
woensdag 12 oktober ’16

startevent 
See2Do!

startevent Breda voor verschillende gebruikersgroepen
invulbare uitnodiging
per mail

13u00 - 13u30 inloop met koffie

13u30 - 14u15 verwelkoming | Breda

wat is See2Do! | Interleuven-IGEMO

See2Do! voor Breda | Breda

14u15 - 15u05 demogebouwen + monitoring inleiding Brugge en Thomas More

demogebouwen + monitoring concreet Mechelen en Thomas More

vraag en antwoord

15u05 - 15u35 pauze

15u35 - 17u00 thermografie en begeleidingstraject | Interleuven – Helmond

begeleidingstraject | WVI en Vives 

ketenorganisatie | Helmond

burgeractivatie | Maastricht-Weert

vraag en antwoord

slotwoordje | IGEMO

17u00... netwerkmoment tot einde

See2Do! is een project in het Interreg Vlaanderen-
Nederland programma dat steun ontvangt uit het 
 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling om 
via demonstratieprojecten en een energierenovatie-
begeleidingstraject voor burgers en bedrijven, inno-
vatieve technieken voor energierenovatie te tonen en 
het gebruik ervan te stimuleren.

Het principe dat gehanteerd wordt, is ‘Doen door te 
Zien’. Door het energieverlies te tonen en  innovatieve 
technieken in publieke gebouwen te demonstreren, 
en door burgers en bedrijven te ondersteunen, willen 
de partners in het project, burgers ertoe aanzetten 
om werk te maken van de energierenovatie van hun 
woning.

De ondersteuning bestaat uit collectieve en indivi-
duele begeleiding via een digitaal en/of fysiek loket, 
thermografische straat- en woningscans, energie-
coaches, train-the-traineropleidingen, … Burgers 
worden ook ondersteund bij de keuze van bedrijven 
waar ze willen mee werken. Dit gebeurt via het in 
 Nederland succesvolle concept ‘ketenorganisatie’ 
waarbij een groep bedrijven wordt samengesteld 
op basis van een aantal voorwaarden. De Vlaamse 
partners onderzoeken op welke manier het concept 
ketenorganisatie succesvol in Vlaanderen kan toege-
past worden.

 ► PROGRAMMA

 ► INSCHRIJVINGSFORMULIER

Oude Stadhuis van Breda
Grote Markt 38, Breda

PARTNERS

MEDEGEFINANCIERD DOOR

We raden u aan om met het openbaar vervoer te 
komen: de Grote Markt ligt op loop afstand (15-20 
min) van het NS station Breda.  

Indien u door omstandigheden met de wagen komt, 
kunt u parkeren op terrein Beyerd-Vlaszak. 

voornaam

naam

organisatie

adres

telefoonnummer

e-mail

wenst zich in te schrijven voor het startevent op 12 oktober ‘16 | gratis

 ► inschrijven kan tot ten laatste 3 oktober

https://www.breda.nl/gemeente/historie/stadhuis-breda
https://www.breda.nl/gemeente/historie/stadhuis-breda
https://www.google.nl/maps/dir/51.5945773,4.7793584/Stadhuis+Breda,+Grote+Markt+38,+4811+XS+Breda/@51.5914671,4.7749274,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c69f871c69bbb1:0xea1520bfa4e13731!2m2!1d4.7763935!2d51.5888114!3e2
https://www.google.nl/maps/dir/51.5945773,4.7793584/Stadhuis+Breda,+Grote+Markt+38,+4811+XS+Breda/@51.5914671,4.7749274,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c69f871c69bbb1:0xea1520bfa4e13731!2m2!1d4.7763935!2d51.5888114!3e2
https://www.google.nl/maps/dir/51.5945773,4.7793584/Stadhuis+Breda,+Grote+Markt+38,+4811+XS+Breda/@51.5914671,4.7749274,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c69f871c69bbb1:0xea1520bfa4e13731!2m2!1d4.7763935!2d51.5888114!3e2
https://www.google.nl/maps/dir/Beyerd-Vlaszak,+4811+Breda/Stadhuis+Breda,+Grote+Markt+38,+4811+XS+Breda/@51.5879627,4.7766554,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c69f805355e521:0xfa8d0d4d48833693!2m2!1d4.7815294!2d51
https://www.google.nl/maps/dir/Beyerd-Vlaszak,+4811+Breda/Stadhuis+Breda,+Grote+Markt+38,+4811+XS+Breda/@51.5879627,4.7766554,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c69f805355e521:0xfa8d0d4d48833693!2m2!1d4.7815294!2d51
initiator:m.dufoort@wvi.be;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:ba2e40e502a1ff47992b89e9ee12f61c
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