
energy transition games 
@ work

✓✓ Online tool    ✓✓ 6 weken    ✓ ✓ 30-60 minuten per week

Op leuke, interactieve 
wijze energie besparen in je 
bedrijfspand, samen met de 

buren
Als bedrijventerrein of kantorenpark wil je bijdragen aan de 
energiebesparing. Of het nou is om klimaatverandering tegen 
te gaan, minder gas te verbruiken uit Groningen en/of Rusland, 
vanwege de eindigheid van fossiele brandstoffen of gewoon uit 
kostenbesparing. Energie besparen is het doel. Maar hoe doe 
je dat? Dit is een lastige opgave voor complexe gebouwen of 
bedrijven.  

Je zoekt manieren om ondernemers en huurders op jouw locatie 
zo goed mogelijk te ondersteunen. De Energy Transition Games 
helpen hierbij. Energie besparen wordt leuk en gemakkelijk 
gemaakt. Deelnemers leren van elkaar, komen in actie en in 
contact met elkaar! 

We zoeken bedrijvenlocaties en/of kantoorlocaties die enige vorm van verbinding 
hebben doordat ze in dezelfde stad zitten, op dezelfde kantoorlocatie of op hetzelfde 
bedrijventerrein. Er kunnen dan meerdere teams van deze locatie meedoen, zodat je 
niet alleen met je eigen teamleden kunt sparren, maar ook met je buren. De deelnemers 
kunnen online meedoen. Er zijn dus geen fysieke bijeenkomsten nodig, maar je kan er als 
teamleider of parkmanager natuurlijk wel voor kiezen om extra activiteiten (live of online) 
rondom de games te organiseren. 

voor wie?
De Energy Transition Game is toepasbaar voor 
zowel kantoren, winkels, logistieke bedrijven en vele 
andere utiliteitsgebouwen. De game is toepasbaar 
voor vastgoedeigenaren en hun huurders, facility- 
en huisvestingmanagers, maar ook technisch 
beheerders, installateurs, CSR-managers en leden 
van Green Team kunnen meedoen. Er is plek voor 
maximaal 1.000 deelnemers, per pand kan je met 
een team van 5 tot 10 mensen meedoen. 
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, richten we 
ons vooral op inschrijvingen van meerdere teams 
op 1 locatie (bedrijventerrein of kantorenpark), 
zodat de teams ook elkaar beter leren kennen. 

De kracht van leren via een 
online community
De Energy Transition Games zetten aan tot 
gedragsverandering en concrete actie. Alleen de 
temperatuur lager zetten, is niet de oplossing. Het 
gaat om het ontwikkelen van een andere manier 
van denken over energieverbruik voor de lange 
termijn. Deze verandering van mindset nemen we 
mee in onze challenges.

Dit doen we niet op een belerende manier. 

De Energy Transition Games zijn fris en 
spelenderwijs opgebouwd. De combinatie van een 
puntensysteem in een sociale setting maakt dat je 
als deelnemer op een positieve manier geactiveerd 
wordt. Immers: iedereen wil wel de meeste energie 
besparen, wanneer je met een team speelt en 
felbegeerde, energiebesparende prijzen kunt 
winnen. 

Competitie en zichtbaarheid maakt het leuk. Je 
doet het niet alleen: deelnemers motiveren elkaar 
online en offline. Met bedrijven uit de buurt in 
hetzelfde team.



de zes challenges
1. Kennis van huidige cijfers energietransitie en impact 
eigen organisatie. 
2. Inzicht in energieverbruik van eigen gebouw en 
instrumenten als Energielabel, WEii calculator en 
Energiekompas.
3. Energie besparen zónder ingrijpende renovatie. Met tips 
over inregelen installaties. 
4. Overstap naar een Duurzaam MJOP inclusief gesprek 
eigenaar en huurder hierover.
5. Stappenplan bij grote renovatie. Overleg met eigenaar en 
huurder over de juiste maatregelen op het juiste moment.
6. Omgaan met weerstand. Hoe krijg je iedereen mee: 
eigenaar, huurders, installateur, maar ook samenwerken 
met de buren etc.

hoe kun je meedoen?

De Energy Transition Games zijn voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De 
game bestaat uit 6 challenges, elke week één. De verwachte tijdsinvestering voor de 
deelnemers is 30 tot 60 minuten per week. Bijkomend voordeel is dat je concreet 
bezig bent met de energiebesparing voor je eigen gebouw. De game start met een 
online kick-off meeting en halverwege een extra webinar.

Wat het extra bijzonder maakt, is dat deze eerste ronde van de game volledig is ge-
financierd vanuit de Energiebespaarcoalitie, ministerie BZK. Deelname is dus gratis.

meer informatie of direct meedoen
Meld je direct aan voor de Energy Transition Games via info@the2bcollective.com
of geef je voor meer informatie op voor onze online bijeenkomst op 
• Dinsdag 13 december november, 16:30 – 17:30 uur

Vragen voorafgaand hieraan? Mail gerust naar info@the2bcollective.com

gaan we op jouw locatie aan de slag?
De Energy Transition Games is een unieke mogelijkheid om binnen korte tijd met 
veel organisaties aan de slag te gaan rondom energiebesparing.

Voor teamleiders en bedrijvenparkmanagers organiseren wij aanvullende informa-
tiesessies over wat we van de teamleiders verwachten, hoe jij als teamleider jouw 
team kan helpen en kan ondersteunen. 

Je kan er natuurlijk zelf voor kiezen om op jouw locatie extra activiteiten rondom de 
game te organiseren. We denken graag met je mee hoe je dat in kan zetten. 

meer weten?
Nog vragen over de game, de aanpak of de 
randvoorwaarden? Neem contact op met Anoek Neele.

T: +31 (0)180 22 22 23
E: info@the2bcollective.com

Resultaten
De Energy Transition Game is een krachtige 
tool. Zonder het te verplichten doet 
een groot deel actief mee, verandert 
het gedrag en leidt het tot concrete, 
energiebesparende acties.

Uit soortgelijke gamificatie 
is gebleken dat:

92%

Actief mee doen

Verandering laat zien

Plezier heeft in deelname

energiebespaarcoalitie


