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WAT IS ENERGISE?

ENERGISE is een Europees innovatieproject 
waarin wetenschappelijk onderzoek wordt verricht 
naar de invloed van maatschappelijke en culturele 

factoren op de energieconsumptie. 

ENERGISE ontwikkelt, test en evalueert maatregelen 
gericht op daling en transformatie 

van energiegebruik van huishoudens 
en buurten in de praktijk.

www.energise-project.eu
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DOEL VAN HET ENERGISE PROJECT IS:

HOE HET ENERGISE TEAM 
DIT GAAT REALISEREN 

1 Een innovatief evaluatieraamwerk 

ontwerpen voor energie initiatieven. 

Daarbij wordt rekening gehouden 

met bestaande maatschappelijke en 

culturele factoren die van invloed zijn 

op de energieconsumptie.

2 Beoordelen en vergelijken van 

resultaten van initiatieven rond 

energieconsumptie reductie

in Europa.

3 Stimuleren van het gebruik van 

de Living Lab benadering voor het 

onderzoeken en transformeren van 

energieconsumptie.

4 Meer inzichten ontwikkelen op het 

vlak van routines van huishoudens en 

op welke wijze deze routines kunnen 

verduurzamen.

5 Stimuleren van positieve interactie 

tussen verschillende actoren in de 

maatschappij, waaronder politici en 

industrie.

6 Project inzichten eff ectief vertalen 

naar de implementatie van de 

Europese Energie Unie.

ENERGISE ontwikkelt een Living Lab benadering. Deze benadering maakt 

het mogelijk om bestaande energieculturen en maatschappelijke 

energieconsumptie te observeren in een real-life setting. 

Ook kunnen middels deze benadering nieuwe initiatieven 

gericht op reductie van de energieconsumptie van 

huishoudens en buurten worden getest. Een doorlichting 

en classificatie van bestaande energie initiatieven in 

30 Europese landen, voor huishoudens en buurten, 

vormen de basis voor het ontwikkelen van 2 protoypes 

‘ENERGISE Living Labs’ gericht op het verduurzamen 

van de energieconsumptie. Er zullen data worden 

vergaard, voorafgaand aan, tijdens en na de inzet van 

de 16 Living Labs in 8 landen. Deze datavergaring zal 

ondersteunend zijn in het verder ontwerpen en beoordelen 

van toekomstige Europese energieconsumptie initiatieven.



ENERGISE IN HET KORT
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ENERGISE LIVING LABS 
IMPLEMENTATIE

VERGELIJKEN VAN ENERGIECULTUREN

ONTWERPEN VAN ENERGISE 
LIVING LABS
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CONTACT

Bezoek onze website:  energise-lab.nl (Nederlands)

of www.energise-project.eu (Engels) 

Volg ons op facebook of twitter.

 Je kunt ook contact opnemen via  info@energise-project.eu

De verantwoordelijkheid inzake de inhoud van dit document ligt 
bij de auteurs. De inhoud geeft niet de visie van de Europese Unie 
weer. Nog de INEA, nog de Europese Commissie is verantwoordelijk 
voor het gebruik van de informatie in dit document. 

Dit project wordt gefinancierd door het Horizon 2020

onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU

(Grant Agreement No 727642).

CONTACTCONTACTCONTACT

WIE WE ZIJN

Het ENERGISE team bestaat uit 10 onderzoekspartners (universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties) uit 

Bulgarije, Denemarken, Finland, Duitsland, Hongarije, Ierland, Slovenië, 

Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Bezoek onze website:  energise-lab.nl (Nederlands)

of www.energise-project.eu (Engels) 

Volg ons op facebook of twitter @ENERGISEproject

 Je kunt ook contact opnemen via  info@energise-project.eu


