Inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk

Ontmoeten en draagvlak gaan
hand in hand
Huiskamer aardgasvrij Pendrecht in Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om de wijk Pendrecht in 2030 aardgasvrij te maken.
Om de bewoners van Pendrecht hierover te infomeren én met hen over de plannen in gesprek
te gaan, opende de gemeente begin 2020 een ‘huiskamer’ midden in de wijk. ‘‘Met de huiskamer
sluiten we aan bij de leefwereld van bewoners,’’ vertelt Nicolien Wirschell, programmamanager
Aardgasvrij Pendrecht.

Over Pendrecht
Pendrecht is een wijk uit de jaren 50 en 60 in het
zuiden van Rotterdam. De wijk bestaat vooral uit
midden- en laagbouw rondom gemeenschappelijk
groen. Het is een diverse wijk met ruim 12.400 inwoners. Het gemiddeld besteedbaar inkomen is
een stuk lager dan gemiddeld in Rotterdam en er
is sprake van veel werkloosheid en achter-de-voordeurproblematiek. In de jaren 80 en 90 ging de
wijk achteruit. Jonge mensen trokken naar betere
woningen, terwijl senioren bleven. De mensen
die in Pendrecht kwamen wonen, werden aangetrokken door de lage huren. Door leegstand en
verpaupering raakte de wijk in het slop en ontwikkelde ze een slecht imago. Dat is veranderd: de wijk
zit in een opwaartse spiraal. De laatste jaren zijn in
delen van de wijk verouderde en kleine woningen
vervangen door ruim opgezette nieuwbouw. Mede
hierdoor biedt de wijk ook ruimte voor gezinshuishoudens met een middeninkomen.

Om zicht te krijgen op de drijfveren, motivaties en behoeften van bewoners, voerde de gemeente Rotterdam
in 2019 een zogenoemd ‘sociaal marketingonderzoek’
uit (zie kader voor meer informatie). Hieruit bleek dat de
energietransitie voor bewoners erg abstract en ingewikkeld is: ze vinden het moeilijk om zich voor te stellen wat
dit voor hen gaat betekenen. Daarnaast werd duidelijk dat
bewoners in Pendrecht veelal doeners zijn, die leren en

informatie vergaren door te zien en te ervaren: en dat
kan het beste op een fysieke plek. Ook tijdens de inloopbijeenkomsten die in het voorjaar van 2019 werden
georganiseerd, benoemden bewoners de behoefte aan
een plek waar ze informatie kunnen halen en input
kunnen geven over de veranderingen in de wijk, maar
dan op tijden die hen zelf goed uitkomen.

Social Marketingonderzoek Pendrecht
Social marketing is het toepassen van commerciële marketingconcepten en -technieken om
maatschappelijke gedragsverandering te bewerkstelligen. Waar het in de commerciële marketing
draait om de verkoop van diensten en goederen,
ligt de focus van social marketing op het “beïnvloeden” van gedrag. Het doel van de methode is
om mensen te bewegen tot het accepteren, aanpassen of loslaten van bepaalde ideeën, houdingen,
acties of gedrag. De methode gaf de gemeente
Rotterdam inzicht in de belevingswereld en de
behoeften, barrières en motivaties van bewoners
van Pendrecht om over te stappen naar aardgasvrij wonen. Op deze belevingswereld kunnen de
gemeente en stakeholders hun boodschap van
een interventie of communicatie afstemmen.
Voor het onderzoek zijn meer dan honderd diepteinterviews met bewoners uitgevoerd. De gemeente
liet dit onderzoek uitvoeren door een organisatie
die gespecialiseerd is in social marketing.

Aldus geschiedde. In een leegstaand winkelpand, centraal gelegen aan het grote plein in Pendrecht waar heel
Pendrecht komt om boodschappen te doen, opende de
gemeente in februari de Huiskamer Aardgasvrij Pendrecht. Het is een plek waar bewoners kennis kunnen
maken met de alternatieven voor aardgasvrij verwarmen,
meer kunnen leren over het isoleren van huizen, zelf
kunnen koken op inductie, workshops en bijeenkomsten
kunnen bijwonen en waar voorlichters altijd tijd hebben
voor een gesprek.
De Huiskamer is gefinancierd vanuit het programma
Aardgasvrij Pendrecht. Een groepje ambtenaren werkte
samen met een ontwerper de opzet van de huiskamer
uit. Voor deze uitwerking is dankbaar gebruik gemaakt
van het marketingonderzoek. Bewoners van Pendrecht
willen zelf dingen kunnen ervaren en dus kwam er een
tentoonstelling met onder andere warmtepompen, afleversets van stadsverwarming en infrarood panelen. Bij de
inrichting maakte men ook gebruik van de kernwaarden
die naar voren kwamen uit een leefstijlonderzoek (uitgevoerd door Motivaction) in de wijk: gezelligheid, geborgenheid, behulpzaamheid, respect, degelijk en rust.
In de Huiskamer is een complete keuken gebouwd met
vier elektrische kookplaten en nog een stapel andere
platen in een la om te bekijken. Bewoners kunnen hier
zelf experimenteren met elektrisch koken en er worden
kookworkshops gegeven. Ook zijn er spreekuren, bijvoorbeeld over energiezuinige maatregelen. Zo is de huiskamer in korte tijd uitgegroeid tot een centraal punt voor

allerlei partijen uit de wijk. De buurtenergiecoaches en de
kinderdenktank komen er samen en de wijkagent wilde
er ontbijtjes met de moedergroep uit de wijk organiseren.
Nicolien Wirschell, programmamanager Aardgasvrij
Pendrecht, vertelt dat de huiskamer steeds meer ging
leven. Wirschell: ‘‘Als ik terugkijk naar de eerste zes weken
dat we open waren, vlak voor de coronacrisis, dan werkte
vooral die keuken heel erg goed. Zo liep er iemand binnen die aangaf bang te zijn dat ze niet goed kon koken op
een elektrische plaat. Ze wilde haar man niet teleurstellen, want die houdt van lekker eten. De voorlichter heeft
toen gezegd: neem jij spullen mee, dan gaan we samen
koken. Die mevrouw ging heel opgelucht de deur uit.’’
Ook gaf de keuken een impuls aan de sociale cohesie
in de wijk: ‘‘Buurtbewoners die met elkaar gingen koken
raakten enthousiast, zo werden ze onbedoeld een soort
ambassadeur van ons traject!’’

Zichtbaarheid en tijd voor gesprekken
Met de huiskamer maakt de gemeente de opgave aardgasvrij Pendrecht zichtbaar in de wijk en vergroot ze de
bewustwording onder bewoners. Wirschell: ‘‘Ook al ga je
nooit naar binnen, je loopt als wijkbewoner toch wel eens
langs die grote etalage en dan denk je: ‘Oh ja’, aardgasvrij!
En ‘oh ja’, duurzaamheid.’’ Daarnaast is de huiskamer
voor bewoners een laagdrempelige manier om meer te
weten te komen over de aardgasvrijplannen. ‘‘Daar plukken we later de vruchten van: we bereiken veel bewoners,
zij weten straks meer over aardgasvrij en wat hun eigen
rol daarbinnen is’’, vertelt Wirschell.
Tijdens vaste spreekuren is een energieadviseur uit de
wijk aanwezig voor vragen. Daarnaast staan twee voorlichters van de gemeente bewoners te woord. Dit zijn
getrainde mensen, die eerder geen betaald werk hadden.
Wirschell: ‘‘De voorlichters zijn wat oudere mensen die
een bepaalde rust uitstralen. Dat is een goede basis voor
een gesprek. Maar we werken ook met jongeren, die
bijvoorbeeld helpen bij het koken.’’ De voorlichters zijn
getraind om gesprekken op gang te brengen. Volgens
Wirschell draagt een echt gesprek bij aan het verminderen van weerstand bij bewoners. ‘‘Niet iedereen is even
enthousiast over wat er in de wijk gaat gebeuren. Als
bewoners hier in emotie binnenlopen, dan hebben wij
altijd de tijd om naar ze te luisteren en met ze te praten.
Dat kan in zo’n huiskamer veel beter dan aan de informatiebalie of tijdens een bewonersbijeenkomst met vijftig
andere mensen. Hier kun je vrijuit praten.’’
Andersom leert de gemeente veel van alle gesprekken
met bewoners. De voorlichters houden bij met welke
vragen en worstelingen de bewoners binnenkomen. De
gemeente kan aan deze onderwerpen extra aandacht besteden in hun communicatie, bijvoorbeeld in een nieuwsbrief of in de huiskamertentoonstelling zelf. Soms zijn de
vragen minder simpel en heeft de gemeente werk aan

de winkel. Betaalbaarheid is bijvoorbeeld zo’n onderwerp,
vertelt Wirschell: ‘‘Zowel huurders, als woningeigenaren
hadden veel vragen over wat het financieel voor hen
betekent als ze overgaan op een warmtenet. Zodoende
onderzoeken we nu hoe het zit met subsidies en zijn we
in gesprek met verhuurders over de toekomstige vaste
lasten van hun huurders.’’

Broedplaats voor nieuwe ideeën
De huiskamer is een broedplaats voor nieuwe ideeën
voor Pendrecht: er ontstaat kruisbestuiving rondom
duurzaamheid en andere opgaven. Zo organiseerde de
gemeente in februari een onderwijs- en banenmarkt
met onderwijsinstellingen, werkgevers en zo’n honderd
bezoekers. De gemeente zet ook extra middelen in om
het Rotterdamse bedrijfsleven door de economische
gevolgen van de coronacrisis heen te helpen. Daarnaast
onderzoekt de gemeente of werkzaamheden binnen
de energietransitie vervroegd kunnen of dat er extra
projecten gedaan kunnen worden, die bijdragen aan een
duurzame stad. In Pendrecht wil men hiervoor samenwerken met zzp-ers en ondernemers uit de buurt.
Ook worden buurtbewoners opgeleid tot energiecoaches
en gaan lokale klussers tochtstrips en radiatorfolie plaatsen. Wirschell: “Met de energiecoaches en klussers generen we op kleine schaal werk. Deze vacatures hangen
we ook op de ruit van de huiskamer. Hier wordt veel naar
gekeken.’’ Een andere manier om werk te genereren, is
door mensen te helpen bij de aanvraag van een subsidie
voor duurzaamheidsmaatregelen aan huis. Wirschell: ‘‘Ik
heb zelf gemerkt hoe ingewikkeld die aanvraag is. Dat
bracht mij op het idee om mensen uit de wijk in te huren,
die hierbij kunnen helpen. Zo zorgen we ervoor dat
bewoners in Pendrecht makkelijker deze subsidie kunnen
aanvragen en creëren we weer wat werk. Die gesprekken
kunnen plaatsvinden in de huiskamer.’’

Coronaproof: de digitale huiskamer
Ook de huiskamer heeft te lijden onder de coronasituatie:
in maart moest de huiskamer voor onbepaalde tijd dicht.
Wirschell en haar team zaten niet bij de pakken neer: ‘‘Al
vrij snel dachten we: kunnen we niet op een andere manier doorgaan?’’ Zo werd de digitale huiskamer geboren.
Er kwam een online videospreekuur en de gemeente
sloeg de handen ineen met de lokale TV voor de serie
Pendrecht Proeft, waarin steeds een andere Pendrechter
zijn lievelingsrecept kookt in de duurzame keuken van de
huiskamer. ‘‘Dit sloeg aan, we hebben veel views!’’, vertelt
Wirschell enthousiast, ‘‘daarom gaan we hier ook ‘na
corona’ mee door.’’

Om in de zomer weer beperkt open te kunnen, moesten
Wirschell en haar team een coronaprotocol opzetten en
bewijzen dat ze dat kunnen naleven. In de huiskamer is
sindsdien een extra persoon aanwezig om te checken
of de coronamaatregelen worden nageleefd. Wirschell:
‘‘We hopen dat we gaandeweg weer meer dingen fysiek
kunnen organiseren, maar ook online blijven we actief.
We hebben besloten sowieso in 2021 open te blijven.’’

Tips voor andere gemeenten:
• Onderzoek van tevoren waar de behoeften, motivaties en barrières van bewoners liggen. Baseer daarop je
manier van communiceren en de inrichting van de ontmoetingsplek. In Pendrecht werkt een huiskamer,
waar mensen vooral kunnen zien en doen, elders is dat wellicht wat anders.
• Op basis van het social marketing onderzoek kon het projectteam Aardgasvrij Pendrecht onderbouwen
waarom de huiskamer noodzakelijk is. Daardoor kwamen er makkelijker financiële middelen vrij.
• Onderzoek wat de regels zijn binnen je gemeente over het huren van vastgoed. Het is handig als je die
procedures van tevoren goed kent.
• De locatie moet goed bereikbaar zijn. In Pendrecht weten de bewoners de locatie goed te vinden en het is
dichtbij hun huis.
• Richt de ruimte flexibel in zodat je er verschillende dingen kan doen. In Pendrecht staan kleinere tafels, die
kunnen aan de kant als er een bijeenkomst is en het expositiegedeelte staat op wielen. In coronatijd is dit extra
nuttig, de ruimte kan makkelijk op 1,5 meter afstand worden ingericht.
• Practice what you preach: neem bijvoorbeeld circulariteit mee in je inrichting of leg een geveltuin aan.
• Zorg voor goede voorlichters die de tijd hebben voor persoonlijk contact. De voorlichters in Pendrecht nemen
de tijd voor vragen van bewoners. Op die manier kunnen ze zorgen wegnemen, nuance aanbrengen en waar
nodig knelpunten van bewoners adresseren bij de gemeente.
• Maak van de huiskamer een centraal punt in de wijk, waar meer gebeurt dan alleen activiteiten rond de
transitie naar aardgasvrij. Bewoners van Pendrecht hoeven niet naar de gemeente toe te komen voor
wijkbijeenkomsten of werkgroepen.
• Een ontmoetingsplek draagt bij aan de sociale samenhang in de wijk. Het zorgt voor nieuwe contacten en
bindingen tussen bewoners onderling én tussen bewoners en partijen in de wijk. Benut die netwerken later in
het proces.

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken
In dit meerjarige programma werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met achttien gemeenten aan een
integrale, sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale
verbetering van deze wijken door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid.

