Inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk

Vanuit de belevingswereld van bewoners
aan de slag met aardgasvrij
Ontwerpaanpak Dordtse wijk Crabbehof
Dankzij een socialdesignaanpak praat de gemeente in de Dordrechtse wijk Crabbehof met
bewoners niet alleen over de energietransitie, maar ook over de vraag waarvan ze gelukkig worden.
Angelique Meijer, wijkmanager in Crabbehof, vertelt: “Onze focus lag op het uitrollen van een
warmtenet, maar we willen ook dat de wijk erop vooruitgaat. Daarom gaan we nu niet in één keer
naar dat aardgasvrije doel, maar met tussenstappen gericht op wat bewoners belangrijk vinden.”

Begin 2019 vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK), vanuit het Programma
Aardgasvrije Wijken, Dordrecht mee te doen aan een
‘socialdesignpilot’, omdat het ministerie benieuwd was
wat deze aanpak kon betekenen in de energietransitie.
Samen met adviesbureau TwynstraGudde startte de
gemeente met een zogenoemde ontwerpaanpak in de
wijk Crabbehof. Adviseur Hanke Nijman, die het proces
begeleidde namens TwynstraGudde, legt uit: ‘‘Als we een
probleem hebben, willen we meestal rechtstreeks naar
de oplossing. Maar wanneer de context en randvoorwaarden onzeker zijn, zoals bijvoorbeeld in de energietransitie, kom je er met een planmatige wijze niet altijd uit. Dan
is een ontwerpaanpak waardevol.’’ Meijer herkent dit in
de manier waarop de gemeente vaak werkt: ‘‘We willen
meteen met bewoners kijken naar het einddoel aardgasvrij. Dus we vragen dan direct aan bewoners hoe ze tegen
een warmtenet aankijken.’’ Meijer ging dankzij de pilot op
een andere manier naar de opgaven kijken. ‘‘We hebben
het niet over de uitrol van het warmtenet, maar over de
vraag: hoe kan de wijk beter worden van de energietransitie? Wat vinden bewoners belangrijk, en wat hebben zij
nodig? Welke stappen kunnen we nu samen zetten om
dit voor te bereiden? Dan moet je je gaan verdiepen in
wat mensen bezighoudt: in welke tijdlijn denken ze en
wat vinden ze belangrijk in hun woonomgeving?’’

Over de wijk
Crabbehof is een naoorlogse wijk in het zuiden
van Dordrecht, met veel sociale woningbouw in de
vorm van portiekflats en eengezinswoningen. Bij
elkaar wonen er zo’n 8000 mensen. Veel inwoners
hebben lage inkomens en er is sprake van hoge
werkloosheid en een grote verhuisgeneigdheid.
Het aardgasnet is aan vervanging toe en dus is de
gemeente samen met partners en bewoners bezig
met de voorbereidingen voor een aardgasvrije wijk.
De woningcorporaties en energieleverancier HVC
hebben al een eerste basis neergelegd voor een
verdere uitbreiding van het warmtenet in de wijk.
Daarnaast wordt er middels herstructurering meer
variatie in de woningvoorraad gebracht.

Wat is een ontwerpaanpak?
De ontwerpaanpak ingezet in Dordrecht wordt ook wel
social design genoemd. De aanpak is verwant aan het bekendere design thinking, maar richt zich specifiek op het
ontwerpen voor maatschappelijke opgaven. De eerste
stap is het analyseren van het probleem. De gemeente
legde TwynstraGudde de vraag voor: hoe komen we verder met de energietransitie en hoe kan de wijk daar beter
van worden? Nijman en haar collega’s trokken de wijk
in om te ontdekken wat bewoners belangrijk vinden en
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welke drijfveren daaronder liggen. Dit noemen ze empathisch onderzoek. De onderzoekers hielden zo’n twintig
diepte-interviews in de wijk en spraken nog zo’n veertig
mensen in kortere gesprekken. Nijman: ‘‘De diversiteit
in de groep is belangrijker dan het aantal mensen dat je
spreekt. We kregen zes sleutelfiguren aangereikt van de
gemeente; wij vroegen die zes weer met wie zij vonden
dat we moesten praten. Hierbij vroegen we bewust naar
mensen die normaal niet in the picture zijn bij de gemeente. Zo spraken we uiteindelijk een zeer breed palet
aan wijkbewoners.’’

Het wijkleerbedrijf
De analyse van de gesprekken maakte duidelijk dat
bewoners van Crabbehof dingen vooral op hun eigen
manier willen doen. Nijman: ‘‘We spraken eigenwijze
mensen, die serieus genomen willen worden en graag
bijleren. Daarnaast bleek er een sterke behoefte aan
meer sociaal contact onderling.’’ Vervolgens is gezocht
naar een passend frame om naar de wijk te kijken: een
verbindend perspectief waarin iedereen zich herkent. Nijman: ‘‘Zo’n frame nodigt bewoners uit om mee te doen;
zo worden zij onderdeel van de oplossing in plaats van
het probleem.’’ Vanuit de gemeenten zaten onder anderen de opgavemanager, een communicatieadviseur, een

gebiedsmanager en ambtenaren van stadsontwikkeling,
openbare ruimte en natuur- en milieueducatie aan tafel.
Daarnaast sloten de corporaties aan, energieleverancier
HVC, buurtwerk, het Energieloket en de stichting Wijk
voor Wijk die zich inzet voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Samen met een groep bewoners kwamen ze tot ‘Wijkleerbedrijf Eigenwij©k’. Dit is geen fysieke
plek in de wijk, maar een frame met vier onderliggende
principes:
– Iedereen is tegelijkertijd expert en student – dit geldt
voor zowel bewoners als professionals. Een ambtenaar
is bijvoorbeeld expert op een bepaald vakgebied, maar
student als het gaat om de leefomgeving. Daar is de
bewoner juist de expert. Andersom is de bewoner
student wanneer het gaat om de uitvoering van de
energietransitie.
– Het gaat altijd over sociale en fysieke warmte, oftewel
over sociale cohesie én over de fysieke transitie naar
een andere warmtebron voor de wijk.
– Zowel professionele partijen als bewoners willen leren
door te doen – dat is de enige manier om met deze
transitie aan de slag te gaan.
– Eigenwij©k is een frame waarbij je de bestaande
kaders loslaat en overkoepelend kijkt hoe je samen de
wijk beter kan maken.

Activiteiten in de wijk
Dit nieuwe frame wordt in de praktijk gebracht door activiteiten te organiseren, waaronder het ontmoeten, het
leren van elkaar en het leren over de energietransitie. Zo
gingen professionals en bewoners samen op pad als zogenaamde ‘Warmtezoekers’. Het doel? Leren van elkaars
expertise over warmte. Er werd een fietstocht georganiseerd vanaf afvalverwerker en tevens warmteleverancier
HVC. De groep volgde de route van het warmtenet naar
de wijk. Ondertussen gingen bewoners en professionals
met elkaar in gesprek over de betekenis van warmte en
hoe je omgaat met afval. De tocht eindigde in de wijk, bij
een jong stel dat vertelde over de isolerende maatregelen die het thuis gaat toepassen. Tijdens deze warmtezoekerstocht wisselde het expertschap: bij de start waren
professionals expert, bij de afsluiting in de wijk waren zij
studenten die leerden van de bewoners als expert.
Een ander voorbeeld is de wijkschouw. Vroeger wandelde
de gemeente samen met bewoners door de wijk om te
vragen wat bewoners vonden van hoe de wijk erbij ligt.
Meijer: ‘‘Dit is jaren geleden door de gemeente afgeschaft; het kostte veel tijd en leverde vaak onvoldoende
op. Dit gaan we nieuw leven inblazen. Maar wel op een andere manier: de gemeente wil weten hoe bewoners hun

omgeving beleven én ze geeft uitleg over de redenen
achter bepaalde keuzes.” Bewoners zijn bijvoorbeeld vaak
ontevreden over het groen. Daarom legt de opzichter nu
uit wat de keuze is voor bepaalde beplanting. ‘‘Hierdoor
gaan mensen anders naar dat groen kijken: ze begrijpen
de keuzes die er gemaakt worden beter en er ontstaat
wederzijds begrip. De opzichter krijgt nu beduidend minder klachten toegestuurd,’’ vertelt Meijer.
Door de coronapandemie is het lastiger om evenementen te organiseren in de wijk. Nijman benadrukt wel dat
die activiteiten belangrijk blijven. ‘‘We gaan er zeker mee
door. We merken dat er op deze manier meer onderling
begrip en bewustwording ontstaat en dat is onderdeel
van de aanpak. Daarbij kijken we steeds weer of er nieuwe
of andere activiteiten nodig zijn. Daar zit de kracht van
ons als ontwerpers: we vinden creatieve oplossingen
binnen de beperkingen van de geldende maatregelen’’.
Aan het Wijkleerbedrijf Eigenwij©k werkt nu een vaste
groep bewoners en professionals samen aan verschillende activiteiten. Hiermee zetten ze stappen richting een
aardgasvrije wijk. Gemeentelijk beleid wordt hier ook op
afgestemd. Dat komt terug in de integrale wijkaanpak
waar Meijer en haar collega’s nu mee bezig zijn.

Omgaan met gespikkeld bezit
In een deelbuurt van Crabbehof staat een mix van huuren koopwoningen. De gemeente wil deze woningen
uiteindelijk ook op het warmtenet aansluiten, maar dit
vraagt om een flinke investering van particuliere woningeigenaren. TwynstraGudde ging samen met de gemeente in gesprek met deze bewoners. Wat bleek? Bewoners
hebben weinig onderling contact, veel mensen zijn
eenzaam en bewoners hebben het financieel niet breed.
Tijdens vergaderingen van de Vereniging van Eigenaars
(VvE) is vaak alleen de corporatie aanwezig. Nijman: ‘‘Hoe
kan je dan een beslissing maken over renovatie? We
doorlopen ook daar de stappen van de ontwerpaanpak.
Met als conclusie dat we echt klein moeten beginnen.
Enerzijds gaan we het onderling contact tussen bewoners vergroten en anderzijds gaan we met VvE’s kijken
hoe ze bijvoorbeeld eerst kunnen inzetten op zonnepanelen en slim kunnen sparen voor de toekomstige
renovatie.’’ Meijer legt uit dat de plannen voor het buurtje
veel te ambitieus waren. ‘‘Daarom gaan we nu eerst deze
bewoners vooruithelpen en de woonkwaliteit verbeteren.
Dat worden de belangrijkste doelen, dus nog even niet
aardgasvrij.’’
Werken aan koppelkansen vanuit bewonersperspectief
De gemeente Dordrecht gaat verder met de in Crabbehof
ontwikkelde manier van werken. De focus ligt in Crabbehof nu vooral op isoleren, het ‘aardgasvrij-ready’ worden
en het in contact komen en blijven met bewoners. Meijer:
‘‘Het uitgangspunt is altijd: wat hebben de wijk en haar
bewoners nodig? De bewoner is de expert! Dat maakt ook
het koppelen van opgaven makkelijker: als je eerst met
bewoners uitzoekt hoe iets bijdraagt aan de wijk, heb je
betere argumenten om koppelkansen te benutten. Dus
als de straat open moet voor de vervanging van het riool
of de aanleg van het warmtenet, gaan we eerst in gesprek
met bewoners!’’

nagers.’’ Meijer ziet steeds vaker dat het lukt. Zo werd ze
onlangs door een collega benaderd over het betrekken
van bewoners rondom de sloop en eventuele herbouw
van een gebouw in Crabbehof. “Ik kreeg de vraag: ‘Is dit
gebouw essentieel voor de wijk of kunnen wij overgaan
tot sloop en herontwikkelen?’’’

Tips voor andere gemeenten
• Laat de tekentafel even voor wat het is en kijk
wat er echt toe doet voor bewoners.
• Laat mensen helpen die buiten de kaders kunnen denken – zo werd in dit praktijkvoorbeeld
samengewerkt met studenten van de kunstacademie.
• Schakel professionals in om het proces te begeleiden. Dat kan ook af en toe en op bepaalde
onderdelen.
• Zorg dat je de interne organisatie meeneemt,
ook de meer technische collega’s. Het is belangrijk dat er binnen de gemeente draagvlak
ontstaat voor deze manier van werken. Voor de
kartrekkers betekent dat: steeds weer uitleggen
waar we mee bezig zijn.
• Het is goed om als projectleider aanwezig te zijn
bij de gesprekken met bewoners, die nu door
TwynstraGudde gevoerd werden. Meijer: “Toen ik
zag hoe zij dat deden, viel het kwartje pas echt!”
Leer daarin van elkaar.

Dit vraagt om andere werkwijzen bij de gemeente, legt
Meijer uit. ‘‘Dit is voor de gemeente helemaal niet vanzelfsprekend, we werken vaak vanuit onze eigen opdracht
zonder echt te beseffen voor wie je het doet. Ik probeer
deze manier van denken te laten landen. Ik zorg dat het
op de agenda komt van de verschillende opgavenma-

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken
In dit meerjarige programma werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met gemeenten aan een integrale,
sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale verbetering
van de wijken, mede gerealiseerd vanuit de grote investeringen die gemoeid zijn met de energietransitie. In deze reeks delen
we goede voorbeelden uit de praktijk.

