
Cyclus 2014 - 2016 

sessie 1 

14/10/2014 



Agenda 

13u00-13u30:   introductie (An Maes) 

13u30-14u30:   “Het belang van energiemanagement-   

     systemen” door An Beazar (Enprove) 

14u30-14u45:  koffiepauze 

14u45-16u00:  kennismakingsronde aan de hand van   

     sjabloon “I am, I do, I believe, I fear”  

16u00-16u30:   vragenlijst + praktische afspraken 

 



STEEEP Overview 

Partners:   7 national CCIs,  

  4 regional CCIs,  

  1 CCI-affiliated NPO  

    1 academic partner 
 

CCIs involved: 34 
 

Duration:  01/03/2014 – 28/02/2017 
 

SMEs involved: 630 (all sectors) 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 
 

1. Energy savings/SME: 10-15% + CO2 reductions: 8500 

tCO2e/year 

2. Define a European benchmark of SMEs energy performance 





Energy Efficiëntie 

• Gebruiken van technologiën die minder 

energie verbruiken met dezelfde 

functionaliteiten, zonder aan comfort in te 

boeten. 
 

• Energy efficiency  focust op technologie, 

accomodatie en machines die gebruikt 

worden in gebouwen 
 

 



Waarom is energie-efficiëntie 

belangrijk?  
 

• Energieverbruik op wereldniveau stijgt 

 

• Afhankelijkheid (energie-import) 

 

• Energiekosten stijgen 

 

• klimaatverandering 

 

 



EU Energy Policy 

Verdrag van Lisabon 
 

• geeft energie een centrale plaats in de activiteiten van de 
Europese Unie 

• voorziet met artikel 194 een specifieke rechtsgrondslag met 
betrekking tot de werking van de EU ovv energie 

 

De EU is gemachtigd om op Europees niveau maatregelen te 
treffen om: 

• de goede werking van de energiemarkt te waarborgen;  

• de energievoorziening veilig te stellen;  

• energie-efficiëntie te bevorderen;  

• de interconnectie van de energienetwerken te bevorderen.  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:NL:HTML


EU Energy Policy 



Richtlijn energie-efficiëntie (2012/27/EU)  

20/20/20-doelstellingen 

worden niet behaald, 

daarom nieuwe richtlijn 

http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/consultatieLink?wettekstId=53004&date=14-10-2014&appLang=nl&wettekstLang=nl


2030 Framework 



Energy Management 

• “Energy Management is het systematisch 

gebruik van management en technologie 

om energie-prestaties van een organisatie 

te verbeteren. Het moet geïntegreerd en 

proactief zijn en energie-aankoop, 

energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie omvatten om doeltreffend te zijn”. 
Carbon Trust Energy Management Guide 



STEEEP: wat? 

Bilaterale Coaching 

• Individuele 
begeleiding 

• Helpdesk 

Multilaterale 
Coaching 

• 9 thematische 
workshops 

• Lerend Netwerk 

Benchmarking 

• 2-maandelijkse 
vragenlijst 

• Aanbevelingen 
ivm 
energiebesparing 



Commitment 

• Energieverbruik opvolgen en 

meetgegevens online rapporteren, 

• Deelname aan minstens 6 workshops, 

• Implementeren van energie-besparende 

maatregelen, streven naar reductie  
 

  => ondertekening formal commitment 



Benchmarking 

• WP Leider: De Montfort University 

• Online questionnaire 

 



Workshops 

• Energie management  

• Informatie over subsidies 

• Thematisch (perslucht, koeling, 

energiefactuur, verlichting, isolatie, …) 

• Energy management tools (e.g. smart 

meters) 

• … 

 



Looptijd project 

• Start: September 2014  

• Einde: Februari 2017 



Communicatie 

• Project website: www.steeep.eu 

• Project Logo 

 

http://www.steeep.eu/


Belang van energie-

managementsystemen 

An Beazar – founder & CEO Enprove 

 



Pauze 

Ondertekening formal commitment + fotoshoot 

 



Wie is wie? 



Rondvraag 
 Welke vra(a)g(en) wil je graag tijdens deze cyclus 

beantwoord zien ? 
 

 Zijn er bepaalde expertises die je graag wil delen met de 
groep ? 

 

 Is een bedrijfsbezoek mogelijk / zinvol / ….. Zo ja, 
wanneer ? 

 

 Welk bedrijf had je altijd al willen bezoeken ? 

 



Planning sessies 
 

• Datum en tijdstip?   

 

• Locatie: gastbedrijf? 
 

• Thematische sessies: welke thema’s? 

 

• Elke sessie starten met een vragenronde? 

 

sessie 1 dinsdag 14/10/2014 van 13u-16u30 

sessie 2 maandag 8/12 van 13u-16u30 

sessie 3 febr/maart 2015 

sessie 4 mei/juni 2015 

sessie 5 sept 2015 

sessie 6 dec 2015 

sessie 7 febr/mrt 2016 

sessie 8 mei/juni 2016 

sessie 9 sept/okt 2016 



Online questionnaire 

16/10/2

014 
Voettekst 



Initial questionnaire - Link en 

paswoord 

Belgium http://www.isalient.com/app/index.php?survey_code=62fb166d&login=1  steeepBE 

Link Password 

http://www.isalient.com/app/index.php?survey_code=62fb166d&login=1
http://www.isalient.com/app/index.php?survey_code=62fb166d&login=1


 



Short questionnaire - Login 

• www.steeep.be 

 

http://www.steeep.be/


 



Short questionnaire - login 



 



 



Nuttige documentatie 

• http://www.steekwattinjezak.be/ 

• http://leen.de/en/best-practice/ 

• http://leen.de/en/informationsmaterial/ 

• http://www.voka.be/media/6297393/voorbe
eldacties_milieucharter_v3.pdf 

• http://www.agentschapondernemen.be/ 

• Voka wijzer - Hoe en waar energie 
besparen in het bedrijf? 

http://www.steekwattinjezak.be/
http://www.steekwattinjezak.be/
http://leen.de/en/best-practice/
http://leen.de/en/best-practice/
http://leen.de/en/best-practice/
http://leen.de/en/best-practice/
http://leen.de/en/informationsmaterial/
http://leen.de/en/informationsmaterial/
http://www.voka.be/media/6297393/voorbeeldacties_milieucharter_v3.pdf
http://www.voka.be/media/6297393/voorbeeldacties_milieucharter_v3.pdf
http://www.voka.be/media/6297393/voorbeeldacties_milieucharter_v3.pdf
http://www.voka.be/media/6297393/voorbeeldacties_milieucharter_v3.pdf
http://www.agentschapondernemen.be/
http://www.agentschapondernemen.be/

