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Appgroep heeft 132  
deelnemers

Pilot datagedreven 
energiebesparing: 14 
bedrijven doen mee + 

met 6 loopt het 
gesprek

3 nieuwe collega's 
geworven voor kernteam 

actienetwerk

Kick off Rotterdam 
doet het licht uit

3 route-
kaarten Zuidas 
gereed en 9 in 

de maak

Pilot slimmer koelen / 
vriezen: 22 bedrijven 
doen mee  + met 10 

loopt het gesprek

Opschaling Energie Klus & Coach: 
Amsterdam ca. 300 MKB'ers

Presentatie
"energie besparen in 
de Zorg" op 1-12 bij 

Sigra + info dataplein 
als nazending

Almere start met 
kantorenaanpak

7 collectieven buiten MRA 
willen starten met kantoren- aanpak 

(ruimte voor 5)

Aanpak "Klus & coach" gepresenteerd op VNG 
seminar; meerdere gemeentes geïnteresseerd

Gesprek gevoerd
 over periodieke media- 

aandacht MRA nieuws bij 
AT5, NH Nieuws en 
Omroep Flevoland

Betere
wisselwerking en 

doorverwijzingen tussen 
de diverse energiecoach 

/fix initiatieven in 
Amsterdam

Versterking uitwisseling tussen energiebespaar 
adviezen en financiële hulpverlening

Aftrap Knowledge Mile 
doet het licht uit op 21 dec

Peilmoment
Zuidas doet

t licht uit

BIZ Olympic doet 
het licht uit

Met 4 bedrijventerreinen
loopt gesprek om de data- pilot in te zetten
bij een cluster bedrijven om kansen voor 

energiedelen te onderzoeken

Script ontwikkeld voor 
filmpje over slim koelen 

en vriezen

Stand van zaken Fixbrigade in de MRA: 7x 
bestaand, 5x binnenkort te openen, 9x in overleg

Buurtactie in 
Hoofddorpplein- en 

Stadionbuurt: fix- 
energiecoach light met 

buren als bespaar- 
buddy

-  Parool- artikel over gasverbruik

Plannen Plannen Resultaten dec '22

Instructievideo waterzijdig 
inregelen CV's afgerond

Resultaten dec '22

Organisatie 
bijeenkomst 18 

januari

Vooruitblik jan - feb '23Vooruitblik jan - feb '23

Verder met plannen voor voortzetting actienetwerk

Inventarisatie klimaatinstellingen - uitsturen enquete

Presentatie routekaarten Zuidas voor stakeholders 3 kantoorgebouwen

Hoofd KPI: % Afname gasverbruik in de MRA

Uitvoering actieonderzoek VvE vangnet: maatwerk- 
plannen maken voor verschillende huishoudens;
in feb bijeenkomst met resultaten eerste 4 cases

21 berichten op
Instagram (108 bereikte accounts) 

en 11 updates op Linkedin
(190 volgers)

Hulp bij organisatie 
maandelijkse netwerkevent

Webinar over de inzet van facili-
taire diensten bij energiebesparen

Voorspelde verschil in jaarlijks gasgebruik in 2022 ten opzichte van 
het gemiddelde verbruik in 2018 t/m 2021, MRA, per december 2022

Start pilot Energie Klus & Coach aanpak in Haarlem

12,2%

15% 0%

NB: Er zijn diverse redenen waardoor bewoners en bedrijven besparen op hun gasverbruik, zoals energiebesparings- 
maatregelen, de gestegen kosten, de Oekraïneoorlog, klimaatverandering, subsidies en bedrijven die minder produceren.

Er

Ontwerp gemaakt waarin we via 
inkoopopdracht gemeenten installatiebedrijven 
en ROC’s stimuleren samen statushouders op te 

leiden tot installateur/monteur

Individueel benaderen bedrijven voor Zuidas doet het licht uit

5 collectieven buiten MRA starten met kantorenaanpak

Stimuleren
vorming kennisgroep 

facilitair/vastgoed
Verklarende analyse 

naar reductie 
gasverbruik door O&S

Maandelijkse update van gasverbruik per gemeente in de MRA

Versterken bekendheid met wat er is en 
gebeurt in gemeentes, zodat bewoners 

goed geïnformeerd worden

Verkenning mogelijkheden energiebesparing met branchevereniging 
Koudetechniek & luchtbehandeling van Greenport Aalsmeer

Filmpje maken besparen bij koelen/vriezen

1 bedrijventerrein kiezen om in de spotlights te 
plaatsen als inspirerend voorbeeld met filmpjes/vlogs

Verkenning 2 zorgpilots: Zorgfixbrigade en Thuiszorg ism Fixbrigade

3e en 4e update
Nieuwsbrief; 129 ontvangers, 

circa 40% geopend

Doorlopend updates van het Actienetwerk communicieren via 
website, nieuwsbrief en socials en bereik socials vergroten

Opname webinar VvE's ism 
Doorbraaktafel

Plannen maken voor
vervolg pijler kennisdelen

Gestart met Facebook 
pagina

Website uitbreiden met 
kennisdelen pagina

7,5%

Parool- artikel over 
gasverbruik

Update van gasverbruik

MRA- Kaartje met energieverbruik van 
bewoners boven grenzen prijsplafond

Voorbereidingen 
bijeenkomst facilitaire 

diensten

Contact-
pagina website 

gemaakt

Verkenning samenwerking zorginstellingen op energiebesparing

Verkenning organiseren 'sprint' mbt slimmere zomerkoeling van panden

Verkenning mogelijkheden stimuleren van ICT- energiebesparing

Mogelijkheden 
onderzocht voor 

doorbraak rondom 
individuele huurders

die van het gas
af willen

Opzetten van een klimaatdoorbraaktafel waarin drie 
MRA gemeenten toezeggen komend jaar in hun 

aanbesteding installatiebedrijven aansturen op het 
opleiden van extra monteurs uit groep statushouders

Uitwerken casus 'individuele huurer van gas af bij corporatie'

Voorbereiden netwerkevents komende maanden

Start ontwerp zomercampagne gericht op koelen

Voortgangsrapportage 3  -  1 januari 2023
Over de derde periode;  

december 2022  Actienetwerk
 15% GasTerug

Vele sessies in buurten georganiseerd
met folie en advies door 02025 (Oostelijk Havengebied, Nieuw 

West, De Groene Hub)


