
Gebouwen zijn energievreters: in Europa zijn 
ze verantwoordelijk voor 40% van het totale 
energieverbruik. Voor veel organisaties is het de 
op een na grootste uitgavenpost, na de loonkost. 
Energiebesparing resulteert niet alleen in een 
kostenbesparing, maar is ook een belangrijk 
onderdeel van een succesvol klimaatbeleid.

Via gedragsverandering van werknemers in 
combinatie met kleine, structurele energiebespa-
rende maatregelen kan tussen 5 en 20% energie 
bespaard worden. Naast noodzakelijke techno-
logische innovatie en procesoptimalisatie mag 
de rol van medewerkers in het terugdringen van 
energieverbruik dus niet worden onderschat.

Werkgevers én werknemers die samen 
energie willen besparen. Voor een 
succesvol project is de medewerking van 
beide partijen noodzakelijk.

SAMEN
ENERGIE
WINNEN

Voor wie? Waarom Samen Energie Winnen?

Ga samen met je collega’s aan de slag om energiebesparing in je gebouw te realiseren! 
Arbeid & Milieu helpt jou en het energieteam om een campagne uit te werken. 

Zet in op gedragsverandering en voer laagdrempelige, structurele maatregelen door.

Met Samen Energie Winnen worden 
economische, ecologische én sociale 
winsten geboekt. Het samen energie 
besparen resulteert in een blijvende 
kostenbesparing, draagt bij aan het 
verwezenlijken van klimaatdoelstellingen 
en stimuleert werknemers om ook thuis 
aan de slag te gaan. Daarnaast draagt 
de campagne, door haar dienstoverschrij-
dende werking, bij aan een positieve 
werksfeer. Doordat iedereen vanuit zijn of 
haar functie relevante kennis en ervaring 
inbrengt, verhoogt de betrokkenheid van de 
werknemers en het nodige draagvlak voor 
een intern duurzaamheidsbeleid. 

Positieve resultaten



Meer informatie of interesse? 

Meer getuigenissen en voorbeelden vind je op www.samenenergiewinnen.be. 

- energieteamleider stad Diest

Ga naar www.samenenergiewinnen.be
of bel Arbeid & Milieu (02 325 35 01).

Begeleiding bij samenstelling 
energieteam

Een online tool om het 
energieverbruik te monitoren

Een energiecheck in het gebouw

Begeleiding bij het opstellen
en uitvoeren van een actieplan

Een startpakket met diverse eenvoudige
instrumenten om energievebruik te meten
en verminderen, waaronder een energiemeter

Startworkshop voor het energieteam
over energieverbruik, klimaatverandering
en gedragsverandering

Campagnemateriaal Energietips die u en uw collega’s
helpen om energie te besparen

De motor van de campagne is het energieteam, bestaande uit een aantal medewerkers uit diverse 
afdelingen/diensten. Arbeid & Milieu ondersteunt en begeleidt het energieteam met onderstaande 
tools om samen energie te besparen.

Aanpak

“We hadden duidelijke informatie en goede 
ondersteuning voor het opstellen van ons 
actieplan. Dat is dan ook onze leidraad 
gebleven tijdens de campagne. 
De startworkshop was onontbeerlijk, 
net zoals betrokkenheid van de leden van 
het energieteam.” 

Arbeid & Milieu werkt voor Samen Energie Winnen verder op de ervaring 
en resultaten van Save@work, een door de EU gefinancierd Horizon 2020 
project. (GA 649660) 

“Drie jaar geleden probeerde ik een 
dergelijke actie rond energiebesparing 
te organiseren. Het was niet simpel 
om op m’n eentje alles uit te zoeken en 
organiseren. De steun van het energieteam 
en van Arbeid & Milieu waren cruciaal om 
onze campagne te doen slagen!”

- energieteamleider gemeente Tremelo


