Voorspellen van het werkelijk energiegebruik in woningen
Uitnodiging workshops 19 november 2015:
- “Begrijpen van gedrag essentieel voor energiebesparing”
- “Big Data – kwestie van mee leren leven”
Evoluon Eindhoven, tijdens de beurs ‘Domotica & Slim Wonen’
Noord Brabantlaan 1a 5652 LA Eindhoven
Geachte genodigde,
TRECO-Home is een ontwikkelproject in het kader van de Topsector Energie/ TKI EnerGO en is gericht op het
nauwkeuriger kunnen voorspellen van het werkelijke energiegebruik in woningen. Zelfs zo nauwkeurig dat aanbieders van
die woningen dat energiegebruik ook durven te garanderen.
Daarvoor is het nodig om de achtergronden van “werkelijk energiegebruik” fundamenteel te begrijpen en ook om na
realisatie van een woning te kunnen monitoren of de woning en de bewoners wel voldoen aan de randvoorwaarden zoals
vooraf bedacht en overeengekomen .
Het gaat daarbij niet alleen om technische kenmerken van de woning, maar ook om het gedrag van de bewoners.
Wat is de invloed van bewonersgedrag en is die te voorspellen aan de hand van individuele kenmerken? Presteren
onderdelen van de woning wel zoals leveranciers dat hebben gegarandeerd? Gaan we woning en bewoner monitoren om
aan te tonen of woning en bewoners wel voldoen aan de uitgangspunten die gehanteerd zijn voor het voorspellen? Gaat
dat ten koste van de privacy en hebben we dat er voor over?
Vragen die aan bod komen in twee workshops die na elkaar georganiseerd worden tijdens de beurs ‘Domotica & Slim
Wonen’ op 19 november in het Evaluon Noord Brabantlaan 1a te Eindhoven.

11.00 tot 12.00 uur: Workshop “Begrijpen van gedrag essentieel voor energiebesparing”
12.00 tot 12.45 uur: Lunch
12.45 tot 13.45 uur: Workshop “Big Data – kwestie van mee leren leven”
14.00 uur: Gelegenheid voor het bezoeken van de beurs ‘Domotica & Slim Wonen
Aan de hand van stellingen willen we van gedachten wisselen over het doorgronden van ‘bewonersgedrag’ en ‘Big Data’.

Aanmelden
Aanmelden en voor meer informatie en vragen bij:
De Haas & Partners (Penvoerder TRECO Home), Tel: 070 7370691 / 0621558126 - e-mail: frans@dehaasenpartners.nl

