Energietransitie:
hoe dan?

Versa Welzijn: sociale partner in de
energietransitie
We staan aan de vooravond
van een bijzonder ingrijpende
energietransitie. In de regio Gooi
en Vechtstreek worden ruim
113.000 woningen, waarvan 70%
particulier en 30% huurwoningen
energiezuinig gemaakt. De
energietransitie valt of staat met
betrokkenheid van alle bewoners.
Versa Welzijn is met haar buurtgerichte aanpak dè sociale en
verbindende partner.
SAMEN WERKEN AAN
AARDGASVRIJE BUURTEN
Versa Welzijn ziet het als haar plicht
zich bezig te houden met zaken die
ingrijpen in het dagelijks leven van
alle inwoners. Daaronder rekenen we
ook de aanstaande energietransitie,
die als een hefboom kan werken
voor sociaaleconomische en
maatschappelijke ontwikkelingen
in buurten. Vanwege onze hechte
relaties in die buurten, is Versa Welzijn
de aangewezen partner om bewoners
te begeleiden bij het aardgasvrij
maken van hun buurt. Nu, tijdens en
ook na de energietransitie.

WAT WE BIEDEN
Om de energietransitie breed gedragen
in de praktijk te brengen, biedt Versa
Welzijn:
- bewonersbegeleiding bij
duurzaamheidsmaatregelen en
het opstellen van een buurtvisie op
aardgasvrij wonen;
- coördinatie en ondersteuning van
‘groene’ bewonersinitiatieven;
- bemiddeling tussen bewoners en
overheden, woningcorporaties en
technische partijen;
- bewonerscommunicatie, die ook
geschikt is voor laaggeletterden en
anderstaligen;
- ophalen van de wettelijk vereiste 70%
huurdersinstemming.

OPBOUWWERKER ALS SPIL
Opbouwwerkers, de community
builders van de buurt, hebben het
lef en de kennis om direct met de
bewoners in een buurt aan de slag te
gaan met de energietransitie. Zij weten
wat er speelt en kunnen bewoners
enthousiasmeren, verbinden en
faciliteren om zelf aan de slag te gaan
met aardgasvrij wonen. Dit is heel hard
nodig, want ‘energietransitie’ is geen
prioriteit voor de meeste bewoners,
maar vraagt wèl om betrokkenheid van
de gehele buurt.

BUURTGERICHTE AANPAK
Buurtgericht werken zit onze goed
opgeleide opbouwwerkers in het DNA!
Ze doen dit door:
- kracht van lokale gemeenschappen
te versterken;
- talenten, capaciteiten en drijfveren
van bewoners zelf naar boven te
brengen;
- methodisch te bouwen aan
oplossingen en ontwikkelingen;
- verbindend te werken door een
constante dialoog met bewoners,
instanties en overheid;
- zelfvertrouwen en zelfkracht van
bewoners te versterken;
- met mensen met verschillende
achtergronden op toegankelijke wijze
over complexe zaken te spreken.

ERVARING MET STADVERNIEUWING
We maken gebruik van de
praktische ervaring en lessen die
we hebben opgedaan met diverse
stadsvernieuwingsprojecten, waar
opbouwwerk een cruciale rol heeft
gespeeld. Versa Welzijn kan aan het
sociale proces van de energietransitie
bijdragen, en energie-armoede helpen
voorkomen!
MAATWERK
Wil je weten wat Versa Welzijn voor je
in de energietransitie kan betekenen?
We komen graag bij je langs om je
wensen te bespreken!
Bel of mail Jerrel Oron, projectleider
Energietransitie, 06 82 86 04 23,
joron@versawelzijn.nl.

Van mens tot mens
Versa Welzijn zet zich al 45 jaar, met
inmiddels 260 sociaal werkers, in voor
duurzame relaties in buurten. We
bouwen in de Gooi en Vechtstreek aan
gemeenschappen waar iedereen mee kan
doen. Buurtgericht werken zit in ons DNA.
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