
 
 
 

Het verhaal van de verduurzaming van 
het Spijkerkwartier 
Eén van de wijken van de stad Arnhem is Het Spijkerkwartier, een wijk die door de demografen 

wordt aangeduid als een stadswijk met uitdagingen. Maar ondanks dat, een wijk die zichzelf aan 

het ontwikkelen is. Niet met grootse projecten of buitenstaanders, maar door de dingen zelf te 

doen. Vanuit het, door de buurtbewoners opgezette, Living Lab Dazo wordt bijvoorbeeld gewerkt 

aan de verduurzaming van de eigen woning. Dat het milieu daar beter van wordt is een extra, het 

gaat om het belang van de bewoners en de wijk. De grote spil in het web is sociaal ondernemer 

Patrick Hoogenbosch, in samenwerking met een netwerk van stakeholders waaronder de 

Gemeente Arnhem en de HAN. In het vervolg zoomen we verder in op de verduurzaming van de 

woningen en het proces van de integratie  in de wijk . 

Verduurzaming van woningen kan op veel manieren. De eerste stap is echter altijd contact maken 

met bewoners. Dit wordt vaak geprobeerd via geschreven tekst en media. Dit is niet de effectiefste 

manier, blijkt uit de aanpak in wijken als het Spijkerkwartier. Uit ervaring is gebleken dat een 

persoonlijke aanpak waarin mensen direct benaderd worden, veel effectiever is. Daarnaast moet 

rekening worden gehouden met het budget van de mensen in de wijk. Om onder andere deze reden 

is gekozen voor samenwerking met TonZon. TonZon is namelijk in staat een programma voor 

verduurzaming te leveren dat aansluit bij het idee om te werken aan een circulaire inclusieve 

wijkeconomie, zoals dat door Dazo wordt voorgestaan. Tegelijk is de benodigde investering beperkt.  

Het Spijkerkwartier is een oude stadswijk. Dit betekent dat de 

infrastructuur niet geschikt is voor groot en zwaar materieel, 

zoals dat vaak wordt gebruikt bij het verbeteren van de isolatie 

van woningen. Het materiaal van TonZon is compact en kan per 

bakfiets worden aangevoerd en met beperkt gereedschap 

worden aangebracht. 

De bakfietsondernemers 

De bakfiets. Een centraal begrip in de verduurzaming van de woningen. De focus ligt bij de man of de 

vrouw op de bakfiets. In het concept van Dazo, het BuurtKlusBedrijf, zijn dit onder anderen 

wijkbewoners die nu een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In dit project wordt deze groep 

opgeleid tot Buurtklusser. De Buurtklussers zijn dus degenen die de werkzaamheden voor de 

verduurzaming gaan uitvoeren en hiervoor opgeleid worden. 

Maar eerst: hoe worden de bewoners meegenomen in de verduurzaming? De Buurtklussers zoeken 

contact met bewoners en bouwen een relatie met hen op. Heel moeilijk is dit niet, het zijn mensen 

uit dezelfde wijk en met eenzelfde achtergrond. Nadat de relatie is opgebouwd, wordt gewerkt aan 

verbeteren van wat al in de woning aanwezig is. Denk hierbij aan uitleg over energiegebruik, 

ventilatie, verwarmen en aansluitend aanbrengen van radiatorfolie en andere voorziening die het 

rendement van het afgiftesysteem verbeteren. Vanuit deze relatie wordt aan de bewoners, indien 

van toepassing, aangeboden ook hun vloer te isoleren met behulp van de materialen van TonZon. In 

totaal wordt uitgegaan van vijf contactmomenten met de bewoners vanaf het eerste contact. In het 
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laatste gesprek, na afronding van het isolatiewerk, gaat de Buurtklusser nog in op eventuele 

vervolgstappen, zoals het opnieuw inregelen van de CV-installatie. 

Om aangesloten te blijven bij de belangen van de Buurtklussers worden zij georganiseerd als een 

groep. Dit zodat er enerzijds continuïteit mogelijk is en anderzijds wensen van de Buurtklussers 

gehonoreerd kunnen worden. Dit zodat de diverse doelen van het Living Lab maximaal gerealiseerd 

worden. In de opleiding van de Buurtklussers zal onder andere TonZon een grote rol spelen, in 

eerdere projecten heeft TonZon namelijk ook al mensen begeleid naar zelfstandig ondernemerschap. 

Nu, 10 jaar later, zijn zij nog steeds actief, waarbij TonZon met hen in contact blijft. Dit geeft 

perspectief dat de ondernemers ook in Het Spijkerkwartier voor langere tijd aan de slag kunnen. Het 

vakmanschap hebben ze, daarbij zijn er nog genoeg woningen om te verduurzamen. Dazo en de 

andere betrokken partijen zijn dan ook blij met de bereidheid van TonZon om hun ervaring in te 

brengen en een deel van de opleiding van de Buurtklussers te verzorgen.  

Vakmanschap 

De Buurtklussers in het Spijkerkwartier zullen vaak nog veel moeten leren. Dit begint met kleine 

quizjes via de RockPit-app, ontwikkeld voor leren op de bouwplaats. De inhoud van de quizjes is 

gebaseerd op kennis van ISSO (het kennisinstituut voor bouw en installatie). Aansluitend vindt 

verdieping en verbreding van de kennis plaats door middel van opleidingen door onder andere 

TonZon en via de RockPit-app. Hierin wordt geleerd om de materialen zoals radiatorfolie en in een 

later stadium vloerisolatie aan te brengen. In deze opleiding wordt ook aandacht besteed aan de soft 

skills, zoals contact leggen met bewoners en bewoners adviseren over energiebesparingen en 

maatregelen. 
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Dit betekent dat de Buurtklussers gaan beschikken over relevant vakmanschap voor de 

verduurzaming van de gebouwde omgeving. Vakmanschap dat door ISSO systematisch is beschreven. 

Omdat het vakmanschap is opgebouwd vanuit de systematische beschrijving is het te erkennen, kan 

het worden vastgelegd en kan het in de toekomst worden opgewaardeerd tot een volwaardig 

diploma. Maar wat belangrijker is: omdat het te erkennen is, kunnen de erkenningen worden 

opgenomen in een register. En hiermee is voor iedereen zichtbaar te maken wie over welk 

vakmanschap beschikt. Met andere woorden: mensen uit het Spijkerkwartier, mensen waarvan 

sommigen een afstand tot de arbeidsmarkt hadden, kunnen de hele wereld laten zien dat ze vakman 

zijn op het gebied de energietransitie. Ofwel: ze hebben een ontwikkeling doorgemaakt van een 

achterstandspositie naar vakmens voor de toekomst. 

Rol van betrokken partijen 

In dit project spelen een groot aantal partijen een rol. Dat maakt dit soort projecten complex en 

vraagt om leiderschap en bevlogen betrokkenheid. En dat is waar RockPit, Dazo, TonZon en Patrick 

Hoogenbosch1 door gekenmerkt worden. Dat ISSO vanuit BUSLeague kan aansluiten betekent dat 

deze partijen en personen gaan beschikken over de juiste methoden en kennis om dit project, waarin 

de wijk zelf aan het verduurzamen gaat, tot een succes te maken.  

ISSO2 levert vanuit project BUSLeague de 

kennis die nodig is voor de quizvragen in de 

RockPit-app om de BuurtKlussers vakbekwaam 

maken. Daarnaast zorgt ISSO voor de 

systematische beschrijving van het 

vakmanschap dat nodig is en zal ze bijdragen 

aan de communicatie richting de gemeente 

Arnhem over het project, de opzet en de te 

verwachten resultaten. 

BUSLeague3 werkt aan het vergroten van vraag 

en aanbod van erkend vakmanschap voor de 

verduurzaming van de gebouwde omgeving. In 

BUSLeague staat de mogelijkheid om vakmanschap te kunnen beschrijven centraal om op basis 

hiervan te erkennen en deze erkenningen op te nemen in een register. Het project Het 

BuurtKlusBedrijf in het Spijkerkwartier past uitstekend in deze doelstelling en biedt een uitstekende 

omgeving voor een pilot, om in de praktijk toe te passen wat in BUSLeague wordt ontwikkeld. 

TonZon4 gaat zoals eerder vernoemd alle materialen leveren tegen een voor de wijk passend tarief. 

Ook zal bij hen de opleiding worden verzorgd, zodat de Arnhemse Buurtklussers maximaal toegerust 

kunnen worden om aan de slag te gaan met de verbetering van de verwarming en isolatie van de 

woningen. 

RockPit5 levert de app waarmee de quizjes, vooral bedoeld als opwarmertje, en ook een deel van de 

opleiding, wordt aangeboden. Maar RockPit is meer: ze werken aan blijvende impact van 

 
1 https://www.linkedin.com/in/patrickhoogenbosch/  
2 www.isso.nl  
3 BUSLeague wordt in Nederland uitgevoerd als onderdeel van BUS NL: www.buildupskillsnederland.nl  
4 www.tonzon.nl  
5 www.rockpit.nl  
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interventies. Met hun Agile Learning leerconcept brengen zij Leren en Innoveren bij elkaar. Het 

BuurtKlusBedrijf is zo’n project waarbij deze methodiek zijn waarde kan bewijzen. 

Dazo (een initiatief van Stichting De Blauwe Wij(k)economie6), nu al volop aanwezig in Het 

Spijkerkwartier, wordt de partij die zorgt voor het organiseren van de experimenten, de capaciteit en 

verbinding met die wijk die nodig zijn voor het project, denk hierbij aan het zoeken en begeleiden 

van de BuurtKlussers, het toerusten van hen met de juiste gereedschappen en jawel, een bakfiets. 

Financiering van het initiatief - de economie van Het Spijkerkwartier 

Er wordt al veel gedaan binnen de wijkeconomie, maar ondersteuning blijft nodig. Daarom werken 

de betrokken partijen veel met subsidies zodat de wijkeconomie wordt aangejaagd. Voor het 

verduurzamen door het BuurtKlusbedrijf heeft de gemeente Arnhem toegezegd om subsidie te 

verlenen per woning waarvan de energierekening met minimaal € 200 per jaar vermindert. Hierbij 

gaat de subsidie naar degene die de verduurzaming organiseert, in dit geval Dazo. Deze kan de 

subsidie dan zo inzetten om het doel met de grootste meerwaarde voor de bewoners en alle andere 

betrokkenen in het Spijkerkwartier te verwezenlijken.  

Bij het werken met de subsidies wordt er zo veel als mogelijk voor gezorgd dat het geld in de 

wijkeconomie uit komt. Daarom wordt Het BuurtKlusBedrijf ingezet. Dit in tegenstelling tot de 

situatie waarin gekozen wordt voor een partij van buiten de wijk: de woning wordt wel 

verduurzaamd, maar de verduurzaming levert verder niets op voor de wijkeconomie: het geld gaat 

dan gelijk naar de ondernemer toe die de woning isoleert. Terwijl het belang van de bewoners en de 

wijk nu juist centraal staat in dit project. 
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6 https://mijnspijkerkwartier.nl/pagina/deblauwewijkeconomie 
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