
B a s i s o p l e i d i n g v o o r d e  E n e r g i e m e e s t e r

Diana Grasso

Communicatie
verantwoordelijke

Module 6: bewoners



Op het programma vandaag

Inleiding

Wat doet de Energiemeester?
1. Zoeken van gezinnen

2. Voorbereiden op het bezoek

3. Kennismaking met het gezin

4. Analyse verbruik & gedrag

5. Doorlopen van het huis

6. Samen bespreken
7. Verdere afspraken

8. Verslag maken

Huiswerk

Basisopleiding Energiemeester



Communicatietheorie – Blinde vlek



Communicatietheorie - Klagende Mensen?
Hoe ga je om met klagende mensen?

LEO
1. Luisteren

• Gevoelsreflectie
• Uit laten razen
• Verbaal volgen

2. Erkennen

• Empathie, toon begrip
3. Oplossen

• Informatie verzamelen
• Verwachtingen vragen
• Oplossingen voorstellen



Cultuurverschillen
• Schoenen aan of uit?  - Denk aan je sokken

• Handen schudden? – een knikje met het hoofd doet het ook

• Oogcontact? – spiegel de ander zijn gedrag

• Een drankje aannemen? – je hoeft het niet leeg te drinken



Cultuurverschillen
• Taal? – gebruik een hulplijn



Communicatietips
• Boodschap zelfde als lichaamstaal
• Communiceer ongedwongen

• Glimlach
• Neem een open houding aan 
• Hou je handen naast je lichaam ipv over elkaar
• Leun naar je gesprekspartner
• Hum of knik ter bevestiging

• Respecteer de persoonlijke ruimte tussen jezelf en je 
gesprekspartner.

• Ontdek signalen van enthousiasme. 
• Spiegel nooit iemands negatieve signalen.
• Luister actief (geef aandacht, gebruik luistersignalen, laat 

stiltes)



Communicatietips
• Gebruik open vragen
• Geef IK-boodschappen
• Houd in de gaten wanneer je gesprekspartner het gesprek wil 

beëindigen.
• De laatste indruk is bepalend voor volgende contacten.



Ervaringen en Tips
• Anoniem bellen : voeg voor het nummer de volgende tekens 

toe #31#.

• Let op je kledij, auto 

• Ga niet onmiddellijk het hele huis rond, start eerst gesprek

• Beste tips = tips die ze nodig hebben, én dat jij ook kan 
zeggen dat jij ze toepast

• Tips = zijn vooral gedragstips

• Belangrijk : V-test, leveranciersvergelijking (indien geen 
sociale klant)

• Het maken van afspraken is niet altijd evident, laat je niet 
ontmoedigen door een gesloten deur !
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Verdere afspraken maken?

1 2 3 4 5

Eerste bezoek 1 jaar later…



De volgende bezoeken

Herhaling en evaluatie info/afspraken vorige 
bezoeken.
• Bespreken of het lukt met het noteren van de meterstanden
• Hebben ze jouw advies opgevolgd? Indien nee, wat is de 

reden hiervoor?
• De grote aandachtspunten worden nog eens overlopen;
• Bekijken of het verbruik al gedaald is;
• Optioneel: Energiemeters plaatsen om grootverbruikers te 

lokaliseren;
• Eventueel nog bijkomende tips geven, die je vorige keer 

over het hoofd hebt gezien of waar toen geen tijd voor 
was…
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Maak een duidelijk verslag



Maak een duidelijk verslag



Verwijs mensen met 
grotere renovatieplannen 
door naar Kamp C

Een goede online tool om 
hen al op weg te helpen:
www.mijnwarmhuis.be/kampc

http://www.mijnwarmhuis.be/kampc
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Op het programma vandaag

Niet te vergeten:
- Erecode
- Bewijs goed gedrag/zeden
- Goodiebag overlopen

- Logboek
- Achtergrondinfo
- Informatienota

Basisopleiding Energiemeester



www.kampc.be/duurzaam/projecten/shine/energiemeester

https://www.kampc.be/duurzaam/projecten/shine/energiemeester


BEDANKT !
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