Housegreening Party
Een leuke manier om samen met buren het energieverbruik aan te pakken.
Organiseer met buren een middag of avond en bespreek met elkaar de verschillen in het
energieverbruik en hoe je kunt besparen.
Hoe gaat het in zijn werk? Uzelf verzorgt de uitnodiging en de ontvangst van uw buren. Het
Energieteam Voordorp zorgt voor de inhoudelijke begeleiding.
Tips voor een geslaagde Housegreening Party
1. Neem de tijd
Plan een Housegreening Party ruim van tevoren. Nodig de buren 2 weken van tevoren uit. Bij ‘party’ denk je
snel aan de avonduren. Maar de zondagmiddag kan ook een goed moment zijn. Een model voor een uitnodiging
kun je vinden onder tabblad folders van Energieteam Voordorp op de website www.voordorpopeigenkracht.nl
2. Maak er geen te groot ding van
Het gaat erom dat je met de buren door je huis loopt en over energiebesparing praat. Een kop koffie vooraf is
prima, maar ga dan wel aan de slag. Een Housegreening Party hoeft niet lang te duren, 2 uur is genoeg! Je
kunt dit ook in de uitnodiging zetten.
3. Organiseer de avond samen met het Energieteam.
Het is de bedoeling dat tijdens een Housegreening Party een persoon aanwezig is die ervaring en kennis op het
gebied van duurzaamheid. Dit wordt verzorgd door het Energieteam Voordorp.
4. Nodig niet te veel mensen uit
Met je mede- huisbewoners (je partner, kids), heb je aan 4 extra gasten al genoeg. Het wordt anders snel te
druk en de focus minder scherp. Als je een ruim huis hebt kun je 6-8 mensen uitnodigen.
Hou rekening met de mogelijkheid dat een aantal buren uiteindelijk toch niet kunnen komen. Maak een
reservelijst met mensen die je 'last minute' nog kunt uitnodigen.
5. Verbruik opschrijven
Hoeveel elektriciteit, gas en water verbruik je zelf per jaar? Vraag de deelnemende buren hun elektriciteit, gas
en water verbruik te noteren van het afgelopen jaar (en bijbehorend aantal dagen, waarover berekend) en dit
vast door te mailen. Op www.duurzameburen.nl kun je je verbruik alvast vergelijken met andere huishoudens.
De Party begint met het vergelijken van de elektriciteit- gas- en waterverbruik rekeningen. Het Energieteam
zorgt voor een energieverbruiktabel voor de verschillende huishoudens in Nederland.
6. Energiebesparende maatregelen
Kun je zelf energiebesparingsmaatregelen laten zien? Maak van te voren een lijstje. Denk ook aan de kleine
dingen!
Wat zijn onderwerpen waarover je graag meer wilt weten? Het Energieteam zorgt voor een lijst aan
energiebesparende acties.
7. Terugkoppeling
Als er vragen zijn die tijdens de Party niet beantwoordt zijn, speel deze dan door naar het Energieteam
Voordorp.
Wil je jullie ervaring delen met anderen maak dan een paar foto’s en stuur deze naar
www.voordorpopeigenkracht.nl
8. variaties en hulpmiddelen
Je kunt in onderling overleg besluiten om ook de andere woningen te bekijken. Een energieverbruikmeter (rond
de € 10) is handig en geeft een goed inzicht in (sluip)verbruik. Stroomkillers (vanaf € 1,50) zijn handig om te
laten zien.
9. Vervolg
Om de actie een vervolg te geven in de wijk zou elk van de buren het stokje kunnen overnemen om samen met
een kennis in/buiten de wijk eenzelfde party te organiseren.
Voor meer info: energieteamvoordorp@gmail.com van www.voordorpopeigenkracht.nl
Bron: www.duurzameburen.nl

