
 

Plankgasvrij 
 

De serious game voor een effectieve uitvoering en 

samenwerking in de wijk in transitie 
 
De energietransitie samen slim aanpakken, daar draait het 
allemaal om. Het aardgasvrij maken van wijken gaat niet 
vanzelf of alleen. Na iedere wijk, iedere buurt worden we 
slimmer, sneller en effectiever. Om lessen en knelpunten 
boven tafel te halen en slimme ideeën uit te werken, 
introduceert Mensen Maken de Transitie een ‘serious game’ 
Plankgasvrij!  
 

Betere samenwerking zorgt voor minder overlast  
Bij de transitie van wijken naar duurzame energie zijn veel 
verschillende partijen betrokken. Als de samenwerking 
tussen die partijen niet soepel verloopt, kan dat veel overlast 
voor bewoners betekenen. Zoals twee keer een woning in 
moeten om een verkeerde schouw aan te passen, wanneer 
niet op tijd het juiste materiaal beschikbaar is op de 
bouwplaats of dat een straat meerdere keren open moeten 
om ondergrondse infra aan te passen. ‘Plankgasvrij’ helpt in 
het vormen van die samenwerking. Je gaat samen op zoek 
naar wat de mogelijke knelpunten zijn in jullie wijk of 
renovatieproject. Om vervolgens samen na te denken over 
een efficiënte aanpak voor de uit te voeren werkzaamheden. 
 
 

Voor wie? 
De simulatie is geschikt voor alle betrokken van een 
energietransitietraject. Van aannemers en netbeheerders 
tot gemeenten en woningbouwcorporaties. Op ieder 
moment in de uitvoering heeft de simulatie waarde; van 
zowel afgeronde als lopende of nog ingeplande wijken. Door 
het spelen geven we samenwerken, leren en innoveren vorm. 
 
 

In het kort: 
 Te spelen met 6 tot 8 deelnemers in ongeveer 2 uur 
 Voor alle partijen betrokken bij een renovatieproject of 

wijk in transitie 
 In verschillende uitvoeringsfases inzetbaar 
 In 3 varianten beschikbaar, afhankelijk van doel 
 Maatwerk mogelijk door inbreng eigen locatie of case 
Resultaat: samenwerken, leren en innoveren krijgt vorm in de 
uitvoering 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drie varianten, van brainstorm tot evaluatie  

Afhankelijk van het doel, is het spel Plankgasvrij te spelen in 
één van de volgende varianten:  
 QuickScan: Krijg knelpunten en oplossingen in de volle 

breedte boven water. Dat kan zijn in de aanloop van een 
bouwstroom of bij (tussentijdse) evaluaties. Het spel 
zorgt ervoor dat het hele team is voorbereid op wat er 
komen gaat, of leert uit eerdere projecten.  

 Challenge: vragen uitwerken. Onderzoeksvragen en 
uitdagingen afkomstig uit de Denktank worden 
uitgewerkt en opgelost, bijvoorbeeld door expertteams 
of onderzoekers.  

 Learn: ervaringen delen. Samen ervoor zorgen dat 
evaluaties en ervaringen (best practices, lessons 
learned, innovaties) overgedragen worden op 
professionals uit de praktijk, onderwijs en onderzoek. 

 
Leren, delen, innoveren voor een snellere 

energietransitie  
‘Plankgasvrij’ is een mooie basis om echt samen de wijk in te 
stappen maar ook goed in te zetten als je al in uitvoering 
bent. Daarnaast houdt Mensen Maken de Transitie goed in 
de gaten of bijvoorbeeld bepaalde knelpunten wel erg vaak 
voorkomen in de diverse speelsessies. Deze inzichten in 
knelpunten worden gedeeld met een groter publiek, zodat 
iedereen er profijt van heeft en de uitvoering van de 
energietransitie wordt versneld. Daarnaast kunnen ook 
opleidings- en onderzoeksinstituten gebruik maken van de 
verzamelde kennis en data om bij te dragen aan een 
versnelling in de uitvoering.  
 

Ja! Ik wil ook plankgasvrij  
Plankgasvrij is ontwikkeld door Techniek Nederland, 
Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, TKI Urban 
Energy, Dinalog samen met Berenschot en Invocate en is nu 
beschikbaar bij Mensen Maken de Transitie 
 
Vraag meer informatie aan of maak meteen een afspraak:  

 


