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Agenda

• Doelstelling sessie

• Hoe het begon

• Gamificatie: waarom – wat – hoe

• Doelgroepen: voor wie is de game geschikt?

• De energie bespaar game: wat leer je?

• Rolverdeling & tijdlijn

• Vragen & vervolgstappen



1. Wij aan jullie: informeren
over de energie bespaar game

2. Jullie aan ons: antwoord
krijgen op de vraag: gaan we dit
samen doen?

De eerste 1.000 
gebouweigenaren / huurders
kunnen kosteloos meedoen.



Hoe het begon



Waarom gamification? Waarom 
de energie bespaar game? Wat 
beogen we ermee?



WAT?
Het platform stelt deelnemers in staat om, plaats-
en tijdonafhankelijk, 30 minuten per challenge, te 
leren over en experimenteren met 
energiebesparing in hun eigen omgeving.  

QUIZ
Mensen prikkelen met 
vragen, korte video’s en 
informatie.

ACTION
Actief leren, kleine 
online en offline 
opdrachten en 
uitdagingen.

SHARE
Sociaal leren door het 
uitwisselen van 

ideeën.



Voorbeeld
Quiz



Voorbeeld
Action



Voorbeeld
Share



Kracht van games
We gebruiken de kracht van games: uitdaging, 
competitie en tijdsdruk. Speel met en tegen andere 
bedrijven of kantoorpanden!
Ga voor de highscore! Behaal doelen. Verdien punten 
en win prijzen. Stuur prikken en porren. Deelnemers 
worden getriggerd om energiebesparend te denken en 
doen. Fun, laagdrempelig en effectief.
Kan een krachtig onderdeel zijn van andere interventies 
of trajecten.

Samen winnen!



Ervaringen

"Het was een kans 
om collega's te 
ontmoeten waar ik 
normaal geen 
contact mee heb."

"In het begin was ik echt achterdochtig 
waar dit toe zou kunnen leiden, maar 
ik was echt verrast over de 
betrokkenheid die de uitdagingen 
creëerden."

“De inhoud was prikkelend. De 
vragen en opdrachten waren 
helder en goed in de praktijk te 
brengen.”

“We zouden het aan 
anderen aanbevelen om 
bewustzijn te creëren en 
voor de activatie.”

Iedereen doet mee!



Want
2B the change?

De doelgroep van de
Energie Bespaar Game @bedrijven

 Doelgroep Contactpersonen voor ons:
 Gemeentes die bedrijven terreinen willen voorzien van kennis
 Parkmanagers Bedrijventerreinen
 Eventueel ook mogelijk: Bedrijf dat op verschillende locaties door heel Nederland zit. 

 Deelnemers: Teams van 5 tot 10 personen. 
 Elk team bestaat uit ondernemers die samen op één bedrijventerrein zitten
 Buren/ collega’s/ ondernemers etc. 
 MKB, Kantoren, Industrie, Logistiek, Opslag, Onderwijs, andere functies…

 Vooral geschikt voor:
 Kennismaking met energiebesparing
 Kennismaking met wetgeving/ wat moet en wat kan.
 Verkenning van de mogelijkheden. 
 De eerste stap/ leuk om nog te koppelen aan andere initatieven van de gemeente: bv energiescans



Want
2B the change?

De doelgroep van de
Energie Bespaar Game @kantoren
 Doelgroep Contactpersonen van ons :

 Gemeentes
 Businessclubs
 Met als doel: kantoren en grote instellingen aan te haken die 

zich verbonden voelen in dezelfde stad

 Deelnemers: Teams van 5 tot 10 personen. 
 Elk team bestaat uit een interdisciplinair team van één pand
 Grotere organisaties
 Kantoren, Industrie, Onderwijs, Zorgsector, Retail en andere functies…

 Vooral geschikt voor:
 Kennismaking met energiebesparing voor het hele team
 Kennismaking met wetgeving/ wat moet en wat kan. 
 Verkenning van de mogelijkheden. 
 Om zo samenwerking/ kennisverrijking/ alle neuzen dezelfde kant op te realiseren



Inhoud Energy Transition Games @work
• Challenge 1: Inzicht in de energietransitie in Nederland / voorbereiding 

• Challenge 2: Inzicht in jouw gebouw of portefeuille

• Challenge 3: Verbeteren van je gebouw zonder ingrepen

• Challenge 4: Het opstellen van een ambitie/ stappenplan

• Challenge 5: Verbeteren van je gebouw met een duurzaam MJOP versus een 
grote renovatie

• Challenge 6: Samen aan de slag, hoe krijg je iedereen mee? 



Wat leer je?

 CO2 budget Wereldwijd, Nederland, Gebouwde omgeving

 De rol van aardgas ook voor elektra verbruik

 Voorproefje van de overige challenges: rol van Energiemonitoring, Wat is de eerste stap van 
besparing? (Trias Energetica)

Wat ga je doen?

 Opzoeken wat de klimaatambitie van jouw organisatie is

 Zijn er convenanten in de buurt?

 Voldoet mijn gebouw aan de basis wetgeving?

Challenge 1 
Inzicht in de energietransitie in Nederland



Wat leer je?

 Benchmarken op basis van werkelijk energiegebruik

 Welke tools zijn er beschikbaar in de markt

Wat ga je doen?

 Energielabel opzoeken

 Werkelijk gebruik in WEii calculator zetten

 Theoretisch energiegebruik vergelijk met werkelijk energiegebruik

Challenge 2
Inzicht in jouw gebouw of portefeuille

Paris Proof norm: 
Maximaal 

Energiegebruik
70 kWh/m2 GO 
(WEii calculator)



Wat leer je?

 Welke acties welk energieverbruik tot gevolg hebben

 Welke acties tot welke besparingen leiden

 Voorbeelden van acties zoals verlichting uit, beter inregelen van installaties

Wat ga je doen?

 Maak een top 5 van je grootste energieverbruikende activiteiten

 Maak afspraak met je installateur

Challenge 3
Verbeteren van je gebouw, zonder ingrepen



Wat leer je?
 Ambitie versus financiën
 Hoe maak je een routekaart
 Grote verbouwing of meenemen in MJOP

Wat ga je doen?
 Kijken wat er al aan ambities is in jouw organisatie
 Eerste stappen tot verbeteren routekaart

Challenge 4 & 5
Verbeteren van je gebouw



Wat leer je?
 Samenwerking tussen Eigenaar en Huurder (Greenlease, split incentive)
 Samenwerking met installateur (prestatie contracten)
 Betrekken van huurders en eindgebruikers

Wat ga je doen?
 Onderzoeken en bespreken waar de weerstand zit
 Hoe kun je energiebesparing leuk maken voor jezelf en voor anderen?

Challenge 6
Samen aan de slag, hoe krijg je iedereen mee?



Rolverdeling

 Wij maken de game, zowel technisch als inhoudelijk
 Jullie kunnen tegenlezen (indien nodig)
 We zoeken mensen die samen met ons de juiste mix 

voor bedrijventerrein of kantoorpand weten te 
maken, waar het gaat om informeren – aanhaken –
activeren (community management)

 Voor teamleiders of parkmanagement, organiseren 
we nog een online pre-kick off meeting

 Wij verzorgen een online kick of en een online slot 
sessie voor de deelnemers

 Prijsuitreiking: Sommige prijzen kunnen we opsturen, 
andere zijn leuk als ze live worden uitgedeeld, daar 
hebben we dan nog even contact over met de 
parkmanagers/ teamleiders.



Eind maart 2023…Eind maart 2023…

…willen we de twee games van @work live laten gaan.…willen we de twee games van @work live laten gaan.



11 en 31 jan 2023: extra informatie bijeenkomst voor geïnteresseerden

Januari – februari: verder schrijven van de games & laten tegenlezen

Januari - februari: kiezen waar we de eerst run willen organiseren en met 
wie, communicatie materialen maken

Februari – maart: organiseren & communiceren eerste run, samen met 
partners

Eind maart – begin mei 2022: spelen eerste run van @bedrijven en 
@kantoren

Mei-juni: evalueren en aanpassen van de game:

September 2e run

Stappenplan



#totsnel


