


IMPACT aan de Zaan

Een pilot in de uitdaging in het verduurzamen van het eigen woningbezit,  huurders te 
ondersteunen in energiebewust gedrag en in het algemeen klimaatvriendelijke keuzes te 

maken
binnen de gemeente Zaanstad.



Bureau voor Durf

• Zorgen voor organisatie en onderlinge afstemming;
• Mobiliseren, motiveren, werven en activeren Zaankanters;
• Afstemming naar samenwerkingspartners op haalbaarheid 

Zaanse samenleving;
• Aanhaken bij Zaans Klimaatakkoord 2019.
• Algemene projectleiding: contact met opdrachtgever, 

beleidsmakers, leidinggeven;
• Communitybuilding: contacten met stakeholders per pilotgebied, 

initiëren, cocreatiesessies/themadagen.



!Woon

• Training door energie-expert aansluitend bij diverse niveaus en backoffice;
• Ondersteuning bij werving 11 energiecoaches;
• Aannemen van aanmeldingen en verdelen onder de coaches;
• Zorgen voor VOG;
• Vrijwilligersvergoeding voor bezoeken uitkeren;
• Training van 2 dagdelen;
• Faciliteren tablet en app;
• Verzorgen van levering bespaarproducten.



KlimaatGesprekken

• Stratenaanpak 
• Informatieavond i.s.m. Duurzaam Bouwloket 
• Workshopreeks van 4 WoonGesprekken
• Uitvoeren stratenaanpak in pilotgebieden (Informatiebijeenkomst en 

WoonGesprekken)
• Opleiden en begeleiden Klimaatcoaches naar zelfstandig werkende coaches



Aanpak

•• Fase 1 – Enthousiasmeren (werven deelnemers)

• Fase 2 – Empoweren (begeleiden deelnemers op individueel en groepsniveau)

• Fase 3 – Borgen (lokaal opleiden EKCI's)



Ben jij een redder, een 
held of een 
avonturier?
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PERFORMANCE

REDDER

HELDAVONTURIER

GEDRAG RESULTAAT

ACCEPTATIE
STAKEHOLDERS
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3 rollen in performance

De redderrol zorgt voor de kwaliteitsdimensie

De heldenrol zorgt er voor dat de kwaliteiten over het voetlicht komen

De avonturiersrol zorgt voor nieuwe kansen en ontwikkeling
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Contextgericht

1. Wijkgericht algemeen:

• Bewonerswerk
• Wijkraden 
• Bewonerscommissies
• Buurtcentra



Heldendom:Netwerkgericht

• Zaankanters voor elkaar: ondersteuning in de werving
• Green Business Club: ondersteuning in de werving
• Albert Heijn: gaan meedenken bij evt. acties
• Zaanradio: 2 keer een radio-interview
• We Spark: vooruitkijken naar evt. samenwerken
• Raadsleden, burgemeester en wethouders: vanuit andere netwerken 

betrokken.



Heldendom: Media

• Rodi media
• Zaans Stadsblad (2 keer)
• Zaans Journaal (4 keer)



Heldendom: Politiek

• Groen Links, PvdA en Rosa.
• 2 Klimaattafel bijeenkomsten



Gelukzoeken 2: de mensen



Gelukszoeken 2. Woningcorporaties:

• Meerdere gesprekken met Parteon, Rochdale, ZVH en Eigen Haard.
• Werkafspraken gemaakt en onderhouden. Vaste contactpersonen.
• Brieven i.o.m. woningcorporaties verzonden





Actief op social media in groepen:

• Je bent een Zaankanter als
• GroenZaans
• Eco aan de Zaan
• Zaanstad Schoon
• Tussen Zuiddijk en Zaan

• Twitter: 23 volgers, 25 tweets
• Facebook: 198 volgers, diverse promo-acties.



Resultaat werving:

• Klimaatcoaches: 20 geworven, 12 gestart, 3 in een andere rol 
ondersteunend, 5 niet gestart 
• Energiecoaches: 17 geworven, 12 gestart, 5 niet gestart
• Buurt: i.s.m. Duurzaam Bouwloket buurten uitgezocht en benaderd 

om pilot te draaien




