
De Europese Green Deal mikt op een klimaatneutrale EU tegen 2050. Dat lijkt misschien 
nog ver weg, maar vergis je niet: dertig jaren verstrijken sneller dan je denkt. Ook voedings- 
bedrijven moeten stevige inspanningen leveren om te voldoen aan de strengere eisen 
van de Europese Green Deal.

Gelukkig sta je er niet alleen voor. Fevia Vlaanderen biedt bedrijven in de voedings-
sector ondersteuning met twee initiatieven op maat: het EFES-project en een lerend 
netwerk voor wie een stap verder wil gaan.

Energie-efficiënt werken:   
benut jouw bedrijf alle kansen? 



Word deel van ons  
lerend netwerk Inschrijven kan met een e-mail 

naar tq@fevia.be (Tom Quintelier).

Let op: 
er zijn maar 15 plaatsen! 

43 kmo’s stapten al mee in het EFES-verhaal. Ben jij de volgende?

Fevia Vlaanderen organiseert met de ondersteuning van 
VLAIO een lerend netwerk voor bedrijven die hun klimaat- 
inspanningen naar een nóg hoger niveau willen tillen.  
De deelnemers komen in de loop van 2021 vier keer samen 
om hun ervaringen te delen.

Bespaar energie met EFES 
(Easy Food Energy Savers)
Met het EFES-project ondersteunen de Vlaamse regering en Fevia Vlaanderen kmo’s in de voedings-
sector om energie – en dus kosten – te besparen. De focus ligt op eenvoudige, meteen toepasbare 
ingrepen op het vlak van bijvoorbeeld verlichting, lekverlies of isolatie. Want ook kleine aanpassingen 
kunnen een groot verschil maken op je energiefactuur.

Voor wie?
Niet-energie-intensieve kmo’s, met een primair energieverbruik van minder dan 0,1 petajoule per jaar.

Hoe werkt het?
Onze energie-expert en -ontzorger Dirk Van den Broecke begeleidt je gratis bij elke stap:
1. Met een checklist krijgt onze ontzorger zicht op je huidige energieverbruik en -kosten.
2. Dirk komt een kijkje nemen in je bedrijf, met extra aandacht voor je nutsinstallaties.
3. Je krijgt een overzicht van de mogelijke ingrepen in een duidelijk rapport.
4. Jij beslist welke suggesties je volgt. Onze ontzorger ondersteunt je bij de opstart en 
 bekijkt of je in aanmerking komt voor premies.

Neem contact op met 
Dirk via ontzorgerefes@fevia.be.

Voor wie?
De energiespecialisten van bedrijven die al stappen zetten om hun energieverbruik te beperken, maar 
op specifieke problemen botsen, én bedrijven die absolute koploper willen worden in klimaatneutraliteit.

Waarom deelnemen?
•  Op basis van de uitdagingen van hun bedrijf kiezen de deelnemers zelf de topics van de sessies uit een 

shortlist.
•  Je wisselt best practices rond CO2-besparende maatregelen uit met andere bedrijven in de voedings-

sector.
•  Je legt contact met externe experten en machinebouwers die meezoeken naar oplossingen op maat.
•  Energie-expert en -ontzorger Dirk Van den Broecke leidt het lerend netwerk in goede banen.

Hoe werkt het?
In de eerste sessie vertellen de deelnemers welke acties ze al realiseerden en op welke hindernissen  
ze stootten. Daarna worden in een groepsdiscussie de thema’s voor de volgende sessies bepaald.  
De integratie van energiezuinige machines, hergebruik van (rest)warmte en interne opleidingen zijn maar 
enkele opties.

In de volgende drie sessies verdiepen de deelnemers zich telkens in één van de gekozen thema’s. 
Fevia Vlaanderen ondersteunt het lerend netwerk door contact op te nemen met experts.

Wanneer?
Donderdag 4 maart - Donderdag 29 april - Donderdag 17 juni - Donderdag 30 september 
(telkens van 9 tot 13 uur)

Interesse?
Voor € 710 (excl. btw)  neemt de energiespecialist van jouw bedrijf deel aan de vier sessies en zet je  
bedrijf een grote stap richting klimaatneutraliteit.


