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Doel leer- en doekring
Deelnemers werken tijdens de leer- en doekring toe naar een lokaal plan
van aanpak voor de opgave energiearmoede. Het doel is dat iedere
deelnemende gemeente voor de zomer een lokaal plan van aanpak maakt
om mee aan de slag te kunnen. Dat doen we aan de hand van een generieke
routekaart als voorbeeld. Die routekaart is een stappenplan opgebouwd uit
opdrachten, vragen, voorbeelden en tips. Tijdens de leer- en doekring
maken de deelnemers deze zelf specifiek voor hun eigen gemeente.
Daarbij…
• Leren we van experts, bijvoorbeeld op het gebied van monitoring en het
bereiken van inwoners.
• Raken we geïnspireerd door goede voorbeelden van interventies,
projecten en aanpakken elders in het land.
• Wisselen we onderling kennis en ervaring uit.
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Elementen uit de aanpak
ACTIEGERICHT

VERBINDEN

Het programma is actiegericht. We gaan samen aan
de slag en werken toe naar een concreet resultaat:
lokale plannen om energiearmoede aan te pakken.
Daarbij vliegen we kennis en expertise in waar nodig.
Vanuit die kennis maken we de vertaling naar het
‘doen’.

De situatie in elke gemeente is uniek. Waar de ene
gemeente nog in een vroeg stadium van een aanpak
is, is een andere gemeente misschien al verder. Waar
de ene gemeente met name op X een uitdaging heeft,
worstelt de andere gemeente met Y. We verbinden
gemeenten op basis van opgave, vraag en omvang,
zodat ze relevante kennis en ervaring kunnen
uitwisselen.

KENNIS DELEN

VA N G E N E R I E K N A A R S P EC I F I E K

Alles wat we doen en ontwikkelen binnen het traject
delen we met alle Utrechtse gemeenten. Zo bundelen
we onze denk- en doekracht. We vragen de
deelnemers om wat ze al op de plank hebben liggen
te delen met de andere gemeenten. Voor het delen
van documenten maken we gebruik van de
energiewerkplaats.

Onze ervaring is dat generieke contouren van een
stappenplan helpend zijn om snelheid te maken. Het wiel
hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. In de aanpak
van energiearmoede is het daarbij essentieel om de
vertaalslag te maken naar de lokale opgave en context. Zo
kun je écht impact maken om energiearmoede te
verminderen.

Programma
Ons actiegericht programma bestaat uit drie gezamenlijke werksessies afgewisseld met drie Q&A-bijeenkomsten en een verdiepingssessie. Ter voorbereiding op de
werksessies werken wij een beknopt generiek plan van aanpak uit, op basis waarvan de gemeenten hun lokale plan kunnen vormgeven. Zo bieden we de gemeenten houvast
en kunnen zij effectief stappen zetten.

We plannen circa 3 weken
tussen de werksessies. Zo is
er voor deelnemers ruimte
om tussentijds aan de slag
te gaan met acties, maar
behouden we vaart.

Flexibel te plannen:
Verdiepingssessie
bereiken van de
doelgroep
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Tussentijds werken
deelnemers aan acties uit
de sessies die uiteindelijk
leiden tot een lokale
aanpak tegen
energiearmoede.

Tijdens het traject
hebben gemeenten de
gelegenheid om
gebruik te maken van
één dagdeel
strategische
advisering van onze
adviseurs.
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Programma
Individuele startgesprekken
We organiseren met alle deelnemende gemeenten een kort
startgesprek. Dat startgesprek is bedoeld om wederzijds kennis te
maken en om inzicht te krijgen in de lokale situatie en vraag van de
deelnemers. Hoever zijn ze al in de gemeente? Waar ligt de grootste
uitdaging? Wat kunnen zij brengen in deze leer- en doekring en wat
hopen ze te halen? We sluiten met de inhoudelijke invulling van het
programma aan op wat we in deze gesprekken ophalen.
Werksessies
In de werksessies (ieder 2 uur) gaan we samen aan de slag met een
thema. Dat doen we aan de hand van de vooraf opgestelde
generieke routekaart. Zo werken we in een reeks bijeenkomsten
aan de bouwstenen van een lokale aanpak. We vliegen experts in
die ons meenemen in de materie en zoeken goede voorbeelden
elders in het land. We sluiten alle werksessies af met een korte
schriftelijke evaluatie en geven ‘huiswerk’ mee waarmee de
gemeenten tussentijds werken aan hun lokale plan van aanpak.
Q&A’s
In de Q&A-sessies geven we deelnemers de ruimte om met
ons en collega’s van andere gemeenten in gesprek te gaan
over vragen waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Zo
springen we in op de vragen die er zijn.

Verdiepingssessie
Essentieel voor het slagen van een effectieve aanpak tegen
energiearmoede is het bereiken van de doelgroep. Dit zit verweven in
de thema’s van de werksessies. Aanvullend organiseren we een
verdiepingssessie met klimaatpsycholoog en expert energiearmoede
Niels Götz. Tijdens deze sessie neemt Niels de deelnemers mee in de
uitdagingen waar je voor staat in het bereiken van de doelgroep en hoe
je daarmee rekening kunt houden bij het ontwerpen en uitvoeren van je
interventies.
Individuele eindgesprekken
We sluiten de leer- en doekring af met individuele gesprekken met de
deelnemende gemeenten om op te halen wat zij aan de bijeenkomsten
hebben gehad en wat zij nog nodig hebben om hun lokale plan van
aanpak af te maken. Ligt hier nog een mogelijke rol voor de provincie?
Individuele ondersteuning
We bieden namens de provincie ook individuele ondersteuning aan
tijdens het traject. Er is gemiddeld één dagdeel strategische advisering
beschikbaar per individuele gemeente bij de realisatie van lokale
plannen van aanpak. Voorbeelden van strategische advisering zijn een
sparringafspraak, een presentatie bij een college of MT en op
hoofdlijnen reageren op plannen van aanpak.

Thema’s van de sessies

werksessie

werksessie

werksessie

verdiepingsessie

De opgave &
strategie

Inspiratie voor
interventies &
infrastructuur

Monitoring &
sturing

B e reiken van
de doelgroep

• Wat is de opgave in jouw
gemeente?
• Lokale probleem in kaart
brengen aan de hand van
landelijke en lokale cijfers.
• Welke bestaande (beleids-)
uitgangspunten zijn er?
• Hoe kun je daarop aansluiten
met een aanpak van
energiearmoede?

• Welke interventies
(operationeel, tactisch en
strategisch) zijn er mogelijk?
• Hoe kun je aansluiten bij dat
wat er al is? Je begint namelijk
niet op nul (je kunt aansluiten
bij bestaande initiatieven,
projecten, beleid en
opdrachten, maar ook
aansluiten bij de bestaande
sociale kaart)

• Hoe richt je monitoring in,
zodat je tussentijds kan
bijsturen?
• Hoe formuleer je een goede
doelstelling? En hoe richt je
vanuit losse initiatieven en
projecten een coherent
programma met passende
sturing in op het juiste niveau?

• In een effectieve aanpak van
energiearmoede is het bereiken
van de doelgroep essentieel.
• Wie is deze doelgroep? En hoe
kun je de doelgroep bereiken?
Wat is er nodig voor
gedragsverandering? Hoe kun
je dat meenemen in het
ontwerpen van je interventies
en het inzetten van
communicatie?

Deelnemen aan het
programma?
Per gemeente vragen we een duo naar voren te schuiven dat deelneemt aan
de bijeenkomsten: een medewerker uit het sociale domein (armoede,
inkomen, inkomensondersteuning, …) en een medewerker uit het fysieke
domein (duurzaamheid, wonen, …). Een effectieve aanpak van
energiearmoede vraagt immers om een samenwerking van deze domeinen.
Deelname wordt volledig vergoed door de Provincie Utrecht. Voor de
gemeenten zijn er dus geen kosten aan verbonden. Er zijn een aantal
voorwaarden om deel te nemen:
• Akkoord van de ambtelijk opdrachtgever binnen de gemeente.
• Er is een duo (fysiek en sociaal) dat deelneemt en dat voldoende tijd heeft
om buiten het bijwonen van de bijeenkomsten zelf aan de slag te gaan
met het maken van een lokale aanpak (denk aan circa een volle dag
voorbereiding per persoon per werksessie).
• Bereidheid om aan het einde van het traject het plan van aanpak te delen
met andere Utrechtse gemeenten.
Er is binnen de leer- en doekring ruimte voor deelname door maximaal tien
Utrechtse gemeenten. Bij meer animo geldt: wie het eerst komt, wie het eerst
maalt. De leer- en doekring gaat door bij deelname van minimaal vijf
gemeenten. Wanneer we met een grote groep zijn, zorgen we ervoor dat we
tijdens de bijeenkomsten regelmatig opsplitsen in kleinere groepjes, zodat er
voldoende ruimte is om het goede gesprek te voeren.
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Planning
• Week 11: we delen een routekaart met de contouren voor een plan van
aanpak, officiële aanmelding voor leer- en doekring opent.
• 1 april: deadline voor het doorgeven van interesse. Deadline voor
inschrijving volgt op 8 april.
• Week 12 – 14: startgesprekken per geïnteresseerde gemeente
• 8 april: deadline voor inschrijving.
• Week 15 – 22: drie werksessies* en een verdiepingssessie, tussentijdse
Q&A-momenten.
• Na week 22: individuele eindgesprekken

*De vorm van de bijeenkomsten, fysiek of digitaal, bepalen we op basis van
de voorkeur van de deelnemers.
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Klaar voor de start…
De leer- en doekring wordt georganiseerd en begeleid door Geert en Eline
van Hiemstra & De Vries. Vragen? Neem dan contact met ze op.

Geert Lonterman

Eline van Hove

06 46 76 60 10
geert.lonterman@hiemstraendevries.nl

06 41 36 47 56
eline.vanhove@hiemstraendevries.nl

