ONTWERPAANPAK
CRABBEHOF IN BEELD
Wat kan de transitie naar een
aardgasvrije wijk betekenen
voor de toekomst van bewoners?

OVER DE ONTWERPAANPAK

De keuze van Dordrecht
9 juli 2019, vlak voor de zinderende zomer komen
organisaties bijeen in een brede bijeenkomst over de
transitie in Crabbehof. De wijk gaat van het gas af.
De gemeente Dordrecht wil de transitie in Crabbehof
een succes maken, zowel technisch als sociaal, zowel
in de ogen van betrokken partijen als bewoners.
In de eerste helft van 2019 was Dordrecht en in het bijzonder de
wijk Crabbehof een pilotwijk in de ontwerpaanpak Aardgasvrije
Wijken die we voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (hierna BZK) hebben ingezet. Tijdens dit
traject ontstond er in Dordrecht enthousiasme om de ontwerpaanpak voort te zetten. Met plezier zagen wij hoe betrokkenen
geënthousiasmeerd raakten en onze aanpak omarmden.
Ontwerpaanpak in 4 fasen gebaseerd op Frame Innovation van prof. Kees Dorst

Gemeente Dordrecht pakte door. Voor je ligt het verslag van dit
traject. Van het voortraject in samenwerking met het Programma
Aardgasvrije Wijken, en van het vervolg wat wij uitvoerden in
opdracht van gemeente Dordrecht.

Social design voor de energietransitie

Wij hebben ons met plezier ondergedompeld in de warmte van
Crabbehof, in contact met bewoners en professionals die elkaar
hebben gevonden in Eigenwij©k. Met dit verslag geven we jou een
inkijkje in het traject wat we samen met hen hebben doorlopen.

Als je vastloopt in een vraagstuk, en niet meer van hetzelfde
werkt, kan social design je helpen om nieuwe oplossingsrichtingen te verkennen. Social Design is een relatief jong
vakgebied dat zich zowel vanuit de wereld van ontwerp als de
kunst ontwikkelt. De volgende elementen komen in
verschillende aanpakken in Nederland en buitenland terug:

Hanke Nijman (TwynstraGudde)
Marjolein Vermeulen (MV Design)
Jaap Warmenhoven (Matching Futures)

Mensen en hun verlangens en drijfveren staan centraal.
Het ontwerpen van nieuw perspectief (reframing)
Uitproberen en leren (prototypen)

mvdesign.nl

Matching
Futures

Op www.mensenenergie.nl kun je meer lezen over
social design voor de energietransitie.

VOORTRAJECT

ONTWERPAANPAK
AARDGASVRIJE WIJKEN

FEB 2018 VERKENNEN: PROGRAMMA AARDGASVRIJE WIJKEN STAPT IN
In Crabbehof wordt onderzocht hoe je
kunt aansluiten bij de belevingswereld
van bewoners in het aardgasvrij maken
van de wijk. Dat doen we vanuit een
ontwerpaanpak, samen met het
Programma Aardgasvrije Wijken.
Nederland gaat uiterlijk in 2050 van het aardgas af.
Maar hoe doe je dat? In het Programma Aardgasvrije
Wijken werken overheden samen om deze transitie
zo goed mogelijk te ondersteunen. Zij zijn zich er van
bewust dat het aardgasvrij maken van wijken geen
eenvoudige opgave is en impact heeft op iedereen.
Het aardgas vrij maken van de wijk raakt hoe we
onze voeten warm houden, waar onze warme douche
vandaan komt en hoe we koken. Het raakt mensen
in hun huizen. Mensen die verschillen in baan,
inkomen, levensfase. Mensen die verschillen in wat
ze belangrijk vinden, in hoe ze leven en hoe ze naar
de toekomst kijken.
Dus gaan we op onderzoek. Wat betekent het als we
écht aansluiten bij de belevingswereld van
bewoners? Het Programma Aardgasvrije Wijken
onderzoekt met ons hoe een ontwerpaanpak kan
bijdragen aan het verbinden met bewoners in de
wijk. En Dordrecht doet mee.

Het ontwerpend onderzoek
start in de wijk Crabbehof.

MAART 2019 SYSTEEMSESSIE VERSCHILLENDE TIJDLIJNEN WIJKAANPAK
Met wie zijn we gestart?
In een bijeenkomst met professionals
die werken aan de warmtetransitie in
Crabbehof verkennen we wat de
verschillende tijdlijnen zijn in de wijkaanpak, zo leren we wat er speelt in
Crabbehof.
Wat gebeurt er al in Crabbehof? Betrokken
professionals duiken in de tijdlijn van de transitie
in Crabbehof. Ze halen gedachten en uitspraken op
die passen bij de vragen:
- Wat maakt jouw rol in de energietransitie
van de wijk uitdagend?
- Wat is die uitdaging nu?
- Wat was die uitdaging ooit?
- Wat was die uitdaging zopas?
- Wat wordt de uitdaging straks?
- Wat wordt de uitdaging uiteindelijk?
Samen maken we een tijdlijn. Dit is de tijdlijn van
betrokken professionals. Als we er naar kijken
vallen verschillen en overeenkomsten op. Er
bestaan verschillende waarheden: de tijdlijn vanuit
een warmtebedrijf is anders dan de tijdlijn van een
woningcorporatie. De tijdlijn van het sociaal
domein is anders dan het fysiek domein. De één
kijkt verder voor of achteruit dan de ander. En de
tijdlijnen van professionals in Crabbehof zien er
weer anders uit dan de tijdlijn van de minister.
Deze tijdlijnen geven ons inzicht in het verleden en
de toekomst van Crabbehof.

MAART - APRIL 2019 EMPATHISCH ONDERZOEK: SLEUTELFIGUREN & BEWONERS
Hoe ziet de tijdlijn van
bewoners er uit?
We gaan in gesprek met sleutelfiguren en
bewoners van Crabbehof. In open
gesprekken leren we van hun leven. In
empathisch onderzoek brengen we de
belevingswereld, drijfveren en
toekomstbeelden van bewoners in kaart.
Naar welk moment in de toekomst kijk jij uit?
Deze vraag is de start van ons gesprek. En voor alle
bewoners van Crabbehof is dat moment anders.
Iemand kijkt uit naar over 10 jaar: eindelijk rust na
alle transities. Of gezond oud worden en een betere
samenleving in 2045. Een nieuwe flat met balkon
en uitzicht op het groen in 2020. De komst van
vrouw en kinderen naar Nederland in mei 2019. En
iemand leeft in het moment, want als je vrouw
dementeert is vooruitkijken moeilijk. Maar ook
vooruitkijken naar de start van het kampeerseizoen over 6 weken. Of over een week de fiets
versieren voor Koningsdag. In 2021 gaat de oudste
voor het eerst naar de middelbare school.
Sommigen kijken naar vandaag, want het loopt
gewoon op rolletjes of het komt zo als het komt.
Al deze momenten zijn de start van een gesprek.
Een start van een gesprek over wat er toe doet voor
mensen. Waar zij trots op zijn in de wijk, hoe ze
mensen ontmoeten en contact hebben met hun
buren. Uit deze gesprekken leren we wat de belangrijkste thema’s zijn in Crabbehof. Er is een behoefte
aan leren, het op je eigen manier kunnen doen, en
er is behoefte aan warmte en onderling contact.

MEI 2019 REFRAMING BIJEENKOMST
Hoe verbinden we deze
thema’s aan de transitie
naar aardgasvrije wijken?
We herontwerpen het perspectief op de
vraag: dat noemen we reframing. Een
frame bepaalt de manier van kijken naar
de opgave en sluit aan op de thema’s die
leven in de wijk. Daarom ontwerpen we
frames in co-creatie met betrokkenen.
Mei 2019. In de Crabbehoeve hangen tijdlijnen en
bijna 100 uitspraken van bewoners aan de muur.
Op tafels liggen tientallen foto’s van mensen die
uitkijken naar hun moment in de toekomst. Daar
omheen staan gemeenteambtenaren, mensen van
de woningcorporatie, het ministerie van
Binnenlandse Zaken, en wijkorganisaties uit
Crabbehof. Verdeeld in groepen werken ze aan
nieuw perspectief.
We zien bijvoorbeeld geverschap, warmte en
verbinding en onderlinge relaties: “Met valentijnsdag ga ik met 100 bonnen rond, en die deel ik uit”.
We zien eigenwijsheid: “voor ieder is het de heuvel,
voor mij de hobbel”. We zien de behoefte om te
leren: “in Crabbehof zijn mensen op zoek naar
een kans weer mee te doen”.
Waar zien we deze warme verbindingen vaker,
en waar mogen we leren door fouten te maken?
Hoe kunnen we over de transitie naar aardgasvrije
wijken als we op die manier naar de vraag kijken?
Deze stappen stonden centraal in de reframing
bijeenkomst.

JUNI 2019 FRAMES + PROTOTYPING
Tot welke frames zijn
we gekomen?
We ontwikkelen vijf potentiële frames.
Om te weten welke frames aansluiten op de
wijk, moet je ze testen. Studenten van de
Willem de Koning Academie gaan aan de
slag en komen met prototypes naar de wijk,
daarmee ronden we het voortraject af.
Eigenwijkheid: Iedereen heeft zijn eigen leven in de
wijk, met eigen kracht en eigen beleving. Eigenheid
die afwijkt van de norm. Wat nou als we deze
eigenwijkheid gaan benutten? Kunstacademie
studenten ontwerpen een spel om aan te sluiten op
de trots van bewoners, zodat zij de energietransitie
kunnen winnen op een manier die bij hen past.
Fail Forward: Falen, proberen, beter worden.
Hoeveel ruimte is er eigenlijk in de energietransitie
voor falen? Waar zit de ruimte om te leren, en kan
leren een doel zijn van de transitie? Studenten
ontwerpen een wijkwerkplaats, een plek in de wijk
waar je kunt experimenteren en met elkaar kunt
ontdekken.
Andere frames zijn Blijverschap, De (de)centrale
verwarming en de Voordeelmuis. In het testen van
de ontwerpen met bewoners en professionals in de
wijk gaan mensen ‘aan’ op eigenwijkheid, Fail
Forward en de (de)centrale verwarming.
Tegelijkertijd ronden we het ontwerponderzoek voor
het Programma Aardgasvrije Wijken af.

Vervolgtrajec t

wijkleerbedrijf Crabbehof

Oktober 2019 Dordrecht pakt door
Hoe gaan we verder in
Crabbehof?
De gemeente Dordrecht besluit om
verder te gaan en vraagt om de frames
door te ontwikkelen en uit te werken in
prototypes. Om het werkend te krijgen
bouwen we de samenwerking met
systeempartijen op.
We pakken de ontwerpaanpak in Crabbehof door.
Tegelijkertijd is de gemeenteraad benieuwd naar
wat er speelt in de energietransitie. In andere
trajecten horen we vaak: ‘Wat krijg ik als het af is?’
Het antwoord van een ontwerper luidt dan: ‘als ik
dat zou weten, dan zou ik niet meer hoeven
ontwerpen.’ Maar wat vertel je dan aan de
gemeenteraad? In een informatieve sessie nemen
we de raadscommissie mee in de ontwerpaanpak.
We vertellen wat we gedaan hebben, en wat we
van plan zijn. En we vragen hen: hoe wil de
gemeenteraad betrokken blijven? Wordt het een
ontwerpsessie in plaats van een vergadering?
Tegelijkertijd verbinden we met de professionals
die werken in Crabbehof. We koppelen techniek en
sociaal en benoemen de uitdagingen, zo verdiepen
we de opgave nog meer. Want pas als we het
probleem echt goed begrijpen, snappen we
waarom de ontwerpaanpak nodig is. Zo bouwen
we vertrouwen in de aanpak. Want het werkt
alleen als iedereen mee wil doen.

Verliefd worden op het
probleem, voordat we verliefd
raken op de oplossingen

Wat maakt het
zo uitdagend?

Oktober 2019 vervolg empa thisch onderzoek en mee t-up
Welk frame slaat aan?
Met de betrokkenen komen we bij elkaar,
en gaan we gezamenlijk voor een
gecombineerd frame van Eigenwijk en
Fail Forward, het wijkleerbedrijf.
We verdiepen dit frame in gesprekken
met betrokkenen in Crabbehof.
Een frame werkt als mensen onderdeel willen zijn
van dit perspectief. Als ze zelf mee willen doen.
Wat ga jij doen in het eigenwijkse leerwerkbedrijf?
Deze inzichten brengen we samen in een meet-up.
We ontdekken inspirerende plekken die hier bij
passen. Binnen en buiten de wijk. De fietsenmaker
op de dorpstraat, de repairshop of een
energiecafé. We ontdekken experts binnen de wijk
en buiten de wijk. We richten ons op het
expertschap dat al in de wijk aanwezig is, dat je
ook wel eens over het hoofd ziet. In het oog
springende kwaliteiten van informele leiders die
zorgen dat jongeren betere levenskeuzes maken,
dat gezinnen met weinig te besteden toch kunnen
eten of dat de straten er schoon uitzien. Maar ook
verborgen kennis en ondernemerschap, en
onzichtbare netwerken die geactiveerd kunnen
worden.

Samen kiezen we voor
Crabbehof als Eigenwijks
wijkleerbedrijf.

Een nieuw perspec tief voor Crabbehof:

De belofte van
Eigenwij©k is het wijkleerbedrijf van Crabbehof.
Ons uitgangspunt is dat Crabbehof beter kan en moet worden van de
energietransitie, en andere ontwikkelingen in en om de wijk.
Wat beter is, dat weten bewoners: schoner, leefbaarder, economisch
sterker, met meer kansen voor jongeren, socialer, met meer contact
tussen verschillende groepen mensen.
Hoe we dat doen?
Binnen Eigenwij©k leren we van elkaar, op basis van gelijkwaardigheid.
Iedereen kan op elk moment student, expert of allebei tegelijk zijn.
Organisaties die in de wijk werken - van de gemeente tot
energiebedrijven - werken ook mét de wijk.

November 2019 Co-crea tie wijkleerbedrijf
Hoe kan Eigenwij(c)k
Crabbehof er uit komen
te zien?
In een gezamenlijk maakproces geven we
invulling aan het wijkleerbedrijf. Tijdens
een ontwerpsessie verplaatsen we ons in
mogelijke plekken in de toekomst. Hoe
zouden deze er uit kunnen zien?
In de Eigenwijkschool zijn we allemaal leraren en
leerlingen. We leren aan en van anderen over de
toekomst van Crabbehof en de energietransitie.
Samen beschrijven we het soort school en bouwen
we het lesrooster op.
De Eigenwijkwerkplaats wordt geopend. In de
werkplaats leren we door te maken. Het is een
plek waar je mag uitproberen en falen. Hoe ziet de
werkplaats er uit, en waar zou die moeten zijn in
Crabbehof?
In de Eigenwijkwinkel liggen producten op de
schappen die af zijn, of in elk geval klaar om
gedeeld te worden met anderen. Er zijn allerlei
dingen onbekend over de toekomst, maar er zijn
ook dingen die je al weet. Dingen die je nu al in de
aanbieding kunt doen.
De school, werkplaats en winkel nodigen uit voor
veel mogelijke toepassingen. De werkplaats nodigt
uit om te bouwen met taal. Het lesrooster bevat
een fietstocht langs het warmtenet waarin we
kunnen leren over warmte.

Januari 2020 Prototyping: warmtezoekers
Hoe ziet het wijkleerbedrijf
Eigenwij©k er in de
praktijk uit?
We testen Eigenwij©k twee keer in januari
met de warmtezoekers en de
toekomstvertellers. Tijdens de
warmtezoekers gaan betrokkenen uit
Crabbehof samen op pad om te leren van
elkaars expertise over warmte. We fietsen
van de warmtebron, via de warmteleiding
naar een huis in Crabbehof.
Mensen zoeken warmte. We hebben warmte
nodig, anders kunnen we niet leven. Zo lang er
mensen bestaan is dat een feit. Hoe we ons warm
houden, dat verandert nogal eens. Op woensdag
29 januari gingen we op onderzoek uit. Al fietsend
volgen we de warmte vanaf de warmtebron aan
de Baanhoekweg, via de leidingen van het
warmtenet naar een huiskamer in een woning in
Crabbehof. Onderweg komen we allerlei
verschillende experts tegen op het gebied van
warmte. We nodigden de wijk uit om mee te
fietsen en hun kennis en vragen in te brengen.
Waar komt jouw warmte vandaan, nu en straks?
Hoeveel warmte heeft een mens eigenlijk nodig?
Wie zijn de warmtewerkers van Dordrecht?
En wat maakt Crabbehof nu en straks een
warme wijk?

De warmtezoekers

Hoe houden
we Crabbehof
warm?

Januari 2020 Prototyping: de toekomstvertellers
Dit was de route van de
warmtezoekers, maar
wat deden de
toekomstvertellers?
In de eerste werkplaats van Eigenwij©k
maken we de toekomstverhalen van
Crabbehof. De eerste pagina van het
woordenboek van Crabbehof wordt
samengesteld vanuit verhalen uit het
verleden en de toekomst.
Wat is jouw verhaal over de toekomst
van Crabbehof?
Verhalen zijn al heel lang de manier waarop
mensen van elkaar leren, en aan elkaar vertellen
wat er echt toe doet. We halen allerlei ervaren en
net beginnende verhalenvertellers naar de
Crabbehoeve. Saskia is expert in de verhalen die
de gemeente vertelt aan haar bewoners. Willem
zit vol verhalen over het roemruchte verleden van
Dordrecht en Crabbehof. En hoe vertellen
jongeren elkaar eigenlijk toekomstverhalen?
Eigenwij©kse verhalenvertellers en mensen met
ideeën over de toekomst van de wijk werkten
samen in de Crabbehoeve.

Crabbehofs
woordenboek
Boos teleurgesteld,
moeite hebben elkaar
te vertrouwen, geen
persoonlijke berichten
ontvangen, gekwetst zijn
Cohesie wat er gebeurt bij
Kammina, een mix van
mensen
Coke(lijn)straat de
Colijnstraat, sociale
beerput, “daar komen we
niet langs”
Comfort gaat niet over luxe,
maar over leefbaarheid,
warmte in huis,aangenaam
De Witte die blonde stoutert
Eenzaam je leeg voelen,
vanwege verlies, niet meer
zelf willen
Gas(t)vrij aardgasvrij, een
open deur naar elkaar (dat
mist), stoppen met gas
Koud dichte deuren, je zegt
wel gedag, maar weet
verder niet wat er gebeurd,
armoede, stilte, het wordt
steeds kouder

Pantoffel-afstand alles is
hier heel dichtbij
Respect voor wie ik ben,
probeer dat niet over te
nemen, geen straattaal
spreken als het niet bij je
past
Plezier elkaar ontmoeten,
groen en ruim wonen,
bereikbaar, alles is er
wat je nodig hebt, ergens
naartoe kunnen (leven)
Taal leren contact maken,
misverstanden voorkomen,
moeilijk die Nederlandse
taal, het gaat om hoe je
spreekt
Volhouden ik blijf toch gaan,
het kan veranderen, jezelf
geven
Wijkschouw samenhorig
met medebewoners die
zorgen hadden over de
wijk en willen dat het fijn
is, samen met mensen die
beslissingen kunnen nemen

Januari 2020 Leren van wijkleerbedrijf eigenwij©k
Wat leren we van de
warmtezoekers en de
toekomstvertellers?
In twee dagen hebben we getest wat een
benadering vanuit eigenwij©kheid voor
Crabbehof betekent. We hebben getest
samen met mensen die in de wijk wonen en
werken. Van deze mensen hebben wij
geleerd wat werkt in Crabbehof.
Warmte2 De transitie in Crabbehof gaat over
warmte. Het gaat over de fysieke warmte in
huizen, en het gaat over gevoelde warmte.
Besef dat deze twee niet zonder elkaar kunnen.
Gezamenlijkheid is geen gegeven, maar ontstaat
door samen te doen en te maken. Dat vraagt om
openheid en oprecht contact met elkaar.
Crabbehof zit vol met specialisten leren, maar
bestaande leer- en maakprocessen zijn nog weinig
verbonden en worden nog niet altijd gezien en
benut op hun kwaliteiten.
Eigenwij©k heeft het in zich om deze specialisten
leren, gezamenlijkheid en warmte2 volop te laten
werken in Crabbehof. Wij hebben ons met plezier
ondergedompeld in Crabbehof. En vertrouwen
er op dat door te werken vanuit Eigenwij©k,
Crabbehof beter kan worden van de
energietransitie.

vanaf
“Mijn vader belt me
de biljartvereniging
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in Crabbehof. Of ik
n
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r
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verwarming ho
zetten.”
wa
HVC-medewerker,

rmtezoekers

“We hebben echt
contact gemaakt.
HVC leeft zich in in
bewoners, bewoners in
de techniek.”
Hanke, warmtezoekers

“Woensdag was een
mooie dag, maar ik
ben er niet geruster op
geworden. Integendeel.
Vooral om de kosten.
Nee niet omdat er niet
genoeg warmte is.
Die is er zat.”
Bewoner, toekomstvertellers

“ik sprak op de fi
et
Hij had het sterve s met Nino.
nskoud toen
hij bij -10 ⁰C met
collega’s
buiten hard aan
het werk was
om de reserve w
ar
repareren. Zodat mtebron te
w
kou zouden kom ij niet in de
en te zitten”
Bewoner Cr
abbehof, warmtez

“Ik zie nu dat de wijk
echt iets nodig heeft
om beter te worden.
Het kan zo niet verder.”
Oudere bewoner,
na toekomstvertellers

oekers

De belofte van

’Gasvrij, nee
gastvrij!‘
Dat kunnen we
wel meer zijn
Bewoner, toekomstvertellers

Hoe verder

Kansen voor de nabije toekomst

wijkleerbedrijf Crabbehof

in de praktijk

De warmtezoekers

’Wordt hier
echt geen gas
gebruikt?‘

Fietstocht van warmtebron
naar woonkamer

’Wat is de
warmste plek
in je huis?‘

wijkleerbedrijf Crabbehof

Leren door te doen

Niet uitdenken aan de tekentafel, maar samen maken met
de bewoners in Crabbehof.

Iedereen is student én expert
Of allebei tegelijk! Om de transitie te laten slagen brengen we hele verschillende kennis bij elkaar.

Warmte

2

Fysieke warmte in huizen en
gevoelde warmte. Deze twee
kunnen niet zonder elkaar.

Hoe houden
we Crabbehof
warm?
’Ons tochtige
huis isoleren
doen we in
kleine stapjes.‘

De toekomstvertellers
Werkplaats verhalen maken over de wijk

’Gasvrij,
gastvrij!‘
Dat kunnen we
wel meer zijn

‘Welke taal?
Het gaat om
HOE je iets zegt’

Eigenwij©k is een andere manier
van kijken: samen leren hoe
Crabbehof beter kan worden
van de energietransitie.

Anders kijken!
Programma

Subsidieaanvraag
proeftuin Aardgasvrije
Wijken ontwikkelen met een
eIgenwij©kteam; mix van
bewoners en professionals.

De Warmtezoekers tochten
Experts over verschillende
soorten warmte ontmoeten
elkaar. Wie zijn de warmtewerkers van Dordrecht? Van
nu en in de nabije toekomst?

Wij©kschouws met bewoners die zorgen hebben
over de wijk en willen dat het
er fijn is. Samen met professionals die echt beslissingen
kunnen nemen.

Werkplaats Toekomstvertellers EIgenwij©kse taal
maken en verhalen over de
toekomst van de wijk. Jong
en oud bijeen.

Werkplaats Afval Breng de
experts leren bij elkaar: wat
wordt er op dit moment al
geleerd over dit onderwerp?

Kookgas workshops: met
recepten van de thuiskoks
van Crabbehof leren
bewoners hoe het is om te
koken zonder gas.

