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In 2050 koken we allemaal op een inductieplaat en verwarmen we onze huizen
zonder aardgas. Dat is het einddoel waar alle gemeenten de komende decennia
hard aan werken. In de transitie naar aardgasvrij wonen is techniek van belang,
maar de mensen zijn net zo belangrijk. Het zijn ten slotte de bewoners die hun
woongedrag moeten aanpassen. Ook woningcorporaties en bedrijven gaan een
grote verandering door. Een hele opgave, maar wij helpen je er graag bij!
SME zet mensen centraal in de energietransitie. Dit doen we bijvoorbeeld door
stakeholders te betrekken bij het opstellen van de transitievisie warmte. Om
bewoners voor te bereiden helpen we je bij het maken van een concreet plan
van aanpak. Ook gaan we de wijken in om met creatieve werkvormen aan de
slag te gaan met bewoners. Benieuwd hoe wij je kunnen helpen? Je leest het in
deze brochure.

1 Een transitievisie warmte met stakeholders
De uitdaging
In 2021 moeten alle gemeenten een transitievisie warmte hebben opgesteld.
In deze visie breng je als gemeente, samen met stakeholders, in kaart wat
de alternatieve warmtebronnen per wijk zijn en laat je met een tijdspad zien
wanneer welke wijk aan de beurt is.
Wat er nodig is
De ontwikkeling van de transitievisie vraagt om een technisch proces, maar
ook om duidelijkheid naar en betrokkenheid van alle stakeholders. Zowel
professionals als de bewoners. Door gelijktijdig aan het technische en het sociale
spoor te werken, leg je een sterke basis voor de verdere transitie.
Wat SME voor je kan betekenen
Vanuit SME ontzorgen we je bij de ontwikkeling van de transitievisie warmte.
Terwijl onze technische partner zich richt op de alternatieven voor aardgas,
zorgen wij voor het sociale spoor. We brengen in beeld hoe de wijken zijn
opgebouwd, om wat voor type bewoners of organisaties het gaat, wat er leeft
en in hoeverre mensen al bezig zijn met aardgasvrij. We betrekken ze bij de
ontwikkeling van de transitievisie warmte, passend bij de participatiewensen
van de gemeente. Daarbij zorgen we in ieder geval dat iedereen voldoende
geïnformeerd is.
We sluiten hiermee aan bij de kennis en ervaring die is opgedaan in de integrale
Smart Energy Cities-aanpak, die in samenwerking tussen Rijksoverheid en
private partijen is ontwikkeld op basis van ervaringen in 16 pilotwijken.

Resultaat

Een transitievisie warmte die met én
voor de samenleving gemaakt is.

2 Plan van aanpak aardgasvrij wonen
De uitdaging
Elk huis in Nederland is anders en elke bewoner is anders. De ene bewoner heeft
veel interesse in energiebesparing en het klimaat, de ander is nog steeds in de
veronderstelling dat we gas blijven gebruiken. Als gemeente is het belangrijk
om bewoners de tijd te geven om te wennen aan een leven zonder aardgas en
zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de veranderingen.
Wat er nodig is
Bewoners zo optimaal mogelijk voorbereiden op de warmtetransitie doe je door
nu al te starten met actieve communicatie. Ook al is nog niet alles duidelijk. Met
het maken van een concreet plan van aanpak worden alle stapppen helder om
dit gestructureerd aan te pakken.
Wat SME voor je kan betekenen
SME helpt bij de ontwikkeling van een plan van aanpak aardgasvrij wonen.
Hierin geven we je handvatten waarin we beschrijven hoe je:
- aardgasvrij begrijpelijk maakt voor bewoners;
- bewoners voorbereidt op de stappen die komen gaan;
- bewoners stimuleert om nu al slimme stappen te zetten;
- als gemeente effectief over aardgasvrij communiceert.
In het traject brengen we in kaart wat er speelt bij bewoners en in hoeverre het
thema al leeft. We sluiten aan bij lokale initiatieven en brengen lokale partners
samen in een interactieve workshop om te kijken waar nog kansen liggen. Zo
komen we tot een maatwerkstrategie voor de wijk of de gehele gemeente.
SME kan je ook helpen bij de uitvoering van het plan. Zie daarvoor de volgende
bladzijde.

Resultaat

Een plan van aanpak met concrete acties
die je samen met stakeholders kunt
uitvoeren.

‘Het is belangrijk om ons als professionals
te beseffen wat we van bewoners vragen.
Geef ze tijd om eraan te wennen en zich op
de transitie voor te bereiden.’’
Bregje, senior adviseur beleid & proces

3 Bewonersaanpak
De uitdaging
Om bewoners voor te bereiden op de transitie is het maken van een plan van
aanpak (zie vorige bladzijde) één ding, maar het uitvoeren van het plan van
aanpak vraagt ook om de nodige tijd en expertise.

Resultaat

Wat er nodig is
Met alleen een website en een nieuwsbrief ben je er namelijk nog niet. Omdat
het hier gaat om een transitie waarbij we veel vragen van de leefomgeving van
bewoners en iedereen eigen beweegredenen heeft is het van belang om naar de
mensen toe te gaan. Alleen zo breng je mensen echt in beweging.

Bewoners weten wat hen te wachten
staat. Bewoners begrijpen de noodzaak
en willen hier een passende bijdrage
aan leveren. Bewoners weten wat ze
nu al kunnen doen en nemen de eerste

Wat SME voor je kan betekenen
SME brengt mensen in beweging. We maken aardgasvrij begrijpelijk voor
bewoners en stimuleren ze om nu al stappen te zetten. We verbinden lokale
initiatieven en partners en zorgen voor een maatwerkaanpak per wijk, waarbij
we op een praktische en creatieve wijze alle typen bewoners bereiken. Hierbij
werken we volgens onze Triple A-methode en combineren we algemene
communicatie met werkvormen waarmee we naar de mensen toe gaan.
We organiseren bijvoorbeeld een startbijeenkomst, geven bespaar- of
aardgasvrijworkshops, gaan samenwerkingen aan met makelaars of leiden
mensen op tot energiecoach. Ook zetten we een bewustwordingscampagne op
waarin koplopers centraal staan.
Met onze trainingen en workshops zorgen we voor een blijvende
energiebesparing van 10-30%.

stappen.

Aanhaken

bij
verandermomenten

Aanmoedigen
om energie te
besparen

TRIPLE A
METHODE
Aansluiten

bij de verschillende
bewoners

Mensen stimuleren tot duurzaam gedrag en duurzaam denken, dat is waar wij
goed in zijn. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat mensen cruciaal zijn om
duurzaamheid te realiseren. Met ruim 40 jaar ervaring brengen wij mensen in
beweging om vanuit positieve energie duurzame keuzes te maken. Dit doen we in
verschillende werkvelden. Zo adviseren we overheden over duurzaamheidsbeleid,
coördineren we programma’s in het onderwijs en stimuleren we bewoners tot
duurzaam gedrag.
Ons werk is erg divers, maar onze werkwijze is altijd praktisch, persoonlijk en
met creatieve oplossingen. Dat maakt ons werk effectief. Van wijk tot Rijk!

Maak kennis met het aardgasvrij-team:

Bregje van den Brand
sr. adviseur beleid & proces

Imke Tegels
sr. adviseur bewoners & gedrag

Meer weten?

Neem contact op met Bregje van den Brand voor meer
informatie of een vrijblijvende afspraak.
Bel 030 635 8902 of mail naar brand@sme.nl.
www.sme.nl/aardgasvrij

Jurgen Broeders
adviseur beleid & proces

Martha Kosters
adviseur bewoners & onderwijs

Samantha van Meurs
adviseur communicatie
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