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Het thema ‘Wijken met Nieuwe Energie’ is door 
Stroomversnelling opgezet om koplopers te 
ondersteunen en om gezamenlijk de wijkaanpak de 
komende jaren tot een succes te maken. Met elkaar 
ontwikkelen we de knooppuntenkaart.

Om de transitie naar een CO2 neutrale woningvoorraad effectief 

aan te pakken is het van belang oplossingen op wijkniveau af 

te stemmen. Op wijkniveau wordt namelijk besloten op welke 

manier bewoners van warmte worden voorzien ter vervanging van 

verwarmen door het gebruik van aardgas. Dit heeft grote impact 

op bewoners, corporaties, particuliere eigenaren, maar ook op 

netwerkbedrijven en gemeentelijke diensten. 

De knooppuntenkaart 
De knooppuntenkaart geeft inzicht in belangrijke keuzemomenten 

door het expliciet maken van de consequenties van een keuze 

en door afhankelijkheden met andere partijen te benoemen. 

Een overzicht van cruciale beslissingen – knooppunten – in een 

wijkaanpak, zorgt ervoor dat alle betrokkenen zich bewuster zijn van 

de gevolgen van hun keuzes en dus betere keuzes kunnen maken. 

Een canvas als basis
Startend vanuit de modellen van Energie Samen, Smart Energy City 

en Stroomversnelling is een basismodel ontwikkeld. Het basismodel 

is een canvas, opgebouwd uit twee assen (zie figuur 1):  

1. In de tijd zes fases van de wijktransitie

2. Doelstellingen A t/m E die parallel nagestreefd worden om de 

wijkaanpak succesvol af te ronden

Op dit canvas worden de knooppunten gezet. Knooppunten zijn 

keuzemomenten die een bepalende invloed kunnen hebben op de 

uitkomst van de wijkaanpak, zie figuur 2 voor enkele voorbeelden.

Vraagstukken die niet op wijkniveau opgelost kunnen worden en 

dus buiten het canvas vallen, maar die wel van doorslaggevend 

belang kunnen zijn voor het welslagen, worden als lobbypunt 

geagendeerd door Stroomversnelling.

 

Figuur 1: Canvas van de knooppuntenkaart: vijf doelstellingen voor een succesvolle wijkaanpak
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Figuur 2: Voorbeeld van knooppunten op het canvas

Uitwerken van knooppunten
Per doelstelling A t/m E worden knooppunten verder uitgewerkt in 

een multidisciplinaire groep van ervaringsdeskundigen en experts. 

Ieder knooppunt wordt uitgewerkt op basis van hetzelfde format:

• Wie is verantwoordelijk voor de keuze en wie zijn de 

betrokkenen?

• Links naar instrumenten of data-bronnen die kunnen helpen in 

de afweging (of actie)

• Consequenties van de keuze; welke deuren openen of sluiten 

door de keuze?

• Een of meerdere casussen die het knooppunt illustreren en 

zorgen voor het ‘oh ja’ effect

Meedoen en informatie
De basis van het model is in 2018 ontwikkeld op initiatief van 

Gemeente Assen, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Apeldoorn, 

Stadlander, Klimaatmissie Nederland, Reimarkt, Woningwaard, Dietz, 

Aveco de Bondt, Stedin, HOOM, Eigen Haard en Squarewise. 

In 2019 werken we met een bredere groep van partijen - betrokken 

bij de transitie van wijken - aan het invullen van de knooppunten. 

Ook geven we vorm aan de verspreiding van het model in de markt 

in de vorm van tools, publicaties, trainingen en seminars. 

Wil je meedoen met dit thema? 

Meld je dan bij Klaas Vegter - kvegter@stroomversnelling.nl
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