
Huisbezoeken BES Bomenbuurt
Plan van Aanpak voor het bezoeken van 350 huishoudens

vooruitlopend op de draagvlakmeting



Achtergrond | Buurt Energie Systeem & Draagvlakmeting

• Een Buurt Energie Systeem (BES) is een 
kleinschalige collectieve warmteoplossing, dat 400 
tot 800 woningen op een duurzame manier kan 
verwarmen. Het bijzondere ervan is dat bewoners 
zelf zeggenschap hebben over de exploitatie en 
eigenaar zijn. Het BES is zowel een technische als 
sociale innovatie. Het is een nieuwe oplossing om 
bestaande buurten op een toegankelijke en 
kleinschalige manier aardgasvrij te maken.

• Om de haalbaarheid van het BES in de 
Bomenbuurt-Oost te onderzoeken is er een 
werkgroep gevormd tussen woningcorporatie 
Woonwaarts, Netwerkbeheerder Alliander, 
Burgerinitiatief Duurzaam Hengstdal en de 
Gemeente Nijmegen.

In de Bomenbuurt-Oost in de wijk Hengstdal (Nijmegen) is het plan om een Buurt Energie Systeem 
(BES) te realiseren

• Vorig jaar zijn de eisen voor het BES opgehaald 
bij de bewoners van de Bomenbuurt-Oost 
(Hengstdal). Dit om te onderzoeken of dit een 
betaalbare oplossing is in deze wijk en onder 
welke voorwaarden dit in de buurt kan.

• De werkgroep organiseert komende zomer 
een draagvlakmeting onder de huurders uit 
waarbij 70% van de huurders moet 
instemmen om het BES te kunnen gaan 
realiseren.



Achtergrond | Voorbereiden van bewoners op de Draagvlakmeting

• Er zijn in deze buurt in totaal 466 huishoudens 
die mee kunnen doen aan het BES. 410 daarvan 
zijn huurders van Woonwaarts.

• Om de inwoners te voorzien van onafhankelijk 
advies over het feit of het BES een alternatief in 
voor de huidige warmtevoorziening, heeft 
Alliander een rekentool ontwikkeld waarmee 
coaches huishoudens kunnen begeleiden in het 
vergelijken van de BES met de huidige 
energievoorziening.

• In de maanden mei en juni willen we circa 350 
huisbezoeken uitvoeren om zoveel mogelijk 
huurders te voorzien van inzicht.

• Het is de wens om coaches – onder andere uit de 
werkgroep, het Huis van Compassie, Energie 
Samen  en Bindkracht10 – op te leiden en te 
trainen om huisbezoeken te gaan afleggen.

De werkgroep wil middels huisbezoeken met de rekentool van Alliancer de bewoners van 
Bomenbuurt-Oost onafhankelijk inzicht geven over de huidige en toekomstige energievoorziening

• Er is een Plan van Aanpak om de bewoners te 
informeren, attenderen en in actie over te gaan 
om het BES te kunnen realiseren. Onderdeel 
hiervan is een buurtbijeenkomst op 
zaterdagmiddag 23 april 2022 om de bewoners 
te informeren over de uitgangspunten. Daarna 
zullen er evenementen in de wijk worden 
georganiseerd. 

• Voorliggend plan is onderdeel van dat Plan van 
Aanpak en beschrijft hoe we in de maanden mei 
en juni 350 huisbezoeken kunnen uitvoeren en 
met de rekentool van Alliander de huishoudens 
kunnen helpen om hun huidige energie 
voorziening met de BES te vergelijken



Doelstellingen

Draagvlakmeting: 

• 70% van de huurders moet toestemmen met het BES, dit is een vereiste (287 huurders)

• We willen graag dat 50% van de eigenaren mee doet

• We willen graag dat 90% antwoord geeft op de draagvlakmeting, omdat geen antwoord een automatisch nee 
is

Huisbezoeken met rekentool: 

• We organiseren we 350 huisbezoeken en keukentafelgesprekken met buurtbewoners, zodat zij een goede 
afweging kunnen maken over deelname aan het BES.

• In deze huisbezoeken geven we onafhankelijk inzicht in en maken we het vergelijk tussen de huidige 
energievoorziening en het BES aan de hand van de rekentool van Alliander.

We bieden de inwoners aan de hand van de rekentool een goed inzicht in het alternatief van de 
energievoorziening om de inwoners een goede afweging te kunnen laten maken



Uitgangspunten

• Alle coaches hebben dezelfde opleiding en begrip 
van de rekentool van Alliander. Daardoor kunnen 
zij onafhankelijke, betrouwbare en heldere 
informatie verstrekken aan de buurtbewoners 
waar zij in gesprek mogen om het BES af te 
wegen tegen hun huidige energiesysteem.

• We organiseren een centrale aansturing van de 
huisbezoeken, zodat we zicht houden op de 
uitgevoerde / nog te plannen huisbezoeken en de 
inzet van de coaches van de verschillende 
organisaties.

• De huisbezoeken kunnen op een door de 
bewoner zelf te kiezen moment ingepland 
worden in de weken waarin de huisbezoeken 
plaatsvinden.

We zorgen dat er een onafhankelijke groep coaches is die de buurtbewoners kan helpen met het 
invullen en interpreteren van de rekentool tijdens huisbezoeken

• We stemmen af wat we vast willen leggen en 
beantwoorden alle openstaande vragen worden 
na afloop (opvolging moet ingeregeld zijn), 
waarbij we de AVG richtlijnen en verplichtingen 
volgen.

• We zijn in staat richting het huishouden de 
vervolgstappen helder te formuleren, zodat de 
verwachtingen duidelijk zijn wanneer de 
Draagvlakmeting van start gaat.



Doelgroep

Huurders van Woonwaarts:

• Projectgebied: totaal 466 huishoudens, waarvan 
410 huurwoningen van Woonwaarts.

• In totaal hebben we het doel om circa 350 
huurders van Woonwaarts bereiken en een 
huisbezoek afleggen.

We richten ons op het bereiken van circa 350 huurders in de Bomenbuurt-Oost door middel van 
huisbezoeken

Particuliere eigenaren:

• In het projectgebied wonen 56 particulieren 
eigenenaren. Met de particuliere eigenaren die 
ook een huisbezoek willen inplannen, nemen we 
mee in de reeks huisbezoeken.

• Het wel of niet doorgaan van het BES is niet 
afhankelijk (maar wel wenselijk) van draagvlak 
van de particuliere eigenaren in de wijk.



Aanpak | Algemeen

Planning & tijdslijnen

• De tijdslijnen (9 weken voor het uitvoeren van de 
huisbezoeken) zijn kort dus we maken gebruik 
van een grote groep met diverse personen die 
hetzelfde verhaal moeten gaan brengen naar de 
huishoudens. We leiden niet alleen de coaches op 
in het gebruik van de rekentool, maar zorgen ook 
voor een briefing.

• Voor het plannen van de huisbezoeken richten 
we een planningstool in waarin we het 
voorkeurstijdstip van de buurtbewoners kunnen 
koppelen aan een beschikbare coach.

• Het huisbezoek bestaat uit minimaal 1 bezoek per 
huishouden. We gaan er vanuit dat we in 10% van 
de gevallen nog een 2de keer terug moeten naar 
het huishouden.

Een goede voorbereiding van de huisbezoeken en zorgen dat inwoners met vragen terecht kunnen, 
is belangrijk voor het laten slagen van deze actie

Inhoudelijke begeleiding & rekentool

• Voor de inhoudelijke begeleiding van de 
gesprekken maken we gebruik van de rekentool 
van Alliander. Alliander verzorgt de opleiding 
voor de coaches.

Eerste aanmeldingen

• We gebruiken de buurtbijeenkomst van 23 april 
2022 als de eerste mogelijkheid voor het 
aanmelden voor huisbezoeken. Daar kunnen 
contactgegevens achtergelaten worden als er 
nog geen planningstool beschikbaar is.



Aanpak
Met een gedegen aanpak is het mogelijk om in korte tijd input op te halen van 350 huishoudens 
gebruikmakend van de rekentool van Alliander

1A. Voorbereiden 
coaches

1B. Voorbereiden 
huisbezoeken

2. Uitvoeren 
Huisbezoeken 3A. Nazorg 3B. Rapporteren 

uitkomsten

• Contact leggen met 
alle organisaties die 
coaches kunnen 
leveren

• Werven van en 
uitvragen van 
beschikbaarheid van 
de coaches

• Uitwerken handboek 
voor gebruik 
rekentool

• Opstellen van de 
briefing en 
vragenlijst 
huisbezoek voor de 
coaches

• Regelen locatie en 
datum voor 
opleiding

• Opleiden van de 
coaches in de 
rekentool

• Opzetten en 
inrichten van een 
planningstool

• Maken procedure
om te voldoen aan
AVG

• Invoeren van alle 
beschikbare coaches

• Benaderen 
huishoudens voor 
maken afspraak 
huisbezoek

• Maken afspraken 
met huishoudens

• Toewijzen van 
coaches aan 
huishoudens

• Vooraf toesturen 
van vragenlijst

• Uitvoeren 
huisbezoek

• Doornemen van de 
rekentool met de 
berekening van de 
energielasten

• Vastleggen van de 
resultaten van de 
rekentool door de 
coach

• Vragen naar beoogd 
antwoord van 
huishouden tijdens 
Draagvlakmeting

• Vastleggen vragen 
die niet beantwoord 
kunnen worden 
tijdens huisbezoek

• Opvangen signalen 
voor andere 
zorgvragen

• Plannen en 
uitvoeren van 
bezoeken aan niet-
thuis huishoudens

• Plannen en 
uitvoeren van 
terugkom-bezoeken

• Beantwoorden van 
vragen van 
huishoudens naar 
aanleiding van het 
huisbezoek

• Bespreken en 
doorverwijzen van 
signalen voor 
andere zorgvragen

• Verzamelen van alle 
uitkomsten van de 
huisbezoeken

• Evalueren van de 
huisbezoeken

• Opstellen (concept) 
rapportage met 
resultaten van de 
huisbezoeken

• Bespreken en 
definitief maken 
uitkomsten

• Bepalen van 
vervolgacties



1A. Voorbereiden coaches
We zullen snel de namen en beschikbaarheid van de coaches inzichtelijk moeten maken om de 
opleiding te organiseren

Organisatie Contactpersoon Contact al 
gelegd?

Aantal coaches 
beschikbaar?

Beschikbaarheid 
in mei en juni

Duurzaam Hengstdal Noel Spauwen ja

Woonwaarts
(wijkbeheer, Woonconsulenten)

Judith van Hout ja

Gemeente Nijmegen Erik Maessen ja

Kleurrijk Groen
(Energieambassadeurs)

[..] ja

Huis van Compassie
(Energiecoaches)

Pieter Poels

Bindkracht 10
(Formulierenbrigade, Stip, Buurt opbouwwerk)

Judith Schreurs ja

Samen Energie (studenten) Maike Conijn ja



1A. Voorbereiden coaches
Indien we 50 coaches kunnen opleiden moeten zij gemiddeld 1 huishouden per week bezoeken, 
waarbij we rekening moeten houden met een 2-3 weken opstarttijd en de zwaarte in juni gaat 
komen te liggen

• De samenwerkende partners (Woonwaarts, 
Huis van Compassie, Alliander, Duurzaam 
Hengstdal, Kleurrijk Groen, Samen Energie 
en Bindkracht10) leveren bij elkaar 
voldoende coaches om 350 huisbezoeken 
te kunnen uitvoeren.

• We zullen 2 tot 3 weken voor de eerste 
huisbezoeken moeten starten met het 
maken van de afspraken voor de 
huisbezoeken omdat de planning vaak 2 
tot 3 weken vooruit is voor de 
huishoudens.

• We hebben 9 weken voor het uitvoeren van 
de huisbezoeken. Als we uitgaan van 50 
coaches, dan zal een coach gemiddeld 1 
bezoek per week moeten uitvoeren

Vragen:
• Wat zijn de beste tijdstippen voor het uitvoeren van het 

huisbezoek? En zijn de coaches op die tijden 
beschikbaar?

• Hoeveel coaches kunnen de samenwerkende partners 
leveren? Zijn deze coaches nu al benaderd of moeten die 
nog gevonden worden?

• Moeten alle afspraken voor de huisbezoeken gemaakt 
zijn voordat we met de coaches aan de slag gaan?

• Hoeveel tijd denken we nodig te hebben voor het maken 
van de afspraken?

• Willen we de coaches ook inzetten voor het maken van 
de afspraken?

• Wat is de rol van de werkgroep in het voorbereiden van 
de huisbezoeken? Wie is in the lead voor dit deel?



1A. Voorbereiden coaches
Alliander is verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van de coaches

• We maken gebruik van de rekentool van 
Alliander om op een onafhankelijke manier 
een vergelijk te maken tussen de huidige 
energievoorziening en het BES.

• Alliander is in de lead voor het opleiden 
van de coaches in de rekentool en het 
beantwoorden van vragen van 
huishoudens en coaches over de 
uitkomsten en het gebruik van de 
rekentool.

• Alliander is aanwezig / beschikbaar 
(bijvoorbeeld in het Buurthuis) in de 
periode van de huisbezoeken.

• Er is een Q&A beschikbaar over het BES 
(algemeen), het gebruik en de uitkomsten 
van de rekentool

Vragen:
• Kan het Buurthuis vaker open zijn dan de woensdag?
• Is er een handleiding beschikbaar voor de rekentool? 

Kunnen jullie dit alvast delen?
• Is de vragenlijst beschikbaar?
• Welke locatie gebruiken we voor het opleiden van de 

coaches? Kan dat in het Buurthuis?
• Wat is de minimale en maximale grootte van de groep op 

te leiden coaches?
• Hoeveel keer moeten we de opleiding verzorgen? En kan 

dat dan het beste overdag of in de avond?
• Is er al de Q&A al beschikbaar?
• Wat is het minimale aantal coaches dat opgeleid moet 

zijn voordat we kunnen starten?
• Kunnen we de opleiding plannen in april? Of wellicht een 

tweede tranche in mei?



1B. Voorbereiden huisbezoeken
Graag definieren we samen wat er voor 23 april reeds geregeld kan worden om van start te gaan 
met het inplannen van de huisbezoeken

Vragen:
• Krijgen de coaches betaald of doet iedereen dit vrijwillig? 

En zo ja, wat wordt da de vergoeding?
• Zijn er coaches die dit (bijna) fulltime kunnen en willen 

doen waardoor we minder mensen nodig hebben?
• Kan er via Alliander of Woonwaarts gebruik gemaakt 

worden van een planningstool? Zoals een work-
management tool / digitale ondersteuning van 
monteurs? Dit zodat we de huisbezoeken daarin kunnen 
aanmelden, afmelden, vastleggen

• Is dit een tool die ook voor bewoners beschikbaar is voor 
het plannen van huisbezoeken?

• Wat hebben we 23 april minimaal nodig?
• Welke AVG richtlijnen moeten we volgen voor het 

vastleggen van de uitkomsten en gegevens?
• Kunnen we overzichten downloaden / een management 

rapportage hebben / toegang tot hebben?



1B. Voorbereiden huisbezoeken
Het is goed een briefing en script te ontwikkelen voor de bezoeken

• We hanteren een duidelijke opbouw en 
stappenplan voor het gesprek. De coach 
kan duidelijk aangeven bij het huishouden 
wat de verwachting is van het gesprek.

• We gaan er vanuit dat een gemiddeld 
huisbezoek tussen de 1,5 en 2 uur duurt 
om het huishouden van het juiste inzichten 
te kunnen voorzien.

• We laten de inzichten uit de rekentool 
achter bij de huishoudens.

• Tijdens de periode van de huisbezoeken 
wordt het plan definitief gemaakt. De 
huisbezoeken zullen hier op aangepast 
moeten worden, de coaches worden 
opnieuw geïnformeerd.

Vragen:
• Wat is de maximale duur van een huisbezoek? Waar 

houden we rekening mee?
• Op welke manier neemt de coach de rekentool mee? Zijn 

er hand-held devices beschikbaar?
• Welke algemene informatie nemen de coaches mee en 

laten we achter bij het huishouden?
• Hoe kan een coach signalen voor andere zorgvragen 

oppikken? Is er ook voor deze signalen een 
contactpersoon bij Bindkracht10?



3A. Nazorg
Door het ondersteunen van de 50 coaches bereiken tijdens de keukentafelgesprekken krijgen alle 
bewoners dezelfde onafhankelijke informatie

• We zorgen dat alle huisbezoeken die geen 
doorgang konden vinden doordat de coach 
voor een dichte deur, minimaal 1 keer 
opnieuw ingepland worden.

• We zorgen er met elkaar voor dat alle 
vragen van bewoners en coaches 
deskundig en onafhankelijk beantwoord 
worden.

• We organiseren apart een werkstroom 
waarin we de zorgsignalen die opgepikt 
worden door de coaches, besproken en 
verwerkt / opgepakt worden.

• We richten een centrale plek (fysiek en 
online) in waar bewoners en coaches 
terecht kunnen met vragen, ook nadat de 
huisbezoeken hebben plaatsgevonden.

Vragen:
• Neemt Bindkracht10 het voortouw in het organiseren 

van het verwerken van de zorgsignalen?

• Hoe lang maken de centrale plek (fysiek en online) 
beschikbaar voor bewoners en coaches?

• Zien de samenwerkende partijen dat dit nodig is? Ook 
voor de periode na de huisbezoeken?

• Hoeveel uur denken de samenwerkende partijen 
hiermee kwijt te zijn?



3B. Rapporteren
Door het ondersteunen van de 50 coaches bereiken tijdens de keukentafelgesprekken krijgen alle 
bewoners dezelfde onafhankelijke informatie

• Verzamelen van alle uitkomsten van de 
huisbezoeken

• Evalueren van de huisbezoeken
• Opstellen (concept) rapportage met 

resultaten van de huisbezoeken
• Bespreken en definitief maken uitkomsten
• Bepalen van vervolgacties

Vragen:
• Wat zijn de vereisten voor de rapportage achteraf? 



Pinksteren

Hem
elvaart

Start Draagvlakm
eting

M
eivakantie

Aanpak | Planning op hoofdlijnen
Alleen wanneer er veel al beschikbaar is, is het mogelijk begin mei te starten met de eerste 
huisbezoeken, er is geen enkele vertraging mogelijk in de planning

1A. Voorbereiden coaches

1B. Voorbereiden huisbezoeken

2. Uitvoeren Huisbezoeken

3A. Nazorg

3B. Rapporteren uitkomsten

15 april 1 mei 30 juni 15 juli 31 juli

Concept Definitief

Coaches opgeleid Coaches opgeleid

Tooling klaar / 
beschikaar

Start plannen



Team
Het is goed om samen te definiëren wie wat doet en hoeveel tijd beschikbaar heeft zodat we snel 
kunnen zien waar er capaciteit en / of kennis mist

Rolverdeling:

• Alliander is in de lead voor de rekentool, de 
opleiding, het gebruik er van en de vragen over 
de uitkomsten.

• Bindkracht10 neemt het voortouw in het 
oppakken en verwerken van de andere 
zorgsignalen.

• De werkgroep/ Woonwaarts neemt het 
voortouw voor het opstellen en invullen van de 
communicatie.

• Coördinatie wordt ingevuld door een groep en is 
nog afhankelijk van de inschatting van de 
werkzaamheden

Vragen:
• Kunnen we een lijst maken met wie hoe veel tijd 

beschikbaar heeft en wie we waar op willen inzetten? 



Aanpak | Communicatie

• Communicatie is opgenomen in het plan van 
aanpak

• We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande 
bijeenkomsten, fysieke plekken om kenbaar te 
maken dat we afspraken plannen voor de 
huisbezoeken.

• Online en offline kanalen waar het bericht 
geplaatst wordt en een link is om direct 
gesprekken in te kunnen plannen (een kalender 
module met de beschikbare tijden voor 
gesprekken).

• Op zaterdag 23 april zijn we in ieder geval 
aanwezig waarbij we samen bepalen wat we 
minimaal willen weten van de bewoners voor het 
kunnen plannen van een huisbezoek (of later 
contact opnemen voor het plannen van een 
huisbezoek).

Door verschillende wijkbijeenkomsten en wijkcommunicatiekanalen zijn buurtbewoners op de 
hoogte van de mogelijkheid om een keukentafelgesprek in te plannen

Vragen:

• Welke online kanalen en offline bijeenkomsten 
en fysieke plekken gebruiken we om dit aan te 
kondigen? Bijvoorbeeld Nieuwsbrief Duurzaam 
Hengstdal, Website Duurzaam Hengstdal, via de 
Weekendkrant, Facebook groepen, wijkkrant en 
website nijmegen-oost.nl.

• Wie stelt de boodschap op? Wie maakt de 
teksten en verzorgt de berichten naar de online 
kanalen? Is er hulp bij nodig? 



Vervolgstappen

• Het opstellen van een begroting met bijbehorende inspanning van de samenwerkende partners?

• Antwoorden op de vragen aan Alliander over gebruik maken van de rekentool en de bijbehorende IT 
ondersteuning?

• …

• …

Welke vervolgstappen moeten we na vandaag nemen?




