
LESSEN UIT HET
HIER OPGEWEKT
SPEL

Intro
Alle gemeenten moeten de aankomende
periode een strategie ontwikkelen over hoe
hun wijken aardgasvrij zullen gaan worden.
Onderdeel van die strategie is ook de
communicatie met bewoners van de
wijken. Om gemeenten te ondersteunen
heeft stichting HIER opgewekt een spel 
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ontwikkeld. Het einddoel van het spel is
dat een groepje bewoners
geënthousiasmeerd is om te starten met
verduurzaming van de wijk. Via 02025
kwam HIER in contact met Martin uit Gein
die graag het spel wilde toepassen in zijn
wijk. X02025 heeft hem gevolgd.



HIER bewonersspel aardgasvrij
Het spel bestaat uit een reeks opdrachten
waarmee de buurt prijzen kan winnen. Het
spel begint met een brief waarin, in het
geval van GEIN, een koploper aankondigt
dat de buurt op termijn van het gas af
moet. Vervolgens worden buurtbewoners
gevraagd om online een typetest in te
vullen. 

Uit die typetest volgt een profiel dat iets
zegt over de houding van de invuller in
relatie tot de energietransitie. De vier typen
zijn: vooruitloper, goedzak, verbinder en
doener. Deze positieve benadering van
bewonerstypen geeft elk soort bewoner
een goed gevoel over wat zijn of haar rol in
de buurt en de energietransitie zou kunnen
zijn. Vervolgens kunnen bewoners door
hun postcode in te vullen ontdekken welke
andere typen er in hun buurt wonen.

Als ze de test hebben ingevuld worden
bewoners uitgedaagd enkele opdrachten
uit te voeren met als doel meer bewoners
mee te krijgen bij de verduurzaming van de
buurt.

Deugden
Het spel is ontwikkeld in samenwerking
met Tertium. Tertium deed onderzoek
samen met de VU naar andere manieren
van communiceren met burgers over de
energietransitie. De aanname is dat de
energietransitie niet per se vraagt om een
vorm van communicatie die aansluit bij
wat mensen nu doen of willen (zoals je
een paar schoenen verkoopt), maar moet
aansluiten op iets wat ze nu niet hebben of
doen maar wel nastrevenswaardig vinden. 

Avontuurlijk. De energietransitie komt
met gave nieuwe technologie en
bedrijven.
Idealen. De energietransitie staat voor
een betere wereld voor volgende
generaties.
Samen. De energietransitie biedt een
kans om samen aan de slag te gaan.
Robuust. De energietransitie moet in
het teken staan van zekerheid en
besparing.

Een deugd is ook iets wat iemand
nastreeft (‘ik ben laf, maar wil graag
moedig zijn’) maar niet per se al heeft
bereikt. Door de energietransitie te
presenteren als een manier om deugden
die je belangrijk vindt te verwezenlijken,
wordt het voor mensen interessanter om
zich ervoor in te spannen of betrokken bij
te voelen. Deze deugdentest resulteert in 4
houdingen ten aanzien van de
energietransitie:

Door deugden tegenover elkaar te zetten in
zogenaamde positieve dilemma’s kan er
gemeten worden welke deugden mensen
nastrevenswaardig vinden. Deze deugden
en positieve dilemma’s vormde de basis
voor de typetest van het HIER spel.

Edith: “Ik vind dat windmolens het landelijk

karakter aantasten en we beter voor

zonnepanelen parken kunnen kiezen.”

Yaïr: “Zonnepanelen parken nemen veel

ruimte in beslag. Liever uitzicht op één

windmolen, dan blijft er meer ruimte over

voor andere dingen.”

Positief dilemma: 

Deugden test zelf doen?

Ga naar: https://deugden.tertium.nl/



Voortgang Gein
Het spel is al door veel gemeenten
gebruikt om enthousiasme te kweken voor
de energietransitie in hun wijken. Maar het
initiatief kwam steeds vanuit de gemeente.
Het zou ook interessant zijn, zo dachten
wij, om eens een buurtbewoner zelf het
initiatief te laten nemen.

Via het energieontbijt kwam HIER
opgewekt in contact met Martin uit Gein.
Martin was enthousiast en wilde graag het
spel opzetten in zijn buurt. Martin bleek
meteen een energieke en effectieve
trekker van het spel in zijn buurt. Zo kwam
hij zelf met het idee de flyer te ontwerpen
die paste bij de buurt en er niet te ‘hip’
uitzag omdat dat zijn buurtgenoten niet
zou aanspreken. Daarnaast wilde hij
graag een kennismakingsborrel
organiseren, wat niet perse een van de
opdrachten was. Helaas kon door corona
de borrel niet doorgaan en moest het spel
in Gein op een lager pitje gezet worden.
Maar HIER heeft wel lessen kunnen
trekken uit Gein en Martin zijn
enthousiasme. Als de gemeente alleen
trekker is in de buurt komt het vaak
slechter van de grond, dan de goede eerste
stappen die Martin nam. In het vervolg
willen zij altijd gaan werken met een
enthousiaste kartrekker uit de buurt zelf. 

Geleerde lessen
In de energietransitie wordt vaak van
bewoners gevraagd om te investeren in
veranderingen in hun eigen buurt en huis,
die ze niet helemaal overzien en ook
niet helemaal begrijpen. Veel van die
projecten vragen wel van burgers om een
actieve rol aan te nemen. Maar voor
burgers is het niet makkelijk om die rol te
snappen en wat het van ze vergt. Het
mooie aan het koplopers spel is dat
bewoners alvast een beeld krijgen van wat
nu een concreet initiatief (van het gas af)
van ze vraagt. Kunnen ontdekken en
enthousiast worden, en door letterlijk te
spelen vast een ervaring op kunnen doen
met de toekomstige realiteit. Wij denken
dat die ervaring bijdraagt aan het
draagvlak voor daadwerkelijk transitie
projecten (‘het echie’).  Omdat het de
veranderingen concreet maakt. 

Door de koplopers i.p.v. gemeente
ambtenaren aan het stuur te zetten van het
spel, wordt in het beste geval meteen een
kopgroep van actieve burgers die zin
hebben om aan de slag te gaan gevormd.
Ze leren samen te werken en iets over hun
toekomstige botsingen.
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