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De Apeldoornse wijk Kerschoten is gebruikt als proefgebied voor een gebiedsgewijze 
benadering van de bestaande bouw. In de loop van het traject is gebleken dat het 
voor het welslagen van cruciaal belang is dat er in het projectgebied een regisseur 
aanwezig is. Een professional die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk bewoners, bedrijven 
en instellingen in het projectgebied geïnteresseerd raken in energie(besparing) en 
duurzaamheid en mee gaan doen. 

Voor invulling van de functie gaat de voorkeur sterk uit naar iemand die in de wijk 
woont of deze in ieder geval al kent. In Kerschoten is dat gelukt en heel waardevol 
gebleken. We hebben de professional de naam ‘KEN-regisseur’ gegeven (KEN = 
Kerschoten Energie Neutraal). Cruciaal is echter vooral het enthousiasme voor de 
doelstelling en de mensgerichtheid die de KEN-regisseur met zich brengt. Vanuit die 
mensgerichtheid worden ook andere maatschappelijke problemen of uitdagingen 
gesignaleerd zodat de gebiedsaanpak wordt verbreed. Daarnaast werkt de KEN-
regisseur gemakkelijk samen met andere professionals en vrijwilligers die in de wijk 
actief zijn en is er sprake van kruisbestuiving. 

De ervaring leert dat een aanwezigheid van minimaal 24 uur per week nodig is 
om het gewenste doel te behalen. Simpel gesteld: bij minder uur is er te weinig 
‘presentie’ en daarmee te weinig continue aandacht voor het onderwerp. Zeker als 
het iemand betreft die niet zelf in de wijk woont, moet het aantal uren het eerste 
jaar ruim genomen worden om voldoende ‘bekend’ te kunnen worden. De KEN-
regisseur werkt 24 uur per week en is inmiddels voor een tweede jaar ingehuurd.

Inschatting van de kosten van een dergelijke professional: € 60.000,- tot € 70.000,- 
per jaar voor 30 uur per week. Deze inschatting is gebaseerd op een overheidssalaris 
voor een HBO-er inclusief werkgeverskosten. 

Bestaande bouw?
Regisseur in de wijk 

van cruciaal belang 

voor draagvlak!
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De Ken-regisseur:
n legt contacten in het projectgebied en weet bewoners, bedrijven en instellingen  
 enthousiast te maken voor het onderwerp duurzaamheid/energie(besparing)
n weet bewoners, bedrijven en instellingen te motiveren tot het delen van de 
 KEN- doelstelling en medewerking aan het project
n legt verbanden en ziet kansen en zorgt zo voor optimale betrokkenheid van de  
 bewoners, bedrijven en instellingen in het projectgebied
n geeft vorm aan projecten en activiteiten op het gebied van duurzaamheid/  
 energie(besparing) in voor en met de buurt;
n weet ruim aandacht voor het project te genereren;
n leidt bewoners, bedrijven en instellingen met vragen of behoeften die buiten   
 het KEN-terrein vallen, ‘warm’ door naar bv. de gemeente, wooncorporaties of  
 maatschappelijke organisaties.

Wij zoeken iemand die sprankelt en:

n gaat voor maximaal KEN-resultaat;
n sterke (aantoonbare) affiniteit heeft met het projectdoel, energie(besparing) en  
 duurzaamheid
n geïnteresseerd is  in wat mensen beweegt;
n in staat is behoeften te vertalen naar een (mede door hem/haar uit te voeren)  
 project of activiteit;
n mensen kan motiveren en stimuleren;
n netwerken kan opbouwen en onderhouden en uitstekend kan samenwerken;
n het leuk vindt om projectmatig te werken;
n ook buiten kantoortijden kan en wil werken.
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Meer informatie is 

verkrijgbaar bij de 

KEN-Regisseur


