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Gebiedsgericht SLIM:
“Als het in Gaasperdam kan, kan het overal!!”
Dr. Anne Stijkel en Drs. Ing. Gerwin Verschuur, namens alle Partners
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Proloog: de gedeelde maatschappelijke gebiedsopgave centraal.
Van Stichting naar Coöperatie(s)!
“10 jaar lang heb ik vooraan gevlogen, o.a. samen met Pauline Westendorp met het project
‘Wij krijgen Kippen’ (2010-2012, nationaal gefinancierd): ‘van binnen uit’ doen en leren in
proces- en systeeminnovatie in de energietransitie, in Stadsdeel Zuid. Ik deed dat steeds
vanuit Stichting Cocratos (een opleidings- en onderzoeksinstituut in vernieuwende
duurzaamheidsconcepten ontwikkelen EN implementeren, door mij opgericht in 2006). Als
procesinnovatie kwamen we met ‘gekanteld’ werken (als Leef- EN Systeemwereld):
SAMENwerken in gelijkwaardigheid en wederkerigheid, in plaats van top-down OF bottomup. Paulien doet dat stadsbreed nog in Netwerk 02025, ik vooral in Zuidoost vanuit
Cocratos, waar ik zelf ook al 25 jaar woon, samen met medebewoners en medebedrijven en
organisaties alhier, en kwam met vernieuwende concepten een aanpakken als Besmettelijke
BUURTkracht, GroenGas als derde weg naar Aardgasvrij en Donut Deals1. Steeds met
mooie Partnerschappen, want samen komen we verder. Denk ook aan het ‘Gaasperdam
SLIM naar QuickFit Aardgasvrij’ project, van mei 2019-dec 2020, waarin we zulke
schitterende resultaten hebben behaald, zoals de driemaands cursus ‘Leven Lang Leren’
voor mensen in uitkeringssituaties om ze van betekenis te laten zijn in de buurt, al dan niet
in de vorm van een buurtbaan (in opdracht van WPI). Of in de Donut-Deal ‘GFE in
samenbeheer’ (deal met de gemeente in de vorm van een opdracht i.p.v. subsidie). In het
rattenplan, in combinatie met de minivergister (ook een Donut-Deal, met opdracht vanuit de
gemeente). We richtten in september jl. de lokale Coöperatie ‘de Groene Hub’ op,
voortgekomen uit Cocratos, mede dankzij Stichting DOEN. Vanuit de Groene Hub als
‘hotspot’ gebeurt het nu, daar wordt lokaal geleerd EN vooral ook gedemonstreerd dat het
ook echt anders kan, en hoe: Gaasperdam gezond en duurzaam in de benen, met kleine en
grote oplossingen, met arm en rijk, huur en koop, binnen en buiten, ook op het gebied van
voedsel, groen en afval! Zo werken we – heel concreet - ook middels broodnodige
doorbraken aan echte systeeminnovaties.
Op die brede ervaring willen we met REACT-EU gelden doorbouwen, weer door al doende
te leren en al lerende te doen. Maar nu is het ook voor mij (inmiddels 65) de tijd om iemand
anders vooraan te laten vliegen, en zelf een stukje meer in de luwte te gaan, om dit
‘complex van transitieprocessen’ vol te kunnen houden. En daarom vliegt Gerwin Verschuur
vanuit Energie Samen op mijn verzoek nu vooraan, de jongere versie van mij. Met hem heb
ik al sinds 2003 (nadat hij in 2004 een mooie postdoctorale jaartraining bij mij heeft mogen
volgen in cocreatiewetenschappen) mooie cocreaties gerealiseerd en gefaciliteerd. En dat
willen we met nog meer mooie partners, zoals Eigen Haard, die ook echt dat ‘anders
werken’ wil, zoals bij de VvE’s Senso I & II, waar we in ruim drie maanden met de
bestuurders van de VvE (bewoners!) onlangs tot een GO gekomen zijn om met bewoners
van 935 woningen – boven op hun al geplande renovatie - zonder extra kosten ook nog
aardgasvrij te worden. En zo ook met de Hogeschool Utrecht, die op dit gebied met hun
jonge mensen en hun docenten ook ‘anders leren’ wil: de lerende context!

1
Een Donut Deal is een set van werkafspraken tussen twee of meer organisaties die samen in een complexe
maatschappelijke opgave tenminste 1 thema van ‘de buitenkant’ van de donut van Kate Raworth’ (het ecologisch plafond) en
tenminste 3 thema’s van ‘de binnenkant van de donut’ (het sociaal fundament) gelijktijdig en integraal aanpakken. Zo kom je
(een gebied, een organisatie, bedrijven, mensen) meer en meer ‘in de donut’; gezond en wel, voor mens en aarde!
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Omdat de EFRO-verantwoording een specifieke professionaliteit vraagt, hebben we voor dit
lokale project nu onze landelijke grote broer “Energie Samen” ingeschakeld (de Coöperatie
van Coöperaties) als penvoerder. Zij hebben een grotere en sterkere organisatie, en Gerwin
Verschuur werkt daar al. Ik ga daar straks ook in dienst, als ‘de geestelijke hoeder van
Gebiedsgericht SLIM’. Wat wij lokaal leren, vertalen wij door naar ‘de landelijke context’. Zo
besmetten wij vanuit Gaasperdam ook andere buurten in Nederland op een positieve
manier. En omgekeerd, wat Energie Samen al weet aan mooie voorbeelden elders,
‘vertalen’ we naar de lokale context van Gaasperdam. Gerwin Verschuur en ik coachen dus
samen van daar uit de Groene Hub EN alle andere partners die daar omheen staan. Want
ja, het maatschappelijk geld dat aan ons wordt toevertrouwd willen we zo optimaal mogelijk
inzetten voor het welzijn van de Gaasperdammers. Met een gezonde, duurzame
bedrijvigheid in de donut-economie, waarin iedereen die dat wil ook een betekenisvolle
bijdrage kan leveren. En, hoe mooi ons plan ook: onze ervaring heeft ons geleerd dat als we
open staan voor de onverwachte kansen en die pakken, er nog mooiere resultaten ontstaan
dan gepland.” (Anne Stijkel)
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I Gebiedsgericht SLIM start met een aanpak ‘SLIM samen redzaam”
Om bewoners van Gaasperdam ‘gezond en duurzaam in de benen’ te krijgen richting een
duurzame samenleving is door Cocratos in samenwerking met verschillende partners al een
aantal jaren ervaring opgedaan met een vernieuwende aanpak die zijn vruchten blijkt af te
werpen. De vernieuwende aanpak stelt de bewoners van Gaasperdam centraal, en begint
bij wat bewoners zelf beweegt om in actie te komen. Door aan te sluiten bij de
belevingswereld van de bewoners zelf en de beweging ‘van binnenuit’ te versterken, leiden
zorgen tot ideeën, ideeën tot plannen, plannen tot projecten, en projecten tot organisaties en
bedrijvigheid. Op deze manier nemen bewoners eigenaarschap voor hun eigen problemen
en oplossingen. Veel bewoners kunnen het niet alleen, maar willen het wel graag doen met
mensen die zij kennen en vertrouwen. Deze bewoners hebben steun nodig van lokale
organisaties en personen, die samen, schouder aan schouder, de wijk willen opbouwen. Het
project ‘Gebiedsgericht SLIM’ is een volgende logische stap in het proces dat jaren geleden
in Gaasperdam is ingezet met “Besmettelijke BUURTkracht” en “SAMENredzaam”.
Gaasperdam is kansrijk omdat deze gecombineerde aanpak “SLIM SAMENredzaam” in
deze wijk is ontwikkeld en beproefd. Uiteraard lukt niet alles wat wordt geïnitieerd, want niet
elk ‘zaadje’ vindt een vruchtbare bodem om te groeien en te bloeien. Maar bewoners en
lokaal gewortelde organisaties kunnen er samen wel voor zorgen dat de randvoorwaarden
voor hun mooie initiatieven beter worden. Zodat zij hun eigen leven en ook de leefbaarheid
van de wijk in eigen hand kunnen nemen.

II Gebiedsgericht SLIM zet een belangrijk stap vooruit: Van projecten naar
bedrijvigheid
Bewonersinitiatieven starten vanuit een idee; dat wordt dan een project. Veel projecten
stranden omdat ze niet doorgroeien tot een organisatie met bestaansrecht en een gezond
verdienmodel. Duurzame ontwikkeling van Gaasperdam betekent dat je met elkaar op zoek
gaat naar ‘waardering’ (ook financieel) voor waarde die wordt gecreëerd. Als je de bewoners
mobiliseert om waarde te creëren voor de wijk, wil je ook dat bewoners in staat worden
gesteld om daarvan de vruchten te plukken, op het moment dat de waarde wordt erkend en
een prijs krijgt. Coöperatie de Groene Hub is opgericht om kansrijke initiatieven van
bewoners, op het moment dat ze gaan groeien, samen ondernemend voort te kunnen
zetten. Bewoners helpen elkaar en zetten elkaar in hun kracht. De coöperatie is een
vereniging van ondernemende bewoners en bedrijven, die waarde creëren door
Gaasperdam te verduurzamen. Duurzame ontwikkeling is daarmee echt van en voor de wijk.
Het project Gebiedsgericht SLIM gaat Coöperatie de Groene Hub in staat stellen om door te
groeien tot een professionele onderneming van wijkbewoners, met kleine en grote
verdienmodellen. De energietransitie biedt kansen voor lokale verdienmodellen omdat er
jaarlijks veel geld de wijk uitvloeit in de vorm van energiefacturen, en omdat er urgentie is
om klimaatverandering te stoppen en de sociaal-economische positie van bewoners en
MKB-bedrijven te verbeteren.

III Resultaten van Gebiedsgericht SLIM sluiten aan bij gemeentelijke doelstellingen
Omdat twee van de vier wijken in Gaasperdam Ontwikkelbuurt zijn, is in de eerste plaats
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aansluiting gezocht bij de doelen van de ontwikkelbuurtenaanpak. Daarnaast sluit
Gebiedsgericht SLIM natuurlijk aan bij gemeentelijk beleid op gebied van klimaatneutraal en
circulair.
Doel: Verbetering van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en gebouwde
voorzieningen
Voorbeelden m.b.t. de woning zelf zijn Donut deal 1 (gordijnen naaien en/of isoleren) en
Donut deal 2 (QuickFix Brigade: simpele isolatiemaatregelen a eenmalig 350 Euro om de
energierekening met 30 Euro per maand omlaag te krijgen).
Met buurtbewoners, Stichting Pracht en Kracht, Buurtwerkkamers ZO, ROC, Techniasium Ir.
Lely Lyceum.
Een voorbeeld m.b.t. de leefomgeving is Donut Deal 3 “GFE in samenbeheer”, dankzij een
opdracht van de gemeente: medio 2021 gaan 20 GFE-buurtbakbeheerders verspreid over
Gaasperdam elk een gemeenschap vormen met 30 huishoudens om hun GFE apart in te
zamelen. 600 huishoudens aan het werk, binnen en buiten!
Met: buurtbewoners, studenten hogeschool (HU+HVA), Groene Hub, gemeente Amsterdam
(afval en grondstoffen), Pantar/Werkbrigade.
Doel: Verbetering van de leefbaarheid
Een voorbeeld is Donut Deal 4: Oplossen rattenplaag door organisch afval (voedsel voor
ratten) te vergisten en er energie van te maken. Een mooi voorbeeld van koppelkansen
pakken. Dankzij een opdracht van de gemeente Amsterdam (ontwikkelbuurten) zijn hier in
feb 2021 al afspraken over gemaakt met de partners. Nu de vergunning nog…..
Met: winkeliers, buurtbewoners, studenten ROC, studenten hogeschool, technasium Ir. Lely
Lyceum, Groene Hub, basisschool de Morgenster, gemeente Amsterdam (stadsdeel
Zuidoost, gebiedsontwikkeling Zuidoost), Hoorne Vastgoed (eigenaar winkelcentrum). In een
later stadium haakt ook Eigen Haard aan, alsook de huurdersvereniging.
Doel: Verbetering van de sociaal-economische positie van de buurt en haar bewoners
(Beschreven in WP2 sociale transitie)
We werken toe van 2 naar 12 Donut Deals. In elke deal 20 deelnemers, dus 12*20 = 240
actieve deelnemers.
Dankzij een opdracht van stadsdeel ZO (sociaal domein/WPI) geven we anno 2021 voor de
tweede keer de driemaands cursus ‘Leven Lang Leren’: we nemen initiatieven van
buurtbewoners als uitgangspunt en verbinden die deels met de pilot ‘buurtbanen’.
Deelneemster Nancy uit de eerste cursus organiseerde een reeks van 13 workshops: ‘Van
voedselbankpakket naar voedselbanket’. Zo komt ieder tot bloei.
1000 bewoners nemen deel in de Groene Hub aan ‘slimme markten met workshops’, welke
enkele jaren geleden ook al werden georganiseerd. Nu kan dat in Groene Hub, die zelf een
demonstratieplek is van duurzame technieken en aanpakken, zoals de QuickFix-aanpak
(voor eenmalig 350 Euro aan kleine maatregelen 30 Euro op je energierekening besparen).
50 sleutelpersonen uit de wijk worden tot kwartiermakers opgeleid die vervolgens in eigen
omgeving tafelsessies houden in ‘SLIM samen redzaam’, daar komen dan 1000 volgers uit.
500 deelnemers aan trainingen, cursussen of spreekuur in de Groene Hub.
50 energie coaches die bewoners begeleiden met energiebesparing en duurzame opwek
(van Quick-Nix tot Quick-Fit Plus).
3500 bewoners (inclusief VvE’s) worden actief betrokken bij de coöperatie de Groene Hub
(10% van alle bewoners).
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Met: gemeente Amsterdam (Pantar, Werkbrigade & WPI, Stadsdeel Zuidoost), ROC,
bewonersgroep Holendrecht Schoon Zo Gewoon, Buurtwerkkamer, Groen PlatVorm
Zuidoost, !Woon, Hogeschool Utrecht.
Doel: Koppeling van stedelijke ontwikkelingsgebieden met strategische buurtontwikkeling
(Beschreven in WP3 democratische transitie)
Strategische buurtontwikkeling betekent dat buurtbewoners meer zeggenschap hebben over
de buurtontwikkeling, dat hun problemen serieus worden genomen, dat ze worden
meegenomen in de oplossingen en zelf mogen meewerken aan de oplossingen.
Kern van de aanpak is dat we bruggen bouwen en allianties maken tussen
bewonersinitiatieven en grote spelers. Het Project Gebiedsgericht SLIM maakt mogelijk dat
Coöperatie de Groene Hub in dat samenspel met formele organisaties een steeds
professionelere speler wordt. Daardoor ontstaat een meer integrale samenwerking tussen
initiatiefnemers uit de wijk zelf en gevestigde partijen die al actief zijn in Gaasperdam. Door
betere samenwerking wordt meer impact gerealiseerd. Dit sluit helemaal aan op ‘de
buurtstudie Holendrecht’, alsook op het ‘Masterplan Zuidoost’ met daarin de ‘hotspot
aanpak’. Uitgangspunt in deze aanpak is een brede alliantie van partijen met een integrale
samenwerking met het gebied en de buurtbewoners. De ontwikkeling van coöperatie de
Groene Hub is cruciaal om actieve buurtbewoners in positie te brengen voor dat samenspel.
Daarnaast is het nodig om barrières weg te nemen die doorontwikkeling van waardevolle
buurtinitiatieven in de weg staan. Dat betekent kansen zien om waardecreatie te verbinden
met verdienmodellen voor bewoners. Als we zeggen: ”afval is grondstof en heeft waarde”,
dan wordt de vraag van bewoners van Gaasperdam: “mogen wij die waarde lokaal
verzilveren en gebruiken voor de opbouw van de wijk?” Voorbeeld: “mogen wij organisch
afval in de wijk zelf vergisten en tot waarde maken?” Soms zijn dan systeemdoorbraken
nodig omdat het nu nog anders is georganiseerd, en waarde uit het gebied weglekt. Dat zal
regelmatig ook ‘schuren’…..
Met: Groene Hub, gemeente Amsterdam (Stadsdeel Zuidoost, gebiedsontwikkeling
Zuidoost), en alle hiervoor genoemde partijen.
Doel: Verbetering van de energetische kwaliteit (duurzaamheid) van de woningen waaronder het Aardgasvrij maken van bestaande- en nieuwbouw (Beschreven in WP4
technische transitie)
Wij werken in dit project uitsluitend met de bestaande bouw. Met isoleren en met eigen
opwek realiseren we 15-20% CO2 reductie.
Collectieve inkoop (zonnepanelen en isolatie) deden we al in 2020 met meer dan 1.000.000
Euro omzet. Dat gaan we zeker weer doen, mogelijk ook voor hybride warmtepompen
(verzoek bewoners).
Van klein naar groot werken! Klein: QuickFix-Brigade en Groot: 935 woningen van de Vve’s
Senso 1 en 2 in Holendrecht; gevelrenovatie met 260 woningen (Climate Kic-aanpak) in
winkelcentrum Reigersbos.
Aardgasvrij maken van woningen: concepten verbinden met deelgebieden en bewoners; 3
buurtwarmteprojecten in bestaande bouw. We mikken in de looptijd van het project op totaal
1500 woningen in de projectontwikkeling, maar vermoedelijk nog niet ‘in uitvoering’.
Met: Eigen Haard, VvE’s, !Woon, gemeente Amsterdam (Amsterdam Aardgasvrij,
gebiedsontwikkeling Zuidoost, stadsdeel Zuidoost), Klimaatmissie, Alliander, Groene Hub,
ESCOM, Hogeschool Utrecht.
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IV Gebiedsgericht SLIM heeft blijvende effecten in Gaasperdam en is inspiratiebron
voor vergelijkbare wijken
Duurzame ontwikkeling is niet abstract of ver van mijn bed. Het is heel concreet en het komt
voort uit gedrag van mensen en van organisaties. Uit wat ze bewust of onbewust doen of
juist nalaten te doen. Duurzame ontwikkeling heeft dus bewustzijnsontwikkeling,
gedragsverandering en systeemverandering in zich. Dat betekent dat het lerend vermogen
van bewoners en organisaties wordt aangesproken. Om die reden is er in Gebiedsgericht
SLIM ook zoveel aandacht voor individueel en gezamenlijk leren. Want daardoor ontstaat
blijvende verandering van bewustzijn, van gedrag en van samenwerking tussen partijen.
Een belangrijk punt in het leren is de bereidheid om te leren, en om te reflecteren op je
eigen handelen als persoon of als organisatie. Een spiegel is niet altijd comfortabel. Het is
eenvoudiger om je om te draaien en de ander verantwoordelijk te houden voor zijn of haar
gedrag. In Gebiedsgericht SLIM gaan we deze confronterende spiegels niet uit de weg.
Want we staan voor ‘Gaasperdam zelfbewust duurzaam in de benen’!
Voor zover we onderzoek doen in Gebiedsgericht SLIM is dat erop gericht om de
wijkbewoners en Gaasperdam vooruit te helpen. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt
en voortgebouwd op concepten en praktijken die elders in ontwikkeling zijn. De
onderzoeksvraag daarbij is dan hoe deze concepten en praktijken in de context van
Gaasperdam werkzaam kunnen worden. Het gaat bovenal om een (onder-)zoekende
houding: “hoe kan het wel”, met de mensen en organisaties die daarin actief (willen) zijn.
Dus voor zover wij bureaustudies doen, bijvoorbeeld rond systeemintegratie, zijn die erop
gericht om concrete verdienmodellen voor Gaasperdam te vinden en toe te passen. De
organisaties die betrokken zijn bij Gebiedsgericht SLIM brengen zelf ook waardevolle
concepten en praktijken in. Energie Samen bijvoorbeeld heeft verspreid over het land al veel
ervaring opgedaan met bewoners betrekken bij de warmtetransitie. Maar nog niet eerder in
een wijk met een zo grote diversiteit aan bewoners als in Gaasperdam. Ook andere partijen
brengen concepten in die elders ontwikkeld zijn, maar die door middel van praktijkgericht
onderzoek specifiek gemaakt zullen moeten worden om te kunnen passen bij de
omstandigheden in de wijk en de diverse stakeholders, zowel bewoners en professionals.
Deze concepten zijn dan wellicht in een pilot uitgeprobeerd, maar nog niet
gestandaardiseerd zodat zij in alle omstandigheden zomaar kunnen worden uitgerold.
We zullen samen met de bewoners van Gaasperdam gaan leren wat die concepten in
Gaasperdam waard zijn, en ze al doende lerend aanpassen. De concepten en praktijken
van Energie Samen zullen verrijkt met de ervaringen van Gaasperdam ook elders effectiever
zijn. Het zelfde geldt voor de Donut Deals, die in Gaasperdam ontwikkeld gaan worden in
Gebiedsgericht SLIM. Het gaat de bewoners en de organisaties die daar omheen staan iets
leren, het gaat blijvend bijdragen aan een duurzamere samenleving. En het gaat anderen
inspireren om het voorbeeld van Gebiedsgericht SLIM te volgen.
Tot slot: Beelden zeggen meer dan duizend woorden!
En daarom ons advies: zie – alvorens verder te gaan - eerst het filmpje:
https://youtu.be/mlstWfBSp7A en de volgende beeldende presentatie.
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