
Stad Gent verlengt aanbod energiecoaching voor
alle Gentse ondernemers

Het aanbod energiecoaching werd in 2014 gelanceerd en wordt nu verlengd
wegens succes tot eind 2019. Zo kan de Stad de Gentse ondernemers blijven
ondersteunen en meehelpen de CO2-uitstoot naar beneden te halen.

Energiecoaching voor Gentse ondernemers

Ondernemers zijn een belangrijke partner om van Gent een klimaatneutrale stad te
maken. In 2050 wil Gent geen negatieve impact meer hebben op het klimaat. Om
ondernemers te helpen hun energieverbruik te verlagen, biedt de Stad aan alle Gentse
ondernemers energiecoaching aan. 

'En met succes. Met ons aanbod bereikten we al meer dan 150 Gentse bedrijven
die via energiecoaching tot 20% op hun energierekening besparen. Niet alleen
winst voor hun zaak maar ook voor het klimaat. Want een lagere energiefactuur
betekent ook minder CO2-uitstoot in Gent.'

— Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat en Energie

Tot nu toe:

Hebben de deelnemende bedrijven samen jaarlijks al zo’n 600.000 euro bespaard door
lagere energiekosten.
leverde dit al een reductie van 2.500 ton CO2 op.



Gentse ondernemers besparen tot 20 % op energiefactuur via
gratis E-coaching

Ondernemers steken veel energie in hun zaak. Tegelijkertijd hebben ze meestal weinig
tijd om stil te staan bij het dagelijks energieverbruik van hun zaak. Andere dingen hebben
prioriteit: klanten, bestellingen, leveranciers, personeel,…  En toch valt er heel wat te
winst te halen uit enkele doordachte, energiebesparende ingrepen. Ondernemers die al
instapten in het energiecoachingtraject van Stad Gent, bespaarden zo tot 20% op hun
energiefactuur. Bovenop dit traject geeft Stad Gent ook premies aan ondernemers die
hun pand energiezuinig maken.

Het energiecoachingsaanbod

De Stad stelt professionele energiecoaches aan die bedrijven begeleiden om
energiebesparing structureel aan te pakken. Na een energiescan stellen de energiecoach
en het bedrijf samen een energieactieplan op. Daarna krijgt het bedrijf professionele
ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen, bijvoorbeeld rond isolatie,
verwarming, koeling, verlichting en perslucht. Zo blijven deze bedrijven energie en dus
ook veel geld besparen.

Energiepremies voor ondernemers

De Stad voorziet bovenop de energiecoaching ook premies voor ondernemers die hun
pand energiezuinig maken. Dit geldt ook voor (ver)huurders. Wie meer isoleert, krijgt een
hogere premie en er zijn verschillende subsidies voor energiebesparende maatregelen.

Meer weten over de energiepremies voor ondernemers?
Informatie

Jeroen Persyn, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 23 00, e-mail
jeroen.persyn@stad.gent of energiecoach@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en
Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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