Evaluatie Energie Display Alliantie
Deelnemers:

Inhoud rapportage:

blz.

• Voorwoord en Inleiding

2-3

• Tijdlijn november 2016 – december 2019

4-5

• Selectie en aankoop geschikte energiedisplay 6-9
• Beschikbaar krijgen energiedisplays

10

• Opzet onderzoek PBL–Universiteit van Tilburg 11-13
• De werving van > 1000 deelnemers

14-16

Ondersteuning:

• Installatie van energiedisplays

17

• Opschalende activiteiten

18

Projectmanagement:

• Samenvatting leerervaringen

19-21

Onderzoek:

Medefinanciering door Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en
Ministerie van Binnenlandse Zaken

© Quintens Advies
Ernestine Elkenbracht
Laan van Chartroise 166c
3552 EZ UTRECHT
www.quintens.nl

Voorwoord: Slimme meter uit de kast, slimme meter slim gebruiken
In 2016 merkte het Amsterdams Steunpunt Wonen (sinds 2017 !WOON) op
voorlichtingsbijeenkomsten, die we met Quintens in wijken waar de slimme meter werd
aangelegd hielden, dat bewoners behoefte hadden aan een simpel apparaat waarmee ze
de slimme meter in huis zelf konden aflezen. Voor vele bewoners had de bekende TOON te
veel mogelijkheden en was hij daardoor te ingewikkeld. Verder was de TOON en alle andere
apparaten en apps in Nederland afhankelijk van gegevens afstaan aan de netbeheerder
en/of een ander “tussenpersoon”, zat er daardoor ook vertraging in de informatie en was
hij behoorlijk prijzig tenzij als beloning bij een overstap naar Eneco.
Aanleiding voor deze avonden in nieuwe slimme meterwijken was onze hoop dat met de
slimme meter bewoners meer inzicht verwerven in de onvoorspelbare energierekening en
daarmee met ander eigen gedrag en slim gebruik/slimme aankoop van apparaten stijgende
woonlasten konden voorkomen. Met een eenvoudig bruikbare voor iedereen afleesbare
onafhankelijke display op meter kan de eerste stap in de energietransitie, bewustwording
voor de hele familie, makkelijker worden gezet. Met een bruikbare display kan je het
energiebewustzijn van alle gezinsleden versterken.
Om aan de bewonerswensen te voldoen moest een display ten minste de volgende
eigenschappen hebben:
• Herkenbare vorm, type klok aan de muur, in de kamer i.p.v. in de meterkast. Niet op
een telefoon van een gezinslid zoals bij een app.
• Inzicht in actueel verbruik belangrijk, niet een dag later. Zien wat er gebeurt als je een
apparaat aan of uit zet.
• Betaalbaar.
• Later kwam er het zichtbaar maken van teruglevering bij vanwege de vlucht die
zonnepanelen maakten.
VeduurSaam Energieloket en de Woonbond hadden in de Achterhoek geëxperimenteerd
met een houtje/touwtje aan Nederlands meters aangepast Engels apparaat (zonder terug
levering) dat in Engeland standaard bij de slimme meter werd aangeleverd.
Een en ander sloot wonderwel aan bij de informatie op een conferentie in november 2016
van het Planbureau Leefomgeving waaruit bleek dat a) de boogde besparing met de
introductie van de slimme meter bij lange na niet werd behaald, b) er sprake was van
marktfalen in Nederland. De markt ontwikkelde geen, laat staan betaalbare, van
tussenpersonen/instellingen onafhankelijke display. Dat is bij de slimme meter wél mogelijk
via een alleen in de eigen woning te ontvangen radiosignaal. c) dat deze apparaten in het
buitenland wel bestonden en tenslotte d) uit onderzoek in Engeland gebleken was dat met
deze apparaten 8 tot 15% besparing mogelijk was. Veel meer dan met de slimme meter
alleen, op dat moment in Nederland nog geen procent!

Wij hebben ter plekke de deelnemers opgeroepen met ons een unieke “first users”
inkoopcombinatie te vormen, die ervoor zou zorgen dat het door veel bewoners gewenste
apparaat wel op de Nederlandse markt zou komen. Met de gemeente Utrecht,
Woonbondleden Huurdersvereniging Albanianae en Huurdersplatform MEVM, (geworven
door de Woonbond) en VerduurSaam Energieloket vormden we aan een tafeltje op de gang
van de Jaarbeurs de Energie Display Alliantie, de EDA. De Woonbond maakte zich er ook
sterk voor. Quintens bood aan de EDA te ondersteunen. Het Plan Bureau Leefomgeving was
geïnteresseerd om het gebruik te volgen als het ons zou lukken om een dergelijk apparaat
in Nederland geïntroduceerd te krijgen. Wij, de EDA, besloten garant te staan voor een
startbestelling van 1.000 exemplaren en mee te werken aan een PBL onderzoek. Juist om
de positie van de nog te ontwikkelen display te versterken. Dankzij bijdragen van PBL, BZK
en RvO kon Quintens de ondersteuning met veel “passie uren” volhouden en ook de EDA
deelnemers droegen de kosten van hun display quotum en hun inzet. Ook het PBL en de
onderzoekster staken er veel uren in. Dat levert bij elkaar nu ook een vergevorderd en
relevant onderzoek.
Uit de verdere bijdrage leert u meer over het boeiende proces waarmee de vasthoudende
EDA leden en hun ondersteuners de hobbels namen. We zijn blij dat later UWOON en
Energierijk Houten toetraden, daarmee kwamen we ver boven de 1.000 deelnemers,
genoeg voor de verdeling in een groep met en zonder display.
We zijn trots dat, door ieders betrokkenheid bij de doelstelling, het via het koerszoekend
proces toch gelukt is om een betrokken leverancier te selecteren, die ook weer met extra
inzet een apparaat voor de Nederlandse markt ontwikkelde en vervolmaakte. De Geo Trio
II. Het PBL onderzoek ligt op koers. PBL is redelijk zeker dat we ter zijner tijd volgens de
regelen der kunst onderbouwde conclusies uit het veldonderzoek kunnen trekken. Naast de
volledige deelnemers wordt de GEO Trio II ook door andere partijen ingezet en is te koop bij
Eco-Logisch. Het apparaat is dus “op de markt” tegen een betaalbare prijs van nog net
geen €100, inclusief BTW. Een uniek resultaat voor onze zeer gedreven EDA
gelegenheidscoalitie. Dank aan ieders vasthoudende opbouwende inzet en steun. We
vertellen u er in het vervolg graag meer over en we zien met uw steun graag een verdere
doorbraak en daarmee op termijn prijsdaling voor dit vooralsnog bijzondere apparaat.

Eef Meijerman, Stichting !Woon, initiator
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Inleiding
Reikwijdte
Deze rapportage doet verslag over het traject van het ontstaan van de
Energie Display Alliantie van maatschappelijke bewonerondersteunende
organisaties tot en met het installeren van de energiedisplays bij de
bewoners. Dit traject heeft gelopen in de periode van eind 2016 t/m eind
2019. De onderzoeksresultaten zelf komen pas eind 2020 beschikbaar.
De rapportage beschrijft de activiteiten en gaat in op de leerervaringen
hiervan met betrekking tot de volgende onderwerpen:
• Het opzetten van de samenwerking en het projectmanagement;
• Het opzetten van een programma van eisen en het beschikbaar
krijgen van energiedisplays in Nederland: pionieren
• Het opzetten van een goed veldonderzoek gericht op de effectiviteit
van de display en de houding van bewoners t.o.v. energiebesparing.
• Het werven van deelnemers (bewoners) om met een display aan de
slag te gaan met als doel energie en kosten te besparen.
• De installatie van energiedisplays bij bewoners thuis
• Opschalende activiteiten richting andere organisaties om met
energiebesparing door gedragsverandering aan de slag te gaan met
behulp van energiedisplays.
In het najaar van 2020 leveren het Planbureau voor de Leefomgeving en
de Universiteit van Tilburg een aparte rapportage over de effecten van
feedback op het energieverbruik van consumenten, hun gedrag en hun
houding t.o.v. de energietransitie. Het onderzoek loopt door totdat alle
bewoners minimaal een jaar de energiedisplay in huis hebben gehad en
er ook verbruiksgegevens van zowel de deelnemers met als zonder
displays zijn uitgelezen en beide groepen de vragenlijst hebben ingevuld.

Voor wie? Brede kennisdeling!
De rapportage is bedoeld om leerervaringen te delen met andere
initiatoren, medewerkers van gemeenten, corporaties, energieloketten,
lokale bewonersinitiatieven, onderzoekers en adviseurs die aan de slag
willen met bewoners om grip te krijgen op hun energieverbruik.
Daarnaast is de rapportage bedoeld als verantwoording van de publieke
middelen die door de EDA-partners, de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn ingezet.

Evaluatie Energie Display Alliantie: implementatie van 1000 laagdrempelige energiedisplays als middel voor energiebesparing door bewoners - landelijk onderzoek PBL-UvT - Quintens Advies

3

Tijdlijn EDA-activiteiten 2016-2017: selectie en import displays in NL, voorbereiden onderzoek en werving
10-11-2016 Expertmeeting slimme meter:
PBL: energiebesparing door slimme meter < 1%
Oproep samenwerking implementatie
eenvoudige energiedisplays ter verhoging
bewustwording en besparing

04-05-2017 Contract Geo
• 1000 displays voor 5 deelnemers
• Penvoerder Energieloket verduurSaam
• Stichting !Woon garant voor 350 displays
• Aanpassing display naar NL standaarden

8-12-2016 Eerste gezamenlijke EDA overleg:
• Deelnemers: Stichting !Woon, Utrecht, verduurSaam
• Besluit aanschaf 1000 displays, opstellen eisenpakket
• Lobby opstarten voor steun EZ, landelijke politiek etc.
Dec-jan Zoektocht steun experiment 1000 displays
• Brieven aan EZ en borgingscommissie SER
à Geen resultaat: convenant 10PJ, beter
verbruiksoverzicht, verantwoordelijkheid bij leveranciers
à Wel steun RvO voor projectmanagement

Initiatief EDA

Besluit koop displays

Mei 2017 Uitwerking onderzoekstraject
• Onderzoeksopzet PBL: interventie en controlegroep
• Samenwerking Energysense: uitlezen verbruiksdata
• Goedkeuring vragen onderzoek bij EDA-partners
Juni 2017 Voorbereidingen display
• Voorstellen NL ontwerp + teruglevering
• Opstellen testprotocol displays

Voorbereiding

Maart 2017 Voorbereiding
• Opstellen projectplannen
• Voorbereiden contract Geo
14-02-2017 Beslissing aanschaf
• Definitief besluit 1000 displays
• Via Woonbond haken 2 huurdersverenigingen aan
• Verkennen samenwerking PBL en UvT mbt onderzoek
25-01-2017 Pitches 3 leveranciers
• Geo
• Iungo
• Ipsum
Keuze voor Trio II van Geo

03-10-2017 Workshop Grip op Energie - PR
• Workshop in de RAI bij EUW met Geo
• Woningcorporaties, gemeenten aanwezig
• Oproep tot aanhaken nieuwe partijen
• Presentaties bij derden: 3 extra pilots

Testfase 1

Oktober – november vervolg tests
• Tests door Geo in Liander-lab
• Probleem met ISKRA-meters
• Test door EDA-partners
November – december 2017
• Uitwerking privacyvoorwaarden
• Wervingscriteria en aanmeldpagina
• Steun van BZK voor vervolg
• Start eerste werving deelnemers

Testfase 2, levering
en start werving

September 2017 Voorbereiding werving
• Opstellen communicatietoolbox
• Subsidieaanvraag brede werving bij Topsector
Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (afgewezen)
08-08-17 Bespreking bij Geo in Cambridge
• Nog meer tests nodig probleem gasdata
• Vertraging ontwerp NL interface
• Vertraging levering componenten
Begin juli 2017 Testdisplays
• Dongels met NL P1-protocol
• Nog ENG-talige interface display
• Problemen met gasdata

Eind december 2017
• Nieuwe vertraging
• Aankomst eerste
displays
• Bij eerste batch
koppelactie dongel
en display nodig
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Tijdlijn EDA-activiteiten 2018-2019: werving, installatie displays, onderzoek en opschaling
Jan-maart 2018: Eerste wervingsfase
• Brieven door MEVM, Albanianae, verduurSaam
• Social media en nieuwsbrieven !Woon
• Social media en bewonersmagazine Bo-Ex Utrecht
• Eerste lotingen / toedelingen displays door PBL/UvT
• Aanmelding in 2 stappen leidt tot verlies deelnemers

Zomer 2018: Wisselende resultaten werving
• Werving in Bronckhorst loopt goed, in Doetinchem
moeilijk (capaciteitsgebrek PR)
• In Amsterdam vele brieven verstuurd via Ymere
• Weinig resultaat deur-aan deur actie Utrecht

Februari-maart 2018: eerste installatie displays
• 1e batch displays heeft ook update nodig
• 2e batch displays komt binnen in februari
• Training energiecoaches verloopt voorspoedig
Opschalende activiteiten:
• Installatie displays bij Deltawonen (Zwolle), in Soest
en Leeuwarden
• 10-20 testdisplays naar geïnteresseerde partijen

Eerste werving

Oktober 2018: stagnatie aanmeldingen
• Veel hobbels in aanmeldtraject, veel nabelwerk
• Samenwerking met Energysense loopt stroef
• Ontwikkeling alternatief aanbiedmodel door PBL voor
Liandergebied (Loten vooraf: uiteindelijk niet toegepast)

April 2019: Nieuwe impuls werving
• Corporatie Uwoon neemt displays
Albanianae over en doet een zeer
effectieve werving: 250 deelnemers
• Stichting EnergieRijk Houten werft bijna
100 deelnemers voor Utrechtse displays

September – december 2018: PR nieuwe aanhakers
• Presentatie bij Groene Huisvesters, Corporatie NL
• Workshop 31 oktober: Op weg naar duurzamer wonen
• Displays bij Woonwaard, De Alliantie, OFW, St. Joseph
• Energiedisplay bij webshop en energieverbruiksmanagers.nl

Intensivering werving en installatie
April 2018 Afspraken intensivering werving
• Extra brieven door EDA-partijen, Utrecht bezoek aan de deur
• Opheffing huurdersvereniging Albanianae
Aanpak niet volledige registraties / niet geschikte adressen
• Check op geschikt metertype
• Nabellen onvolledige registraties (veel werk)
• Toedelen ISKRA-meters aan controlegroep
01-04-2018 Probleem Energysense
• Opheffing Energysense – Universiteit Groningen
• Onderhandeling over blijven uitlezen data
• Helpdeskactiviteiten / check aanmeldingen door
UvT en EDA-partijen zelf

Vereenvoudiging
werving

Tot juni 2019 laatste werving bij alle
EDA-partijen:
• Laatste eindsprint werving,
‘laatste kans’ helpt: totaal ruim
1050 deelnemers
Sept-oktober 2019
• Laatste installatie displays
• Eerste enquêtes naar deelnemers
met meetperiode langer dan 1 jaar

Laatste sprint
werving en installatie

Maart 2019: Tussentijdse effectmeting N=342
• Uitlezing deelnemers periode dec 2017-nov 2018
• Voorlopig 2-3,5% besparing gas, elektriciteit niet significant
• Nu 400, nog 200 extra uitleesbare huishoudens nodig
Feb-mei 2019: extra nabelacties
• Circa 1/3 registraties onvolledig/fouten
• Extra instructies nabellen, koste veel tijd:
wel extra deelnemers
Jan-feb 2019: vereenvoudiging werving
• Nieuwe aanmeldformulier in 1 stap ipv 2
• Filmpjes van bewoners met display
• ‘Storytelling’ eerste ervaringen displays

Nov-dec 2019
• Evaluatie EDA
• Workshop: meekrijgen
bewoners in de
energietransitie
• Opschalingsplan:
Meters Maken
5

De energiedisplay: Programma van eisen
Eisen aan de configuratie
• Gebruik maken van actuele P1 data voor gas en elektriciteit;
• Dongel die in de P1-poort gaat en draadloos signaal in huis maakt (circa 10 meter)
en geen extra stopcontact nodig heeft. Stroom wordt uit P1-poort slimme meter
gehaald. Uitgangspunt is dat de configuratie geschikt is voor DSMR v4.0 en hoger;
• Aparte display die het draadloze signaal via de dongel in de P1-poort oppakt en
weergeeft;
• Geen internet nodig voor de directe feedback van het actuele verbruik;
• Verbindingsmogelijkheid voor het uitlezen van data of het uitvoeren van updates.
Eisen aan de functionaliteit van de display
• Weergave gas en elektriciteit
• Weergave verbruik in kWh/m3 en in euro’s
• Gebruik maken van kleuren / analoge weergave etc. niet alleen cijfermatige
weergave verbruik
• Eenvoudig overzicht historisch gebruik (beperkte data-opslag)
• Relevante feedback bij eigen opwekking van energie (bijvoorbeeld zonnepanelen).
Op de momenten dat de eigen opwek hoger is dan het verbruik, zou het verschil in
verbruik bij het in en uitschakelen van apparaten in ieder geval nog zichtbaar
moeten worden. Indien deze functionaliteit in de eerste batch nog niet
beschikbaar is, willen we graag garanties dat deze functionaliteit wordt
doorontwikkeld en in een volgende batch beschikbaar komt.

Aanvullende wensen aan de functionaliteit van de display
• Budgetfunctie of bespaardoel aanwezig
• Testfunctie voor het verbruik van apparaten
• Invoermogelijkheid van verschillende tarieven.
Eisen aan de levering
• Garanties over levering van een eerste batch goed werkende, geteste displays in
juni 2017. Mogelijk zal gevraagd worden de bestelling in verschillende batches
uit te leveren.
• Vertrouwen over de zekerheid in bovenstaande wordt verkregen door tijdens de
pitch eind januari een live demo te geven.
• Mogelijkheden voor consortiumleden de display te testen voorafgaande aan de
uiteindelijke levering in juni 2017
• Meelevering van een goede handleiding
• Training van een aantal energiecoaches van de consortiumleden in de
begeleiding bij het in gebruik nemen van de displays bij bewoners
• De aanwezigheid van een helpdesk voor het beantwoorden van vragen en
oplossen van problemen is een pré.
Kostenstructuur
• Displays met een hogere stuksprijs van € 100 euro incl. BTW, zullen wij bij
voorbaat niet afnemen. Voor de bestelling en opschaling speelt de prijs een
grote rol, dus hoe gunstiger die is, hoe beter.
• Geen abonnementskosten
• Kostenindicatie voor een batch van 1.000, 2.000, 3.000 en 10.000 stuks
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Besluitvorming keuze display
GEO Trio

Iungo

Ipsum

Herkomst
Monitoring

Engeland
Gas & elektra

Nederland (Zwolle)
Gas & elektra

Nederland (Enschede)
Gas & elektra

Aansluiting

P1 poort

P1 poort

Product

Touch screen display

Touch screen display

Internet nodig

Nee (wifi optioneel)

Alleen voor ‘updates’

Bijzonderheden

Operationeel in
Engeland

Inspraak in ontwerp
display mogelijk

1 – 100 stuks

-

€ 145

P1 poort
Mobiele app, excl.
scherm
Ja
Levert verbruik per
apparaat, zonder
tussenstekkers,
vergelijking anderen
mogelijk
€ 50

101 – 500 stuks

-

€ 120

€ 50

501 – 1000 stuks

-

€ 103

€ 50

1000 – 2500 stuks
2501 – 3000 stuks

€ 96 (alleen E: €47)
€ 96

€ 94
€ 85

€ 50
€ 50

3001 – 5000 stuks

€ 90

€ 85

€ 50

5001 – 10.000 stuks
10.000+

€ 88
Niet opgegeven

€ 67,50
€ 57

abonnementskosten

nee

nee

Levertijd
Min. Ordergrootte

16 weken
1.000

18 – 25 weken
-

€ 42,50
€ 42,50
Ja, tweede jaar €30,
derde jaar €20,=
daarna €10,=
Eind Q1 2017
-

Helpdesk

Nee, zelf regelen

Ja

Ja

Prijzen en specificaties uit januari 2017
Conclusie na pitch:
• Ipsum levert toch geen display:
à valt af
• Iungo toont geen werkende display,
inschatting technische risico’s te
hoog, kleine start-up, nog geen
werkende displays verkocht. Pilot
moet geen technologische pilot
worden, maar implementatiepilot.
à valt af
• Geo: werkende display in grote
aantallen in Engeland, voldoet aan
programma van eisen: Nederlandse
interface en tonen teruglevering
mogelijk.
à keuze voor Trio II van Geo

!
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Energiedisplay TRIO II – actueel verbruik
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Energiedisplay Trio II – historisch verbruik

De weergave van de
historie voor gas is
vergelijkbaar aan deze
voorbeelden over de
historische gegevens van
het elektriciteitsverbruik.
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Beschikbaar krijgen displays – Toch een technologisce pilot
De planning was oplevering van de displays in juli 2017, uiteindelijk was er een half jaar vertraging – hieronder een schets
•

Het contract met de Engelse leverancier Geo wordt na de selectiepitch in januari 2017 begin mei 2017 gesloten. Contractafspraken kosten tijd, EDA is een ander type klant
dan een energieleverancier die in grote aantallen een bestaand product afneemt. Aanpassingen aan het product zijn nodig evenals afspraken over onzekerheden.

•

Engelstalige versie display komt in juli 2017 (later dan gepland) naar NL voor test weergave data via Nederlandse slimme meter.

•

Testfase 1 (juli 2017): EDA-deelnemers testen m.b.v. testprotocol, Quintens bundelt probleempunten richting Geo. Grootste probleem: gasdata komen niet altijd door.

•

Langzame respons van Geo op feedback en Ontwerp NL interface later dan afgesproken

•

Toegevoegde functionliteit: Actuele teruglevering wel zichtbaar gemaakt, historische teruglevering niet (hierover was wel een verwachting maar geen harde afspraak)

•

Vertraging levering hardwarecomponenten – Geo geeft overmacht aan bij gesprek op kantoor in Cambridge.

•

Nog steeds problemen met gasdata en display blijkt ook niet te werken op ISKRA-meters. Geo gaat op aangeven van EDA alsnog testen op alle slimme meters in Liandertestlab. Problemen met gasdata wordt opgelost.

•

Probleem met ISKRA-meters onoplosbaar, volgens Geo voldoet ISKRA niet aan DSMR-protocol met betrekking op bandbreedte voltage op de datalijn. Netbeheer
Nederland geeft aan dat er ook een tolerantie op de bandbreedte wordt geaccepteerd.

•

Testfase 2 (oktober 2017): Test door EDA-leden met NL-versie. Alles werkte (behalve bij de ISKRA-meters, Netbeheer Nederland gevraagd om het probleem op te lossen
door middel van het leveren van een spanningsregelaar, dit was voor hen geen optie)

•

Startsein productie gegeven in november, na onderhandeling over tegemoetkoming kosten ISKRA-probleem. Het grootste deel van deze kosten blijkt nergens neergelegd
te kunnen worden. Vanwege gewenste voortgang project ook geen harde maatregeling richting leverancier (stoppen en niet betalen was geen gewenst optie).

•

Vanwege vertraging eerste batch per vliegtuig (op extra kosten van Geo) eind december: voor deze batch is een koppeling tussen dongel en display nodig en later een
update van de software

•

Bij de displays van de tweede levering in februari 2018 was de koppeling tussen dongel en display en de update al uitgevoerd door Geo. Deze displays werkten meteen
goed (behalve bij de ISKRA-meters). NB: Najaar 2018 komt Geo met een aangepaste versie van de dongel die ook werkt bij ISKRA-meters.

Conclusie: het beschikbaar krijgen van de displays in Nederland bleek meer een pionier- en ontwikkeltraject dan verwacht. EDA werd geconfronteerd met veel eigen
testwerk en vertragingen. De leverancier heeft het testen van een P1-device op de Nederlandse markt onderschat. Tegelijkertijd is dit ook onverwacht moeilijk, omdat
Netbeheer Nederland ‘toleranties op de bandbreedte in het DMSR-protocol’ blijkt te accepteren, zodat het DSMR-protocol niet blind als leidraad kan dienen.
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Opzet onderzoek PBL – Universiteit van Tilburg (1)
De volgende partijen hebben gezamenlijk een batch van
1.000 In home displays (Trio II van Geo) aangeschaft:
• 275 displays: Stichting !WOON
bewonersondersteuningsorganisatie in de regio
Amsterdam. Deze displays zijn voorgefinancierd door
!WOON. Aanvankelijke opzet was verkopen aan bewoners,
later werd bruikleen (met overkoopmogelijkheid) mogelijk
door extra financiering.
• 400 displays: Achterhoeks Energieloket. 100 displays voor
de gemeente Bronckhorst en 300 displays voor de
gemeente Doetinchem, waarvoor 100 niet beschikbaar
voor onderzoek. Bewoners krijgen de display in bruikleen,
maar moeten deze na een jaar teruggeven of overkopen
tegen een gereduceerde prijs.
• 125 displays: Utrecht. 50 displays voor de gemeente en
75 voor corporatie Bo-Ex. Gemeente wil displays
weggeven (of mogelijk ook in bruikleen),
• 100 displays: huurdersvereniging Albaniane (Alphen aan
den Rijn): displays worden in bruikleen aangeboden, maar
moeten deze na een jaar teruggeven of overkopen tegen
een gereduceerde prijs.
• 100 displays: huurdersvereniging MEVM (regio Assen):
displays worden in bruikleen aangeboden, maar moeten
deze na een jaar teruggeven of overkopen tegen een
gereduceerde prijs.

Aanleiding en doel onderzoek voor EDA
•

Als launching customer de markt openbreken om het aanbod van eenvoudige in
home displays op de Nederlandse markt te vergroten, aangezien er nu niet geen
aanbod van een makkelijk afleesbare real time display voor elektriciteit en
warmte los van leveranciers, andere loyalty partijen of dataminers aanwezig is.
Juist voor doelgroepen die niet behoren tot de groep van early adapters, mensen
die niet zitten te wachten op complexe hoog technologische oplossingen, maar
wel belang hebben bij het omlaag brengen van hun energierekening (lagere
inkomens) biedt een relatief eenvoudige energiedisplay met onmiddellijke feed
back een oplossing.

Daarnaast is er echter ook een onderzoeksdoel om de effectiviteit van de displays
aan te tonen. Bij deze onderzoeksdoelen werd samen met het PBL en de Universiteit
van Tilburg opgetrokken:
•

Effect van aanbieding IHD op energieverbruik. Belangrijk om het nut van een
basis-IHD te kunnen aantonen

•

Relatie betalingsbereidheid en energiebesparing. Belangrijk om te bepalen in
hoeverre de markt het alleen kan doen, of dat er een 3e partij nodig is om de
penetratie van IHD’s te bevorderen. Hierbij kunnen ook verschillende modellen
worden onderzocht: huren, bruikleen en overkopen, direct kopen, gratis te
beschikking stellen.

•

Besparings-effecten op de lange termijn, liefst ook als de IHD al is ingeleverd.
Belangrijk om het nut van een basis-IHD te kunnen vaststellen.

•

Eventueel bijkomend onderzoek naar de effectiviteit van de budgetfunctie NB:
Dit kan redelijk eenvoudig als een deel van de coaches wel de budgetfunctie
instelt en een dat niet doet. Belangrijk om te kunnen bepalen in hoeverre een
dergelijke functie handig is en het nut van een persoonlijk bezoek om de
budgetfunctie in te stellen.

•

Tevredenheid van de gebruikers, zowel over de display zelf als over de wijze van
aanbieden (bijvoorbeeld belang van onafhankelijkheid van energieleveranciers
en dienstverleners) en daarnaast de wijze van gebruik van de display. Is ook
ondersteunend voor andere onderzoeksresultaten.
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Opzet onderzoek PBL – Universiteit van Tilburg (2)
Methode – Randomized Controlled Trial (RCT)
Voor het meten van het effect van de display
wordt het energieverbruik en het gedrag van
mensen met een display vergeleken met dat van
mensen zonder display. Dit kan het beste
gedaan worden met een Randomized Controlled
Trial (RCT). Een RCT is een betrouwbare,
nauwkeurige onderzoeksmethode met hoge
bewijskracht. De causaliteit van gemeten
effecten staan niet ter discussie. Dat maakt de
methode zeer geschikt voor dit onderzoek.
Zeker omdat het aantal beschikbare displays
niet al te groot is, evenals het aan te tonen
effect op het energieverbruik.

Essentiële punten voor dit onderzoek zijn:
•

Er wordt gebruik gemaakt van een controlegroep die niet afwijkt van de groep
die het display in huis krijgt. Deze groep is niet enkel hetzelfde betreffende
huishoudkenmerken, maar ook op wijze van motivatie, aanmelding, benadering,
etc. Zo kunnen verschillen in gedrag tussen de twee groepen enkel veroorzaakt
worden door het wel of niet hebben van een display inclusief de aanbieding
hiervan (zoveel mogelijk uniform door de energiecoach).

•

Het willekeurig indelen van huishoudens in controle en interventie groep. Een
niet-willekeurige indeling kan de oorzaak zijn van verschillen in gedrag tussen de
twee groepen. Door huishoudens willekeurig in te delen zorgen we voor een
gelijke controle en interventie groep. Ook is het daarom belangrijk dat voor elke
locatie zowel een interventiegroep als een controlegroep aanwezig is, anders
kunnen verschillen tussen locaties de oorzaak zijn van een verschil in gedrag.

•

Alle deelnemers, incl. die in de controlegroep, moeten toestemming geven om
hun slimme meter uit te laten lezen. Zonder toestemming mogen de
meterstanden niet op afstand worden uitgelezen. Het alternatief van het
opvragen van eigen handmatig uitgelezen meterstanden is niet geschikt omdat
het gemeten effect van de display kleiner kan zijn omdat het zelf opnemen van
de meter ook een effect kan hebben, en men zich meer bewust wordt van het
eigen energieverbruik.

•

De controlegroep moet ongeveer even groot zijn als de groep met een display.
Om een significant verschil tussen de groep mét display en de groep zonder
display vast te stellen is het aantal deelnemers in de controle groep ongeveer
even groot als de groep die wel een display krijgt.

•

De deelnemende huishoudens moeten een individuele slimme meter hebben
en een individuele gasverwarming hebben. Stadsverwarming, blokverwarming,
collectieve WKO leveren geen resultaten op die aan individuele huishoudens te
relateren zijn of gemeten worden door de slimme meter en geschikt zijn door
beïnvloeding door middel van de energiedisplay.
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Opzet onderzoek PBL – Universiteit van Tilburg (3)
Opzet van werving deelnemers

Communicatie over het onderzoek bij de werving

Essentie van de werving en de te bereiken doelgroepen:
• Werving in de verschillende gebieden zo gelijksoortig mogelijk om
dezelfde type mensen aan te trekken.
• De wervingsboodschap richten op financiële motivatie (besparing kosten)
om te voorkomen alleen mensen met een milieumotief aan te trekken.

De volgende afspraken zijn meegegeven aan de EDA-organisaties over de communicatie

Opzet verloop van de werving:
• Oorspronkelijk opzet: één grote campagne bij alle deelnemende partijen
voor aanmelding deelnemers in een korte periode (1-3 maanden)
• Loting aangemelde mensen in een interventiegroep die de display test en
een controlegroep die de display (nog) niet ontvangt.
• Verdeling van de interventiegroep door de onderzoekers in batches van
bijvoorbeeld 10 huishoudens, zodat de energiecoaches een behapbaar
aantal huishoudens (10) per week kunnen bezoeken.
• Facilitering van de consortiumpartners door Energysense en de
Universiteit van Tilburg: elke week toesturen van een lijst met nieuw
geworven deelnemers om een energiedisplay te bezorgen.
De praktijk van de werving:
• Wervingscampagne in vele rondes en diverse lotingen als er genoeg
aanmeldingen waren om een loting uit te kunnen voeren (soms zat hier
meer tijd tussen dan wenselijk, zodat deelnemers lang moesten wachten.
• Controle op uitleesbaarheid slimme meter (essentieel voor onderzoek)
verliep via infrastructuur Energysense, check zorgde voor doorlooptijd.
• Stopzetting ondersteuning door Energysense (opgeven door Universiteit
van Groningen). Infrastructuur voor het uitlezen van verbruiksdata bleef
bestaan, maar het controleren van geschikte adressen en het contact
hierover leggen bij met de bewoners kwam bij de Universiteit van Tilburg
en de uitvoerende EDA-organisaties te liggen. Dit kostte veel tijd.

•

In de communicatie naar huishoudens toe is het belangrijk dat aangegeven wordt
dat men kans maakt op een in-home display. De displays worden verdeeld door
middel van een eerlijke loting. Dit houdt in dat huishoudens allemaal een gelijke
kans hebben op een display, of ze nu zich snel opgeven of pas later.

•

De loting wordt verricht door een onafhankelijke instantie, namelijk Tilburg
Universiteit en het Planbureau voor de Leefomgeving.

•

Een eerlijke benadering is zeer belangrijk. De onderzoekers moeten voldoen aan
strenge ethische normen. Dat betekent dat de spelregels duidelijk zijn en men de
communicatie moet kunnen vertrouwen.

•

Huishoudens die (nog) geen display hebben ontvangen kunnen tevreden worden
gehouden met:
• Een brief waarin ze zich op kunnen geven om na het experiment op de
hoogte te worden gehouden van de uitkomsten
• De huishoudens na het experiment een aanbod te doen voor een display.
• Een cadeautje te beloven / staatsloten / zelf iets verloten (maar dit cadeau
moet niet het energieverbruik van deze mensen beïnvloeden!)

•

Een duidelijke en tussen de consortiumpartijen afgestemde en eenduidige
boodschap over de wijze van toewijzing en afwijzing van displays versterkt het
onderzoek.

•

Er moet bij voorkeur niet tegelijkertijd een andere beïnvloeding plaatsvinden in het
onderzoeksgebied. Indien dit toch het geval is moet dit voor de controlegroep en de
interventiegroep vergelijkbaar zijn en de actie in het logboek worden vermeld.
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Totaaloverzicht type toegepaste wervingsmethoden
In de periode van januari 2018 tot 1 juni 2019 hebben
eerst 5 en vanaf april 2019 2 extra EDA-partners op diverse
momenten op via diverse kanalen deelnemers geworven.

Offline
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke brief per post van corporatie,
huurdersvereniging, of gemeente, soms specifiek naar
huurders met zonnepanelen (Drenthe)
Krantenberichten: buurt/wijk/stadsbreed/regionaal
Folders
Posters
(Huurders)magazine
Huis-aan-huis bezoek
Mond-tot-mond reclame

Online
•
•
•
•
•
•

Emails naar mailinglists huurderspanel, abonnees op
nieuwsbrieven
Online nieuwsbrieven
Facebook, ook betaalde advertenties
Twitter, Linkedin
Website berichten
Inzet wervingsfilmpje bij online berichten, later ook
filmpje met bewoners Amsterdam en Achterhoek

De boodschap – eenduidig

1. Energie = geld besparen met energiedisplay
2. Meedoen met landelijk onderzoek
3. Kans maken op een jaar gratis gebruik display (alleen
bij Uwoon garantie: indien uitgeloot na een jaar alsnog
een display)
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Werving – fasering en resultaten
bericht 2 websites
Fb post & advertentie
Twitter
Linkedin
Nieuwsbrief
Email
Wijkkrant
24.000

Flyer 16.000
152 reacties, mails
nagestuurd

Bericht website
Fb
Twitter
10.000

Brief 700

Bericht krant
Fb
Twitter
33.000

Brief 800

Bericht buurtkrant
en stadsbreed
woonmagazine
385.000

Brieven (390)
corporatie en
huis-aan-huisbezoeken (165)

Bericht 2 kranten
Fb advertentie
98.000

Social media, eigen
netwerk, FB,
posters wijkbureaus
met ‘laatste kans’

Bericht website
Fb
Mails
Krantje
1800+

Brief 800 naar
bewoners met PVpanelen (slimme
meter aanwezig)
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De aanmeldcritia en controle op geschiktheid deelnemers
Voorwaarden voor inschrijving:

Controle geschiktheid deelnemers:

• Slimme meter voor zowel gas als
elektriciteit van na 1-1-2014 (DSMR 4.0 of
hoger), zie filmpje voor de controle hierop.

•

• Individuele meters voor elektriciteit én
gas. Geen stadsverwarming,
blokverwarming of collectieve
warmtekoudeopslag.
• Slimme meter moet uitleesbaar zijn op
afstand, niet op verzoek administratief
uitgezet. Bij inschrijving geven de
deelnemers toestemming om
verbruiksgegevens uit te lezen, waarbij
strikte privacyborging wordt toegepast.
• Geen andere energieverbruiksmanager die
direct is aangesloten op slimme meter (via
de P1-poort), bijvoorbeeld de Toon van
Eneco, de Essent Thuis app, Bokt van
Greenchoice, Huisbaasje/Aurum of Iungo.
• Van plan om het komende jaar in hetzelfde
huis te blijven wonen.
• Binnen zoekgebied betreffende EDApartner (huurder corporatie of
gemeentegrens).

Bij de aanmelding moeten mensen hun
meternummer invullen. Bij het ontbreken
hiervan, worden deze mensen nagebeld /
nagemaild (eerst door Energysense, later
door EDA-partners.

Werkwijze indeling deelnemers:
• De beschikbare energiedisplays worden
verloot onder de deelnemers die voldoen
aan de eisen.

•

Op basis van het meternummer controleert
de door Energysense ingehuurde ODA of de
meter uitleesbaar is.

• Deze mensen mogen de display een jaar
lang gratis uitproberen, deze wordt gratis
geïnstalleerd door een energiecoach. Na
een jaar kunnen ze de display inleveren of
overkopen.

•

Bij uitleesbare huishoudens controleert de
onderzoeker aan de hand van een opgesteld
schema met metertypes of de meter geschikt
is voor een energiedisplay (vanaf DSMR 4.0
en geen ISKRA). Bij voldoende willekeurige
spreiding, worden de uitleesbare
huishoudens met een ISKRA-meter of een
uitleesbare maar te oude slimme meter in de
controlegroep geplaatst.

• De deelnemers geven bij de inschrijving
toestemming om voor maximaal 1,5 jaar
het energieverbruik van je huishouden uit
te laten lezen om het effect van de
energiedisplay te meten. Hiervoor hoeven
ze niets te doen. Na een jaar maakt een in
te vullen vragenlijst nog deel uit van het
onderzoek.

•

Bij niet-uitleesbare huishoudens, waarbij het
metertype lijkt te wijzen op een geschikte
slimme meter, neemt de EDA-partner
nogmaals contact op met het huishouden
om het juiste meternummer te achterhalen.

•

Check op ligging huishoudens buiten het
zoekgebied (buiten de gemeentegrens, of
geen huurder van de deelnemende
corporatie). Deze vallen af.

•

Alle correspondentie met lijsten met
deelnemersgegevens loopt via een safe
sender verzendmethode om privacy te
borgen.

• De mensen die worden uitgeloot worden
ingedeeld in de controlegroep. Ze doen
wel mee aan het onderzoek en maken
daarmee ook kans op één van de 20
waardebonnen ter waarde van €50 bij het
invullen van de vragenlijst.
• De mensen die zich hebben aangemeld,
maar toch niet blijken te voldoen aan de
criteria, ontvangen een bericht dat ze niet
mee kunnen doen.
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Installatie displays bij bewoners
Doel werkwijze installatie display bij bewoners: Display werkend achterlaten, zodat je zeker weet
dat de bewoner ermee aan de slag kan en niet in een la verdwijnt, omdat het niet lukt deze aan te
sluiten / goed in te stellen. Technisch gezien is de installatie eenvoudig. Hulp is vaak nodig bij het
vinden van de juiste tarieven en maandbudgetten op de energienota om die vervolgens in te stellen
op de display.
Elke EDA-partner organiseerde zelf de installatie van de displays bij de bewoners met behulp van
energiecoaches (vrijwilligers) of ‘all-rounders’ (bij Uwoon). Onderstaande elementen speelden
hierbij een rol:
•

Beschikbare hulpmiddelen voor EDA-partners:
•
Foto-stappenplan voor installatie ontwikkeld door Quintens
•
energiecoach trainingen voor energiecoaches/installateurs: 5 trainingen gegeven door
Quintens met informatie over project, uitleg display uitleg, installatie stappen,
daarnaast organiseerden EDA partners zelf ook (vervolg-) energiecoach trainingen

•

EDA-organisaties of de energiecoaches maakten zelf afspraken voor het bezorgen / installeren
van de displays. Het maken van afspraken verliep soms moeizaam (mensen niet bereikbaar).

•

Naast de installatie zorgde de energiecoach / installateur voor:
•
Ondertekenen bruikleenovereenkomst display (jaar gratis bruikleen)
•
In belang van het onderzoek: Bijhouden logboek met installatiedatum, installatieduur,
zonnepanelen ja/nee
•
Achterlaten ‘speurtochtboekje’ De energie uitdaging: Hoe laag kan ik gaan’, waarmee
de bewoner zelf mee aan de slag kon met het inzicht krijgen in het verbruik in huis.

•

Géén uitgebreid advies: om het effect van de display goed te kunnen meten, combineerden de
energiecoaches geen uitgebreid adviesgesprek met de installatie van de display. Enkele
illustraties van de werking van de display konden wel worden gegeven. Voor veel
energiecoaches was het moeilijk om niet méér te doen.

•

Bij de eerste batch geleverde energiedisplays twee belangrijke hobbels bij installatie:
•
Instellen van display-dongel koppeling
•
Wifi-update door software fout

•

Installatie van de tweede batch displays verliep technisch soepel

•

Geen significant aantal ernstige technische fouten/kapotte displays gerapporteerd (<10). Voor
technische probleemafhandeling was een support-portal van leverancier Geo beschikbaar

•

In het algemeen waren de bewoners bij de installatie blij met de display. Energiecoaches
merkten wel dat veel huishoudens al heel bewust bezig waren met energieverbruik.

“Bewoners zelf
laten intekenen
op digitale
bezoekagenda
werkt heel goed”

“Digitale bezoekformulieren
en planningsagenda’s voor
installateurs /
energiecoaches werken fijn
en effectief”
“Bewoners die een
display aanvragen zijn in
het algemeen al volop
bezig met
energiebesparingen”
“Veel enthousiasme over
display bij bewoners,
echt een cadeau”
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Het sneeuwbaleffect

Opschalende activiteiten:
•

•
•
•

3 workshops voor gemeenten, corporaties etc. met
presentatie EDA-activiteiten, verzoeken tot aanhaken,
gericht op hoe je bewoners meekrijgt in
energiebesparing door gedragsverandering
Presentaties op platforms als Groene Huisvesters,
Corporatie NL, Renda-netwerk
Poging organisatie grootschalige inkoop displays voor
corporaties via Aedes
Actief nabellen corporaties voor aanhaken, uitlenen
testdisplays, presentaties bij corporaties

Resultaten:
• 8 andere organisaties die displays in grotere aantallen
hebben aangeschaft.
• Twee nieuwe EDA-partners: Uwoon en Energierijk
Houten voor opschaling en als opvolging werving van
Albanianae en gemeente Utrecht.
• Circa 20 organisaties met een testdisplay.
• Verankering beschikbaarheid displays op Nederlandse
markt:
• Verkrijgbaar via Webwinkel Eco-logisch
• Opgenomen in www.energiemanagers.nl
• Opgenomen in subsidieregeling voor VVE’s en nu
ook voor huiseigenaren als aanvullende maatregel
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Conclusies en leerervaringen - 1
Selectie en aankoop geschikte energiedisplay

Beschikbaar krijgen energiedisplays

• De partners hadden een duidelijk en eenduidig beeld over de
wensen en het programma van eisen voor de energiedisplay.
Hierdoor zaten zij op één lijn in de besluitvorming, wat
zorgde voor een soepel begin van de selectie en aankoop.

• Als blijkt dat er sprake is van een ontwikkeltraject, dienen er
goede afspraken te worden gemaakt over de
testinspanningen: welke tests zijn al uitgevoerd door de
leverancier voordat je als klant gaat testen. Dit voorkomt dat
je als klant veel meer testinspanningen pleegt dan gepland.
Indien het toch nodig blijkt zelf veel te testen, moet rekening
worden gehouden met een moeilijk planbare hoeveelheid
tijd in het testen en communiceren hierover.

• Om een goede onderhandelingspositie te hebben, is de
beschikbaarheid van meer dan één leverancier, die aan de
eisen voldoet of wil voldoen wenselijk. In dit traject was dit
niet het geval.
• Het is van belang samen met de leverancier te onderkennen
dat er sprake is van een ontwikkeltraject en af te spreken hoe
tegenvallers worden opgevangen. Ook is het aan te bevelen
capaciteit en budget voor een jurist vrij te maken. Het
contract met Geo was niet gebaseerd op een ontwikkeltraject
maar op de levering van een gevestigd product. Het contract
dekte de leverancier goed in tegen allerlei vormen van
overmacht. Het was beperkt aanpasbaar en niet geschikt
voor afspraken over afrekening op prestaties in een
ontwikkeltraject. Bespreking en contractvorming kostte heel
veel tijd, maar leverde beperkt resultaat op in de zin van
bescherming tegen tegenvallers.

• Bij het op de markt brengen van een P1-device op de NL
markt, is het noodzakelijk dat de leverancier eerst tests
uitvoert op alle type slimme meters in de proeflabs van de
netbeheerder. De eis dat het apparaat voldoet aan het
DSMR-protocol blijkt namelijk geen garantie dat het op elke
slimme meter met P1-poort van elke fabrikant werkt.
• Het is heel moeilijk als leverancier van P1-devices op de NLmarkt een werkend apparaat te brengen, vanwege de
bandbreedte die mogelijk is binnen het DSMR-protocol
• Het is van belang dat aanpassingen in de software in detail te
specificeren, zodat op tijd blijkt wat de haalbare diepgang
van de aanpassing is. Hiermee worden teleurstellingen te
voorkomen (alleen weergave actuele terugleverdata en niet
ook historische terugleverdata)
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Vervolg conclusie en leerervaringen - 2
Onderzoek PBL – Universiteit van Tilburg
•

•

•

De werving van deelnemers

Installatie van energiedisplays

Ondanks de vele partners en andere onverwachte
flinke hobbels die genomen moesten worden is het
gelukt om (methodologisch) degelijk veldonderzoek
(Randomised Controlled Trial) te doen om de brede
effecten van de displays zo goed mogelijk vast te
stellen.

Leerervaringen voor een effectieve werving:

•

Trainingsmateriaal voor installateurs moet
praktisch en concreet zijn, ook instructiefilmpje
is effectief.

•

De verwachting is dat de onderzoekscomponent
duidelijk meerwaarde heeft op de positionering van
IHDs in Nederland.

•

Hoe minder voorwaarden en hoe aantrekkelijk
(cadeau in plaats van bruikleen) hoe effectiever.

•

Het stellen van een deadline ‘laatste kans
aanmelding’ blijkt te werken.

Organisatie van afspraken met deelnemers via
een bestaand kanaal als het klantcontactcentrum
van de corporatie verloopt goed. Deelnemers
online laten inschrijven is efficiënter dan proactief bellen. De organisatie moet er rekening
mee houden dat het maken van de laatste
afspraken om de display langs te brengen veel
tijd kost en mogelijk zelfs niet altijd lukt.

•

Voor een goed onderzoek zijn al snel een aantal
controlestappen nodig, waardoor vooral relatief
geïnteresseerde menen het volhouden alle
stappen doorlopen. Het verleiden van minder
geïnteresseerde bewoners om zich aan te melden
vormt een extra uitdaging, waar nog geen goede
oplossing voor is gevonden. Zo waren Huis-aanhuisacties in een moeilijke wijk niet succesvol
evenals gerichte brieven aan voorgeselecteerde
adressen. Brede (social)media campagnes leverde
wel grotere aantallen aanmeldingen op.

•

Installatie bij bewoners gaat het meest soepel als
alles technisch goed is voorbereid. Indien het
nodig is een software-update en koppeling
tussen dongel en display uit te voeren is het aan
te bevelen dit al van te voren te doen. Dit
voorkomt ruis en wachten op het binnenkomen
van de update tijdens het huisbezoek.

•

Inzetten van professionals bij installatie verloopt
sneller: 20-30 minuten dan Installatie door
vrijwillige energiecoaches 45-60 minuten,
vanwege het sociale aspect (dit hoeft geen
probleem te zijn als dit een bijkomend doel is).

•

Goed bereikbare technische support op de
achtergrond is essentieel. Organisatorisch is het
lastig bij defecten terug te komen bij bewoners,
daarom verdient het aanbeveling direct een
andere werkende display achter te laten.

De impact van de onderzoekscomponent op het
gehele traject was veel groter dan alle partners
(EDA’s, projectleiding én de onderzoeksinstituten)
verwachtten

•

De onderzoeksopzet heeft de uitrol van de 1000 IHDs
aanzienlijk bemoeilijkt omdat geïnteresseerden niet
verzekerd waren van een display, maar 50% kans
daarop hadden.

•

De wijze van aanmelding (eerst aanmelding, dag
later opvragen van aanvullende gegevens) was een
drempel en leverde daarmee veel afvallers op.

•

De samenwerking met en opheffing van
EnergieSense heeft voor veel extra werk gezorgd
voor de EDA’s, projectleiding en onderzoekers.

•

De invoering van nieuwe strikte EU privacyregels met
ontbrekende jurisprudentie heeft de uitvoering van
het onderzoek en praktische uitvoering van het
project sterk bemoeilijkt.

•

Hoe eenvoudiger de wervingsboodschap hoe beter
de resultaten. Minder complexe teksten en meer
filmpjes en beeldmateriaal (infograhics) spreken
meer aan.

Organisatie van de werving:
•

Voordat een organisatie begint aan de werving is
het van belang dat dit qua capaciteit en
organisatie goed is verankerd en er rekening wordt
gehouden met tegenvallers, waardoor er één of
meer extra wervingsrondes nodig zijn.
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Vervolg conclusie en leerervaringen - 3
Opschalende activiteiten

Organisatie en projectmanagement

• Voor opschalende activiteiten is het goed om rekening te houden
met de volgende aspecten en hierop in te spelen:
• Corporaties zijn vooral op zoek naar voorbeelden van andere
corporaties met positieve ervaringen. Het is belangrijk dat
corporaties deze ervaringen ook gaan delen ter voorkoming dat
elke organisatie weer zijn eigen pilot wil gaan doen.
• Besluitvorming bij corporaties gaat langzaam en is afhankelijk
afhankelijk van enthousiasme op het juiste niveau. Vaak zijn er
andere prioriteiten of stopt de actie als er een sleutelfiguur
vertrekt of geen tijd heeft. Het is belangrijk de aanpak breed te
verankeren in de organisatie en niet afhankelijk te zijn van
losse projectjes.
• Er moet worden voorkomen dat organisaties gaan varen op
individuele positieve of negatieve ervaringen die veel bredere
en goed onderbouwde onderzoeksresultaten naar de
achtergrond drukken. In die zin kunnen testdisplays een project
heel tastbaar maken, maar ook een risico vormen.

• Bij dit soort intensieve projecten is het van belang dat alleen
organisaties deelnemen die op zijn minst een professionele backup hebben en niet alleen van vrijwilligers afhankelijk zijn.

• Vervolg bij EDA-organisaties:
• verduurSaam: plannen voor displays bij minima in Doetinchem,
displays bij andere gemeenten in de Achterhoek.
• Uwoon: na een jaar displays naar controlegroep
• Stichting !Woon: overgebleven displays naar bewoners die
ongemerkt veel energie gebruiken

• Het is van belang om zo vroeg mogelijk te onderkennen dat een
project kenmerken heeft van een innovatie- of pioniersproject en
dat een dergelijk traject vooral uit idealisme en enthousiasme kan
worden volbracht en niet op een commerciële basis.
• Looptijd project en financiering project met go-no-go momenten
inkaderen is van belang om dit hanteerbaar te houden. Daarnaast
is het nodig tijdens het project geld te blijven werven.
• Idealiter begroten de projectpartners ‘eigenaarschap’ van het
traject in de zin van een reservebudget voor tegenvallers. Risico
daarvan is dat het project helemaal niet van de grond komt. Er
moet in ieder zoveel budget zijn dat het acceptabel is de inzet
voort te zetten, ookal worden niet alle uren betaald.
• Bij langlopende projecten dient er rekening mee te worden
gehouden dat de samenwerkingspartners momenten kunnen
hebben, waarbij andere projecten of activiteiten prioriteit
hebben. Commitment vanuit de organisatie is nodig om het
project vol te kunnen houden en af te ronden.
• Transparantie en verwachtingsmanagement van de benodigde
inspanning door de uitvoerende partijen is erg belangrijk om hen
aan boord te houden van de gezamenlijke aanpak.
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