
Energierenovatie voor Brusselse welzijnsinfrastructuur, groot en 
klein...

 Het Kenniscentrum WWZ zet de komende jaren in op klimaattransitie in de welzijnssec-
tor. Daarom organiseren we op donderdag 25 februari een tweede webinar over energier-
enovatie, subsidies en omgevingsanalyse.
Wist je dat energiearmoede amper voorkomt bij goed geïsoleerde woningen? Start met 
de aanpak van je eigen infrastructuur en doorloop zo een interessant leertraject waarbij 
subsidies, sensibilisering van de gebruikers én energiebesparing een snelle positieve impact 
kunnen hebben op je budget.  

Programma
13.00 - 13.10 uur: Duurzame buurten en energiesubsidies: hoe beginnen we eraan? Welkom 
en introductie -Veerle Leroy van het Kenniscentrum WWZ -
13.10 - 13.30 uur:  Visie op duurzame buurten
Het Kenniscentrum WWZ streeft naar maximale winst waarbij het clusteren van diensten, 
wonen en zorg optimaal in elke wijk aanwezig zijn. We reflecteren over de inbedding en de 
meerwaarde van jouw organisatie voor de wijk en de opportuniteiten die er kunnen zijn 
vooraleer energierenovatie aan te vatten. - Jeroen Dries, Kenniscentrum WWZ -
13.30- 13.45 uur: Het grotere verhaal van energiebesparing en ontzorging door VEB. Het 
Vlaams EnergieBedrijf VEB schets het kader, het belang en de aanpak van energierenovatie 
voor de Brusselse Welzijnssector. - Ruben Verhagen, VEB
13.45 - 14.00: uur: Subsidies en ontzorging door VIPA. voor energierenovatie van de  Brus-
selse Welzijnssector. VIPA en het VEB bundelen hun krachten om voorzieningen in de 
welzijns- en zorgsector energie-efficiënter te maken. Ervaren energiespecialisten komen 
bij jou langs, ontzorgen jou, helpen bij het maken van quick wins en zo nodig langetermijn 
plannen. De energiescan is volledig gratis.- Hannah Bohez, VIPA -
14.00 - 14.15 uur: Subsidies en ontzorging door BRUXEO. voor energierenovatie van de  
Brusselse Welzijnssector. Het energie-team van BRUXEO (confederatie van social-profi-
tondernemingen) werd door Leefmilieu Brussel aangewezen om gratis energieadvies en 
-scans te geven aan Brusselse social-profits. Het doel is de social-profitondernemingen te 
ontzorgen en te helpen op korte termijn energiebesparingen te realiseren.- Kelly Timper-
man, BRUXEO –
14.15-14.30 uur: Een blik op de buurt.  Met het stappenplan “Een blik op je buurt” bieden 
we een eenvoudig instrument aan om de duurzaamheid van jouw organisatie in de buurt 
te meten.  Daarover nadenken maakt jouw organisatie sterk naar de toekomst toe. –Veerle 
Leroy, Kenniscentrum WWZ
14.25-14.50 uur: Vragen staat vrij.
14.50-15.00 uur: Afronding en afsluiting

Praktisch
    Na je inschrijving ontvang je een factuur.
    De inloggevens voor de online studiedag ontvang je via mail na je betaling.
    € 20, inclusief 2 cahiers (keuze uit 4 titels) 
Wist je dat je door aan deze studiedag deel te nemen werkt aan de SDG’s 3, 7,10, 11 en 13. 

Adres

Datum
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Begeleider

Inschrijven

De inloggevens voor de online 
studiedag ontvang je via mail na 
je betaling.

donderdag 25 februari, 13u

20 euro, inclusief 2 cahiers (vrije 
keuze uit vioer titels)

Veerle Leroy - Jeroen Dries - Luc 
Lampaert

www.kenniscentrumwwz.be/
inschrijven_energierenovatie_
voor_brusselse_welzijnssector
of bel 02 414 15 85

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw
Lakensestraat 76 bus 2, 1000 Brussel, t 02 414 15 85
info@kenniscentrumwwz.be - www.kenniscentrumwwz.be
0896.225.857
RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
v.u. Herwig Teugels, Kenniscentrum WWZ

Laat geen subsidies liggen. Nu aanpakken = directe winst.


