ftien kwetsbare wĳ ken. Verkregen 
via https://www.platform31.nl/publicaties/betere-wĳ ken-
dankzĳ -de-energietransitie

Provincie Drenthe. (2016). De Drentse energiedeal. Verkregen 
via https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/116424/
de_drentse_energiedeal.pdf

Regionale Energie Strategie RES Friesland. Verkregen via 
https://www.resfryslan.frl/wp-content/uploads/2021/04/RES-
1.0_RES-FRYSL%C3%82N_NL_DEF_digitaal.pdf

5. Bronnen en leeslijst

Regionale Energie Strategie RES Groningen. Verkregen via 
https://resgroningen.nl/over+de+res/achtergrondinformatie/
handlerdownload� les.ashx?idnv=1990181

RIVM (z.d.). Energietransitie. Verkregen via https://www.rivm.
nl/onderwerpen/energietransitie
Stichting Dubbel Duurzaam. (z.d.). Verkregen via https://
www.dubbel-duurzaam.nl/

RVO. (2021).Transitievisie Warmte en Wĳ kuitvoeringsplan. 
Verkregen via https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrĳ /
transitievisie-warmte-en-wĳ kuitvoeringsplan

Sunnyselwerd. (2020). Herinrichting en warmtenet in 
Selwerd-Zuid. Verkregen via https://www.sunnyselwerd.nl/
projecten/selwerdzuid/

Tiwos. (2019). Dubbel duurzaam als leidend principe voor de 
buurtontwikkeling. https://www.energieplus.nl/library/upload/
Dubbel_Duurzaamheid.pdf

TNO. (2020). Energiearmoede en de energietransitie. 
Verkregen via � le://tint-dc-001/folderredirection2$/l.
bĳ sterbosch/Downloads/TNO-2020-energiearmoede.pdf

TNO. (2021). De feiten over energiearmoede in Nederland 
Inzicht op nationaal en lokaal niveau. Verkregen via 
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/
roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspecten-van-de-
energietransitie/energiearmoede/

Uyterlinde, M., van der Velden. J. & Gastkemper, N. (2017). 
Zeventig jaar stedelĳ ke vernieuwing. Platform31. Verkregen 
via https://www.platform31.nl/publicaties/zeventig-jaar-
stedelĳ ke-vernieuwing 

Van der Lans, J. (2020). De Geest van Schaefer. Verkregen via 
https://www.socialevraagstukken.nl/column/de-geest-van-
schaefer/

Van Ewĳ k, H. en Rass, J. (2021). Het geheim van het sociaal 
werk ontrafeld: Een onderzoek naar de impact van sociaal 
werk [concept, publicatie volgt in 2022]. Verkregen via intern 
Tintengroep.

De rol van sociaal werk in het klimaatakkoord en de 
energietransitie. https://www.sociaalwerknederland.nl/
actueel/nieuws/9786-net-uit-quickscan-over-de-rol-van-
sociaal-werk-in-het-klimaatakkoord-en-de-energietransitie 

Gedragspsycholoog over energietransitie: ‘Het gaat niet om 
bewustzĳ n’ . https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/173898/
Gedragspsycholoog-over-energietransitie-Het-gaat-niet-om-
bewustzĳ n

De sociale opgave van de energietransitie (trainingen). 
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/een-sterke-
sociale-basis-in-wĳ ken-en-buurten/nieuws/10903-de-
sociale-opgave-van-de-energietransitie-trainingen

Energiearmoede in de praktĳ k: ‘Mĳ n zoon eet en doucht 
bĳ  ons om kosten te besparen’. https://www.rtvnoord.nl/
nieuws/854256/energiearmoede-in-de-praktĳ k-mĳ n-zoon-
eet-en-doucht-bĳ -ons-om-kosten-te-besparen

Huishoudens zien energierekening in rap tempo hoger 
worden. https://www.nu.nl/economie/6157545/huishoudens-
zien-energierekening-in-rap-tempo-hoger-worden.html

Naar een inclusieve energietransitie. (2021). Kennisplatform 
Integratie & Samenleving. https://www.kis.nl/sites/default/
� les/naar-een-inclusieve-energietransitie_0.pdf

Provincie Drenthe. (z.d.). Nieuws over initiatieven. https://
www.provincie.drenthe.nl/energieexpeditiedrenthe/expeditie/
nieuws/

Quickscan over de rol van sociaal werk in het Klimaatakkoord 
en de energietransitie.
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/9786-
net-uit-quickscan-over-de-rol-van-sociaal-werk-in-het-
klimaatakkoord-en-de-energietransitie

Slechte isolatie, hoge rekening: Pekela kent meeste 
‘energiearmoede’ van Nederland. https://www.rtvnoord.nl/
nieuws/853974/slechte-isolatie-hoge-rekening-pekela-kent-
meeste-energiearmoede-van-nederland

Waterstoftankstation in Stad eind dit jaar open voor 
iedereen. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/845451/
waterstoftankstation-in-stad-eind-dit-jaar-open-voor-
iedereen

Zuid-Holland doet appél op sociaal werk om samen 
energiearmoede aan te pakken. https://www.
sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/10819-zuid-holland-
doet-appel-op-sociaal-werk-om-samen-energiearmoede-
aan-te-pakken 

Verlaan, T. (2014). ‘Is dit beleid of is hierover nagedacht?’: 
Het con� ict over de stadsvernieuwing. Tĳ dschrift voor 
Geschiedenis, 127(1), 177-179. https://doi.org/10.5117/
TVGESCH2014.1.VERL

Vlaar, P. (2019). Energietransitie: Ertegenaan met 
opbouwwerk. Verkregen via https://www.canonsociaalwerk.
eu/2019_Masterclass-Opbouw/2019-11-Paul-Vlaar-
energietransitie-ertegenaan-met-opbouwwerk.pdf

Werkbureau RES-regio Drenthe. (2021). Regionale 
Energie Strategie (RES) Drenthe. Verkregen via 
https://energievoordrenthe.nl/res+10+regio+drenthe/
handlerdownload� les.ashx?idnv=1937645

23

Strategisch project D
uurzaam

heid . fase 1 2022

22

5.
 B

ro
nn

en
 e

n 
le

es
lij

st




