Kompas, energiebewust wonen en werken
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actief met onder andere bouwers en ontwerpers
in gesprek over de ontwikkeling van de woning-
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voorraad en de regelgeving. Zij daagt hen daarbij
uit om samen met OFW te komen tot nieuwe,
innovatieve oplossingen rond energiebesparing
en duurzaamheid. Dit geeft positieve energie, leidt
tot creativiteit en mensen worden enthousiast.
Heel anders dus dan bij het verplicht opleggen
van regels waar mensen zich dan vervolgens tegen
afzetten. Bij een brainstormsessie heeft OFW een
aantal bedrijven uitgenodigd die veel voor OFW
werken om gezamenlijk tot energiebesparende
mogelijkheden te komen. In eerste instantie
vonden bedrijven dit vreemd, maar uiteindelijk
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Kompas, energiebewust wonen en werken
SenterNovem voert in opdracht van VROM ‘Kompas, energiebewust wonen en werken’ uit.
Dit programma heeft als doel bij te dragen aan de vermindering van de CO 2 uitstoot van de
gebouwde omgeving. Het accent ligt hierbij op de grootschalige inzet van beproefde instrumenten.
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