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Naar een inclusieve Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie voor de wijken 
in de gemeente Rheden; wat is daarvoor nodig vanuit bewonersperspectief?  
31 maart 2022, Ontmoetingskerk, Dieren 
 
Doel van de bijeenkomst 
Tijdens een bewonersavond in de Ontmoetingskerk in Dieren West kwam een groep 
bewoners samen om kennis te nemen van het onderzoek vanuit de gemeente naar de 
wijze van uitvoering als het gaat om verduurzaming van woningen in de Rhedense wijken. 
Er werd een korte toelichting gegeven op een invulling van een zogenaamde 
maatschappelijke diensten organisatie, een organisatie van waaruit de coördinatie van 
deze opgave zou kunnen worden ingevuld. In twee groepen is gekeken in welke 
behoeften vanuit bewoners deze coördinatie zou moeten voorzien. In dit verslag een 
weergave van deze gesprekken. 
 
Wat heeft u als bewoner nodig om aan de slag te gaan met de verduurzaming van uw 
woning en welke ondersteuning zou u daarbij willen?  
Het begint met een goede betrouwbare woningscan.  

Ik heb behoefte aan een beeld van de bekostiging van de maatregelen; welke subsidies 
kan ik krijgen, wat moet ik zelf investeren en wat zijn daar de mogelijkheden? 

Wat wordt in onze wijk de warmtebron en wanneer komt die beschikbaar? Als ik dat weet 
kan ik gaan kijken welke maatregelen ik wil of kan treffen in mijn woning. 

Het huis van mijzelf en dat van mijn buurman is vrijwel identiek, maar onze situatie is 
anders, hij zit in een andere levensfase. Ik vind het belangrijk dat de vraag 
gedifferentieerd kan worden, dat we niet allemaal met dezelfde maatregelen 'worden 
opgescheept' zonder differentiatie naar fase en behoeften. 

Ik heb behoefte aan een bouwfysica advies. 

Mijn zolder moet leeggemaakt worden voor de isolatie, en dat kan ik echt niet meer zelf 
en ik zie er erg tegenop. Daar heb ik hulp bij nodig. 

Ik vind het lastig om commerciële aanbiedingen te beoordelen en ik wil begrijpen hoe 
voor hen het verdienmodel eruitziet voor ik met ze in zee ga. Liever heb ik een 
onafhankelijk adviseur. 

Ik heb behoefte aan een analyse op woningtype, als dat gebeurt op het juiste 
schaalniveau kunnen we leren van elkaar en ervaringen uitwisselen 

Ik krijg tegenstrijdige adviezen voor de vervanging van mijn installatie en heb behoefte 
aan onafhankelijk en betrouwbaar advies. 

Ik wil een installatie ketel huren en zou graag willen dat er een installatiepool is die dat 
kan doen. 
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Ik wil graag een analyse van iedere woningen en voor die woningen een warmte 
transmissie berekening. 

Laat ons weten welke warmtebron in onze wijk gaat voorzien in de warmtebehoefte! 

Ik geloof niet dat wij gebruik kunnen gaan maken van restwarmte, ik zie wel 
mogelijkheden voor geothermie. 

Ik wil graag weten wat ik moet doen om naar een warmtepomp te gaan en zoek een 
goede adviseur. 

Kunnen we ook voorzien in de behoeften van starters of mensen met een kleine beurs! 

We moeten kijken of het mogelijk is om de aanpak te socialiseren, waarbij de lasten 
verdeeld worden zodat ook de lagere inkomens mee kunnen doen. Is een gemeentelijk 
energiebedrijf hier een oplossing voor? 

Ik wil hulp bij het begrijpen welke technologie past binnen mijn woning. 

We moeten gaan profiteren van de meerwaarde van schaalomvang zonder het maatwerk 
uit het oog te verliezen. 

Collectief inkopen gaat ons geld besparen, dat moet worden meegenomen in het proces 

Samen met buren optrekken en collectief zaken aanpakken werkt. En we hebben 
behoefte aan hulp bij het organiseren. 

We houden graag zelf ook invloed op wat er in de woning gebeurt, ik vind het belangrijk 
om een manier te vinden om elkaar daarover te informeren. 

Het moet financieel allemaal kunnen, daar wil ik ondersteuning bij. 

Het is belangrijk om ook koppelkansen te verzilveren als het gaat om verduurzaming van 
mijn woning, en het levensloopbestendig maken bijvoorbeeld. 

Hoe moet het met koeling? 

Álle bewoners moeten bediend worden door de gemeente, vooral voor het laaghangend 
fruit. Het moet niet zijn dat als je niet snel genoeg bent, het al op is. 

Ik wil weten waar ik als huurder aan toe ben, heb behoefte aan meer communicatie 
vanuit Vivare. Nu voel ik me machteloos en kan ik alleen maar afwachten. 

Ik heb behoefte aan meer info en updates over (te verwachte) technologische 
ontwikkelingen. 

Voor het uiteindelijk uitvoeren van maatregelen heb ik behoefte aan een lijst van erkende 
bedrijven. 

Wat mij betreft staat buiten kijf dat er ondersteuning moet komen, de vraag is niet meer 
óf dat nodig is, maar hóe je dat gaat doen. 

Ik zoek goed advies, dat ik zelf ook snap, bij elke stap. En ik moet erop kunnen vertrouwen 
dat dit onafhankelijk advies is. 
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De gemeente moet zich uitspreken over wat de nieuwe warmtebron wordt en wanneer 
die geïntroduceerd wordt. 

Ik heb behoefte aan een lijst met checks, aandachtspunten voor mijn woning. 

Hoe kan ik voorkomen dat ik nu investeringen doe die over 5 jaar misschien niks meer 
waard zijn? 

De lokale aanbieder heeft niet persé overal verstand van en komt misschien wel met 
suboptimale oplossingen. 

 
Wat voor rol kan een M-EDO spelen? 
Deze moet gerund worden door de bewoners zelf, want dat geeft vertrouwen! 

De M-EDO moet de mogelijkheden schetsen of aanreiken, maar niet adviseren wie het 
werk moet gaan doen. 

De M-EDO moet de buffer zijn voor het vertrouwen, door op wijkniveau te opereren en 
veel lokale mensen in te schakelen. 

Een M-EDO kan optreden als een bouwloket in de wijk dat plannen op 
duurzaamheidsdoelen kan toetsen (zoals in Oosterbeek). 

De M-EDO moet casemanager zijn voor de bewoner, vanaf het eerste bezoek tot en met 
het isoleren of aardgasvrij maken van de woning. 

Ik zie een overkoepelende M-EDO voor me voor Dieren, met sub-MEDO’s per wijk.  

 
Korte plenaire terugkoppeling 
Na de gesprekken in de groepen werd een aantal zaken nog plenair teruggekoppeld: 

• Elke bewoner zit in een andere fase en heeft dus ook andere vragen 
• Huizen lijken vaak op elkaar, dus je kunt goed van elkaar leren door ervaringen en 

onderzoeken met elkaar te delen 
• Men wil elkaar graag helpen, maar heeft daar wel ondersteuning bij nodig 
• Iedereen moet mee kunnen doen in een gemeentelijk energiebedrijf en daar is 

een bepaalde mate van socialisering voor nodig 
• Vertrouwen is het sleutelwoord. De gemeente moet duidelijkheid geven over haar 

plannen, bedrijven weten zelf lang niet altijd wat de beste opties zijn of genieten 
niet het vertrouwen van de bewoners, soms op basis van slechte ervaringen 

• Er móet ontzorging komen 
• Huurders hebben het gevoel dat ze buitenspel staan. Wat kan een M-EDO voor 

hen betekenen? 
• Er is meer duidelijkheid nodig vanuit de gemeente en Vivare, nu zitten bewoners 

veel in de wachtstand 


