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WE ENERGV GAME: 

BLJRGERKRACHT 

EN MEEDOEN 

ENERGIETRANSITIE HEEFT VOOR VELEN EEN HOGE URGENTIE, 

MAAR NIET VOOR IEDEREEN. POLITIEKE STROMINGEN DIE DE 

KLIMAATHYSTERIE EEN GELDVERSLINDEND MONSTER VINDEN, 

MAAR OOK VEEL MENSEN DIE HET NIET OF NAUWELIJKS 

INTERESSEERT. 

Hoe krijgen we bijvoorbeeld mensen van het 

Gronings gas af, wat is daarvoor nodig? Hoe 

geven we de energietransitie vorm en hoe 

kunnen we zo veel mogelijk mensen laten 

meedoen? In het lectoraat Communication, 

Behaviour & the Sustainable Society van 

de Hanzehogeschool staat het zogenaamde 

onderzoeksmodel van A naar Duurzaam 

centraal, alhoewel de Engelse vertaling 

(From A to Sustainability) beter is omdat van 

de Nederlandse 'slechts' vier stappen veron

derstelt en de Engelse toch wel aanzienlijk 

meer stappen. 

De eerste stap is het uitdragen van de Urgen

tie van de klimaatcrisis die ons te wachten 
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PARTICIPATIEVERHAAL 

Frank Pierie, de bedenker en ontwikkelaar van Spelleider Mathieu Przybyla. 

het spel. 

Deze bewustwording door het spelen van de 

game leidt tot aanzet tot actie, dialoog over 

duurzaamheid en de transitie en levert op 

die manier een bijdrage aan het succesvol 

laten verlopen van burgerinitiatieven met 

een overheid die denkt in mogelijkheden 

en niet in regels en procedures. Er zijn al 

veel succesverhalen te vertellen. De parti

cipatie van zo veel mogelijk partijen moet 

leiden tot nog meer succesverhalen, die we 

verder kunnen inzetten om meer mensen te 

bereiken en daardoor meer mensen bewus

ter maken van de grote opgave die ons allen 

wacht in de energietransitie. 

'DE PARTICIPATIE VAN 

ZO VEEL MOGELIJK 

PARTIJEN 

MOE T LEIDEN 

TOT NOG MEER 

SUCCESVERHALEN' 

Sip is docent/coach bij de opleiding Communicatie van de School Communicatie, Media en IT 

van de Hanzehogeschool. Hij is bruggenhoofd bij het inzetten van Communicatiestudenten bij 

energietransitieprojecten. E-maill: s.t.sixma@pl.hanze.nl 
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