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Climate Active Neighbourhoods

• Formele titel: New approaches for 

energy retrofits in residential areas

• Partners uit 5 EU-landen

• Programma van 3 jaar

• Halfjaarlijkse uitwisseling ervaringen

• Slotcongres 10/11 april 2019

Lead Partner



Aanleiding en doel van CAN

Constatering: 

• het is moeilijk om ‘de massa’ 

(inwoners) in beweging te 

krijgen.

• om ‘energieneutraal’ te 

worden is wel forse inzet van 

alle inwoners nodig.

• bestaande bouw heeft veel 

potentie.

Zodoende doel EU-project CAN: 

hoe kunnen we inwoners 

stimuleren zodat ze initiatief nemen 

in CO2-reductie en wat is daarin 

de rol van gemeente (en haar 

partners).



De Arnhemse vraag

Arnhem scherpte doel van het project aan:

1. Wat hebben wijkinitiatieven nodig om tot realisatie van hun éigen

duurzame wensen en ambities te komen?

2. Wat is de rol van de gemeente en haar partners daarin?

Insteek is geboren uit de goede ervaringen die zijn opgedaan 

met Expeditie Coehoorn in de buurt Coehoorn (2013-2015): 

wat vinden de inwoners belangrijk in hun eigen wijk, 

wat willen ze veranderen en 

hoe krijgen ze dat samen voor elkaar.



Denkraam

Naar constructieve partnerschappen

met wijkinitiatieven

Ruud Schuurs



De lerende aanpak van Arnhem

Lokaal initiatief

Aanvraag

AANjaagfonds

Contracteert

AANjager

Uitvoering activiteit

AANjaagteam

€Evaluatie

leerervaringen

Delen

van lessen

Wijkinitiatieven, 

bewonerscollectieven

Team = samenwerking van 

gemeente en lokale beweging

Tijd van de AANjager en out-of-

pocket kosten voor activiteit

worden betaald

Aanjaagteam, 

aanjagersnetwerk, 

praktijkleergroep

Arnhemse AANpak



Ervaren

Reflecteren

Verrijken

Vertalen

Vastleggen

Actieve stimulering en ondersteuning

Effecten en effectiviteit begrijpen

Vergelijken/delen met andere 

gemeenten/initiatieven

Rollen, werkwijzen, competenties 

aanpassen en/of ontwikkelen

Arnhemse AANpak

Inzet AANjagers; campagne Arnhem AAN (o.a. Halte 2030);

Rapportages en interviews met AANjagers, initiatieven, 

ambtenaren

Lessen formuleren in AANjagers netwerk en AANjaagteam, 

reflectie binnen gemeente

Toetsen in praktijkleergroep van gemeenten en initiatieven; 

congres april 2019

Afstemmen met wijkgerichte energietransitie (gasvrije 

wijken), Teams Leefomgeving betrekken, gerichte actie 

binnen gemeente

Format ontwikkelen

Doel Activiteit

De lerende aanpak van Arnhem



De Arnhemse aanpak

Omvat drie niveaus:

1. Bestuurlijke filosofie (governance)

Waarom we werken met lokale initiatieven voor  energie en 

klimaat zo belangrijk vinden

2. Instrumenten en rollen (regie)

Hoe we werken: specifieke regels, werkwijzen, competenties die 

een constructieve samenwerking mogelijk maken

3. Best practices (arrangementen en projecten)

Voorbeelden ter inspiratie 



Aanjaagfonds doet aantal initiatieven groeien
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Governance

Regie

Arrangementen

Projecten

Regievragen niet op projectniveau behandelen

Bestuurlijke beginselen en 

ambities. Energiebeleid, wens om 

wijkgericht te werken.

Prioriteiten, beleidsintegratie, 

allocatie van capaciteit en 

middelen.

Praktijkgerichte vertaling naar 

doelgroepen, deelgebieden en 

doelen.

Concrete maatregelen om  

resultaten te boeken.

Energiebeleid (NEMIA, gasvrije 

wijken), wens om wijkgericht te 

werken (Arnhemse AANpak).

Integratie gasvrije wijken en 

Arnhemse AANpak. Methodische 

wijkaanpak/transitieplan.

Rol- en taakverdeling 

belanghebbenden in de wijk. 

Deelprogramma’s. Subsidies.

Besparings- en isolatieprojecten, 

aanleg warmtenet, collectieve 

zonnepanelenactie, etc. 

Leren, monitoren, 

evalueren, 

opschalen

Focus Energie en klimaat



Complexe opgaven veranderen overheidsrol

Vanuit resultaten naar randvoorwaarden

Vanuit randvoorwaarden naar resultaten 

Vanuit de overheid
naar de samenleving

Vanuit de samenleving 
naar de overheid

Presterende
overheid

Samenwerkende 
overheid

Rechtmatige
overheid

Responsieve
overheid

• Complexe opgaven vergen 

betrokkenheid van en 

samenwerking met bewoners

• Samenwerking veronderstelt het 

bestaan van samenwerkings-

partners: gevestigde initiatieven 

met representatieve kracht

• Blijvend betrekken van wijken 

betekent gerichte ontwikkeling van 

een netwerk van (continue, 

professionele) wijkinitiatieven



Samenwerken vraagt om sociale infrastructuur

VERBREDEN
Nieuwe initiatieven helpen ontstaan en op weg helpen,

overdragen van kennis en kunde

VERDIEPEN
Bestaande initiatieven 

steunen om 
professioneler, 
effectiever en 

bestendiger te worden

Krachtige wijkinitiatieven 
kunnen uitgroeien tot 
gelijkwaardige  partners van de 
gemeente

Iedere bewoner kan via een lokaal 
initiatief betrokken worden bij de 
energie- en klimaatdoelen

Netwerk van 
constructieve 

partnerschappen 
gemeente en wijken

Starters profiteren van 
de ervaring van 

gevorderde
wijkinitiatieven



Naar constructieve partnerschappen met wijken

• Relatie gemeente en 

wijkinitiatieven vaak ervaren als 

‘smal’ en incidenteel

• Ontwikkelen relatie vraagt om 

coördinatie en eenduidigheid 

• Wijkteams kunnen ontwikkeling 

versnellen, staan veelal nog op 

afstand

• Ontwikkelen partnerschap met 

wijkinitiatieven dient energie-

beleid, maar ook andere 

domeinen.

Wijkinitiatieven

AANjagers

Teams 

Leefomgeving

DE STAD

DE GEMEENTE

Sociaal 
domein

Openbare 
ruimte

NEMIA

Vastgoed

Etc.

Etc.

AANjaag
team

Gasvrije 
wijken

AANjaagfonds

Campagne
Arnhem AAN



De Arnhemse AANpak integreren met wijkaanpak

Wijk A

Wijk B

Wijk C

Wijk D

Wijk E

Wijk F

Etc.

Conve-
nant

2019 2020 2021 2022 2023

Conve-
nant

Conve-
nant

2021: voor elke wijk een warmtetransitieplan

• Elke wijk heeft zijn eigen 

karakter en sociaal profiel. 

Dat vereist maatwerk en 

lerende aanpak!

• Gemeente en partners 

hebben belang bij optimale 

vertegen-woordiging van de 

wijk. 

• Per wijk wordt 

transitieaanpak vastgelegd 

(2021).



De Arnhemse AANpak integreren met wijkaanpak

Arnhem-West

Wijk B

Wijk C

Wijk D

Wijk E

Wijk F

Etc.

Conve-
nant

2019 2020 2021 2022 2023

Conve-
nant

Conve-
nant

2021: warmtetransitieplannen

Arnhemse AANpak

1 2 3

De Arnhemse AANpak richt zich op 

het realiseren van partnerschappen 

tussen gemeente en wijken.

1. Werk continu aan versterking van 

initiatieven, Ook waar wijken ‘nog 

niet aan de beurt zijn’.

2. Maak met ieder wijkinitiatief een 

ontwikkelplan naar partnerschap. 

Neem bestaan en kwaliteit/ 

positie van wijkinitiatieven mee in 

de planning van wijkaanpak 

(transitieplan 2021).

3. Leg positie, rol en ontwikkeling 

van wijkinitiatief vast in 

wijkconvenant.

4. Werk aan structurele 

ondersteuningsstructuur van 

wijkorganisaties voor vergroten 

realisatiekracht en continuïteit.

4

Wijkgerichte energietransitie (programma gasvrije wijken)

Kennis, informatie & technieken Toolbox & instrumenten



Dialoog

Het speelveld: gemeenten en wijkinitiatieven

Ruud Schuurs



Naar constructieve partnerschappen met wijken

Coproducent

Vertegenwoordiger

Verbinder

Initiatiefnemer

Coach

t i jd

Dienstverlener

Facilitator

Coach

Participant

Coproducent

GEMEENTE

INITIATIEF

• Partnerschap: gemeente 

en andere betrokkenen 

hebben belang bij kundige, 

representatieve vertegen-

woordiging van de wijk. 

• Ontwikkeling van relatie 

met wijkinitiatief kost tijd, 

gaat stapsgewijs en is 

wederkerig

• Partnerschappen kunnen 

bredere werking hebben 

dan klimaat en energie

• Arnhemse AANpak richt 

zich op capacity building, 

professionalisering en 

stroomlijning van 

samenwerking.


