Mijn huis verdient het, meer comfort en minder energiekosten!

Maar dan, er zijn zoveel mogelijkheden. Waar te beginnen ?
Een warmtescan zegt veel over de isolatie-kwaliteit van uw
woning. Met een gesprek over uw ‘energie-ambities’ wordt het
gemakkelijker om met u mee te denken over de aanpak. Wij
noemen dit Mijn Energie Plan (MEP).

een palet van denken en doen
bewustwording

maatregelen

gedrag

Mijn Energie Plan (MEP)
(versie 24 september 2014)
Waarom een MEP?
 Motivatie; duidelijk krijgen waarom ik energie ga besparen/opwekken, wat is mijn ambitie?
 Hulp of advies; ondersteuning (vragen en geven) mogelijk maken
 Plan; concreet maken, wat, hoe en wanneer
 Voortgang; stappen maken en succesjes vieren, een levend document
 Fun; energie besparen en/of opwekken leuk maken
Mijn Motivatie (een of meer invullen)
Thema
Telt mee

Vertrekpunt/huidige stand (globaal) Waar ik naar toe ga

(L/M/H)

(zo concreet als mogelijk is)

Voetafdruk verkleinen

(www.wnf.nl/voetafdruktest/)

CO2 reduceren

(kg)

Energie besparen of
opwekken

(m3 gas en kWh elektra)

Kosten verlagen of slim
investeren

(Euro)

Technologie/innovatie
Samen iets goeds doen
Dat moet ik toch beter
kunnen

(‘in competitie’ met .....)

Energie-label verbeteren

(van label G, F, .. naar A.)

.............................
.............................
Hulp/advies
Wie (en voor wat) ga ik betrekken bij het opstellen en realiseren van Mijn Energie Plan?
Denk aan:
 huisgenoten betrekken
 energie-coach/ambassadeur in uw wijk vragen voor nul-meting, opstellen en evalueren van MEP,
praktische vragen, etc. Op dit momemt zijn de volgende personen bereid daar in rol in te spelen:
 uitwisseling met andere bewoners van De Hoeven met gelijksoortige motivatie, huizen en doelen
 uitleg, bijvoorbeeld op http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen om te zien wat voor
jouw situatie haalbaar is
 denk in kleine acties ("laag hangend fruit") en zo nodig en mogelijk grotere acties.
 alvorens de MEP concreet in te vullen, denk na over welke gebieden jij en je huisgenoten het meest
kunnen bereiken.
◦ verandering gedrag (inclusief monitoring)
◦ verandering energieleverancier
◦ gas besparen door isoleren
◦ elektra besparen en/of opwekken
◦ etc.
Mijn Energie Plan
Nu aan de slag, aan de achterkant van dit formulier is ruimte voor het invullen van je eigen MEP.

Mijn Energie Plan
MEP eigenaar:
Aantal bewoners:
Datum bijgewerkt:

Huis adres:
Huis inhoud:
Gas verbruik:

Huis oppervlak:
Elektra verbruik:

Maak het Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART)
Nr
1

2

3

4

5

6

7

Wat ga ik verbeteren?(doelen)

Hoe ga ik het verbeteren? (aanpak)

Hoe weet ik dat het een succes is?
(bewijs)

Einddatum?

