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In het kkader van h
het Horizon2
2020 project CITYnvest worden mo
omenteel in 10 Europesse lidstaten
workshop
ps georganisseerd rond bestaande fin
nancieringsmo
odellen voor energiebesp
parende maa
atregelen in
publieke gebouwen. In België wo
orden drie wo
orkshops geo
organiseerd, één in elk g
gewest. De Vlaamse
V
zal
nden in Brusssel op 02 februari
f
2017
7 en willen we toespitsen op twee financiering
gsmodellen:
plaatsvin
öperatieve model. Na ee
en plenair gedeelte splittsen we de
energieprestatiecontrracten (EPC) en het coö
deelneme
ers op in tw
wee groepen.. De ene gro
oep zal een rondetafelge
esprek volgen
n rond EPC, de andere
groep b
bekijkt hoe burgers via
a coöperatie
es kunnen worden bettrokken. De conclusies van deze
rondetafe
elgesprekken
n worden collectief besproken. Na ee
en korte ‘pitch-sessie
e’ waarin
dienstverrleners/coöpe
eraties zichzzelf kort ku
unnen voorsstellen, bied
den we de deelnemerss nog een
inspirerend voorbeeld
d uit Gent. Na
a afloop kunn
nen de deeln
nemers conta
act leggen tijd
dens de luncch.
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Programma
09:30 – 10:10 Verwelkoming – De rationale voor CITYnvest en de rol van lokale besturen

Elise Steyaert, Climate Alliance
De mobilisatiekracht van burgercoöperaties

Daan Creupelandt, REScoop.eu
Ingrediënten van innovatieve financieringsmodellen en het belang van facilitatoren

Miguel Casas, Energinvest
Het burgemeestersconvenant en de rol van de Vlaamse gemeenten

Jochen De Smet, Adviseur van Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein
10:10 – 10:45 Panel gesprek met concrete voorbeelden

Joeri Reulens, OPZC Rekem
Els Cornelis, EPC-Helpdesk Provincie Vlaams-Brabant
John Vandaele, Energent
Vragen uit het publiek

10:45 – 11:00 Koffie
11:00 – 12:00 Rondetafelgesprek 1 – Energie efficiëntie investeringsmodel
Lieven Vanstraelen, Energinvest (moderator)

Johan Coolen, Factor4
Els Cornelis, EPC-Helpdesk Provincie Vlaams-Brabant
Inne Peersman, Vlaams Energiebedrijf
Wouter Geldof, Stibbe

Rondetafelgesprek 2 – Het potentieel van burgercoöperaties

Daan Creupelandt, REScoop.eu (moderator)
Jan De Pauw, Ecopower
Bruno Moens, Pajopower
John Vandaele, Energent
Katrien Rycken, Leuven 2030

12:00 – 12:15 Samenvattingen van beide rondetafelgesprekken

Lieven Vanstraelen, Energinvest
Daan Creupelandt, REScoop.eu

12:15 – 12:30 Market place
12:30 – 12:40 Een vat vol inspiratie – Visie en toekomst voor energiecoöperaties

John Vandaele, Energent

12:40 – 14:00 Lunch
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