
 

 

 
 

Het concept ‘Energie Café’ 

Ons concept ‘Energie Café’ zetten wij in om bewoners bewust te maken van 

hun eigen energiegedrag. Wij geven bewoners tips & tricks hoe zij met kleine 

maatregelen op hun energierekening kunnen besparen. Wat zijn de 

energieslurpers in huis en hoe pak je deze aan? 

Het concept is ook effectief bij projecten waarvoor draagvlak nodig 

is voor de energiebesparende maatregelen. De modelwoning 

richten wij in als ‘Energie Café’. Hier organiseren wij laagdrempelige 

en informatieve sessies. Bewoners kunnen hun vragen kwijt aan de 

specialisten van het projectteam. Er staan monsters opgesteld en 

wij geven voorlichting over hoe je thuis zelf ook energie kunt 

besparen. We informeren én inspireren bewoners met als doel 

draagvlak te realiseren vanuit een positieve mindset. 

Geen modelwoning beschikbaar? Voor buiten- of mobiele activiteiten 

verwijzen wij naar ons concept ‘Energie Café on Tour’. 
 
 

De setting 

Met duurzame en flexibele materialen richten wij de model- of 

projectwoning in. Waar mogelijk voorzien in huisstijl van de 

opdrachtgever. Ook een spelletje doen hoort erbij. Altijd prijs! 

 
 

Bespaartips op tekstballonnen in modelwoning 

In de modelwoning vragen wij met kaartjes niet alleen aandacht voor de 

energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd. We geven in 

opvallende tekstballonnen ook tips mee welk ‘energiegedrag’ hoort bij de 

desbetreffende verbetering. Bijvoorbeeld wanneer in de badkamer een 

waterbesparende douchekop is aangebracht. Bijbehorende tip: 

Douche maximaal 5 mintuten! 
Met een douchetimer houd je simpel je douchetijd in de gaten.  
Stap onder de douche vandaan als de tijd voorbij is. 

 
 
 

 

 



 

 

Doe de test 

 

 

Doe de Bespaartest! (Milieu Centraal) 
‘Ontdek of jij ook je energierekening kunt verlagen.  
Doe de bespaartest en check hoe je scoort: goud, zilver of brons.’ 
 
We dagen de bewoners uit de Bespaartest te doen. Bewoners vullen 
12 vragen in op een laptop. We plaatsen er een groot scherm bij, zodat 
de uitslag goed zichtbaar is. Alle tips die eruit komen zijn vooral gericht 
op gedrag en daarmee voor iedereen goed uitvoerbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 tips om te besparen 

Bespaartest 
 

Doe de test 

1. Douche maximaal 5 minuten 

2. Gebruik een spaardouchekop 

3. Doe de deuren in huis dicht 

4. Thermostaat op maximaal 19 graden 

5. s ’Nachts verwarming laag 

6. Draai ledlampen in 

7. Was op 30 of 40 graden 

8. Hang je was op  

9. Vaatwasser op ecostand 

10. Tweede koelkast weg 

11. Plak radiatorfolie 

12. Inzicht in je verbruik 

 
 



 

 

 
 

De crew in het Energie Café: Onze energietalenten  
De jongere generatie heeft de toekomst binnen de energietransitie.  
Daarom werken wij met een team van jonge energietalenten. Met hun kennis, 
frisheid en creativiteit zoeken zij in het Energie Café de verbinding met 
bewoners. De energietalenten zijn intern opgeleid en worden begeleidt door 
de ervaren projectleiders van ladies@work. Waar nodig schakelen we een  
EP-adviseur in. Dit kan ook de betrokken EP-adviseur zijn van de opdrachtgever.  
Bij elk project hoort natuurlijk ook effectieve bewonerscommunicatie. Daarom 
besteden wij veel aandacht aan handige tools die de energietalenten inzetten 
om bewoners verder te helpen met thuis energie besparen.  

 
Nazorg  
Is aan de voorkant al nagedacht of na afloop van het project nazorg wenselijk 
is om bewoners verder te helpen in hun verduurzaamde woning? Want hoe 
gaat de bewoner straks om met de veranderingen in huis?  
De verbeterde woning vraagt om een ander woongedrag dan wat de bewoners 
gewend waren (bijvoorbeeld hoe goed te verwarmen, te ventileren, optimaal 
gebruik te maken van zonnestroom, etc.).  
Onze energietalenten komen bij de bewoners thuis om ze hiervan bewust te 
maken en verder op weg te helpen met het juiste energiegedrag. Zodat de 
‘beloofde’ _besparing ook echt binnen handbereik ligt.  
Over hoe wij dat aanpakken en hoe wij de cirkel van verduurzaming rond 
maken vertellen we graag meer!  
Het eindresultaat: een energiebewuste bewoner en een tevreden 
opdrachtgever.  

 
Hoe verder  
Enthousiast geworden? Bekijk dan voor meer inspiratie ons ’moodboard’.  
Graag bespreken wij op basis van dit voorstel de wensen en next steps.  
Hierop volgt een plan op maat met bijbehorende begroting.  
 


