
Buurtbenadering

voor een sociale
energietransitie

Uw Woning

Uw Budget

Uw Energie



Wij zijn Haags 
Energie Initiatief
--- en wij doen het anders

Voor ons is de bewoner (eigenaar of 
huurder) de belangrijkste partij bij het 
verduurzamen van een huis.
Wij verkopen geen oplossingen van de 
plank, maar vinden samen met de bewoners, 
eigenaren en andere stakeholders de 
oplossing voor de woning(en).

Door samen met de direct 
belanghebbenden de oplossing te vinden, 
is er vanzelf draagvlak voor die oplossing.

Buurtbenadering
Als gemeente, woningcorporatie 
of bewonersorganisatie wilt u op 
buurtniveau verduurzamingsinitiatieven 
stimuleren. Wij kunnen u hierbij 
ondersteunen door de bewoners op VVE-, 
complex- of buurtniveau te organiseren 
en de communicatie met hen te verzorgen. 
Daarbij kunnen wij ook de  mogelijkheden 
inventariseren om te verduurzamen, 
energie op te wekken en eventueel een 
buurtenergiecoöperatie op te zetten.

Verduurzaming van blokken, buurten en 
wijken begint bij de bewoners. 
De energietransitie gaat niet alleen 
over techniek, economie en milieu, maar 
heeft ook een groot sociaal aspect. Het 
verbinden met het sociaal domein is 
noodzakelijk voor het slagen van de 
energietransitie.
Onze aanpak is er dan ook op gericht 
om bewoners tijdig te betrekken 
bij het ontwikkelen van de lokale 



verduurzamingsaanpak. Zo creëren 
we samen draagvlak en voorkomen 
we de weerstand die kan ontstaan 
als gemeente, stadsdeel of 
woningcorporatie eerst een groot 
deel van de aanpak zelf uitwerkt en 
vervolgens de bewoners daarover 
voorlicht. Daarnaast is het van belang 
om duurzaamheid in het dagelijks 
leven van de buurtbewoners te 
implementeren;
Wij willen bevorderen dat iedereen 
meedoet. Dus enthousiasmeren wij 
buurtbewoners met minder taalkennis 
en financiële armslag met duurzame 
oplossingen waardoor de woonkosten 
dalen.

Alles indachtig onze slogan: 

 U w  w o n i n g
 U w  b u d g e t
 U w  e n e r g i e

Hoe
Wij hanteren een integrale aanpak: 

Met onze sociale achtergrond verbinden 
wij buurtbewoners en creëren interesse 
voor hun persoonlijke energietransitie. Wij 
maken duidelijk dat woonlasten dalen en 
wooncomfort stijgt. 
 
Wij informeren over alle oplossingen met 
hun voor- en nadelen, toegespitst op de 
wijze waarop de betreffende bewoners de 
woning gebruiken, hun financiën en uiter-
aard de woning zelf. 
 
Onze technische mensen  leggen de voor- 
en nadelen van de verschillende appa-
ratuur en isolatiemogelijkheden uit. 
 
Wij overschatten de kennis van de bewo- 
ners niet, maar vooral onderschatten wij 
hun capaciteiten om over hun eigen situ-
atie te oordelen en zelf keuzes te maken 
niet. Voorzien van de juiste kennis kunnen 
zij dat namelijk heel goed.



Wie wij zijn
Haags Energie Initiatief is een collectief 
van zelfstandigen uit diverse disciplines:

• energie-adviseurs 
• energie -coaches
• installatieadviseurs
• bewonersondersteuners 
• bewonerbegeleiders
• architecten
• juristen
• e.d.

Met aandacht voor de bewoners worden 
de mogelijkheden van energietransitie 
voor de  specifieke combinaties van 
woning en bewoners ontwikkeld. Een 
oplossing voor uw situatie binnen uw 
budget.Onze  bewonersgerichte benadering is 

inzetbaar voor en bij:

• Huurders
• Eigenaar-bewoners
• Bewonersgroepen
• Verenigingen van Eigenaren
• Woningcorporaties
• Verhuurders
• Maatschappelijke initiatieven
• Gemeenten

Voor wie?

Telefoon: 06 21 840 820
E-mail: info@haagsenergieinitiatief.nl
Web: www.haagsenergieinitiatief.nl
Postbus 1000 (P365)
2260BA Leidschendam


