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VAN ABSTRACTE DOELEN NAAR CONCRETE PLANNEN, DE WIJKEN AAN ZET
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Voorwoord

Dit stappenplan is tot stand gekomen aan de klimaattafel 
wijkgerichte aanpak in een goede samenwerking tussen 
gemeente en inwoners van bestaande en nieuwe 
wijkinitiatieven. We hopen hiermee een bijdrage te leveren 
aan het netwerk van Renkumse wijkinitiatieven onder de 
noemer Renkum Verduurzaamt Samen! 

Doet u mee?

Joa Maouche, 
wethouder 

duurzaamheid

Louis ter Huurne, 
tafelvoorzitter 

klimaattafel 
Wijkgerichte 

aanpak
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Er staat nogal wat te gebeuren in de 
leefomgeving. Aanpassen aan intensievere 
perioden van droogte, zware neerslag 
en hitte, ruimte voor groen, energie 
besparen en zelf duurzaam opwekken, 
omschakeling naar duurzame mobiliteit 
en duurzaam leven. Het is daarbij ook 
essentieel dat dit niet leidt tot een kloof in 
de Nederlandse samenleving. Op termijn 
moeten we ook over op  andere vormen 
van warmtevoorziening dan aardgas. 
Voor elke wijk moet de gemeente plannen 
maken en daar hebben de verschillende 
stakeholders (waaronder woningeigenaren) 
een belangrijke rol in. Gelukkig zijn in veel 
wijken inwoners al actief op allerlei fronten. 
Een wijkgerichte aanpak kan helpen de 
losse initiatieven te bundelen en meer 
planmatig door zowel overheid, inwoners 

Dit stappenplan, bestaande uit 10 tips, 
helpt de Renkumse wijken en buurten deze 
abstracte doelen te vertalen naar hun wijk. 
De 10 tips zijn onder te verdelen in 3 
ACTIE
SAMENWERKING
PLANVORMING 

Elk spoor bestaat uit de fasen waarin een 
initiatief zich kan bevinden: 
STARTEND
GROEIEND 
PROFESSIONALISEREND

Eén onderwerp is belangrijk in elke fase waar 
het initiatief zich bevindt: communicatie. 
Alles valt of staat bij goede communicatie 
maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Hopelijk helpen de tips om daar invulling aan 
te geven.

Stappenplan duurzame wijkinitiatieven Renkum
Van abstracte doelen naar concrete plannen, de wijken aan zet

als bedrijfsleven samen te werken aan een 
duurzame woonomgeving.

De doelen die hierop van invloed zijn:

a)   Klimaatneutraal in 2040, 40%  
reductie in broeikasgassen in 2030

b)  Klimaatadaptief in 2050, zoveel 
mogelijk afkoppelen, ontstenen 
en vergroenen in 2030

c)  Behoud en bevorderen van  
biodiversiteit

d) Circulaire samenleving in 2050

e) Gezonde leefomgeving

f) Iedereen doet mee

Inleiding
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1 Begin klein, denk groot en breed

ACTIE

Begin met iets ‘kleins’, iets dat behapbaar 
is en overzichtelijk, bijvoorbeeld met 
energiescans, een buurttuin of een 
bewustwordingsavond. Gebruik de 
ervaringen die je daarbij opdoet om je 
activiteiten uit te breiden. Wees blij met 
kleine stapjes en neem de tijd om het te 
laten groeien. Succes werkt aanstekelijk en 
helpt het initiatief te groeien naar meer.

Voorbeelden op verschillende 
doelen (bijv ook biodiversiteit)
Hevea Initiatief is begonnen met de 
organisatie van een inkoopactie van 
zonnepanelen. Gewoon door een paar 
buren te benaderen en zelf het nodige 

uitzoekwerk te doen. Inmiddels heeft 
ongeveer 25% van de woningen in 
Heveadorp zonnepanelen en is het initiatief 
uitgegroeid tot een projectgroep die 
meerdere projecten in ontwikkeling heeft 
en is het de eerste Wijk van de Toekomst in 
gemeente Renkum.
 
Het Energieloket Midden Gelderland 
heeft verschillende instrumenten in de 
gereedschapskist die inwoners van  
Renkum kunnen gebruiken. De 
warmtewandeling is een mooie  
manier om met een aantal  
buurtbewoners aan de slag  
te gaan.

Begin klein, denk groot en breed 
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2
Mobiliseer kennis en verrijk je idee, 
maar kopieer voorbeelden niet 
1 op 1Mobiliseer kennis en verrijk je idee

 
 
 

Er is ongelofelijk veel informatie 
beschikbaar en kennis aanwezig, ook in de 
gemeente Renkum. Vraag en google eerst 
eens rond voordat je zelf aan iets begint. 
Neem eens en kijkje op  
www.renkumverduurzaamtsamen.nl, 
doe navraag bij het Energieloket Midden 
Gelderland of check bijvoorbeeld de 
kennisdossiers op hieropgewekt.nl . Vind 
je een inspirerend voorbeeld in een ander 
dorp? Bij stap 1 zijn er al een paar benoemd. 
Nodig de initiatiefnemers uit om daarover te 
komen vertellen. Durf te vragen!

Neem bijvoorbeeld het 10-stappenplan 
voor het verduurzamen van een woning 
van Teus van Eck. Een praktische 
handleiding om meteen mee aan de slag 
te gaan. Hij vertelt er graag over (zoals 
tijdens een informatieavond in de wijk 
Stenen Kruis). Zijn contactgegevens 
en het stappenplan zijn te vinden op 
www.teusvaneck.nl. Door in een wijk 
medestanders te zoeken voor het nemen 
van een bepaalde stap, maak je meer 
meters en kun je werk en taken verdelen. 
Bovendien inspireer je elkaar om verder te 
komen. 

Voor iedereen die aan de slag wil met het 
gezonder inrichten van de leefomgeving, is  
de website www.gezondeleefomgeving.nl 
een waardevolle bron van informatie. 
Deze site bevat o.a. instrumenten en 
praktijkvoorbeelden. 

ACTIE

http://www.teusvaneck.nl/
http://www.teusvaneck.nl/
http://www.teusvaneck.nl/
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3
Investeer tijd en (mogelijk ook) geld; 
lange adem is nodig 

ACTIE

Hou er rekening mee dat dingen tijd nodig 
hebben, bewegen, zich ontwikkelen. Als 
je leest over andere projecten, ziet het er 
altijd makkelijker uit dan het in werkelijkheid 
is. Vooral in het begin moet je volhouden. 
Het gedrag van mensen veranderen is een 
weerbarstige zaak. Dat kost tijd en energie. 
Je hebt dus een lange adem nodig. Daarom 
is het zo fijn om een visie te hebben (zie 
stap 10). Dat blijft inspireren, je weet dan 
steeds waar je het voor doet. Maar ook die 
concrete, haalbare doelen zijn heel prettig. 
Dan merk je dat elk kleine stapje er toe doet 
en je hebt nog eens wat te vieren. 

Professionaliseer 
Als je als initiatief echt wilt groeien en een 
lokale organisatie van betekenis wilt blijven, 
is het belangrijk niet alleen op vrijwilligers 
te blijven draaien. De inzet van vrijwilligers 
is onmisbaar en enorm waardevol, maar 
hangt vaak af van de bereidheid en de 
mogelijkheid om tijd te investeren. Iemand 
die bijvoorbeeld tijdelijk geen werk  
heeft, heeft nu tijd. Dat zal veranderen 
als een betaalde baan gevonden wordt; 
er moet immers ook brood op de plank. 
Professionaliseer zodra dat kan op een 
manier die recht doet aan het initiatief. 
Wat is er nodig om het initiatief verder te 
helpen? Bepaalde expertise of meer een 
algemeen aanjager? Het vinden van een 
verdienmodel hoort daar mogelijk ook bij.

Investeer in tijd en geld
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Vormen van financiering zijn:

 CONTRIBUTIE
Beheer en verantwoordelijkheid liggen 
binnen het eigen initiatief. Een structurele 
inkomstenbron; veel leden betekent veel 
inkomsten. Inkomsten zijn wel beperkt tot 
wat de leden willen en kunnen bijdragen. 
Weinig leden betekent vaak ook weinig 
inkomsten. 
 
Conclusie: geschikt voor kleine en/of 
gesloten projecten (toegang beperkt tot 
leden) of als aanvullende inkomstenbron.

 LEDENCERTIFICATEN OF 
AANDELEN
Leden kunnen een aandeel of 
ledencertificaat kopen en zijn zo mede-
eigenaar. Het bespreken en bekend maken 
waaraan je het geld wilt besteden en 
waaraan niet en of leden een deel terug 
kunnen krijgen hoort hierbij. Dit is een 

goede mogelijkheid om een startkapitaal bij 
elkaar te krijgen. De coöperatie is afhankelijk 
van het aantal leden dat een aandeel wil 
kopen. 

Conclusie: geschikt voor het opzetten van 
een startkapitaal. Wel belangrijk om in de 
statuten vast te leggen hoe de coöperatie 
omgaat met het uitgeven van aandelen.

 CROWDFUNDING
Alle geïnteresseerden kunnen naar eigen 
inzicht een bijdrage doen. Werkt via 
een internetplatform; via social media 
worden veel potentiele donateurs / 
investeerders bereikt. Een succesvolle 
crowdfundingscampagne geeft aan dat er 
ook maatschappelijk draagvlak is voor het 
initiatief. Het opzetten van een PR-offensief 
is niet voor iedereen weggelegd. Succes is 
niet gegarandeerd. 

Conclusie: Vooral geschikt voor het 
opzetten van een startkapitaal. Affiniteit 

met netwerken en social media is een 
must. Zie onder andere: crowdaboutnow.nl, 
kickstarter.com of geldvoorelkaar.nl 

 OVERHEIDSSUBSIDIE
Helpt grote sociale projecten op te starten, 
voorkomt dat goede initiatieven niet van de 
grond komen wegens geldgebrek. Burgers 
moeten zich verantwoorden tegenover 
de overheid, wat de essentie van een 
burgerinitiatief kan aantasten. 
 
Conclusie: geschikt voor maatschappelijk 
relevante projecten en/of als eenmalige 
bijdrage voor het opstarten van 
initiatieven. 

 VOORBEELDEN 
OVERHEIDSSUBSIDIES 
De gemeente kan altijd ondersteunen bij 
kleinschalige kosten, zoals drukwerk. Voor 
initiatieven die een bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid, sociale vitaliteit of het 

http://crowdaboutnow.nl
http://kickstarter.com
http://www.geldvoorelkaar.nl
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Investeer in tijd en geld

culturele klimaat van de gemeente, heeft 
de gemeente het cofinancieringsfonds 
ingesteld: 

https://www.renkum.nl/Inwoners/
Subsidies_en_leningen/Subsidie_
cofinanciering
Provincie Gelderland heeft meer uitgebreide 
ondersteuningsmogelijkheden, zoals het 
leefbaarheidsfonds:  
https://www.gelderland.nl/Leefbaarheid,-
ondersteuning-van-bewonersinitiatieven-
op-gebied-van-leefbaarheid-en-sociale-
samenhang 
Ook voor Wijken van de toekomst is dat 
het geval: https://www.gelderland.nl/
Energiebesparing-procesondersteuning-
Wijk-van-de-Toekomst 

 REVOLVING FUND
Stimuleert eigen initiatief en zelfstandigheid 
van coöperaties. Initiatieven worden 

geholpen in de opstartfase en kunnen 
daarna op eigen benen staan. Het 
alternatief voor subsidies: de overheid 
kan investeren of garant staan en krijgt in 
principe het ingelegde bedrag weer terug. 
De balans binnen een revolving fund – 
waarbij leningen kortlopend zijn en het 
circuleren van geld essentieel is – raakt 
snel verstoord, waardoor de pot leeg raakt. 
Initiatieven zonder inkomstenbron kunnen 
hier geen aanspraak op maken.

Conclusie: Geschikt voor het stimuleren 
van initiatieven met verdienmodel. 
Fonds moet zorgvuldig beheerd 
worden en er wordt een zekere mate 
van professionaliteit van de coöperatie 
verwacht.

Contact leggen 
Leg en hou contact met 
beleidsmedewerkers, dorpencoördinator 
en gemeenteraad. Die wethouder die je 
zo fijn aan boord hebt, gaat namelijk na 4 

jaar weer weg en als je alleen contact met 
hem hebt, kun je dan weer van voren af aan 
beginnen. 

Blijf ontwikkelen 
Blijf innoveren en voorop lopen. Blijf 
meebewegen met ontwikkelingen in de 
maatschappij en veranderende vraag 
vanuit je wijk, een initiatief moet zich 
kunnen ontwikkelen. Zorg daarom ook dat 
je mensen aan boord hebt met visie op de 
toekomst.

https://www.renkum.nl/Inwoners/Subsidies_en_leningen/Subsidie_cofinanciering
https://www.gelderland.nl/Leefbaarheid,-ondersteuning-van-bewonersinitiatieven-op-gebied-van-leefbaarheid-en-sociale-samenhang
https://www.gelderland.nl/Energiebesparing-procesondersteuning-Wijk-van-de-Toekomst
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4
Zoek sleutelfiguren, 
betrek wijkgenoten 
en instanties 

SAMENWERKING

Praat over je idee, bij de bakker, op de 
markt, waar het maar kan. Zoek uit of je de 
enige bent met het idee en of er misschien 
al andere initiatieven lopen in het dorp. Leg 
contact met de dorpsbelangenorganisatie. 
Bel of mail de instanties (gemeente, 
woningcorporatie, energieloket, energie 
coöperatie, bedrijven, instellingen) en 
scholen. 

Betrek wijkgenoten 
Het is belangrijk dat vrijwilligers zich 
comfortabel voelen en het leuk (blijven) 
vinden. Zoek daarom vrijwilligers met 
verschillende talenten, kunde en passie: 

 

Meedenker(s) vvoor visie, dromen, plannen 
maken en doelen stellen. Het liefst met 
kennis en kunde over ontwikkelingen in 
duurzaamheid. 

Meedoener(s) voor het oppakken van 
concrete zaken, zoals oud papier ophalen, 
ontmoetingen organiseren, de moestuin 
verzorgen, klusjes doen, enquête lopen etc. 

Administratief talent houdt de zaakjes op 
orde met  papierwerk en financiën. 

Communicatietalent zorgt voor 
regelmatige, enthousiaste en juiste 
berichtgeving. Bekendheid zorgt voor groei 
én voor een gunfactor.

Zoek sleutelfiguren. 
Betrek wijkgenoten en instanties
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5
Stel werkgroepen 
     samen 

SAMENWERKING

Vaak begint een initiatief met een groep 
enthousiastelingen rondom een bepaald 
onderwerp. Dat is goed en nuttig (zie ook 
stap 1) maar als er nieuwe thema’s ontstaan 
kan het teveel worden voor deze groep. 
Voor elk thema een aparte werkgroep 
met een trekker en deelnemers helpt 
om het behapbaar te houden en tegelijk 
meer te bereiken. Door deze trekkers op 
gezette tijden bij elkaar te roepen in een 
coördinerend groep, blijft er saamhorigheid 
bestaan. Dit inspireert en brengt het geheel 
uiteindelijk verder.

Stel werkgroepen samen
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6

nv

coöperatie

vof

maatschap
vereniging

eenmanszaak

stichting

bv

cv

Kies de rechtsvorm die bij je pastSAMENWERKING

Kies de rechtsvorm die bij je past

Op een bepaald moment kan het handig 
zijn om een eigen rechtsvorm te hebben. 
Want je krijgt te maken met instanties, 
regelingen, procedures, financiële afspraken 
en subsidieaanvragen. Kies dan een 
rechtsvorm die aansluit op je plannen 
en waarmee je draagvlak en inspraak 
goed organiseert. Er zijn verschillende 
rechtsvormen die geschikt kunnen zijn.
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 COÖPERATIE
Een organisatievorm die steeds meer in 
opkomst is, is de coöperatie. Daar kunnen 
mensen lid van worden en zo direct invloed 
uitoefenen. Voor duurzaamheidsinitiatieven 
is deze vorm interessant omdat deze winst 
mag uitkeren aan de leden. 

 BEDRIJF
Bij een bedrijf gaat het om een 
onderneming, een organisatie die een 
product of dienst levert en waarbij sprake 
moet zijn van een rendabele bedrijfsvoering. 
Anders dan bij een coöperatie is de controle 
in handen van aandeelhouders in plaats 
van leden. Dat kan de snelheid in de 
besluitvorming wel ten goede komen.

 VERENIGING
Bij een vereniging is ook sprake van vrijwillig 
lidmaatschap en leden die de koers 
bepalen. Anders dan bij een coöperatie 
wordt de winst, als daar al sprake van is, niet 
aan de leden uitgekeerd. 

 STICHTING
Waar dat voor een coöperatie niet 
verplichting is, moet aan een stichting wel 
een ideëel doel ten grondslag liggen. De 
winst mag alleen gebruikt worden voor dat 
ideële doel. Een stichting heeft geen leden 
om verantwoording aan af te leggen.

Het is niet altijd nodig om (direct) zelf 
een entiteit op te richten. Je kunt soms 
ook onder de vlag van de bestaande 
vereniging of coöperatie van start gaan. 
Dan kun je wel subsidie aanvragen en 
maken zij een apart potje voor jouw plan. 
Later kun je altijd nog beslissen om een 
eigen rechtsvorm op te richten. Als het 
om energie gaat, is aansluiten bij een van 
de Energiecoöperaties die in gemeente 
Renkum actief zijn (Rijn en IJssel Energie 
coöperatie of Vallei Energie) een optie. 
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Kies de rechtsvorm die bij je past
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Kies de rechtsvorm die bij je past
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7 Zoek je eigen buurt DNA;waar zit de energie
PLANVORMING

Zoek wat er leeft in de wijk en sluit aan bij 
energie die er zit. Een eerste actie heeft het 
meeste kans op succes als deze aansluit bij 
wat er in de wijk leeft en waar behoefte aan 
is. Is het een wijk met veel jonge gezinnen of 
juist voornamelijk senioren, kapitaalkrachtig 
of juist niet, stenig of groen? 
Dit gaat ook om het vinden van de juiste 
schaal (in ieder geval meer dan een 
straat, maar er kunnen ook meerdere 
wijkinitiatieven in één wijk zijn). De 
dorpsplatforms of andere sleutelfiguren in 
de wijk kunnen hierbij helpen.
zie ook onder 5. 

Zoek je eigen buurt DNA
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8 Begin met een nulmeting

PLANVORMING

Als je na een losse goede actie verder wilt 
groeien, is het nuttig om stil te staan bij 
waar de groeimogelijkheid zit. Start met 
nulmeting / praatplaat en bepaal de thema’s 
die leven in de wijk. Beschrijf de bestaande 
situatie voor het onderwerp dat je op wilt 
pakken. Dat kan een meer technische 
nulmeting zijn, gebaseerd op data over 
bijvoorbeeld energiegebruik en bouwtypen 
of een handvat voor het voeren van een 
gesprek zoals de praatplaten van het 
energieloket en het rivm.

De praatplaten van het RIVM vind je hier.

Veel informatie is al beschikbaar dus maak 
vooral gebruik van die kennis en ga te 
rade bij instanties als de gemeente en het 
energieloket (zie ook onder 2 en 5).

In de wijk Stenen Kruis is het wijkinitiatief 
Groene Stek een technische 
nulmeting opgesteld door 
verschillende (openbare) data 
aan elkaar te koppelen.

Begin met een nulmeting

https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/omgevingswet/publicaties/publicatie/20423-kernwaarden-voor-een
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/omgevingswet/publicaties/publicatie/20423-kernwaarden-voor-een
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/omgevingswet/publicaties/publicatie/20423-kernwaarden-voor-een
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/omgevingswet/publicaties/publicatie/20423-kernwaarden-voor-een
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9
Werk toe naar een wijkplan (van idee naar plan)

PLANVORMING

Een visie of wijkplan is vaak groots en 
meeslepend. Dat is goed, maar kan 
ook verlammen. Stel daarom concrete 
en haalbare doelen op, op basis van 
die visie. En deel die weer op in kleine 
stapjes. Concrete, haalbare doelen werken 
motiverend. Het gaat hierbij om vragen als: 
wat is je doel, wat wil je doen om je doel te 
bereiken, hoe ga je dat doen, wat kun je zelf 
en wie of wat heb je nog meer nodig?

  Schrijf op wat je in een half jaar of een 
jaar kunt en wilt bereiken. 

 Knip dat weer op in kleine stappen. 

  Waar kun je morgen mee beginnen? 
Begin met die eerste kleine stap.  
Zie ook tip 1, de gouden regel! 

Werk toe naar een wijkplan
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10
Communiceer    en zorg voor   concrete resultaten

dit
is
MIJN
PLAN

Communiceer!
ALTIJD BELANGRIJK

Communicatie is een bijzonder belangrijk 
ingrediënt. Als er positief over je plan 
wordt gepraat, scheelt dat een slok op 
een borrel. Duurzaamheidsinitiatieven 
zijn hartstikke hip, dat heb je sowieso al 
mee. Laat zien wat je doet en laat zien 
dat het leuk is om dingen te organiseren 
met elkaar. Zorg dat je plan in het dorp 
het gesprek van de dag is. Je doet het 
immers voor de gemeenschap en kunt 
trots zijn op wat je doet.
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Je kunt denken aan:

  EEN NAAM 
Geef je idee een naam 

  BEKENDHEID GEVEN 
Kaart je plan op zo veel mogelijk plekken 
aan 

  FLYER 
Maak een duidelijke flyer over je plan
Tip: flyers heb je zo ontworpen met een 
programma als Canva. Of vraag eens rond 
in de wijk; heel vaak is er wel iemand te 
vinden die het leuk vind om een ontwerp 
te maken.

  SOCIAL MEDIA 
Open een Facebookpagina en 
Twitteraccount en nodig iedereen die je kent 
daarvoor uit. 

Met Twitter bereik je vooral professionals. 
Ga hen volgen, dan volgen ze daarna 
meestal jou ook! 

Plaats je activiteiten in de agenda en deel 
na een activiteit een kort verslagje en foto’s. 
Laat zien hoe leuk het is!

  EXTERNE WEBSITES 
Zet informatie op de wijkwebsite 
en van de gemeente
www.renkumverduurzaamtsamen.nl 

  EIGEN WEBSITE 
Maak als het kan een eigen website. 

  AFZENDER 
Zet je naam en contactgegevens overal 
duidelijk op, zodat mensen weten wie je 
bent en hoe ze je kunnen bereiken. 

  VIEREN! 
Deel en vier je successen. Positieve, 
enthousiaste berichten doen het altijd goed.

dit
is
MIJN
PLAN

Communiceer!



AKTIE

SAMEN-
WERKING

PLAN- 
VORMING

STARTEND GROEIEND PROFESSIONALISEREND

Begin klein, denk groot en breed 

Begin klein Investeer in tijd en geld

Begin met een nulmeting

Werk toe naar een wijkplan

Begin met 
een nulmeting

Werk toe 
naar een wijkplan

Zoek 
sleutelfiguren

Stel 
werkgroepen 

samen
Kies de 

rechtsvorm

Mobiliseer kennis

Investeer tijd en geld
Mobiliseer kennis en verrijk je idee

Zoek je eigen buurt DNA
Zoek je 

buurt DNA

Communiceer en zorg voor concrete resultaten

dit
is
MIJN
PLAN

Communiceer!

Zoek sleutelfiguren. 
Betrek wijkgenoten en instanties

Stel werkgroepen samen
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Kies de rechtsvorm die bij je past
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