
BELEID ACTIVEREN
Energiearmoede op de politieke agenda plaatsen.

EEN WEG BANEN VOOR INVESTERINGEN
Reduceren van energieverbruik door betrokken 
energiegebruikers.

CAPACITEITEN EN VAARDIGHEDEN 
ONDERBOUWEN
381 getrainde vrijwilligers (75 getrainde HEA’s 
in elk land, met uitzondering van het Verenigd 
Koninkrijk waar 6 HEA’s opgeleid worden) en 
ontwikkeling van creatie- en adviestools gericht 
aan 4500 energiegebruikers.

VERWACHTE RESULTATEN

WAAR?

AISFOR - Italië 
 www.aisfor.it 

RSE - Italië 
 www.rse-web.it/home.page 

AU - Italië
www.acquirenteunico.it 

ECOSERVEIS - Spanje 
www.ecoserveis.net/en  

ADEE - Spanje
www.electricadealginet.com 

SWEA - Verenigd Koninkrijk 
www.severnwye.org.uk  

FK - Polen
www.federacja-konsumentow.org.pl 

KAPE - Polen
www.kape.gov.pl  

VITO/ENERGYVILLE - België
www.energyville.be/en 

EANDIS - België
www.eandis.be/en 

VAASAETT - Finland
www.vaasaett.com

EAPN - België
www.eapn.eu

PARTNERS

DIEPGAANDE KENNIS
Diepgaande eigen kennis over energiearmoede in Europa, 
samengevoegd in het rapport “Kwetsbare consumenten en 
brandstofarmoede”. 

Actief betrekken van consumenten op de energiemarkt

Positieve gedragswijziging verwezenlijken wat betreft 
energieconsumptie en het beïnvloeden van 
beleidsontwikkelingen op alle niveaus

HUIS ENERGIE ADVISEURS (HEA) TRAINING
Introduceren van een innovatieve energie-adviseur: 
getraind in sociale, communicatieve en technische 
aspecten om kwetsbare consumenten te ondersteunen.

HUIS ENERGIE ADVISEURS (HEA) NETWERK
Verhoogd gekwalificeerd, betrouwbaar, toegankelijk, specifiek 
en doelgericht advies aan energiegebruikers om efficiëntie te 
verhogen en/of beter hun noden en wensen te beantwoorden.

DE ACTIE
Energiegebruikers hand in hand ondersteunen en 
aantonen dat een goed huishoudelijk energie-efficiënt 
proces technisch en economisch haalbaar is en dat dit 
leidt tot energiebesparingen.

BELEIDSORIENTATIE
Nationale en Europese stakeholders die in staat zijn 
energienoden van huishoudens te meten en specifieke 
maatregelen voor te stellen aan huishoudens met een laag 
inkomen in een energie-inefficiënt huis.

EEN TWEEZIJDIGE AANPAK 
TEGEN ENERGIEARMOEDE:

GEMEENSCHAPPELIJK ENGAGEMENT VOOR ENERGIE

Dit project ontving financiële steun van het 
Europese Horizon 2020 onderzoeks- en 
innovatieprogramma onder 
subsidieovereenkomst nr. 754051.

DETAILS VAN HET 
PROJECT
Projectnummer: 754051
Start datum: 1 mei 2017
Duur: 36 maanden

CONTACT
Coörderend contactpersoon
Marina Varvesi
Tel. +39 06 39375396 
varvesi@aisfor.it

Nationaal contactpersoon 
Laes Erik
erik.laes@energyville.be

WWW.ASSIST2GETHER.EU

ONDERSTEUNEND 
NETWERK VOOR 
HUISHOUDELIJKE 

ENERGIEBESPARING
ASSIST


