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Actualiteit
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Uitzoomen: Speelveld 

bewustwording 

energieverbruikWoningcorporatie

Installateurs, aannemers

Verduurzaming

Renovaties 

Slimme meter

Onafhankelijke Dienst 

Aanbieder (ODA)

Netbeheerder

Prestatieafspraken

Gemeente
Subsidies (RREW,

Energiearmoede)

Energie-coaching

Energieloket

Energiecoöperatie

Energieleverancier

Apps, portaal, VKO

Huurdersorganisatie

Bewoner

huurder

Rijksoverheid

Kleine maatregelen 

VouchersEnergiedisplay
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Rol slimme meter en display bij 

inzicht en bewustwording

Energieverbruik

Slimme Meter

Bewustwording

Gedrags-

verandering

Hulpmiddel

Bewoner

Huurder
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Energienetwerk in huis
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Geschiedenis energiedisplay projecten
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Waarom energiedisplays?

Structurele behoefte bewoners aan eenvoudig hulpmiddel 

om inzicht te krijgen in het actueel energieverbruik

Positieve ervaringen en resultaten uit UK: standaard 

iedereen een ‘in-home-display’

Positieve ervaringen NL; bijv. project powerplayer

IJsselmonde

Wetenschappelijke onderbouwing PBL (2021): gemiddeld 

5% besparing op energieverbruik
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Woningverduurzaming

• Duurzame renovatie - nieuwbouw

• Technologische en fysieke oplossingen

• Grote investeringen

• Resultaten achter bij doelstellingen

• Geen gedragsverandering bewoner

Bewoner in transitie

• Bewoner zelf ook aandeel empowerment 

• Eenvoudige feedback actueel verbruik          actie

• ‘(slimme) meter uit de kast’                               energiedisplay

• Zoals dashboard of klok aan de muur               zichtbaar

• Laaghangend fruit: relatief goedkoop               ± €100

• Maar: aanschafbereidheid laag                          geen ‘massa’

• Vanzelfsprekend beschikbaar maken ontdekken

Waarom energiedisplays?
Rol bewoner onderbelicht in energietransitie
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Essentie aanpak 
→ Gericht op structureel effect

Actueel verbruik – visuele prikkel – direct en altijd in zicht

Betrekken van het gehele huishouden

Apart display, niet alleen / geen app of login computer (extra handeling)

Onafhankelijk – los van leverancier, internet, abonnement etc

Voor brede doelgroep: geen overkill, laagdrempelig

Hoogste effectiviteit bij begeleiding implementatie – niet door brievenbus 

Standaard aanbieden in plaats van alleen aan al geïnteresseerden, zie UK

?
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1. Betaalbare woonlasten –

kostenreductie > €100-200 

per jaar

Motieven voor deelnemende 

organisaties
Slimmer met je Energie

3. Verduurzaming, 

kosteneffectieve CO2-

reductie (jaarlijks 200 kg 

CO2 per huishouden)

2. Zelf 

verantwoordelijkheid 

nemen, grip op verbruik

4. Meer draagvlak 

toekomstige 

verduurzamingsmaatregelen
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Uitrol

• Corporaties/gemeenten bieden huurders energiedisplay aan, incl. uitleg.

• Energiedisplay wordt ‘vanzelfsprekend’ beschikbaar, net als rookmelder.

• Gebruik maken van logische (contact)momenten, inpassen in processen.

• In eerste proefjaar minimaal 100, daarna jaarlijks 5-20%.

Effect

• Huurders besparen gemiddeld 5% energie per jaar door inzicht en 

gedrag.

• Slim combineren van aanpakken: mogelijk 1+1 = 3 effect! 

Hoe aan de slag gaan als 

organisatie?

11
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Succesvol door samenwerking: 
wie heeft welke rol?

Bewoner

Gemeente

Huurders-
organisatie

Woning-
corporatie

Lokale 
samen-
werking

• Taakstelling CO2 en 

energie-armoede

• Budget:

- RREW

- Energie-armoede

- Duurzaamheids-

fonds

• Taakstelling CO2 en betaalbaar 

wonen

• Budget:

- Begroting mutatie, onderhoud,          

verduurzaming

• Contacten bewoner

• Wens bewoners inbrengen

• Ambassadeursrol, draagvlak

• Inzet energiecoach

• Uitvoerings-capaciteit

• Laagdrempelig advies
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Implementatie
→ Wanneer en door wie?

• Overgang naar een nieuwe of gerenoveerde woning

• Groot of klein onderhoud (bv. CV-ketel)

• Bezoek van een energiecoach

• Ondersteuning bij energie-armoede

• Bewonersparticipatietrajecten, wijkaanpakken

Aanhaken bij lopende processen of projecten, bijvoorbeeld:

• Energiecoach van huurdersorganisatie, energieloket of lokale energiecorporatie

• Installateur van zonnepanelen

• Aannemer van de renovatie

• Huismeester, medewerker corporatie

Uitleg door mensen die al achter de voordeur komen:
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Rol stakeholders

• Neemt gemeente of woningcorporatie het voortouw?

• Betrekken van lokale organisaties (bewonersinitiatieven, 

huurdersorganisaties)

• Bij gebruik maken van vrijwilligers: professionele back-up

Maak bij communicatie gebruik van strategieën als:

• Gedragsverandering behapbaar maken, gemakkelijk maken

• Inspelen op identiteit, waarden activeren: ‘trots dat je ook mee doet’

• Gevoel van ‘kunnen’ vergroten, zelf ’aan de knoppen zitten’

Denk aan praktische implementatiepunten als:

• Aanwezigheid slimme meter van na 2014 bekend?

• Training en beschikbaarheid mensen voor installatie

• Achterlaten materialen waarmee bewoner verder kan

Monitoring en evaluatie

• Wat wil je leren en welke vorm van monitoring en evaluatie past daarbij

Aandachtspunten implementatie
(naast planning, financiering, etc)

14
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1. Combinatie met werkprocessen woningcorporaties:

• Zonnepanelen

• Onderhoud

• Mutatie 

• Renovatie

2. Combinatie met energiecoaches (onderdeel adviesgesprek)

3. Werving en zelf-aanmelding van mensen na PR-campagne

Gebruikte aanpakken tot nu 

toe door circa 15 organisaties
(voorbeelden zie volgende sheet)

15
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Praktijkvoorbeelden

Combinatie met werkprocessen

Waterweg Wonen, Vlaardingen

• Alle 11.000 woningen in 2-3 jaar tijdens CV-ketel-onderhoud

Woonwaard, Alkmaar 

• 500 energiedisplays (na korte training) geïnstalleerd door installateur 

zonnepanelen

Combinaties met energiecoaches

Stichting !Woon, Amsterdam

• Automatisch plaatsen energiedisplays, ongevraagd als onderdeel 

energie-adviesgesprek bij 500-1.000 huishoudens in Amsterdam

Werving en zelfaanmelding

Campagne Gemeente Epe: 

• 150 energiedisplays aangevraagd door huurders Triada, in combinatie 

met energiecoaching

16
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Reacties bewoners “Voor mijn kinderen een extra “leuk” 
speeltje. Ze worden in rap tempo 
bewust van energieslurpers in huis.”

“Tof ding, heb veel 
mensen enthousiast 

gemaakt en heb hem aan 
veel mensen laten zien.” 

“Het blijft elke keer weer leuk 
om het lampje te zien 

knipperen als we 
terugleveren en dan kijk je 
toch even hoeveel dat is.”

“Doordat ik zag dat de ketel nog 
even aansloeg een half uur 
voordat ik naar bed ga, zet ik nu 2 
uur voor het slapen gaan de 
thermostaat al naar beneden.” 

“Onze oven gebruikt 
veel meer dan een 

draaiende 
wasmachine” 



Pagina 19

Ontzorging door projectorganisatie & 
kosten deelnemers

• Voorlichting ten behoeve van besluitvorming

• Waar van toepassing, contact met huurdersorganisatie via Woonbond

• Ondersteuning en feedback bij implementatieplan

• Bemiddeling leverancier energiedisplay incl. support-desk

• Training plaatsing energiedisplays

• Ondersteunend implementatiemateriaal (bv. bewonersbrieven, bezoekscript energiecoach, 

folder in woning)

• Kennisuitwisseling van ervaringen van andere corporaties

Ondersteuning vanuit Slimmer met je Energie

• Aanschaf energiedisplays €125,= incl BTW en incl. support

• Projectmanagement + coördinatie-uren

• Extra tijd per woning circa 30 minuten (eigen medewerkers corporatie, inhuur en/of vrijwilligers 

energieloket, lokale of huurdersorganisatie)

• Trainingssessie medewerkers / energiecoaches voor installatie (enkele gratis trainingen wel

beschikbaar)

Kosten / tijd organisatie zelf
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• Projectorganisatie Slimmer met je Energie is onafhankelijk en prikkelt 

de markt tot levering energiedisplays

• Lijst voor minimale eisen waar energiedisplays aan moeten voldoen incl. 

demo, voordat Slimme met je Energie deze aanbeveelt

• Projecten t/m medio 2022 uitgerold met Trio II energiedisplay van Geo

(te bestellen bij Eco-Logisch)

• Tweede helft 2022: nieuwe leveranciers op de markt, veelal een 

combinatie energiedisplay met realtime feedback en een app. 

• Ook aandacht voor aansluiting op warmtenetdata

Beschikbaarheid energiedisplays
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Meer informatie?

Woningcorporaties & Gemeenten

• Via Quintens; 

• Ernestine Elkenbracht en Erik van Lidth de Jeude

(info@slimmermetjenergie.nl, 030-6566086)

• Huurdersorganisaties 

• Via Woonbond;

• Maarten Lameris (mlameris@woonbond.nl, 020-5517771)

• Projectwebsite https://www.slimmermetjeenergie.nl/
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Met kleine stapjes grote impact!

Bijna 6% totale opgave CO2 in 2030!

Bewoners in beweging en lagere woonlasten!

→


