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KombiSOL – Iedereen doet mee!Kirsten Kramer 



KombiSOL – Iedereen doet mee!



Geld 
Kennis 
Ruimte

Favelas Babilonia e Chapeu Mangeira, Rio de Janeiro



Hoe betrek 
je bewoners? 

Van deur tot 
deur…??
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Ga naar de 
mensen toe! 

Maak
burgerparticipatie

tastbaar en geef
inwoners de kans
mee te doen, voer
campagne als een

(social) activist
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Impact is 
alles! 

Definieer een 
heldere, 

duidelijke 
doelstelling, 

specifiek 
voor elke 

actie/ 
doelgroep
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Weet waar je 
naar toe gaat

Ken de wijk! Weet wat er
speelt, waar je de 

mensen treft en wees een
constante, betrouwbare

factor in de buurt
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“Verborgen” 
mensen treffen

we op straat

Maak het gesprek met  
de schijnbaar

”onbereikbare”  
doelgroepen mogelijk
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Creëer het 
huiskamergevoel

Een aangename, 
vertrouwde 

ontmoetingsplek met 
echt persoonlijk 

contact, leuke 
gesprekken en

tastbare voorbeelden
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Geef en neem
“Reciprocidade”

Onbevangen, 
dienstbaar en eerlijk 
zonder iets terug te 
verwachten, borg de 
onafhankelijkheid, 

heb geen
commercieel belang
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Zoek de 
verbinding & 

ambassadeurs
Sluit aan bij 

buurtinitiatieven, 
verenigingen, vorm 

wijkcoalities en 
creëer innovatieve 

verbindingen
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Laat de 
communicate 

voor je werken! 

On- en offline op elkaar
aan laten sluiten, in een

juiste mix van 
communicatie-middelen;

Goed gebruikt, versterken
ze elkaar = meer impact!



Bereid je 
operationeel
goed voor !  

Veiligheid staat
voorop en zorg dat
je de basis op orde

hebt

(helemaal nu!)
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Vakmanschap en 
couleur locale

Op straat met elkaar in 
gesprek zijn is een vak

apart
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Laat geen vraag
onbeantwoord

Wees beleefd, wees 
verzorgd, overdrijf niet

en zorg altijd voor
terugkoppeling
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#watkanwel

Op afstand
energiebesparende

maatregelen aanbieden
aan de deur



Wij zijn de ondersteuning voor organisaties en (wijk)initiatieven in het 
vergroten van betrokkenheid, acceptatie en eigenaarschap op lokaal 
niveau

§ Wij zijn ondernemers met samen meer dan 25 
jaar strategie-consulting ervaring, voornamelijk 
in de energiesector

§ Wij runnen KombiSOL als een social enterprise: 
impact staat voorop

§ Wij zetten ons in voor een inclusieve 
energietransitie en richten op doelgroepen die 
momenteel nog niet betrokken zijn

§ Wij creëren bewustwording, realiseren 
burgerparticipatie en begeleiden initiatieven in 
de stad

§ Wij zijn gevestigd in Arnhem en actief als 
Lijn2030 ondersteunen wij Arnhem Aan en Team 
Leefomgeving Rijkerswoerd, Kronenburg, 
Vredenburg

Ons motto is: Iedereen doet mee!

§ Wij brengen mensen bij elkaar 

§ Wij zijn betrokken en lokaal aanwezig

§ Wij zijn duurzaam en innovatief

Wie zijn wij?
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Wij zetten ons in voor een inclusieve energietransitie. Op onze eigen 
persoonlijke, innovatieve wijze slaan wij de brug tussen burger en beleid

Wat doen wij?
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Wij creëren bewustwording bij 
inwoners, wij richten ons met 

name op de doelgroepen die nog 
niet bereikt worden of betrokken 

zijn.

VOORBEELDEN

Straatacties Energie 
Bespaartassen

Mobiel Energieloket

Wijkgesprekken Energie

BEWUSTWORDING

Op onze eigen persoonlijke, 
innovatie manier realiseren wij 

burgerparticipatie en zijn in staat 
iedereen mee te laten doen aan 

de energietransitie

VOORBEELDEN

Bestrijden Energiearmoede

RRE Energie bespaartassen en 
Arnhem Aanbod naar de 
mensen toe brengen 

BURGERPARTICIPATIE

Wij ontwikkelen en begeleiden 
bewoners- en buurtinitiatieven en 
geven strategisch beleid advies 

aan gemeenten

VOORBEELDEN

Sint Martenshof Aardgasvrij

De Laar Energiebewust

Bottendaal 

BEGELEIDEN & ADVIES



Op basis van onze leerervaringen hebben we een succesvolle aanpak 
ontwikkeld voor burgerparticipatie

Hoe pakken wij dat aan?

2. DOELGROEP & AANBOD
Ken je wijk en de mensen, 
weet wat je brengt

3. INZET & OPSTELLING
Persoonlijk contact 
creëert vertrouwen

1. DOELSTELLING
Wees ambitieus, impact is alles!

ü Definieer een heldere, duidelijke doelstelling en maak participatie 
tastbaar door naar de mensen toe te gaan!
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Gebruik de juiste 
communicatiemix

ü Laat de communicatie voor je werken! 

ü Sluit on- en offline op elkaar aan in een 
juiste mix van communicatiemiddelen, 
gebruik  makend van alle 
communicatiekanalen

5. COMM. - & PARTICIPATIESTRATEGIE

ü Zoek de verbinding in de wijk en vind 
de wijkambassadeurs

ü Sluit aan bij andere buurtinitiatieven, 
verenigingen, vorm wijkcoalities en 
creëer innovatieve verbindingen

4. SAMENWERKING & COLEUR LOCALE

Geef je campagne 
een gezicht

ü Creëer het huiskamergevoel, 

ü Een aangename, vertrouwde 
ontmoetingsplek met persoonlijke gesprek

ü Wees onbevangen/ eerlijk zonder iets terug 
te verwachten, borg de onafhankelijkheid, 
heb aandacht voor de community

ü Weet wat er speelt, waar je de 
mensen treft, hoe de buurt in elkaar zit

ü Wees een constante, betrouwbare factor

ü “Verborgen” mensen treffen we op straat, 
contact met schijnbaar ”onbereikbare”  

doelgroepen is mogelijk



TITEL

14

WIJ HELPEN BESTAANDE EN NIEUWE WIJKINITIATIEVEN OM MEER 
BUURTBEWONERS TE BETREKKEN EN MEER IMPACT TE HEBBEN

ONDERSTEUNEN WIJKINITIATIEVEN MET LIJN2030



TITEL
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WE ZIJN HET BOEGBEELD VAN DE STADSBREDE BEWUSTWORDINGS-
CAMPAGNE, SAMEN MET DE GEMEENTE ARNHEM

STADSBREDE CAMPAGNE BEWUSTWORDING ENERGIE & KLIMAAT



TITEL
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WERVING ONBEREIKBARE DOELGROEP MIDDELS BRIEF, EVENT, EN 
TOEGANKELIJKHEID COACHES OP STRAAT VOOR EEN BAKKIE & PRAATJE

BESTRIJDING ENERGIEARMOEDE EN BEREIKEN “VERBORGEN DOELGROEP”



TITEL
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ZOWEL WIJKEN DIE DE KOMENDE TIEN JAAR NOG NIET VAN HET 
AARDGAS GAAN ALSMEDE IN AARDGASVRIJE WIJKPROJECTEN

BETREKKEN BEWONERS BIJ TRANSITIE NAAR AARDGASVRIJE WIJKEN



IN HUIZEN GAAN WE OP PAD OM DE INWONERS DE KANS TE GEVEN MEE 
TE DENKEN OVER DE TOEKOMST VAN HUN EIGEN GEMEENTE
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TITEL

BURGERPARTICIPATIE VOOR OMGEVINGSVISIE GEMEENTE HUIZEN 



WE VRAGEN SAMEN AANDACHT ONDER KANTOORMENSEN OM DE BIJ 
BIJ TE VOEREN OM ZO BIODIVERSITEIT TE VERBETEREN
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CAMPAGNE  THE POLLINATORS – VAN ZUIDAS NAAR ZAADAS – IN AANLOOP NATIONALE ZAAIDAG
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Contact
Team KombiSOL
Kirsten: +31 6 5725 3327
Paul: +31 6 5390 7741
Lisette: +31 6 1542 7452
Manon: +31 6 10494911
Insta: kombisolnl
kirsten@kombisol.com
www.kombisol.com

Bezoekadres KombiSOL
Van Oldenbarneveldstraat 83 
6828 ZN Arnhem
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