
PARENT PROJECT 
Verlaag het elektriciteitsverbruik van uw gezin door 
buurtparticipatie en technologische oplossingen

Neem deel aan ons Europees energieproject om meer 
INZICHT te krijgen in het ELEKTRICITEITSVERBRUIK 
van uw gezin, PERSOONLIJKE TIPS te krijgen en met 
uw buren SAMEN te WERKEN om het 
elektriciteitsverbruik van uw gemeenschap in te perken

Inschrijving 
is nu mogelijk!



Het PARENT-project geeft u de mogelijkheid om het elektriciteitsverbruik van uw gezin te verlagen en 
met mensen in uw buurt samen te werken.

Dankzij energiemonitors zullen we uw verbruik analyseren en informatie op maat, tips en workshops 
aanbieden. PARENT is actief in (deelgemeenten van) drie Europese steden: Amsterdam (Nederland), 
Bergen (Noorwegen) en Brussel (België).

In elk van deze steden zullen we nauw samenwerken met het lokale bestuur en inwoners.

WAT ?
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WANNEER & HOE ? 

Selectie van 
deelnemers, gebaseerd 

op 
inschrijving en 

technische vereisten

Installatie en oplevering 
van energiemonitors

Metingen, 
tips, 

workshops
Aanbevelingen aan 

beleidsmakers

Schrijf u in en bezorg ons basisgegevens over uw gezin en huidig 
elektriciteitsverbruik. Nadien bieden wij u een energiemonitor en toegang 

tot het samenwerkingsplatform aan.

Gebruik de energiemonitor en het platform en ontvang informatie op maat over 
uw elektriciteitsverbruik en tips om energie te besparen. Stel uw eigen doelen op, 
connecteer met andere deelnemers in uw gemeente en vergelijk jullie resultaten. 

Elektriciteit besparen was nog nooit zo eenvoudig en leuk!
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Schrijf u in voor onze PARENT-workshops. U kunt er feedback geven 
en ons helpen het platform te verbeteren. Kom er in contact met anderen uit 

uw buurt, wissel ervaringen uit en leer van experts hoe u uw 
verbruik kunt verminderen.

Wij zullen de onderzoeksresultaten in de verschillende steden vergelijken en 
beleidsmakers op lokaal en Europees niveau aanbevelingen geven over hoe 

elektriciteitsbesparing deel kan gaan uitmaken van ons dagelijks leven.



ZOMER   
2018

WIE KAN DEELNEMEN ?
Alle inwoners van de betrokken steden en gemeenten kunnen deelnemen aan het PARENT-project. Er zijn 
echter een aantal technische vereisten die we eerst met elke kandidaat-deelnemer moeten aftoetsen.

WAAROM DEELNEMEN ? 

Krijg meer inzicht in uw 
dagelijks 

elektriciteitsverbruik

Vergelijk uw verbruik met andere gezinnen

Help mee dit project vorm te geven en bouw 
mee aan het energiebeleid van de toekomst

Kom in contact met uw buren 
en stimuleer buurtparticipatie

 Overleg met uw gemeentebestuur

 

Ontvang tips, hulp en advies 
om uw verbruik te 

verminderen

Ontvang gratis een 
energiemonitor



Stuur een e-mail naar brussels@parent-project.eu als inschrijving. 
Persoonlijke informatie wordt strikt confidentieel behandeld. 

Voor meer informatie over het project, surf naar http://www.parent-project.eu.
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