KURTOSIS, CITISENS & TRANSLYSE

QUICKSCAN
DUURZAME
WIJKEN
In welke buurt of wijk boekt uw
gemeente de meeste CO2 besparing per euro?
En hoe wekt u meer interesse in
verduurzaming bij de inwoners
van uw gemeente?

Als gemeente bent u flink aan de slag om met lokaal beleid bij te
dragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Maar hoe
staat het met de resultaten? Welke wijken scoren goed als het
gaat om schone energie? Hoe kijken de inwoners van uw
gemeente aan tegen verduurzamen? Hoe komt verduurzaming
hoger op hun prioriteitenlijst? Waar is de meeste winst te behalen?

Met de Quickscan Duurzame Wijken krijgt u
datagestuurd inzicht in de huidige situatie van
uw gemeente en handvatten voor een
wijkgerichte aanpak op basis van feiten en
beleving.

Slim(mer) verduurzamen
Gemeenten bieden allerlei vormen van subsidies
en regelingen om verduurzaming te stimuleren.
Vaak zijn dit generieke en breed toegankelijke
voorzieningen. Om verduurzaming te versnellen,
is het juist essentieel om goed aan te sluiten op
de persoonlijke situatie van inwoners. Het gaat
immers om aanpassingen in en rond de (eigen)
woning.

Datagestuurd en
gebiedswijs inzicht
De Quickscan Duurzame Wijken geeft u
essentiële inzichten over de energieprestaties,
het besparingspotentieel en de motieven en
belemmeringen van inwoners op wijkniveau.
Daarmee heeft u een krachtig instrument in
handen om bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen gericht te helpen bij de
transitie naar schone energie.

Ons interactieve dashboard combineert harde
data en beleving en biedt:

Inzicht in de energieprestaties van uw gemeente. In één oogopslag ziet u hoe de
verschillende gebieden (buurten, wijken) scoren.
Inzicht in de specifieke scores per wijk op relevante indicatoren op basis van een
objectief normenkader en KPI’s. Simpelweg door te klikken op de gemeentekaart
krijgt u gebiedsinformatie.
De resultaten van uw gemeente in landelijk perspectief en afgezet tegen
vergelijkbare gemeenten, incl. verklarende factoren (bv. veel nieuwbouw, veel
utiliteitsbouw, industrie, etc.).
Inzicht in het denken en doen van verschillende groepen inwoners om te
verduurzamen en waar zij in uw gemeente wonen.
Communicatie en participatievoorkeuren van verschillende groepen inwoners.
De mogelijkheid om de uitkomsten in de tijd te vergelijken (tot 3 jaar terug).

Duiding van het dashboard
De resultaten van uw gemeente worden in een persoonlijk gesprek met onze
deskundigen geduid. Op basis van de inzichten uit het dashboard en het
duidingsgesprek ontvangt u een beknopt advies. En u krijgt een jaar toegang tot het
online dashboard. Zo kunt u gericht en onderbouwd de volgende stap zetten met de
energietransitie.

Bekijk het verloop van het aantal aansluitingen met zonnepalen op het youtube account van Kurtosis!

Meten, weten en daarna de wijkaanpak
verbeteren!
Kurtosis helpt publieke organisaties datagedreven te werken. Wij ondersteunen bij
maatschappelijke vraagstukken met evidence-based inzichten en advies. Onze
kracht is onze pragmatische insteek. Wij brengen beweging in lastige opgaven door
data- en domeinkennis slim te combineren. Onze ervaren professionals helpen u tot
de kern te komen. Dit doen we door een iteratieve aanpak gebaseerd op harde
feiten en beleving: meten, weten, verbeteren.

Citisens is een bureau voor onderzoek, communicatie en participatie. Ons
specialisme is het betrekken van inwoners bij veranderingen in de leefomgeving. Dit
doen we met een eigen segmentatiemodel dat acht inwonerprofielen onderscheidt
op basis van betrokkenheid en vertrouwen in de overheid én frequent
panelonderzoek onder 50.000 Nederlanders. Zo verzamelen wij continue inzichten
om gemeenten te helpen bij de energietransitie.

Translyse is een adviesbureau met ruime ervaring in de energiewereld. Wij leveren
expertise en diensten voor een verstandige energietransitie door slimme
oplossingen te combineren met betrokkenheid en draagvlak van de stakeholders.
En dat doen we vooral samen met u. We houden van aanpakken en realiseren op
basis van verstandige oplossingen voor de energietransitie.

Contact
Heeft u interesse en wilt u graag meer weten over deze quickscan? Dan kunt u
contact opnemen met Martijn Sanders 06-53506316 of m.sanders@kurtosis.nl

