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Energie & Gedrag

Missie: 

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 

gebied van energie en duurzaamheid.”



Overzicht

Energieslurpers: gezocht & gevonden

Sluipverbruik

Andere resultaten

Ervaringen delen + verbeteringen

Vragen



Speur de Energieslurper

13 teams

Meten = Weten!

2x Team zonder naam

Stadsontwikkeling

Social Impact

De Energie-Club

VTH Energieslurpers

VTH Kracht

Inkoop

VGB United – Das pas vét

Vastgoedverbruikers

Team Nieuwsredactie/GGD

Slurpers



Speur de Energieslurper

92 deelnemers 

Voormeting 90% 

Nameting 71%

51% man      41% vrouw      8% niet ingevuld

Gemiddelde leeftijd: 47



Speur de Energieslurper

92 deelnemers 

Voormeting 90% 

Nameting 71%

27% zonnepanelen

Oudste woning: 1880

Jongste woning: 2017 18% Energie Monitoring

23%

Tussenwoning

7,7% Hoekwoning

18,5%

2 onder 1 kap

23,1%

Vrijstaande 

woning

16,9%

Anders



Belangrijk?

Bescherming milieu

Mensen helpen met eigen kennis

Contact met collega’s 

Goed voorbeeld geven

Actieve bijdrage aan de energietransitie

Contact met buurtgenoten

Comfortabel leven

Onafhankelijkheid van energiemaatschappijen

Zelf zoveel mogelijk energieneutraal leven

De rol van techniek in het verduurzamen

Kosten besparen



Afbeelding:
Eigen beheer



Afbeelding:
Eigen beheer



Meetresultaten

“Ik ben een apparaat dat, als je mij nu koopt, op 

jaarbasis een gemiddeld huishouden €32,- aan 

elektriciteitsverbruik kost”

Bij een deelnemer kost ik 145 euro per jaar

 De Energie-Club



Meetresultaten

Hoe komen we aan deze getallen?

220 wasbeurten x kWh per cyclus 

+ 10 kWh sluipverbruik





Energielabels: Oud & Nieuw

Omrekenen:

Jaarverbruik elektriciteit:

165 x [energiegebruik 

per cyclus] + 10 kWh



Over energielabels:

Product Labels ‘op de 
markt’

Toegestaan 
op de markt

Conclusie: klassen die erop 
staan, maar niet toegestaan 

zijn:

+

+

Wasdroger: minimaal C

Hierzinger, R., Krivosik, J., SEVen (2012). “Comparison of energy efficiency requirements of energy labels and ecodesign legislations”

Aangepast op de huidige situatie (nieuwe regels)



Tot slot over energielabels:

Dus: A+ lijkt heel goed, maar 

betekent dat je een apparaat 

koopt dat aan de minimum-

eisen voldoet! 



Tot slot over energielabels:

De indeling van het nieuwe 

energielabel is nu alweer 

ingehaald door de techniek: 

Binnen de klasse A+++:
A+++-10/20/30/40 en -50%

“50% minder dan de grenswaarden van 

het energielabel”



Meetresultaten

“Ik ben een apparaat dat, als je mij nu koopt, op 

jaarbasis een gemiddeld huishouden €32,- aan 

elektriciteitsverbruik kost”

“1 deelnemer betaalt bij een gemiddeld gebruik 145 euro   

per jaar voor mij”

Nieuwe kopen?



Meetresultaten

Siemens WM14Q363NL

527,-

Max. capaciteit: 7kg

Jaarlijks verbruik: 139 kWh (32,-)

“1 deelnemer betaalt bij een gemiddeld gebruik 145 euro   

per jaar voor mij”

Nieuwe kopen?

4,6 jaar terug verdiend! 



Tot slot over wasmachines:

www.milieucentraal.nl



Meetresultaten

Ruim een derde van het energiegebruik van een 

huishouden gaat op aan stroomverbruik: 

gemiddeld 3.500 kWh per jaar. 

Dit zijn de grootste verbruikers in een  

huishouden:



1. 610 kWh/jaar (140 euro per jaar)

2. 485 kWh/jaar (112 euro)

3. 315 kWh/jaar (73 euro)

4. 300 kWh/jaar (69 euro)

5. 280 kWh/jaar (64 euro)

6. 260 kWh/jaar (60 euro)

7. 245 kWh/jaar (56 euro)

8. 140 kWh/jaar (32 euro)

Zie ook MilieuCentraal.nl



1. 610 kWh/jaar (140 euro per jaar)

2. 485 kWh/jaar (112 euro)

3. 315 kWh/jaar (73 euro)

4. 300 kWh/jaar (69 euro)

5. 280 kWh/jaar (64 euro)

6. 260 kWh/jaar (60 euro)

7. 245 kWh/jaar (56 euro)

8. 140 kWh/jaar (32 euro)

Droger

375 euro: Team meten is 

weten!

Zanussi Koelkast/Vriezer 

191 euro: Team meten is 

weten! 15 jaar oud

13 jaar oud



Inventum

199,-

Netto inhoud: 68 liter

Jaarlijks verbruik: 131 kWh (30,-)

Zanussi

376,-

Netto inhoud: 255 liter

Jaarlijks verbruik: 196 kWh (45,-)

3< jr



1. 610 kWh/jaar (140 euro per jaar)

Koelvriescombinatie

173 euro  de Energie-Club

10 jaar oud



1. 610 kWh/jaar (140 euro per jaar)

Siemens KG36EBW40

Koelvriescombinatie
€519,-
Energielabel: A+++

•Testprogramma jaar: 2015

€34,- verbruik jaarbasis
= 3,7 jr. terugverdiend!

Koelvriescombinatie

173 euro  de Energie-Club



Sluipverbruik

Kamerlamp 3 euro

Lampen  2 euro

Router 16 euro

Google Chromecast 28 euro

Babyfoon 5 euro



“Het sluipverbruik (stand-by en uitgeschakeld) 

kost een gemiddeld huishouden jaarlijks 

ongeveer 103 euro” (bron: Buurkracht)



Sluipverbruik

Enkele doordrukstekker: €2,35



Miscellaneous:

Ouderwetse kerstlampjes: 3 euro per 2 maanden 

(5uur  per dag)

Nieuwe kerstlampjes (LED): 0,04 eurocent 

per 2 maanden (5uur  per dag)

Ventilatiesysteem: 10 euro per jaar (24/7)

Frituurapparaat: 10 euro per jaar (1x per 

week)

Berg strijkgoed (45min): 1,4 per jaar (1x per 

week)
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Isolatie mogelijkheden Aanschaf zonnepanelen Aanschaf energiemanagement systeem Verbeteren CV-istallatie

Interesse in maatregelen

Isolatie mogelijkheden Aanschaf zonnepanelen Aanschaf energiemanagement systeem Verbeteren CV-istallatie



Nameting:

54% meer inzicht gekregen 

(rest gaf aan vooraf al veel te weten)

Gemiddelde cijfer: 7

Stekkers te ingewikkeld

Handleiding te ingewikkeld

Platform werkte niet goed



Ervaringen

“Voor het bewustzijn heeft deze actie zeker geholpen. Je gaat 

toch beter nadenken over hoe je energie gebruikt.”

“Ik verbaasde mij over de waterkoker, die gebruikt relatief 

veel stroom. Meet nu beter af hoeveel water ik nodig heb.”

“Deze actie heeft zeker een dialoog met 

verschillende mensen op gang gebracht”

“Ik ga deze week nog actie ondernemen. Ik had al langer 

twijfels, maar nu is het zeker dat onze 20 liter 

keuken/aanrechtboiler op korte termijn ons huis gaat 

verlaten!”



Onderzoek

 Ter verbetering van de actie

 Vaststellen van de effecten van de actie
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