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Individuele en collectieve 
advieswerking voor gezinnen



Actief in 44 gemeenten

Energiescans

Limburgse renovatielening 
(Duwolimplus)

Collectieve 
wijkrenovaties

IWT Werfgoed 

Promotor Sociale 
dakisolatiepremie

Vlaamse energielening 
(Duwolim)

Energiescan Plus 
(intensief traject)

Sensibiliseren

Toeleiden

Adviseren van 
doelgroepen

Financieren
REG-investeringen

Realiseren REG-
investeringen

Innoveren

Proefprojecten



Welke doelgroep

• Bewoners in collectieve wijkrenovatie, 
Vlaamse energielening,…

• Prioritaire doelgroep in andere projecten
(verh tegemoetkoming, beschermde afnemer, sociale 
huurder, in begeleiding OCMW,…)

• De meeste bewoners zijn niet actief met 
rationeel energiegebruik bezig, wel met de 
energiekosten!

• Uitdaging om te overtuigen en te motiveren 
om energieID te gebruiken



Waarom in deze projecten

• “Voor en na” energiebesparende werken

• Motivatie en resultaten van 
gedragswijziging

• Opvolging na zware energieafrekening

• Preventie: voorkomen van onverwacht 
hoge afrekeningen

• Benchmark voor bewoners

• Ifv advies aan opdrachtgevers en 
stakeholders (gemeentes, SHM’s)



Mijlpalen bij energiedata

1. Opname en input meterstanden

2. Rapporten van energieverbruik + 

interpretatie

3. Wat doen we met de resultaten?

Onze ervaring: zelf manueel gerekend vervolgens 
grotendeels omschakeling nr platform energieID



1) Opname + input meterstanden

• Hoe eenvoudig is het om meterstanden op 
te nemen?

– Praktische obstakels (plaats meterkast, zware 
deksel bij watermeter, geen toegang, mazout)

– Leesbaarheid meterstanden

– Automatisch vs manueel opnemen

• Motivatie bewoner om periodiek op te 
nemen

– Begeleiden en aanmoedigen; doe het voor! 
herhaling



2) Rapporten energieverbruik en 
interpretatie

• Keep it simple!

• Bewoners denken in EURO niet in kWh

• Rapport korte termijn => werkt als 
motivator -> ASAP resultaat van 
inspanningen (gedrag of investering)

• Vertalen van besparingen én 
meerverbruik

– Koude vs warme periode

– Bewustwording van “onbewuste” handelingen



3) Wat doen we met de resultaten

• Gedragswijziging belonen=> bewoner 
ziet besparingen of meer comfort bij 
zelfde verbruik
(kleinschalige steekproef 4 jaar na Energiescan Plus 
bevestigt de besparing op lange termijn!)

• Bewoner overtuigen om te investeren in 
energiebesparende maatregelen

• Resultaat van kleine aanpassingen (timer, 
deur plaatsen,…) + Defecten detecteren 
en herstellen

• Begeleiding =noodzaak voor realisaties!



Uitdaging vr EnergieID

• Besparing in euro tonen

• Besparingen op korte termijn tonen (view)

Dag vs dag, week vs week 

• Keuzemogelijkheid tussen “eenvoudige” 
en “gevorderde” VIEW

• Herinnering meteropname via SMS / soc
media? (mails worden vaak niet gelezen)

=>individuele begeleiding + energieID
= Yin en Yang



Vraag voor poll

Moeten we een rapportering voorzien, op 
maat van de eigenlijke gebruiker?
(laagdrempelig vs gevorderd)


