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Bijscholing Online Energiecoach gesprek
Kleine Maatregelen

Duurzaam energiegebruik

 
 

                           Bijscholing Online Energiecoach gesprek                                      Hanke  Mauser / Robertt ter Smette 
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Invloed gedrag op energieverbruik

Ik douche in 
een teiltje. Het 
water gebruik 

ik om het toilet 
door te spoelen

Ons huis is nu 
geïsoleerd, dus 
ik leef er lekker 

op los
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Gebruiker
Getypte tekst

Gebruiker
Getypte tekst



20-05-2021

2

Hiermee kun je bewoners

! Bewust maken van invloed gedrag

! Inzicht geven in besparingsmogelijkheden

! Helpen om succesvol te besparen

Energiebesparen via gedrag

Duurzaam energiegebruik
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Onderwerpen

! Aansluiten op motivatie bewoner 

! Energiegebruik ontrafelen

! Energieslurpers opsporen

! Het besparingsplan

! Belemmeringen wegnemen

! Resultaten meten
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Energiegedrag en kleine maatregelen

Besparingsplan

Psychologische belemmeringen

Realisatie 
besparingen

Energie 
slurpers

Gedrag 
bewoners

motivatie

Huidig 
verbruik
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Energiegedrag en kleine maatregelen

Duurzaam energiegebruik

Energiegedrag
nieuwe gewoonte/
gedragsaanpassing

Kleine maatregelen = 
eenmalige 
aanpassing
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Motivatie bewoners

" Comfortverbetering (tocht, kou gebruiksgemak)

" Besparen op de maandlasten

" Iets voor het milieu doen 

" Gezondheid (vocht, schimmel)

" Stap voor stap van het aardgas af

" Goed rendement op een investering

" Onderhoud of verbouwing

" Meedoen aan een inkoopactie
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Wat is goedkoper: 
gas of stroom? 

1 m3 = 10 kWh

€ 0,82/m3          € 0,23/kWh

Dus stroom 3x zo duur 
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Energiegedrag en kleine maatregelen

Besparingsplan

Psychologische belemmeringen

Realisatie 
besparingen

Energie 
slurpers

Gedrag 
bewoners

motivatie

Huidig 
verbruik
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Huidig verbruik
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Huidig verbruik
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Vergelijkmijnenergieverbruik.nl
advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/Vergelijk_mijn_energiegebruik
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Vergelijkmijnenergieverbruik.nl
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Wat zorgt voor afwijkingen 
van het gemiddelde?
• Warme of koude winters 
• Veel of weinig thuis
• Aantal leden van het huishouden
• Isolatie van je woning
• Temperatuur van je thermostaat
• Veel of weinig stekkers in huis
• Verouderde apparatuur
•…..
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Wat doe je met 1 kWh en 1 m3?

1 kWh =

1 m3 =
1 uur 6 maaltijden 20 minuten

166 uur/ 25*13 uur120 uur/ 18*

1 bad

1,3 wasbeurt
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Gedrag en kleine maatregelen; mogelijkheden
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Gedrag en kleine maatregelen; 24 tips
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Werk in drietallen; 
Kijk naar de placemat met gedrag en kleine 
maatregelen.
Wissel met elkaar uit;
•Wat lijkt je lastig of zie je tegenop?
•Wat heb je in huis al succesvol gedaan? 

Geef elkaar tips hoe je eea aan zou kunnen pakken
Al dan niet uit eigen ervaring.

Oefening 
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Energieslurpers
Gas
• Thermostaat op 21 graden of hoger
• Geen nachttemperatuur
• CV ketel op 80 ℃ of hoger
• Deuren in huis open laten staan
• Tocht door naden, kieren, brievenbus
• Radiatoren aan in ruimtes waar je niet bent
• Radiatoren tegen niet geïsoleerde buitenmuur
• Gordijnen of meubels voor de radiator
• Geen gelijkmatige verdeling warmteafgifte in huis
• Lang douchen of vaak in bad
• Geen waterbesparende douchekop
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Energieslurpers
Besparingsmogelijkheden gas

• Thermostaat een graadje lager € 85,- per jaar
• CV ketel op 60 ℃ € 60,- per jaar
• Gebruik radiator ventilatoren tot € 170,- per jaar
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Energieslurpers
Besparingsmogelijkheden gas

• Thermostaat een graadje lager € 85,- per jaar
• CV ketel op 60 ℃ € 60,- per jaar
• Gebruik radiator ventilatoren tot € 170,- per jaar
• Deurdrangers op alle deuren en tot € 250,- per jaar

radiatoren uit waar je niet bent
• Tochtstrips bij deuren en ramen tot €   50,- per jaar
• Radiatorfolie achter radiatoren € 30,- per jaar
• Houd radiatoren vrij € 20,- per jaar
• Waterbesparende douchekop tot €  55,- per jaar
• 5 min per dag douchen tot € 225,- per jaar
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Energieslurpers
Elektriciteit
• Gloei- en halogeenlampen
• Wasdroger
• Sluipverbruik
• Oude koelkast/ vriezer/(af)wasmachine
• 2e koelkast in de schuur
• Verkeerde temperaturen apparatuur

(koelkast 3 à 4 ℃, vriezer -18 ℃)
• Te weinig of geen onderhoud
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Energieslurpers
Besparingsmogelijkheden Elektriciteit
• Gloeilampen vervangen door LED, per lamp €    5,- / jaar
• Sluipverbruik tot € 100,- / /jaar
• Oude koelkast, €   90,- / jaar

Amerikaanse koelkast € 100,- / jaar
A+++ koelkast €   35,- / jaar

• Tuinvijverpomp, 200 watt € 400,- / jaar
Tuinvijverpomp 20 watt €   40,- / jaar

• Pomp vloerverwarming € 130,- / jaar
met schakelaar €   40,- / jaar

• Airconditioner tot  €    95,-/ jaar
Ventilator €     3,- / jaar

• Groot televisiescherm, plasma € 110,- / jaar
kleiner led-televisie €   35,- / jaar

• Wasdroger €  65,- / jaar
• Terrasverwarmer €  60,- / jaar

•

•
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Collectieve wijsheid die is vastgelegd op onafhankelijke 
websites

•Milieu Centraal: brede info over duurzaamheid
•Hier Verwarmt: focus op afscheid van aardgas
• Energie Besparen doe je nu: website Rijksoverheid
• RVO-subsidiewijzer van de overheid

Betrouwbare websites
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https://www.milieucentraal.nl/
https://www.hierverwarmt.nl/
https://www.energiebesparendoejenu.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen
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Gesprek kleine maatregelen

Jezelf voorstellen, jouw rol, toelichting coöp.

Wat is de aanleiding voor gesprek?

Wat wil je bereiken in je huis? (motivatie)

Wat is je energieverbruik? Vergelijk met gemiddelde

Wat is de gezinssituatie?

Waar zou je kunnen besparen?
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Besparingskansen
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Besparingskansen

Overstappen van energie leverancier;
Bespaart volgens consumentenbond gemiddeld €250,- per jaar
Onafhankelijke prijsvergelijkers: 
• Consumentenbond
• Kieskeurig.nl
• Energievergelijken.nl
• Groene Energievergelijker
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Energieverbruiksmanagers

Keuze uit minimaal 44 producten
Energieverbruiksmanagers www.energieverbruiksmanagers.n

mindergas.nl
Keuze afhankelijk van:
• Soort meter (analoog, digitaal, slim)
• Gas én stroom of één van beide
• Per dag, per uur of real-time (opsporen sluipverbruik)?
• App of kastje aan de muur?
• Inzicht in verbruik losse apparaten?
• Leverancier-gebonden of niet?
• Wel of geen zonnepanelen
• Prijs
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https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/vergelijker?cid=sea_google_energievergelijker&actioncode=SEA_EV&gclid=CjwKCAiA0uLgBRABEiwAecFnk5lr9uRsvyp3YmKi0hqlyhk0jt7vlKQ4sXlRf2iYCt20fBzgw1gnFBoCyxQQAvD_BwE
https://www.kieskeurig.nl/energie_vergelijken
https://www.energievergelijken.nl/radar
https://wisenederland.nl/energievergelijker
http://www.energieverbruiksmanagers.n/
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Motivatie

WerkgeheugenAutomatische 
piloot

Psychologische belemmeringen

Weerstand
29




