
 

Training energiebesparing met simpele maatregelen 

Wat: Training Energiebesparing met simpele maatregelen  

Waar: ANNE, Veemarktplein 41, Utrecht (loopafstand van Utrecht CS) 

Wanneer: Dinsdag 3 maart 19.30 – 21.30 (inloop vanaf 19.15).  

Wie: 

Trainer: 

Meedoen? 

Kosten: 

Energieambassadeurs / Bewoners die collectief aan de slag willen met energiebesparing 

Hans Snel, Nectar Marketing/ Stichting Energie Zeist 

Aanmelden kan bij  Alies van den Berg via: a.vanden.berg@nmu.nl, o.v.v. naam + energie initiatief 

Energie ambassadeurs regio U-thuis: gratis,  

Energie ambassadeurs buiten regio U-thuis /bewoners: € 50,- en commerciële partijen: € 100,-. 

SIMPELE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN 

Energiebesparende maatregelen variëren in vorm en kosten. Er zijn een hoop maatregelen, die makkelijk 
uitvoerbaar zijn zonder hoge kosten. Deze maatregelen brengen je maandelijkse energierekening omlaag. Tijdens 
deze training leer je van Hans Snel, van Stichting Energie Zeist, meer over het energieverbruik in een huishouden. 
Zo krijg je inzicht in het verbruik van verschillende apparaten in huis en hoe dit terugkomt in de energierekening. 
Vervolgens lopen we langs verschillende simpele maatregelen om de energiegebruik (en dus ook de rekening van 
bewoners) te verlagen. Zo leer je over verschillende tips die je bewoners kunt geven om op apparaten in huis te 
besparen. Naast de maatregelen komen ook een aantal nieuwe gewoontes aan bod waarover je bewoners inzicht 
kunt geven.  
 
In het tweede deel vertelt Hans over de geleerde lessen van Stichting Energie Zeist en de campagne “Omlaag Die 
Meter” (https://www.omlaagdiemeter.nu/). Hans Snel van Stichting Energie Zeist deelt ervaringen en wat het heeft 
opgeleverd. Daarna zullen we in gesprek gaan hoe de ambassadeurs zelf aan de slag gaan in hun eigen 
gemeente. We zullen ervaringen delen en 
nieuwe ideeën opdoen hoe je hiermee aan de 
slag kunt gaan in jouw gemeente.  
 
Deze training is interessant voor initiatieven die 
met RRE regeling bezig zijn. Tijdens de U-
thuisbijeenkomst op 16 april wordt er in één van 
de deelsessies dieper ingegaan op een aanpak 
voor de RRE-regeling. 
 
De trainingen worden georganiseerd door de 
Natuur en Milieufederatie Utrecht en Energie-U 
in opdracht van U-Thuis, het 
samenwerkingsverband van 15 gemeenten in 
de regio Utrecht met als doel om 
energiebesparing bij particuliere bewoners te 
versnellen.  
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