Handreiking CAN Wijkinitiatieven

Versnellen en opschalen
Hieronder vind je in willekeurige volgorde tips en suggesties van geïnterviewden die uit
het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Tips & suggesties

 Attendeer kopers via de verkoopbrochure van een woning middels een aparte
bladzijde wat op het vlak van verbouwen en verduurzamen voor die woning
gedaan kan worden.

 Toen Nederland in de jaren zestig overstapte van aardkolen op aardgas, werd
die transitie geheel door het Rijk gecoördineerd.
Tegenwoordig heb je met allerlei partijen en belangengroeperingen te maken
waarvan gemeenten, provincie, netbeheerders, energieleveranciers en
milieuorganisaties nog maar een deel zijn. Intern tussen gemeentelijke afdelingen
en budgetten staan schotten en kan het veel tijd kosten om mensen op één lijn te
krijgen voor projecten die raakvlakken hebben met meerdere afdelingen.
Soms moet een voorstel of project, na tijden gesudderd te hebben, plotsklaps met
stoom uit de oren nog vóór de verkiezingen gerealiseerd en wordt alles wel
vloeibaar. Waarmee bewezen is: versnellen kan wél.

➔ Ontschot door bijvoorbeeld een projectleider in te zetten, liefst intern en met
ruim mandaat. Voeg aan een extern projectleider een interne secondant met ruim
mandaat toe.
➔ Probeer minder de (politieke) waan van de dag te volgen.

 Zorg voor continuïteit wanneer eenmaal iets in gang is gezet. Stel je in een wijk
bijvoorbeeld een spin in het web aan, verleng het contract niet op het laatste
nippertje en dan niet ook ineens nog maar voor de helft van de tijd.

 Er is behoefte aan zo efficiënt mogelijk gemeenschappelijk gebruik van
achtergrondkennis over alle wijken en gemeenten heen. Het zou goed zijn als daar
regie op zou komen.

 De markt van experts wordt steeds krapper. Energieadviseurs zien bijna elke
woning als uniek. Projectontwikkelaars leveren alleen. Meer mensen moeten
opgeleid, het werk moet slimmer aangepakt met mensen die in staat zijn te
denken in overeenkomsten in plaats van verschillen.
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