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Vragen:

- Over wie hebben we het? Het inzichtelijk maken van wijk- en dorpsgemeenschappen.

- Wie betrek je en waarom? Participatie en representatie van groepen bewoners.

- Wat is belangrijk in het bereiken van je dorpsbewoners?

- Van plan naar uitvoering: hoe richt je het planproces als werkgroep in?



• Ontwerpsessies
• SNA
• Belangenanalyses
• Proces- en ketenregie
• (…)

• We-Energy Game
• Klimaatgesprekken
• Futures Literacy
• Visualisatie
• Quick scan
• Regie over je Energie
• Energy Sense
• Technische, economische en 

juridische analyses

• Speur de energieslurper
• Check je warmtelek
• Is je CV OK?
• Let light be LED
• Deelnemerssessies
• Lespakketten 

(po/vo/mbo/hbo)

• Klimaatgesprekken
• Futures Literacy
• Energiecoaches
• (…)

Praktijkgericht onderzoek (aansluiting doelgroep, effect-, proces- en contextevaluatie):
- Focusgroepen - Interviews - Belangenanalyses - Contextanalyses - Sociale Netwerkanalyses 
- Vragenlijsten - Observaties - Tijdlijnanalyses - Documentanalyses - (…)
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- Onderzoek & contact

1. Netwerk- en stakeholderanalyse

2. Bewonersonderzoek

- Lokale energiecoöperatie, buurt-

/dorpsvereniging

- Woningcorporaties

- Bedrijfsleven

- Sociale instellingen



Table 1. Summary of case characteristics 

 Paddepoel  Garyp Pekela De Lariks 

Urban context  Suburban Rural Rural Suburban 

PAW solution District heating All-electric Hybrid All-electric/district 
heating 

PAW approach Bottom-up/top-down Bottom-up Bottom-up Top-down 

Population 1778 645 578 531 

Socio-economic 
status 

Groups above average 
and below average 

Average Relatively 
low/average 

Relatively low 

Building stock Rowhouses and porch 
flats, 1960s-1970s 

Pre-war and 
newer houses, 
mainly detached 

Mainly older, 
detached houses 

Rowhouses and 
porch flats, 1960s 

 

 

Zie: Bouw, K., Wiekens, C. J., Elbert, S.P. and Faaij, A.P.C., 2021. Social context factors: an exploration towards 

defining the social context of neighbourhoods for energy planning purposes. Manuscript ter publicatie aangeboden. 

Lectoraat Communication, Bahaviour & the Sustainable Society, Hanzehogeschool Groningen. Groningen

 

       

           

Figure 1. Radar charts of results split in 4 categories. 

     

 

Gemeenschap Huishoudens

Sociaal-historisch Participatie



Sterkte Zwakte

Paddepoel - Kennis duurzaamheid hoog
- Betrokkenheid bij/zorgen 

over milieu zijn groot
- Verantwoordelijkheids-

gevoel is groot

- Lage interne locus of control bij
bewoners sociale
huurwoningen, lage SES

- Mogelijk lage bereidheid te 
participeren

Garyp - Sterke sociale cohesie
- Hoog subjectief normbesef
- Bekendheid met het project 

is groot
- Groot institutioneel

vertrouwen

- Mogelijk lage bereidheid actief
te participeren

Pekela - Gemiddelde sociale cohesie
(hechting, sociaal netwerk)

- Positieve attitude
- Kennis

- Laag institutioneel vertrouwen
- Lage bereidheid te participeren

Assen - Weinig kennis
- Weinig betrokkenheid
- Laag institutioneel vertrouwen
- Lage bereidheid om te 

participeren

Zie: Bouw, K., Wiekens, C. J., Elbert, S.P. and Faaij, A.P.C., 2021. Social context factors: an exploration towards 

defining the social context of neighbourhoods for energy planning purposes. Manuscript ter publicatie aangeboden. 

Lectoraat Communication, Bahaviour & the Sustainable Society, Hanzehogeschool Groningen. Groningen



Doelgroepen I



Doelgroepen II





+ Veel initiatieven gestart

+ Veel enthousiasme en ambities

+ Betekenis voor lokale omgeving

- Beperkte groep initiatiefnemers

- Weinig klanten/leden

- Professionalisering, schaal, …

- Niet representatief voor de lokale bevolking
Germes, L. A. M. H. & Wiekens, C.J. (2023). Social network analysis of local energy 
initiatives in the north of the Netherlands. Manuscript in preparation. 



Fossiele brandstoffen zijn eindig wat betreft 

voorraden. Hoe leg ik mijn kleinkinderen uit 

dat we op deze manier met de brandstoffen en 

met het milieu omgegaan zijn?” 

- Initiatiefnemer van een energiecoöperatie in Drenthe

“Verwondering dat de wereld zo prachtig mooi is; 

dat zie je elke keer weer als je op vakantie bent. Die 

wereld helpen we naar de knoppen. Zo laat je het 

toch niet achter aan je kleinkinderen?”

- Groene kerk

- avoidance: iets negatief vermijden
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- Onderzoek & contact

2. Bewonersonderzoek

1. Netwerk- en stakeholderanalyse

- Lokale energiecoöperatie, buurt-

/dorpsvereniging

- Woningcorporaties

- Bedrijfsleven

- Sociale instellingen

=> Iedereen weet wat er speelt en heeft de kans gehad om te participeren /reageren     

én weet waar verdere informatie te vinden is m.b.t. het vervolgtraject



- Onderzoek & contact

4. Technisch economische modellen: wat zijn de opties?

3. PvA: bottom-up en/of top-down + representatievraagstukken

Randvoorwaarden: volledige vastlegging proces en inhoud, transparant en navolgbaar

1. Netwerk- en stakeholderanalyse

2. Bewonersonderzoek

- Lokale energiecoöperatie, buurt-

/dorpsvereniging

- Woningcorporaties

- Bedrijfsleven

- Sociale instellingen
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