
EnergieGesprekken 
Voor ondernemers in de Wetering-Haarrijn en gemeente Stichtse Vecht

Inspireert en activeert jouw bedrijf om energie 
te besparen en op te wekken

Effect van de workshopreeks

• Je maakt een energie-actieplan voor jouw 
bedrijf én zet hierin de eerste stappen

• Je bent goed voorbereid op energie-eisen

• Je profiteert en investeert in een sterk lokaal 
ondernemersnetwerk

??
??

Een samenwerking van



Via EnergieGesprekken klaar voor de toekomst

We zitten midden in een grootschalige energietransitie. Wat betekent dat voor 
jouw bedrijf? Hoe kun je je zo goed mogelijk voorbereiden en welke kansen kun 
je pakken? Ontdek dit tijdens de workshopreeks ‘EnergieGesprekken’.  

Samen met een groep mede-ondernemers ontwikkel je onder professionele begelei-
ding een energie-actieplan voor jouw bedrijf én leer je je werknemers & collega’s en-
thousiasmeren om ook energiestappen te zetten. 

EnergieGesprekken is een inspirerende workshopreeks bedoeld voor MKB-onderne-
mers en beslissers. Het brengt personen bij elkaar die op lokaal niveau blijvend wat 
voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van energie. Bovendien geven we hand-
vatten om collega’s, en eventueel klanten en leveranciers, bij energiekeuzes te betrek-
ken. Zo komt jouw bedrijf in beweging én positief in beeld.

EnergieGesprekken is een afgeleidde van de bewezen methodiek van KlimaatGesprek-
ken. In onze manier van werken staan hoop, humor en handelingsperspectief centraal. 
Zonder praktische tips geen actie, maar zonder plezier, duidelijke motivatie en voorde-
len voor de ondernemer blijft het vaak bij een inzicht. 

Wat levert het jouw  
bedrijf op?

• Je levert een mooie en duurzame bijdrage 
aan de omgeving

• Jouw bedrijf wordt aantrekkelijker voor 
milieubewuste klanten en duurzame 
aanbestedingen

• Je bespaart kosten door financieel 
interessante energiemaatregelen

• Je bent en blijft een aantrekkelijke 
werkgever



HET TRAJECT

DE OPBOUW PER WORKSHOP

Workshop 1: Workshop 2: Workshop 3: Workshop 4:
Jouw bedrijf & 
energie

Directe energie Verborgen energie 
in de keten

Het EnergieGesprek 
met anderen

Hoe werkt het?

EnergieGesprekken bestaat uit 4 
workshops van 2 uur, die ongeveer 
maandelijks plaatsvinden. Ervaren 
coaches begeleiden groepen van 6 
tot 12 ondernemers. Deelname is 
éénmalig gratis. 

Tijdens elke workshop staat een 
ander thema centraal en worden 
deskundigen uitgenodigd. We 
maken gebruik van een unieke 
mix van spellen, coaching, tools 
en filmpjes. Een hand-out met 
praktische opdrachten helpt om 
de stap te zetten van ‘weten’ naar 
‘doen’.

 “We stoppen nu een derde minder 
energie in elk product dan in 2012. 
Energie is binnen ons bedrijf een 
grote kostenpost, dus zo’n forse be-
sparing voel je in je portemonnee. 
Dat maakt energiebesparing ook een 
leuke sport, je ziet het resultaat direct 
terug op je rekening.” 
 
– André van der Loo 
eigenaar van Dumocom, een PET flessen 
productiebedrijf

Inleiding & 
terugkoppeling 

Inspirerende 
voorbeelden & experts

Reflectie & actie 
naar jouw bedrijf



Over 
EnergieGesprekken
EnergieGesprekken is ontwikkeld 
door EnergieCollectief Utrechtse 
Bedrijven (ECUB), MKB-Nederland 
en KlimaatGesprekken. Het is een 
gesubsidieerd initiatief en wordt op 
korte termijn aangeboden bij alle 
Nederlandse bedrijventerreinen om de 
energietransitie te versnellen. 

Benut deze kans 
en meld je aan via
www.wattjekuntbesparen.nl/

energiegesprekken

Tot ziens tijdens 
EnergieGesprekken! 

Over ons

ECUB is opgericht door ondernemers voor ondernemers 
zonder winstoogmerk om ondernemers te ontzorgen bij het 
nemen van verduurzamingsmaatregelen.  
www.ecub.nl

MKB Nederland is dé Nederlandse ondernemersvereniging 
en streeft naar een klimaat waarin bedrijven de kans krijgen 
om te groeien.  
www.mkb.nl

KlimaatGesprekken organiseert workshops waarbij 
deelnemers handvatten krijgen om hun klimaatimpact te 
verlagen én hierover in gesprek te gaan met anderen.  
www.klimaatgesprekken.nl


