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Wijk / 
dorp

Interventies Sturende partij in de 
samenwerking

Resultaten

Quirijnstok Regisseur SMILE, 

Projectteam PAW, 

Communicatie, 

Woonconnect, Analyse door 

CE Delft, Vervolgonderzoek 

Deerns, Wijkassessment, 

Naturalistisch onderzoek

Project uitgevoerd door de gemeente 

vormt de basis. Samenwerking en 

interactie met de bewoners. 

Mozartflat: renovatie in uitvoering

Inzicht in opgave en randvoorwaarden. 

Totstandkoming van samenwerking/interactie 

met bewoners.

De Blaak Regisseur SMILE, 

Communicatie, Analyse door 

CE Delft, Vervolgonderzoek 

Trecodome, Wijkassessment, 

Onderwijsproject

Bewoners organiseren zich 

via wijkenergiecoöperatie om 

gesprekspartner voor overheid te zijn 

en om medebewoners te informeren. 

Samenwerking tussen buurt en gemeente

Maatwerk studie verschillende scenario’s

Inzicht op inhoud en proces – gemeente en 

bewoners

Proces om te komen tot Green Deal voor de 

buurt

Div inwoners & lokale actoren betrokken

De Kuil Regisseur SMILE, 

Projectteam, 

Onderwijsproject, 

Analyse door CE Delft, 

Wijkassessment, 

Naturalistisch onderzoek

Dorpsenergiecoöperatie 

onderneemt acties ten behoeve van 

bewustwording en zelf ontwikkelen 

van diensten. Gemeente is financier/

opdrachtgever/gesprekspartner. 

Inzicht in de opgave, inhoudelijk en 

procesmatig i.r.t. de wijk. 

Voorlichting via wijkkrant en totstandkoming 

werkgroep.

Verbinding aan Green Deal voor het dorp.

De Reit (Abdij 

& Torenbuurt)

Regisseur SMILE, Social 

Design, Analyse door CE 

Delft, Wijkassessment, 

Financiering

Gemeente en woningcorporatie 

hebben samen een aanpak gericht 

op zowel bewoners in huur- als 

koopwoningen (gespikkeld bezit). 

Renovatie voor gespikkeld bezit (huur en 

koop).

Driedubbel duurzaam. 

Procesaanpak Gespikkeld Bezit

Inzichten in proces met bewoners; specifieke 

doelgroep

Theresia Regisseur, Analyse door 

CE Delft, Wijkassessment, 

Naturalistisch onderzoek. 

Wijkgerichte monitor van 

de Stad

Er is gestart met een groep 

bewoners (VVE) die gezamenlijk 

een complex willen verduurzamen. 

Vervolgens heeft de gemeente 

i.s.m. Bibliotheek Midden Brabant 

gezocht naar mogelijkheden om 

dat te verbreden naar andere 

wijkbewoners. 

Inzicht in opgave inhoud & proces i.r.t. wijk. 

Initiële partnering met bewonersgroep 

(VvE) Initiëren partnering met bibliotheek, 

omgevingsmanager.

Tabel 1 : de vijf Tilburgse wijkaanpakken op een rij 
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Introductie
Deze handreiking met aanbevelingen voor praktijk en beleid is opgesteld voor 
de gemeente Tilburg. Het document is relevant voor iedereen (bestuurders, 
beleidsmakers, omgevingsmanagers, projectleiders en anderen) binnen de 
gemeente die belangstelling heeft voor:

 -  de wijkgerichte aanpak voor CO2-reductie in de bestaande  
gebouwde omgeving

 - de lokale energie- en warmtetransitie
 - participatie van inwoners bij complexe opgaven
 - de rol van de gemeente bij de wijkaanpak

De wijkgerichte aanpak voor de energietransitie
De wijkgerichte aanpak is een combinatie van interventies gericht op het 
realiseren van de energietransitie op buurt- en wijkniveau, vaak in samenwerking 
tussen diverse actoren (bv. gemeente, energiecoöperaties, woningcorporaties, 
Verenigingen van Eigenaren, bedrijven, maatschappelijke organisaties, 
kennisinstellingen, netbeheerders en individuele gebouweigenaren). 

Sociale dimensie van de energietransitie
Het vormgeven van de toekomst van de bestaande woningvoorraad en de 
toekomst van dorpen en wijken en daarmee het realiseren van de klimaatdoelen 
en de energietransitie is meer dan een financieel-technisch-economisch verhaal. 
De sociale dimensies van de energietransitie gaan onder andere over het 
betrekken van mensen, over de samenwerking tussen bewoners, marktpartijen 
en overheid en over het creëren van draagvlak voor (concrete maatregelen van) 
de energietransitie. 

De gemeente Tilburg heeft in de periode 2018 tot en met 2020 deelgenomen 
aan SMILE. In onderstaande tabel een overzicht van de wijken en de aanpakken 
(op hoofdlijnen).



Aanbevelingen 
voor de gemeente 
Tilburg
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- Werk aan condities voor burgerparticipatie in de wijken, dit is lange termijn en start 
niet pas wanneer en een project start. 

- Zorg dat je als gemeente als samenwerkingspartner beschikbaar en benaderbaar 
bent, dat je transparant bent, echt luistert en bewoners serieus neemt. Wees bewust 
van verschillende belangen en zorg voor verwachtingenmanagement. Ontwikkel een 
sensitieve en open houding. Neem tijd en ruimte om te investeren in relaties en in 
wat van elkaar wordt verwacht. Zorg voor een gezamenlijke basis alvorens te komen 
met een projectstructuur met strakke (vooraf gestelde) doelen en tijdlijnen. Laat een 
wijkproces niet volledig los, maar creëer samenwerking en samenhang (intern en 
extern).

- Herken en erken lokale mensen en organisaties die het verschil maken. Soms 
zijn zij ‘verder’ dan de overheid. Steun deze lokale wijkorganisaties met budget 
of in-kind bijvoorbeeld om hen te helpen een aantal zaken uit te laten zoeken en 
het bewonersinitiatief instrumenten in handen te geven helpt om positie in te 
nemen. Ondersteun ze in eigen ontwikkeling en positionering. Hier kan onderlinge 
samenwerking en leren van elkaar tussen bewonersinitiatieven een rol bij spelen. 

- Geef inwoners een duidelijke positie bij het nemen van beslissingen als je ze 
hebt gevraagd te participeren in een voortraject. Schep duidelijkheid over beleid, 
regelgeving en plannen waar mogelijk. Zorg voor transparantie en openheid waar die 
duidelijkheid er (nog) niet is. 

- Vertaal of verbind beleidsdoelen als aan doelen die voor inwoners betekenis hebben. 
Dit kan in een dialoog. Een term als aardgasvrij is voor bewoners niet persé belangrijk 
of aantrekkelijk. Zoek naar een passende aanpak bij de situatie en doelgroep, bestaat 
die passende aanpak niet dan lijkt een persoonlijke aanpak te werken om dit samen te 
ontdekken. 

- Ondersteunende instrumenten zoals Woonconnect of de praatplaten van De Reit 
kunnen helpen bij de communicatie en besluitvorming, maar meestal pas nadat er 
een perspectief is en zodra er ook een vorm van contact/relatie is opgebouwd.

- Een aantal mensen is niet in staat om zelfstandig te participeren in de energietransitie 
omdat ze de ingrepen niet kunnen betalen. Energietransitie waarin iedereen kán 
participeren betekent ook voor deze groep randvoorwaarden ontwikkelen voor de 
realisatie. 

- Kies per wijk, dorp, buurt of gebied passende samenwerkingsvormen: in een 
zelfsturende samenwerking, met duidelijke coördinatie of zelfs een ondersteunende 
netwerk entiteit. Laat dit afhangen van het lokale actoren speelveld, verschillen 
in situatie in de wijk en de gemeentelijke visie op de rol van burgers. Deze 
samenwerkingsmodellen kunnen bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van de 
Transitievisie Warmte, Omgevingsvisie, Wijkuitvoeringsplan en/of Wijkagenda’s. 

- Zorg structureel voor mensen en/of teams in de gemeentelijke organisatie die kunnen 
schakelen tussen bottom-up en top down-sturing in de wijkaanpak. 

- Vergroot de interne uitvoeringscapaciteit voor de wijkaanpak voor de energietransitie 
door de inhoudelijke en procescapaciteit in relatie tot wijkaanpakken voor 
energietransitie in alle relevante afdelingen (breder dan alleen team Energie) te 
vergoten en versterk de randvoorwaarden voor interne samenwerking en een 
integrale aanpak. 

- Versterk de randvoorwaarden en capaciteit voor leren en experimenteren. Dit houdt 
in de mentale en organisatorische ruimte om te werken met experimentalistische 
werkwijze, maar ook duidelijker nadenken over de doelen, strategieën en organisatie 
van gerichte experimenteerprojecten.

Aanbevelingen voor de gemeente Tilburg
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- Gebruik de afronding van SMILE om met elkaar te werken aan de basis 
voor samenwerking en waar mogelijk het definiëren van projecten. 
Continueer waar mogelijk het stapsgewijs werken aan de klimaatdoelen door 
gaandeweg steeds meer steun/draagvlak en inzicht/capaciteit op te doen (‘de 
experimentalistische werkwijze’). 

- Zorg voor continuïteit in de relatie en betrokkenheid bij bewoners en andere 
actoren uit de wijken en geef ze een duidelijke positie zodra de gemeente 
beslissingen gaat nemen.

- De bewonersinitiatieven hebben ondersteuning gehad in ontwikkeling en 
positionering. Er worden zorgen geuit over continuïteit: wat als dit project 
weer is afgelopen? Wie is dan de contactpersoon bij de gemeente? En welke 
financiële afspraken zijn er dan? Kijk of er een vervolg nodig, mogelijk en 
zinvol is.

“

”
Geef ze een duidelijke positie zodra  

de gemeente beslissingen gaat nemen

In relatie tot vervolg in de vijf wijken: In relatie tot het door ontwikkelen 
van instrumenten en methodes:

- De groene wijkdeals (bij voorkeur verbonden aan sociaal-maatschappelijke 
wijkagenda’s) zoals ingezet in De Blaak en De Kuil kunnen ontwikkelen tot 
een methode om met verschillende betrokkenen in een buurt, dorp of wijk 
afspraken maken voor een langere periode. De werkwijze met wijkdeals past 
bij ‘de experimentalistische werkwijze’, waarin je start met een coalitie van 
bereidwillige partijen en stapsgewijs werkt aan maatschappelijke doelen en 
gaandeweg steeds meer steun/draagvlak en inzicht/capaciteit opdoet. 

- Een procesaanpak Gespikkeld Bezit (met een eventueel terugkoopbeleid van 
de woningcorporatie en een financieel arrangement voor de particulieren 
woningeigenaren) zoals ontwikkeld in de Reit biedt een perspectief voor een 
tot nu toe moeilijk bereikbare doelgroep. Het is de moeite waard om te kijken 
of dit breder toepasbaar is. 

- We hebben verschillende samenwerkingsmodellen geïdentificeerd en 
expliciet gemaakt, dit kan worden ontwikkeld naar een strategie voor 
samenwerkingsmodellen in wijkaanpakken voor de energietransitie en voor 
andere aanpakken, die vervolgens getest kan worden in de praktijk. 

- De inzet van scenario-studies, wijkassessments en verschillende onderzoeken 
in een participatief proces rond beleid- en planvorming kan verbeterd worden 
en ontwikkeld tot een soort ‘joint factfinding’. Dit geeft partijen vanaf het 
begin positie, zowel vragen als informatie worden verrijkt door verschillende 
perspectieven, je geeft inhoudelijke basis aan processen en je werkt aan 
draagvlak voor de uitkomsten van onderzoeken.

In het bestuursakkoord 2018-2022 “gezond en gelukkig in Tilburg” worden ambities voor een inclusieve, 
duurzame en vitale stad beschreven. Het college beschrijft ook ‘hoe’ dat aan te pakken: “Grote opgaven 
niet alleen doen. Zaken aanpakken met de mensen in de dorpen en wijken. Iedereen kan terecht met 
grote en kleine ideeën. Mensen krijgen de ruimte om zelf aan de slag te gaan. Wijkgericht werken wordt 
verder verfijnd. Actief zijn in landelijke en internationale netwerken. Beginnen en eindigen bij de mensen 
die samen de stad Tilburg maken.” En: “De ontwikkelopgave voor de organisatie is een organisatie te 
worden waarin alle afdelingen hun plannen integraal en gecoördineerd vanuit de wijk opstellen en 
realiseren.” 

Laat de inzichten, ervaringen en aanbevelingen op basis van SMILE een aanleiding zijn om met elkaar 
te reflecteren en werken aan die ontwikkelopgave voor organisatie, bestuur & gemeenschap.
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Inleiding &  
overzicht van het 
onderzoek

Deze handreiking bevat de implicaties voor beleid en praktijk van de SMILE 
onderzoeksresultaten in de gemeente Tilburg. Het beter begrijpen en effectiever 
inzetten van de wijkgerichte aanpak voor CO2-reductie in de bestaande 
gebouwde omgeving. 
Onder de juiste voorwaarden kan de wijkgerichte aanpak condities creëren 
voor participatie en betrokkenheid van mensen bij CO2-reductie in hun woning 
en wijk. Het is een manier om meer nabijheid van de overheid bij de burger 
te organiseren, te bouwen aan vertrouwen en een gezamenlijk leerproces te 
doorlopen. Op die manier kan ook uitvoeringscapaciteit georganiseerd worden 
in wijken. Dit is niet onbelangrijk gezien de omvang van de opgave en de 
behoefte aan capaciteit de komende jaren. Daarnaast kan via de participatieve, 
wijkgerichte aanpak gewerkt worden aan een bredere gebiedsagenda voor de 
wijk, buurt of dorp, afhankelijk van de passende schaal. De lokale, participatieve 
aanpak ín de wijk kan de overheid of andere partijen helpen om te begrijpen wat 
er echt speelt achter de voordeur zodat randvoorwaarden gecreëerd kunnen 
worden om mee te kunnen doen. 

Het onderzoek toont aan dat, ondanks goede bedoelingen en ambities van 
partijen, de transitiepraktijk nog weerbarstig is. Het gaat vaak over schijnbaar 
basale zaken zoals communicatie en samenwerking. We constateren dat op een 
aantal plekken een grote afstand overbrugd moet worden tussen de (lokale) 
overheid en andere actoren en de mensen in de wijk. Voor het organiseren 
van de wijkaanpak o.a. het samenwerken met mensen, het mobiliseren 
van middelen, het komen tot besluiten zijn instrumenten en werkwijzen 
in ontwikkeling. Zowel binnen de gemeenten als bij de (collectieven van) 
inwoners die verantwoordelijkheid willen nemen staat de wijkaanpak voor de 
energietransitie in de kinderschoenen, zowel qua kennis, vaardigheden als 
organisatie. De wgevestigde manier van organiseren en verwachtingen over en 
weer staan regelmatig in de weg. Wel zien we in alle vijf de pilotwijken motivatie 
voor het willen bijdragen aan deze opgave. 

Experimenten en experimenteren met de wijkgerichte aanpak (en andere 
aanpakken) zal voorlopig nog nodig zijn. Er zijn verschillende vormen van 
experimenten en experimenteren: voor een deel gaat het om continu lerend 
vermogen organiseren (experimenteren als werkwoord, al doende leren) en 
voor een deel gaat het om gericht ontwikkelen en testen (meer in lijn met het 
experiment in een laboratorium). Deze laatste variant is uiteindelijk maar beperkt 
gelukt. Er was beperkt overeenstemming in doelen en verwachtingen over een 
aanpak die om nauwe afstemming en systematisch werken vraagt. Bovendien 
was maar beperkt sturing op de inhoud en het proces van de samenwerking 
in het project en kwamen op die manier de benodigde randvoorwaarden 
onvoldoende tot stand. Zie ook de paragraaf ‘leren experimenteren’. Ondanks 
deze beperkingen zijn een aantal bouwstenen gevonden voor een effectieve 
lokale, participatieve wijkaanpak. 

Onderstaande inzichten en de aanbevelingen aan het begin van deze 
handreiking zijn gebaseerd op observaties, gesprekken, documenten, workshops 
en interviews gedurende de ontwikkeling en uitvoering van wijkaanpakken.  
Zie bijlage 1 voor een lijst met respondenten voor de slotinterviews.

Bewonersparticipatie bij de wijkaanpak

Bewoners participeren in verschillende vormen in de wijkenergietransitie. 
Namelijk bewoners die zich inzetten voor plan- of beleidsvorming en de 
besluitvorming daaromheen en bewoners die zich vooral bezighouden met 
concrete projecten en initiatieven. We zien bewoners die deelnemen aan 
de energietransitie in een rol als consument van bijvoorbeeld woningen of 
energiebesparende maatregelen of in een rol als (co)producent van bijvoorbeeld 
(maatschappelijke) diensten, of meer abstract de leefomgeving. Deze vormen 
komen meestal naast voor en hebben allemaal verschillende effecten op de 
wijkenergietransitie. 
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Wat levert bewonersparticipatie op? 
Kennis van de lokale situatie kan bijdragen aan een beter plan en een 
beter proces. Deelnemende bewoners leren ook zelf over de opgave en de 
verschillende actoren die betrokken zijn. Op die manier kunnen zij hun eigen 
rol en positie in de warmtetransitie bepalen en begrip voor andere actoren 
ontwikkelen. Bewonersparticipatie levert capaciteit op voor de realisatie van de 
energie en warmtetransitie en het vinden van lokale oplossingen en draagvlak. 
Inwoners hebben kennis van de lokale situatie en lokale netwerken en kunnen 
daardoor lokale hulpbronnen aanboren. Een aantal bewonersinitiatieven ziet 
voor zichzelf een rol als belangenbehartiger van bewoners en wil ervoor zorgen 
dat iedereen toegang heeft tot informatie en een rol spelen in het toegankelijk 
maken van oplossingen. Ook zijn er bewonersinitiatieven die kans zien om de 
opbrengsten van verduurzaming in de eigen gemeenschap te laten landen. Op 
die manier beogen ze bij te dragen aan een rechtvaardige energietransitie en 
aan draagvlak en betrokkenheid. Individuele bewoners en woningeigenaren 
die besluiten hun eigen energiegebruik te verminderen of die gebruik maken 
van een duurzame warmtevoorziening dragen bij aan het realiseren van de 
klimaatdoelstelling. 

Welke factoren zijn van invloed? 
In een aantal wijken is een groep bewoners actief die dit vanuit eigen kracht 
doet, bijvoorbeeld in De Blaak, De Kuil of Theresia. Zij ervaren een noodzaak, en 
hebben competenties of ideeën om hierop te acteren. Op een aantal plekken 
is al langer sprake van samenwerking tussen gemeente en inwoners en zijn 
daar relaties en kanalen voor ontstaan. In een aantal wijken heeft de gemeente 
nadrukkelijk het initiatief genomen om deze vorm van participatie te initiëren. 
Hierbij heeft de gemeente ideeën bij hoe dat dan moet en proberen ze aan 
te sluiten bij de situatie in de wijk. De professionaliteit en specifieke interesses 
en achtergronden van de bewonersgroep speelt een rol bij de activiteiten die 

worden ontplooid. Zo is een aantal Tilburgse energiecoöperaties gestart vanuit 
affiniteit met technologie en het plezier om zelf energie op te wekken of om 
het eigen huis zo duurzaam mogelijk te maken. Het succes en de reikwijdte 
van initiatieven heeft ook te maken met externe factoren zoals juridische en 
institutionele randvoorwaarden. Voor zon, wind, energiecoaches en gezamenlijk 
inkopen van maatregelen zijn al enigszins gebaande paden. Voor het realiseren 
van alternatieven voor het verwarmen met aardgas is het nog pionieren voor de 
bewonersinitiatieven en zoeken zij ook naar hun eigen positie en mogelijkheden. 
Ook beleid bepaalt in hoeverre en op welke manier ruimte wordt gegeven en/of 
door de gemeente in de wijkaanpak wordt ingezet op bewonersparticipatie. De 
aanleiding voor bewoners om aan de slag te gaan is ook een factor: er kan sprake 
zijn van een externe trigger of een natuurlijk moment. Ook het hebben van een 
handelingsperspectief is belangrijk. Bij de Mozartflat in Quirijnstok was sprake 
van een urgente noodzaak voor groot onderhoud (betonrot). Door het slim 
combineren van verschillende maatregelen en financiering ontstond ook een 
concreet handelingsperspectief voor alle partijen. De deelname aan de landelijke 
proeftuin aardgasvrije wijken en de berichten in de krant dat “Quirijnstok van het 
gas af gaat” triggerde veel bewoners om naar informatieavonden te komen en 
hun stem te laten horen (zowel voor als tegen). 

Wat werkt? Wat werkt niet?
Wat werkt in het samenspel tussen inwoners en gemeente is als de gemeente 
beschikbaar en benaderbaar is, transparant is, echt luistert en de bewoners 
serieus neemt. Beschikbaar budget, bijvoorbeeld vanuit het een project als 
SMILE, om een aantal zaken uit te laten zoeken en het bewonersinitiatief 
instrumenten in handen te geven helpt om positie in te nemen. Dit werd onder 
andere door gemeente en bewoners in de Blaak aangegeven. Wat ook werkt is 
tijd en ruimte nemen, onder andere om te investeren in relaties en in wat van 
elkaar wordt verwacht. Wat minder goed werkt is om het samenwerkingsproces 
in een projectstructuur te gieten met strakke (vooraf gestelde) doelen en 
tijdlijnen wanneer er nog geen basis is. De structuur wordt dan als opgelegd 
en top-down ervaren. Dit is door verschillende betrokkenen bij de aanpak 
in Quirijnstok benoemd als wat er gebeurde bij de start van de proeftuin 
aardgasvrije wijken. Een dergelijk project kan wel een trigger vormen om met 
elkaar te gaan werken aan het toekomstbeeld en om urgentie en betrokkenheid 
te creëren. Ook dat is gebeurt in Quirijnstok. Het vraagt dan wel een sensitieve en 
open houding van degene die het project initieert en implementeert. 
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Betrokken bewoners maken zich zorgen of ze ook echt positie krijgen zodra de 
overheid beslissingen gaat nemen. Betrokken inwoners geven aan dat voor hen 
doelen als aardgasvrij niet persé het belangrijkst zijn. 
Wat werkt is de bewonersinitiatieven te ondersteunen in eigen ontwikkeling 
en positionering. Hier kan onderlinge samenwerking en leren van elkaar 
tussen bewonersinitiatieven een rol bij spelen. Een project als SMILE kan dit 
faciliteren. Dit brengt ook dilemma’s met zich mee: aan de ene kant hebben 
initiatieven steun nodig en aan de andere kant streven ze naar een zekere 
mate van zelfstandigheid. Dit is een subtiel evenwicht. Bewonersinitiatieven 
hebben niet per definitie de steun van een hele wijk en zijn geen oplossing 
voor alle uitdagingen. Ze ontslaan de lokale overheid ook niet van het spelen 
van haar publiekrechtelijke rol. Wat niet werkt is volledig loslaten en wat wel 
werkt is samenwerken en samenhang creëren. Er bestaat grote variatie tussen 
initiatieven. In een stad als Tilburg bestaan meerdere bewonersinitiatieven die 
elk anders zijn. Dus maatwerk is nodig. Er worden zorgen geuit over continuïteit: 
“wat als dit project, met deze financiering weer is afgelopen? Wie is dan de 
contactpersoon bij de gemeente? En welke financiële afspraken zijn er dan?” 
Tilburg experimenteert in Udenhout en De Blaak met groene wijkdeals waarin de 
verschillende betrokkenen in de wijk hierover afspraken maken voor een langere 
periode om zo continuïteit te borgen. 

“

”
Veel bewoners vragen om duidelijkheid 

over beleid en regelgeving

In de Tilburgse wijkpakken komen verschillende soorten samenwerking 
voor: samenwerking van gemeente en andere partijen zonder dat één partij 
uitdrukkelijk de leiding neemt en aanpakken waarin één partij – de gemeente 
- duidelijk de coördinerende rol neemt. Omstandigheden zoals het aantal 
partijen, de complexiteit van de taak, vertrouwen en consensus over doelen 
zijn van invloed zijn op welke samenwerkingsmodellen het beste passen voor 
een effectieve samenwerking. Idealiter worden dergelijke omstandigheden 
meegewogen in het vormgeven van een passende aanpak.

We bespreken de Tilburgse pilotaanpakken op basis van de volgende vijf 
vragen en evalueren of er een match is tussen het samenwerkingsmodel en de 
condities.1  
 • Wat is het samenwerkingsmodel?
 • Wat is de complexiteit van de taak waar de wijkaanpak op is gericht?
 • Wat is de omvang van de samenwerking? 
 • In welke mate is er sprake van onderling vertrouwen verspreid over het   
  netwerk? 
 • In hoeverre is er sprake van consensus over doelen?

In De Blaak en De Reit is er sprake van gedeelde sturing, een zelfsturend 
netwerk van partijen. In Quirijnstok en Theresia is duidelijk sprake van 
coördinatie door de gemeente, die als opdrachtgever, regisseur en/of 
projectleider optreedt. De wijkaanpak in De Kuil heeft kenmerken van beiden en 
lijkt er een beetje tussenin te zitten. 

In De Reit is de complexiteit van de opgave teruggebracht door een behapbaar 
deelproject te doen: een pilot met acht koopwoningen als onderdeel van 
gespikkeld bezit met zeventig sociale huurwoningen. In De Blaak en De Kuil 
trekken partijen op in een oriëntatiefase van de wijktransitie. Door een focus op 
deze fase wordt de taak beter te behappen. In De Quirijnstok maakt de scope 
van de aanpak de taak complexer: hier wordt namelijk naar een aanpak naar 
aardgasvrij voor de hele wijk met een combinatie van deelprojecten. In de Reit is 
op dit pilotniveau het aantal partijen beperkt. In De Blaak is de initiatiefgroep is 
overzichtelijk van omvang, maar ze hebben wel te maken met 

Passende samenwerkingsmodellen voor wijkaanpakken

Om de samenwerkingsmodellen te kunnen duiden en om te kunnen analyseren welk 

samenwerkingsmodel werkt onder welke omstandigheden maken we bij het opstellen van deze vragen 

gebruik van het werk van Provan en Kenis (2008) over effectieve netwerk governance. Zie: Provan, K. G., 

& Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. Journal of 

Public Administration Research and Theory. https://doi.org/10.1093/jopart/mum015 



een hele grote groep belanghebbenden. In De Kuil en in Quirijnstok is het aantal 
samenwerkingspartners en betrokkenen relatief groot. In De Reit en De Blaak 
is sprake van een hoge mate van vertrouwen verdeeld over het netwerk van 
betrokken partijen. In De Kuil en Quirijnstok is vertrouwen en/of betrokkenheid 
van partijen bij elkaar beperkt aanwezig. In De Kuil en Quirijnstok is ook (nog) 
weinig consensus over doelen bij betrokken partijen. In een aantal gevallen 
zijn er duidelijk conflicten tussen ideeën en belangen van verschillende partijen 
in het netwerk. In de Reit is er consensus (gevonden) over doelen van het 
pilotproject. In De Blaak is de consensus over doelen groot onder de betrokken 
personen die nu samenwerken, maar de verwachting is dat naarmate meer 
stakeholders betrokken worden de consensus kan afnemen.  

De participatie en betrokkenheid in de samenwerking in De Reit en De 
Blaak is door de betrokkenen als een voordeel ervaren. Door de beperkte 
scope of fasering is de complexiteit teruggebracht en is het aantal partijen 
dat samenwerkt te overzien, er is grote mate van onderling vertrouwen en 
consensus (ontstaan) over de te bereiken doelen van het deelproject of de fase. 
Het ‘zelfregulerend netwerk’ (zie tabel 2) lijkt daarom passend. De vraag is of de 
wijkenergietransitie in een latere fase niet om een ander samenwerkingsmodel 
vraagt, gezien de complexiteit van de taak en het uiteindelijk aantal partijen dat 
een rol heeft. 

De coördinatie vanuit één partij (de gemeente) zorgde ervoor dat in Quirijnstok 
en De Kuil besluiten werden genomen en activiteiten in gang gezet konden 
worden. In de cases met sturing door de gemeente als leidersorganisatie 
zijn tegelijkertijd zorgen over beperkte betrokkenheid van partijen, vooral 
van bewoners(organisaties). Bovendien is in een aantal gevallen sprake van 
weerstand tegen de positie en agenda van de gemeente onder bewoners 
en samenwerkingspartners. Landelijk overeengekomen doelen uit het 
Klimaatakkoord lijken dominant en de wijkaanpak wordt ervaren als ‘top-down’. 
De doelen en werkwijze worden niet door alle netwerkpartners (h)erkend of 
gedragen. Overigens is de gemeente niet altijd eenduidig één partij. Sommigen 
noemen gemeenten een “veelkoppig monster”. Mogelijk verklaart het een 
(vermeend) gebrek aan eenduidigheid deels de weerstand in de buitenwacht. 
Bij de relatief lage betrokkenheid bij partners onderling, de relatief lage mate 
van vertrouwen en beperkte consensus over doelen lijkt de wijkaanpak via de 
leidersorganisatie passend. Het is in dit geval extra hard nodig om aandacht 
te besteden aan betrokkenheid van partijen bij de netwerkdoelen en aanpak. 
Hoe groter de complexiteit hoe minder effectief een samenwerking waarin 
de coördinatie wordt gedaan door één van de netwerkpartijen wordt gedaan 
normaal gezien is. 
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Een derde samenwerkingsmodel, een wijkaanpak via een speciale 
‘netwerkentiteit’, kwam in de Tilburgse wijkaanpakken (nog) niet expliciet 
naar voren. Echter in de regio Hart van Brabant, in Herpt, en eigenlijk voor alle 
kernen in Heusden, zetten een aantal partijen zich in voor de oprichting van 
het ‘Klimaatplein’. Het Klimaatplein is bedoeld als een platform waarop de 
samenwerking tussen bewoners, gemeente en andere stakeholders gefaciliteerd 
kan worden. Initiatiefnemers vinden dat met name bewoners een belangrijke rol 
dienen in te nemen. Tegelijkertijd wordt gezien dat er een bepaalde regie nodig. 
De gemeente Heusden zoekt naar manieren om die regie niet helemaal naar 
zich toe te trekken, met alle nadelen van dien. Een wijkaanpak met een speciale 
entiteit die het netwerk faciliteert lijkt hier een passend alternatief wanneer de 
scope en complexiteit van de opgave en het netwerk groot zijn maar er ook veel 
behoefte is aan participatie en eigenaarschap van partners. Het is echter lastig 
om hier praktisch invulling aan te geven. Deze samenwerkingsvorm is nieuw in 
deze context. Er is zeker vertrouwen en doelconsensus tussen partijen nodig om 
dit te doen slagen. 

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de 
samenwerkingsmodellen en welke situatie ze passend zijn.
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Samenwerkingsmodel

(naar Provan & Kenis, 

2008)

Effectief/geschikt  

als…. (Condities)

Bijvoorbeeld in  

deze situaties….

Aandachtspunten en risico’s  

die je moet mitigeren zijn...

Wijkaanpak via 

zelfregulerend 

netwerk 

• Weinig partijen

• Overzichtelijk (deel)

project, kleine scope en 

complexiteit

• Veel vertrouwen onder de 

betrokken partijen

• Consensus over doelen 

onder de betrokken 

partijen

• Oriëntatiefase met 

geïnteresseerde 

partijen in/om de 

wijk zoals De Blaak

• Deelproject met 

beperkte scope/

partijen zoals De 

Reit

• Aanpakken in 

kleinere dorpen 

of buurten met 

betrokkenheid bij 

elkaar

Stap naar de hele wijk/

hele opgave verandert de 

condities, communicatie en 

besluitvormingsmechanisme  in 

zelfregulerend netwerk werkt 

dan misschien niet meer effectief. 

Wijkaanpak via 

leidersorganisatie 

netwerk

• Behoorlijk aantal partijen

• Beperkte scope en 

complexiteit

• Beperkt vertrouwen onder 

de betrokken partijen is

• Beperkt consensus 

over doelen onder de 

betrokken partijen

• Projecten met veel 

partners en/of in 

grotere buurten 

zoals in Quirijnstok

• Uitgebreide 

planvormingsfase 

of realisatiefase

Lage betrokkenheid en zelfs 

weerstand door netwerkpartijen. 

Ondermijning netwerkdoelen.

Te grote scope/complexiteit 

verlaagt effectiviteit.

Wijkaanpak via netwerk 

entiteit (administratieve 

organisatie)

• Groot aantal partijen

• Redelijke mate van 

vertrouwen onder 

betrokkenen

• Redelijk consensus over 

doelen onder betrokken 

partijen

• Specifieke netwerk 

competenties nodig, grote 

complexiteit

• Visievorming, 

afstemming en 

besluitvorming

• Procesopgave 

i.r.t. positionering 

betrokkenen.

Het vormgeven van de ‘platform’ 

functie is al een project op zich. 

Behoorlijk complexe vorm ook 

door nieuwheid in deze context. 

Tabel 2: samenwerkingsmodellen voor de wijkaanpak

Mensen, vaak individuen, maken het verschil in wijken en dorpen. Het zijn 
deze mensen die zoeken naar manieren om iets te doen voor de mensen in 
de wijk én voor de samenleving als geheel. Mensen die hun visie, connecties, 
kennis, competenties en sociale vaardigheden gebruiken om mensen, ideeën, 
netwerken en hulpbronnen bij elkaar te brengen op creatieve en productieve 
wijzen. We noemen hen ‘slimme verbinders’ of, in de vakliteratuur, intermediaire 
actoren2. Voorbeelden van deze slimme verbinders in de wijkaanpakken 
voor de energietransitie zijn: een actieve bewoner binnen een VvE of 
wijkenergiecoöperatie, een medewerker van de gemeente of woningcorporatie, 
een politicus, een medewerker van een bouwbedrijf, een ontwerper of architect.

De energietransitie is ‘mensenwerk’. Krachtige slimme verbinders kunnen een 
belangrijke rol vervullen in het realiseren van de lokale energietransitie en het 
navigeren in het complexe speelveld. Het ontbreekt nogal eens aan de expliciete 
herkenning en erkenning van deze rollen en daarmee de mogelijkheden om ze 
te benutten of goed te ondersteunen.

De gemeente Tilburg geeft aan een doel te willen bereiken in de wijken, namelijk 
reductie van CO2 uitstoot van de bestaande woningvoorraad en/of het aardgasvrij 
maken van de warmtevoorziening. Hiervoor is draagvlak en medewerking nodig 
van bewoners in verschillende rollen en hoedanigheden. Tegelijkertijd wil de 
gemeente zoveel mogelijk samenwerken met bewoners en andere actoren en 
willen ze in veel gevallen het eigenaarschap voor het proces van de transitie 
delen of zelfs bij anderen neerleggen. 
In de wijkgerichte aanpakken voor de energietransitie is het niet een kwestie 
is van één vorm van sturing. Bij het invullen van de gemeentelijke rol worden 
experimentele, faciliterende en autoritaire vormen van sturing parallel toegepast 
en afgewisseld. De uitdaging voor de gemeente is om daarin te navigeren en 
anderen, intern en extern, daarin mee te nemen. Om per moment (timing) en 
per context (situationeel) passend te handelen.

Versterken van slimme verbinders in de wijkgerichte 
aanpak

Schakelen tussen bottom-up en top down-sturing

2 De term ‘smart urban intermediaries’ wordt ook 

gebruikt in ander onderzoek naar sociale innovatie 

in steden en hoe mensen omgaan met complexe 

opgaven in wijken. Zie onder andere: Durose, C., 

Escobar, O., Gilchrist, A., Agger, A., Henderson, J., van 

Hulst, M., & van Ostaijen, M. (2019). Socially Smart 

Cities: Making a difference in urban neighborhoods. 

Edinburgh. Retrieved from http://www.smart-urban-

intermediaries.com/wp-content/uploads/2019/11/

 3 Zie ook rapporten Bestuurskracht van 

de gemeente (Boogers e.a. in opdracht van 

Panteia, 2008), Gemeentelijke bestuurskracht 

en de energietransitie (PBL, 2019) en 

Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord 

voor decentrale overheden in 2022 – 2030 

(Andersson, Elffers & Felix in opdracht van de 

Raad voor Openbaar Bestuur, 2020).
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Versterken van de rol van de gemeente

 
Daar kan door de gemeente op verschillende manieren invulling aan worden 
gegeven. Bijvoorbeeld door het inzetten van een regisseur, een multidisciplinair 
team met ambtenaren of een ambtelijk/bestuurlijke stuurgroep in het kader van de 
samenwerking tussen gemeente en energie coöperatie. Zij zijn voortdurend binnen 
én buiten de organisatie bezig met verbinden, reflecteren en (adaptieve) strategie 
vormen. 

Bestuurlijk vermogen en organisatorische slagkracht van de gemeente is bepalend 
voor de invulling en het slagen van de wijkgerichte aanpak voor de energietransitie. 
Onderstaand drie categorieën van bestuurlijk vermogen en organisatiekracht die 
relevant zijn voor de wijkgerichte aanpak en die ook in ons onderzoek naar voren zijn 
gekomen. 

Uitvoeringscapaciteit in geld en mensen, kwaliteit en kwantiteit3 
• Inhoudelijke kennis, kunde en capaciteit
• Procesmatige kennis, kunde en capaciteit 
•  Financiele middelen

Politieke factoren en besliscapaciteit
• Bestuurlijke ambities 
• Taakopvatting en doelen
• Draagvlak in het college, de raad en in de samenleving

Organisatie factoren
• (Randvoorwaarden voor) interne samenwerking en coördinatie (integraliteit of 

specialisatie, bestuur & ambtenaren) 
• (Randvoorwaarden voor) externe samenwerkingen (gebruik maken van 

bewonerskracht of samenwerkingskracht)

Gedurende het project heeft een zoek- en experimenteerproces van 
partijen plaatsgevonden in het vormgeven van hun wijkgerichte aanpakken 
voor de energietransitie. Dit heeft inzicht gegeven in hoe actoren – in alle 
weerbarstigheid en onzekerheid - invulling geven aan de energietransitie, de 
wijkaanpak en aan experimenteren. In de experimenten zijn spelers, vormen 
van samenwerking, werkwijzen en instrumenten binnen de wijkgerichte 
aanpakken ontstaan, uitgeprobeerd of verder ontwikkeld. We hebben 
de opkomende ‘lokale, participatieve, wijkgerichte aanpakken voor de 
energietransitie’ in verschillende contexten kunnen observeren en vergelijken. 
Daarin overeenkomsten en verschillen kunnen duiden. De ‘experimentalistische 
werkwijze’ heeft bijgedragen aan ‘gewoon beginnen met het werken aan 
CO2-reductie’ en gaandeweg werken aan enerzijds draagvlak en steun voor 
de doelen en aanpakken en anderzijds aan groeiend inzicht en capaciteit voor 
deze, voor gemeenten, relatief nieuwe opgave. 

In aanvulling op bovenstaande had SMILE ook als doel en verwachting om 
gericht wijkgerichte interventies of arrangementen te ontwikkelen en testen 
(meer in lijn met het experiment in een laboratorium). Hiervoor werkte Tilburg 
samen met partners in een regionaal project met tien labs verspreid over de 
regio en waarvan vijf labs in Tilburg plaatsvonden. Dit systematisch ontwikkelen 
en vergelijken van aanpakken is uiteindelijk maar beperkt gelukt. Het lukte 
niet om samenhang en volgordelijkheid tussen acties te bewerkstelligen en 
iedereen deed uiteindelijk zijn “eigen ding”. Met name op de overkoepelende 
niveaus van het project, de vijf gemeentelijke labs in Tilburg en de tien 
regionale labs in Hart van Brabant, was het samenspel moeizaam. Er was 
sprake van conflicterende perspectieven en belangen en verschillen in macht 
en invloed. Dit werd deels veroorzaakt door de institutionele context waarin 
de experimenten in zijn ingebed. De gemeente was beleid aan het vormen en 
betrokken ambtenaren moesten intern verantwoording afleggen. 

Leren experimenteren
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Gevestigde rollen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
manifesteerden zich. Er vonden veranderingen de omgeving plaats, 
zoals in het landelijk beleid rond het klimaatakkoord en de klimaatwet 
en partijen gingen daar verschillend mee om. Dat versterkte verschillen 
weer. Deze verschillende perspectieven, belangen en posities hebben 
invloed op de agenda van het project en hoe uitkomsten al dan 
niet in beeld worden gebracht. Deelnemers hebben verschillende 
leerbehoeftes en -stijlen. Bovendien hadden het SMILE project, vooral 
aan de zijde van de gemeente, te maken met een groot verloop van 
mensen. Betrokken personen, die aan het begin het samenwerking 
hebben ingericht en de contouren voor het project bepaalden, waren 
niet dezelfde als degenen die er in de uitvoering bij betrokken waren 
en op sleutelposities terecht zijn gekomen. Dit speelde vooral onder 
externe projectleiders en beleidsambtenaren. Terugkijkend was er 
gedurende de uitvoering van het SMILE project beperkt consensus over 
doelen en waren er veel wisselingen van de wacht. De betrokkenheid 
bij elkaar en de vertrouwensbasis was daardoor laag. Tegelijkertijd was 
er ten tijde van de EU-subsidieaanvraag als overkoepelende regionale 
projectstructuur gekozen voor een “lichte coördinatie”, voornamelijk 
op administratief vlak. De coördinatie in en rond de labs moest 
vooral uit de groep zelf komen. De combinatie van de inhoudelijke 
en procesmatige complexiteit van het project, de specifieke 
randvoorwaarden in het netwerk van partijen en vervolgens de wijze 
van coördinatie en procesmanagement waren niet geschikt om de 
strakke aanpak van een ‘laboratorium’ te benaderen. 



Wij trekken echt samen op in een publiek  
private samenwerking met de gemeente.  
Wij willen onze gemeente en ons dorp mooier maken.  
Bij de energietransitie lopen concept en uitvoering parallel.  
We zoeken zelf ook nog wat dit vraagt en betekent.  
Als je het vervolgens helder kunt maken  
dan krijg je er ook wel de handen voor op elkaar.  
– voorzitter van een dorpscoöperatie uit de regio.
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Participatieve observatie
Gedurende het gehele project (2018-2020) hebben wij als onderzoekers meegelopen 
en geobserveerd in activiteiten van het project. De notities hiervan vormen een 
belangrijke dataset. 

Lab sessies en peilstoksessies
In lab sessies werd gereflecteerd op de verschillende wijken en wijkaanpakken, elke 
keer in of rond één van de wijken of wijkaanpakken. Deze lab sessies vormden als 
het ware een platform om gezamenlijk de aanpakken te ontwikkelen en monitoren. 
In de labs werden verschillende dialoogvormen en andere werkvormen ingezet 
voor dataverzameling en uitwisseling. In de peilstoksessies (twee keer) zetten de 
deelnemers hun wijken en aanpakken gestructureerd op een rij. Samen met een 
groep stakeholders hebben we gereflecteerd op de aanpakken, de resultaten en de 
uitdagingen. 

Interviews
Met een selectie van deelnemers aan het project zijn interviews afgenomen 
ten behoeve van deze eindrapportage / toegepast advies. In de interviews is 
gesproken over onderliggende factoren, ervaringen en resultaten. Ook is met deze 
respondenten gereflecteerd op deelname in het SMILE project
• Projectregisseur SMILE Tilburg bij Gemeente Tilburg d.d. 20 oktober 2020
• Projectleider van SMILE De Kuil vanuit de energiecoöperatie 21 oktober 2020
• Bewoner van de Blaak en lid van de werkgroep energietransitie De Blaak 22 

oktober 2020
• Initiatiefnemer SMILE/overall projectleider vanuit de regio/projectleider SMILE 

Tilburg d.d. 3 november 2020
• Onderzoeker/adviseur op het gebied van inclusie en participatie en betrokken bij 

de ‘social design aanpak’ in De Reit d.d. 4 november 2020
• Leefbaarheidsconsulent van woningcorporatie betrokken bij de gespikkeld bezig 

aanpak in De Reit d.d. 4 november 2020
• Teamlid van SMILE in de Kuil voornamelijk actief op het gebied van 

communicatie in de wijk d.d. 5 november 2020
• Initiatiefnemer SMILE / overall projectcoördinator voor het hele project d.d. 9 

november 2020
• Samenwerkingspartner/medeschrijver aan SMILE project – onderaannemer 

Gemeente Tilburg – uitvoerder van het naturalistisch onderzoek d.d. 9 november 
2020

• Initiatiefnemer en uitvoerder van een educatieproject in De Kuil (en later in De 
Blaak) - onderaannemer Gemeente Tilburg d.d. 11 november 2020

• Projectleider BZK proeftuin in Quirijnstok bij de gemeente Tilburg d.d. 11 
november 2020

• Omgevingsmanager voor verschillende wijken waaronder De Blaak bij de 
gemeente Tilburg d.d. 16 november 2020

• Omgevingsmanager voor verschillende wijken waaronder Udenhout bij de 
gemeente Tilburg d.d. 16 november 2020

Bijlage 1: gebruikte methode en data 
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