
een dag vol workshops met experten donderdag  25-01-2018

burgers aanzetten tot het energiezuinig 
maken van hun woning

In het kader van het 
grensoverschrijdende See2Do! 
project nodigen we u graag uit tot 
het meewerken aan de workshops 
‘Samen leren over energietransitie en 
burgeractivatie: nieuwe werkwijzen 
en inzichten’ dat plaatsvindt in 
Maastricht.
Voor de workshops hebben we een 
aantal experts, projectleiders en 
energiecoaches uitgenodigd om 
inleidingen te verzorgen rondom een 
aantal thema’s. 

Voel u vrij om voor dit programma ook 
uw achterban – als zij er baat bij kunnen 
hebben – uit te nodigen. Het programma 
is gericht op alle See2Do! partners en 
geïnteresseerden die mee willen denken 
over burgeractivatie of hun ervaring 
willen delen. Deelname is gratis. Lunch 
is inbegrepen. Aanmelden is verplicht 
via marleen.paulissen@maastricht.nl. 
voor 18 januari 2018. Het aantal 
deelnemers is beperkt tot 60. 
Na inschrijving krijgt u het definitieve 
programma en routebeschrijving 
toegestuurd. Parkeren is overigens 
gratis bij de locatie. 

10u00 welkom en introductie

10u15 klantreis en klantprofielen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten; Een theoretisch 
kader | Stendert de Vries

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft in opdracht van het ministerie een model opge-
steld dat inzicht biedt in hoe een klant op het gebied van energiebesparing denkt en besluiten 
neemt om tot actie over te gaan. Dit theoretisch model wordt uitgetest in diverse innovatie 
aanpakken in Nederland.

10u50 7 E energieactieplan Mechelen | Annick van Hove

Wil je burgers meekrijgen, dan speel je best in op wat hen in beweging brengt. Met het MOBI-
model werken we aan burgeractivatie die rekening houdt met de drijfveren van de burger. 
Voor elk gewenst gedrag brengen we in kaart welke drempels en sleutels burgers ervaren 
en op basis hiervan werken we een actieplan uit met een of meerdere hefbomen (Motivatie, 
Ondersteuning, Beleving en Informatie). 

11u20 Warm Wonen in Weert | Peter Gloudi, projectleider en Frans van Tuel, energiecoach

Innovatieve Aanpak om inwoners te stimuleren over te gaan tot actie, mede gebruik makend 
van warmtescans See2Do!. Hoe moet je de gehele keten opzetten in het kader van de klant-
reis, welke problemen kom je tegen en op welke manier zet je de coaches in?  
Een praktijkvoorbeeld uit Weert. 

11u50 activatie door energiecoaches

Maastricht zet in op energiecoaches om inwoners te activeren. Welke opleiding geef je ze 
mee en wat is hun werkwijze? Een inleiding door Weike Medendorp.

12u20 platform Cool: experts denken mee met gemeente

Hoe kun je experts inzetten ten behoeve van het beleid van de gemeente op het gebied van 
energiebesparing? Wat is de meerwaarde? Een Nederlandse kijk.  
Martin Unfried, European Institute of Public Administration

12u45 lunch

14u00 parallelsessies | Peter Gloudi en Weike Medendorp
 ►Klantprofielen en hoe speel je daarop in met een voorbeeldwoning. Bezoek aan 

Enexiswoning.

 ►Hoe kun je de aanpakken die ’s ochtends gepresenteerd werden, inzetten voor je eigen 

gemeente? Workshop a.d.h.v. ochtendprogramma en eigen ervaringen.
 

14u45 parallelsessies

15u30 plenaire afsluiting

 ► PROGRAMMA

Locatie
‘Trefcentrum’ 
Edisonstraat 4, Maastricht
Nederland
Aanvang 10u00  
(inloop vanaf 9u30)
Einde 16u00
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