
En hoe nu verder? 
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informatieavond energiebesparing en comfortabel wonen 

Leiderdorp 

7 mei 2019 



Van ‘weten’ naar ‘doen’ is 
soms een uitdaging 

Heel veel informatie beschikbaar bij      



Unieke samenwerking gemeenten  
en energieloketten/-ambassadeurs 

Bewoners benaderden 
gemeente HLT Samen 

voor extra 
ondersteuning bij het 

verduurzamen van hun 
woning 

Samenwerking met 
klimaatGesprekken-

methodiek: 

 WoonGesprekken 

2018  
3x reeks 

WoonGesprekken in 
Sassenheim, Lisse en 

Hillegom 

2019/2020:  
wegens succes 
opschaling naar  

12 straten/wijken 

Verdere opschaling naar 
buurtgemeenten, maar 

ook landelijk (o.a. 
Leiderdorp, Zaanstad, 

Arnhem) 





KlimaatGesprekken 
 

• Klimaatvriendelijke keuzes, het nieuwe normaal! 

• Doel: samen aan de slag om voetafdruk te verminderen en handafdruk te vergroten. 

• Bewezen methode van >10 jaar vanuit Engeland: Carbon Conversations. 

• Onderzoek wijst uit 20 – 50% CO2 reductie. 

• Vanuit humor, hoop en handelingsperspectief.  

• Actief met 100 coaches in >35 steden in Nederland.  

 
Op www. KlimaatGesprekken.nl vindt u meer informatie.  

 

 
 

 

 

 

 

Ik &   Wonen              Vervoer        Voedsel                            Consumptie             Klimaatgesprek met anderen 

Klimaatverandering 



‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ 



Aanbod vanuit de gemeente 

• ‘WoonGesprekken’: reeks van 4 workshops per wijk 

• Stok achter de deur om door te pakken 

• Van ad-hoc acties naar een plan voor de lange termijn  

• Zorgen voor ‘no-regret’ acties 

• Leren van elkaars ervaringen 

• Samen aan de slag 



Energiereductie: techniek én gedrag 

Technologie Gedrag 

LED verlichting Kleding buiten drogen 

Tochtstrips Alleen volle wasmachine gebruiken 

Radiatorfolie Korter douchen, minder baden 

Waterzijdig inregelen CV Verwarming lager 

Vloerverwarming pompschakelaar Lichten uit 

Leidingisolatie Meters bijhouden 

Aanvoertemperatuur CV verlagen Gordijnen dicht ‘s avonds 

Brievenbus borstels Efficiënt gebruik waterkoker 

Energie monitor kopen 
 

Vriezer regelmatig ontdooien 

En nog heel veel 
meer!  



Samen aan de slag met het stappenplan?  

• 4 workshops van 20.00 - 22.00 uur 

• Om de 3 à 4 weken 

• Start en data in overleg met deelnemers 

• Locatie: in de straat/wijk 

• 8 – 10 plekken beschikbaar: dus wees er snel bij! 

• Geen koploper? U kan wel meedoen!  

• Aanmelden / Interesse?  
 

geef aan op inschrijfformulier of via tessa_kramer@hotmail.com 



Van weten naar doen! 


