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1. Overheid faalt.
2. Markt faalt.
3. Burger niet betrokken.

Waarom nieuw een 
samenspel?



Beïnvloeding door:
• Subsidies: - effect stopt als subsidie stopt; 
• Verplichtingen:  - 7 miljoen woningbezitters worden  

financieel geraakt.

De overheid krijgt woningeigenaren zo niet in de 
actiestand dus niet effectief om de energietransitie te 
versnellen.

1. De overheid faalt



Markt gericht op
• nieuwbouw en renovatie van corporatiewoningen.
• geen integraal aanbod voor de bestaande bouw.
• geen aantrekkelijk aanbod voor woningeigenaren. 
• aanbod totaal versnipperd (= de transactiekosten per 

woning zijn hoog).
• de kwaliteitscontrole aanbod niet op orde.

2. De markt faalt



Burger 
• heeft geen rol in huidige model (= overheid + markt).
• is consument / kiezer / belastingbetaler / 

buurtbewoners.
• is GEEN participant.
• heeft geen intrinsieke motivatie om in beweging te 

komen.

3. Burger niet betrokken 



Snelheid = 3-hoekje:
• overheid,
• marktpartijen
• burgercollectieven

Sleutel voor versnelling



Waarom?
• Einde aardgastijdperk = extra zorg woningeigenaar;
• Extra zorg  = bron van intrinsieke motivatie;
• Intrinsieke motivatie = partner in samenspel.

Hoe? 
In positie brengen door eigenaar te zijn van het vraagstuk
• Aantal woningeigenaren vormen samen een buurtinitiatief; 
• Melden bij de gemeente dat zij nadenken over woningen 

EN buurt; 
• Gemeente faciliteert.

Collectieven van burgers



Het buurtinitiatief wordt volwaardige speler want zij 
kunnen: 

• Kennis en lokaal talent mobiliseren;
• Hele buurt in beweging brengen;
• Gezamenlijk buurtplan neerleggen.

Waar een wil is..



• Bij plan gemeente en/of marktpartijen:
– Bewoners overtuigen;
– Vaak wantrouwen en verzet. 

• Bij plan buurtinitiatief door buurtproces:
– Acceptatie;
– Vertrouwen.

DUS: Een goed buurtproces zal sneller en makkelijker tot 
concrete resultaten en realisatie van klimaatdoelen 
leiden.

Belang van gemeente



• Het volume groeit:
– Standaardisatie productieprocessen;
– Kosten verlagen;
– Risico's op fouten verkleinen;
– Ontevreden klanten verminderen.

• Grotere schaal = prestatieafspraken.
• Buurtproces = grote klant = goedkoper en betere 

resultaten.

Belang van marktpartijen



De warmtetransitie verloopt:
• Sneller en makkelijker, met meer draagvlak; 
• Goedkoper en beter;
• Groeiend vertrouwen in de driehoek van overheid, 

markt en burgercollectieven;
• Stevige buurtorganisatie.

Baten van samenspel



1. Deze visie wordt nog niet breed gedeeld.
2. Wat zijn consequenties van deze visie voor jouw 

werk?
3. Wat zou jij eraan kunnen doen om deze visie tot 

werkelijkheid te maken? 

Van droom naar werkelijkheid


