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Duurzaam Gedrag

Missie: 

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 

gebied van energie en duurzaamheid.”



Duurzaam Gedrag

Hoeveel energie gebruikt u thuis?

Waar gaat de energie naartoe?

Hoe hoog is uw energierekening?

Wat is de bijdrage van uw wasmachine aan dit geheel?



 
 
 
50 koffers zijn op reis. De koffers reizen 
door heel Nederland en gaan van 
organisatie naar organisatie. Ze gaan 
door de handen van teams met namen als 
de Zuunige Stekkers, What’s on Watts 
off, ComInActie, de Wattjes, de 
MegaWattjes, de Hummers en “Schat, het 
is je krultang”. Al deze teams hebben een 
doel: Het speuren naar de grootste 
energieslurpers. 





Juli 2015April 2014 Mei 2014 Maart 2016



“We willen het natuurlijk 
wel beter doen dan 

Gasunie”

Oktober 2016 Februari 2017



What’s on Watts off De speurneuzen

De Turfstekers

De Hummers

De Turfstokers

De energievreters

KWH

Schat, het is je krultang!

Power POI’ers Meer of Minder!?

Teams:



Vele energieslurpers gevonden!





Redenen om mee te doen

1. Interesse/nieuwsgierigheid

2. Energiebesparing

3. Sociale reden

5. Overig: 

Opgegeven door manager,

milieu, techniek, 

energietransitie, etc. 

Afbeelding:

Eigen beheer



Bron: ECN

Afbeelding:

Eigen beheer







Gegevens verzamelen online!



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!”



Via intranet!

Team aanmelden:

Speur de Energieslurper bij de Hanzehogeschool?
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