
   
 

      
 

Begeleiding aan het Rationeel Energie Gebruik (REG) 
 

BRUXEO biedt een begeleiding aan vzw’s om energiebesparingen te realiseren. 

Doorheen verschillende vergaderingen krijgen ze vier soorten ondersteuningen: 

▹ Methodologische begeleiding met de te volgen procedure voor de implementatie van een 
efficiënt energiebeheer. 

▹ Begeleiding bij de kennis en de monitoring van het verbruik (aanmaak van een gratis account 
op Energie ID). 

▹ Technische begeleiding om hen te helpen bij de uitvoering van hun projecten van verbetering 
van energieprestaties van hun gebouwen (een technisch energiebezoek en begeleiding van 
werken). 

▹ Begeleiding bij het opzetten van een sensibiliseringscampagne voor het personeel en de 
gebruikers. 
 

Er wordt u ook energiemeetapparatuur ter beschikking gesteld (temperatuurrecorders, wattmeters, 
enz.) om verspillende energiebronnen op te sporen en uw personeel bewust te maken van de 
problematiek. 
 
De 4 vergaderingen met het eco-team worden geleid door de energie-adviseur van BRUXEO in de 
kantoren van de vzw.  
! Afhankelijk van de wensen en grootte van de vzw, kunnen we samen beslissen om minder of meer 
vergaderingen te organiseren. 
 

Elke vergadering bestaat uit een presentatie van de energie-adviseur van BRUXEO - die praktische tips 
presenteert om energie te besparen - en uit praktische workshops waarbij het eco-team aan de 
implementatie van het actieplan van zijn vzw kan werken. 
 

Stappen van de begeleiding 

 

Fasen Uitleg Data 

Bezoek van uw gebouw door een energie-
adviseur van BRUXEO 

Presentatie van collectieve begeleiding aan REG.  

Een account op het Energie ID-web platform aanmaken. 

Realisatie van een energie quick scan rapport 
(technische diagnose van uw gebouw). 

Maand 

Acties die door de instelling uitgevoerd 
moeten worden  

 

Meterstanden maandelijks invoegen in Energie ID 
(tijdens de begeleiding). 

Berekening van het aantal verwarmde m². 

1ste communicatie over het REG-project en oprichting 
van het eco-team. 

 

1ste vergadering met het eco-team : de 
diagnose 

 

Gedragsdiagnose (bewonersonderzoek, meetcampagne, 
...). 

Bewustwording om iemands gedrag te veranderen. 
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https://www.energieid.be/login?lang=nl-BE


   
 

      
 

 

 

De begeleiding en het EnergieID-account worden gesubsidieerd door Brussel Leefmilieu en is 

dus helemaal gratis voor vzw’s. 

 

Acties die door de instelling uitgevoerd 
moeten worden  

 

Realisatie van de gedragsdiagnose. 

Start van de meetcampagne (uitgeleende wattmeter en 
temperatuurregelaar in het kader van de begeleiding). 

 

2de  vergadering met het eco-team : het 
actieplan 

 

Presentatie over de meest winstgevende maatregelen in 
termen van energiebesparing (verwarming, elektriciteit, 
water). 

Ontwikkeling van een actieplan voor uw instelling, op 
basis van de technische en gedragsdiagnose. 
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Acties die door de instelling uitgevoerd 
moeten worden  

 

Implementatie van de korte termijnacties van het 
actieplan. 

Voortzetting van de meetcampagne. 

 

3de  vergadering met het eco-team : een 
bewustmakingscampagne uitvoeren 

 

Presentatie: Bewustwording van het doelpubliek en hoe 
een campagne uitwerken. 

Verbruik monitoring en het bijwerken van het actieplan. 
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Acties die door de instelling uitgevoerd 
moeten worden  

Implementatie van de maatregelen van het actieplan en 
bewustwordingscampagne starten. 

 

4de vergadering met het eco-team : balans  

 

Analyse van het energieverbruik 

Stand van zaken van het actieplan. 

Succes en/of moeilijkheden bij het uitvoeren van de 
maatregelen (infrastructuur en bewustwording) van het 
actieplan. 
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