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Instructies (aanvang webinar)

Inloggen tussen 12u55u-13u00 – Praktische instructies deelnemers

Na de MS-Teams te hebben aangeklikt kom  je nu rechtstreeks in de 
vergadering

Tijdens de presentaties is enkel de spreker aan het woord, hij/zij deelt zijn 
scherm en is tijdens de presentatie, zichtbaar via zijn/haar camera. Na elke 
presentatie is er ruimte voor vragen en reacties voorzien, je kan je vraag 
stellen via het chatvenster (tekstballon-icoontje rechts onderaan). Best 
steeds te vermelden tot wie van de sprekers je vraag is gericht. 

Als deelnemer ben je niet zichtbaar voor de sprekers tenzij je eigen camera 
en microfoon aanzet, Bij de aanvang best je microfoon op gedempt zetten. Je 
kan via de chat doorlopend vragen stellen, we trachten die na iedere item te 
beantwoorden door de presentator,



Agenda (programma)

13u00: Toelichting resultaten 2Imprezs ‘2018-2021’  o.a. KPI’s + E 
Wattson (Steven Heylen, IOK)
13u25: Hoe hou ik de energiefactuur de komende maanden/jaren 
verder onder controle? (raamcontracten VEB aankoop energie, het 
nieuwe capaciteitstarief, Relance-maatregelen voor scholen (Stijn 
Turcksin, Vlaams Energie Bedrijf - VEB)

14u10 – 14u20: korte pauze
14u20: Toelichting ‘Rollend capaciteitsfonds” (= rollend fonds 
principe om o.m. energie-expert in te kunnen schakelen)  (Kris 
Moonen,  VVSG-klimaatnetwerk)

14u55: Varia en afsluiting (Koen Cuypers, Provincie Antwerpen)



Presentatie 1 (13u00)

Toelichting resultaten 2Imprezs ‘2018-2021’  o.a. KPI’s + E.Wattson (Steven 
Heylen, IOK)



2IMPREZS
Resultaten en verderzetting

Steven Heylen - IOK
18 november 2021 – netwerk gebouwbeheerders



2IMPREZS voorstelling

• Concept = Energy Challenges

• Resultaten
• Nieuwe educatieve tools

• Energiebesparing

• Financiële analyse

• 2IMPREZS 4.0 verlenging



Concept = Energy Challenges

• Energiemonitoring

• Energieaudit

• School activeren rond energiebesparing
• Directie / bestuur

• Leerlingen (3de graad BO – 1ste graad SO)

• Focus op
• aangepast gedrag

• quick win investeringen & bijsturingen



Resultaten – nieuwe educatieve tools

• Vernieuwe ondersteuning door MOS
• Energiekoffer BaO / energierugzak SO

• Tutorials = per ‘MISSIE’ aparte filmpjes

• MOS Energiecheck (beginsituatie) en maatregelenkaartjes (doelen en acties)

• E.Wattson
• Tool: https://2imprezs.sdu.dk/en/#/home

• Introfilm: https://www.youtube.com/watch?v=RANZ2nWuCe4

• Contact MOS Antwerpen, 015 30 61 25, mos@provincieantwerpen.be

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/mos/ontleenbaar-materiaal/energiekoffer.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Vwt_Y_azW38EbD_NS1BSmUZAeJbukfT
https://2imprezs.sdu.dk/en/#/home
https://www.youtube.com/watch?v=RANZ2nWuCe4
mailto:mos@provincieantwerpen.be


MOS energiecheck



E.Wattson













• https://energychallenges.eu/ (internationaal)
• Deelnemende scholen

• Resultaten per school

• Link naar E.Wattson

• Provincie Antwerpen
• 6-maandelijkse overleg schoolgebouwbeheerders 

Resultaten - energiebesparing

https://energychallenges.eu/


KPI Directe impact ‘Indirecte’ impact

Leerlingen 55.000 Families, meer scholen, bredere
klimaat impact benadering
(mobiliteit, afval)…

Jaarlijkse energie 
besparing

6,4 GWh

Jaarlijkse besparing 
op energierekening

€ 535.000

CO2 reductie 1.777 ton 6.281 ton

Resultaten – energiebesparing 125 scholen



Resultaten - verderzetting

• Conclusies

• Waar willen we naartoe?

– Bijna energie neutrale schoolgebouwen in 2050

• Wat bereiken we met ‘Energy Challenges’?

– Educatief relevant schoolproject

– Significante besparingen op korte termijn

– Potentieel startpunt capaciteitsopbouw richting BEN



Resultaten - verderzetting



Resultaten - verderzetting

• Business model: BEN capaciteitsopbouw adhv rollend

capaciteitsfonds

1. Poolen van jaarlijkse besparingen (€) over een cluster van scholen

2. Aanstellen energie-expert met opdracht = uitwerken én

implementeren van technisch en financieel traject, haalbaar en

betaalbaar voor scholen om tegen 2050 BEN te worden



Resultaten - Financiële analyse (international)



2IMPREZS 4.0 verlenging

• 18 maanden (tot zomer 2023)

• Focus op uitbouw digitaal aanbod Energy Challenges

• Regio Kempen (= IOK werkingsgebied)
• Educatief:

• 100 milieulessen (intro digitaal aanbod)

• 10 intensieve trajecten (toepassing digitaal aanbod)

• Technisch
• 2 of 3 cases richting klimaatneutrale school



Bedankt


