
 
PRAKTIJK  
KLIMAATKLUSSERS VOOR HUISEIGENAREN MET EEN SMALLE BEURS 
 
Omschrijving 
Ook op het terrein van natuur, milieu en duurzaamheid ontstaan nieuwe initiatieven. Te denken valt 
aan het initiatief Klimaatklussers: www.klimaatklussers.nl in Tilburg. Het betreft een initiatief van vijf 
burgers die, om subsidie van de gemeente te kunnen ontvangen, een stichting hebben opgericht. 
Deze - oudere - vrijwilligers helpen mensen met een eigen woning maar met een smalle beurs. Doel 
is om hun huis op te knappen, vaak op weg naar een klimaatneutrale woning. 
 
Wat zou ook kunnen? 
Dit is een sympathiek initiatief. Het leent zich voor een aanpak waarbij meer huiseigenaren met een 
smalle beurs kunnen deelnemen.  
NME-ers zouden, wanneer ze zo’n initiatief op het spoor zijn gekomen, erover kunnen nadenken wie 
ze daarbij eventueel nog kunnen inschakelen. En opbouwwerkers zijn op de hoogte van de sociale 
kaart; ze kunnen behulpzaam zijn bij het opsporen van deze huiseigenaren en daarbij 
buurtorganisaties betrekken. De vijf 60+-ers zullen echter de toestroom van werk niet aan kunnen en 
de huiseigenaren zullen in het algemeen diverse deskundigen niet over de vloer willen hebben. NME-
ers kunnen contact leggen met de klimaatklussers, met wie ze samen workshops kunnen 
ontwikkelen. Daarbij kunnen ze ook huiseigenaren die inmiddels hun huis hebben geïsoleerd, 
betrekken om hun ervaringen in te brengen, de kosten en baten in beeld brengen en laten zien welke 
isolatiemaatregelen aan hun huis zijn uitgevoerd.  
Overigens is de vraag of de doelgroep beperkt moet worden tot huiseigenaren met een smalle beurs 
of dat ook het type woningen als uitgangspunt wordt genomen. In het laatste geval kan meer 
gezamenlijk worden ingekocht en kan de investering ook voor mensen met een smalle beurs nog 
voordeliger uitpakken.  
Het is een voorbeeld van hoe ook mensen met minder geld aan klimaatdoelen kunnen werken. De 
eerste stap (NME-ers gaan aan de slag) kan ook leiden tot volgende stappen op het gebied van 
isoleren en andersoortige maatregelen, met andere partijen als expert. Een planmatige aanpak kan 
tot instap in volgende onderdelen leiden. Om het beheersbaar te houden wordt deze totaalaanpak 
telkens opgeknipt in kleine onderdelen, ook voor de bewoners: hebben ze deze keer tijd, 
belangstelling en energie om er aan te werken? Kunnen ze later nog eens instappen?  
Door samen te werken kan de expertise van de initiatiefnemers, opbouwwerkers en NME-ers worden 
gebundeld en tot een succesvolle aanpak leiden die ook elders in de gemeente kan worden ingezet. 
Het is daarbij de kunst het oorspronkelijke initiatief niet over te nemen maar er respectvol mee om 
te gaan en de initiatiefnemers tot hun recht te laten komen. Een van de afwegingen is ook: doe je dit 
op buurtniveau of neem je het enthousiasme van bewoners als uitgangspunt? Wie is de 
opdrachtgever? Is het mogelijk dit voorbeeld uit te werken tot een aanpak die ook elders in de stad 
of gemeente werkt, en gemeente-overstijgend? Is het mogelijk al werkend belangstelling te wekken 
en betrokkenheid te creëren om ook nieuwe actieve burgers een rol te geven en hun expertise in te 
zetten?  
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