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Duurzaam Gedrag

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 

gebied van energie en duurzaamheid.”

Duurzaamheid: 

Kunnen voorzien in de behoeften van het heden

zonder daarmee het vermogen van toekomstige generaties 

te schaden om in hun behoeften te voorzien.

CBSS
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CBSS

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 

gebied van energie en duurzaamheid.”

Hoeveel energie gebruikt u thuis?

Waar gaat de energie naartoe?

Wat is de bijdrage van uw wasmachine?

Weet u waarop u kunt besparen?

Duurzaamheid thuis
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Afbeelding: NASA’s Earth Minute

Afbeelding: NASA’s Earth Minute
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https://www.skepticalscience.com:
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Fossiele brandstoffen zijn eindig wat betreft 

voorraden. Hoe leg ik mijn kleinkinderen uit 

dat we op deze manier met de brandstoffen en 

met het milieu omgegaan zijn?” 

- Initiatiefnemer van een energiecoöperatie in Drenthe

“De aarde is voor mij heilig en hebben we in 

bruikleen. Verwondering dat de wereld zo 

prachtig mooi is; dat zie je elke keer weer als je op 

vakantie bent. Die wereld helpen we naar de 

knoppen. Zo laat je het toch niet achter aan je 

kleinkinderen?”

- Groene kerk Hoogeveen

www.mngov
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Wat moet er 
gebeuren?

Waar gaat 
het goed?

Waar komt 
weerstand 
vandaan?
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Energie besparen / 

CO2-uitstoot voorkomen
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Gedragsexperimenten: Energie besparen 
 
 
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. 
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Redenen om mee te doen

1. Interesse/nieuwsgierigheid

2. Energiebesparing

3. Sociale reden

5. Overig: 

milieu, techniek, 

energietransitie, etc. 

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:
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www.milieucentraal.nl
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“Het sluipverbruik (stand-by en uitgeschakeld) 

kost een gemiddeld huishouden jaarlijks 

ongeveer 103 euro” (bron: Buurkracht)
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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
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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)

Meerdere deelnemers alleen de 

vriezer > 140 euro:

248 euro: KwH

200 euro: PowerPOI’ers

Speur de Energieslurper

Wat levert een dergelijke actie op?

1. Meer bewustzijn van het elektriciteitsverbruik op 

apparaatniveau

2. Een deel doet mee vanuit sociale overwegingen (“mijn buren 

doen ook mee”)

3. 99% v/d deelnemers wil participeren in vervolgacties
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3 Acties.

9-5-2019 #30
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Oma’s woning
Jaren ’30

Overburen, jaren ’50

Ouders, Bouwjaar 2007
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1.

2.

Eigen woning
(o.a. zelfrelevant)

Eigen gemeenschap

/community

Proces-/ketenregie

3.

Organisatiediagram

Van A naar Duurzaam

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zSBNticrDHUU.k3P6k41a2TBU&usp=sharing
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“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 

gebied van energie en duurzaamheid.”

Hoe?

1. Door mensen voldoende “bagage” te geven om zelf 

bewuste keuzes te kunnen maken.

Waarom?

Omdat voor 99% van de mensen geldt dat een 

sociale en duurzame wereld een fijne wereld is.

2. Door mensen te ondersteunen.

3. Door mensen samen te brengen.

CBSS

CBSS & (!!)

“Wij zoeken een gezonde balans, 

helpt u mee?”
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