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Vraag 1

Wat is het gemiddelde gasverbruik in een Nederlandse 

woning?

a) Ongeveer 1.400 m3/per jaar

b) Ongeveer 1.700 m3/per jaar

c) Ongeveer 2.000 m3/per jaar



Toelichting vraag 1

Gasverbruik van huishoudens gehalveerd in laatste 

dertig jaar



Toelichting vraag 1

Gemiddeld gasverbruik

Eigenaar-bewoner 1.745 m3/jaar

Huurder 1.239 m3/jaar



Vraag 2

Wat is het gemiddelde elektraverbruik in een 

Nederlandse woning?

a) Ongeveer 2.500 kWh/per jaar

b) Ongeveer 2.800 kWh/per jaar

c) Ongeveer 3.100 kWh/per jaar



Vraag 3

Hoe hoog is de gemiddelde maandelijkse 

energierekening voor een gemiddelde woning (inclusief 

€ 110 vaste kosten)

(1.400 m3/jaar en 3.100 kWh/jaar) ?

a) € 140

b) € 160 

c) € 200 



Vraag 4

Een huishouden telt vier mensen. Ze douchen allemaal 

elke dag gemiddeld 9 minuten per persoon. Ze spreken 

af ieder dagelijks 3 minuten korter te douchen. Wat is 

de besparing op het jaarlijks gasverbruik?

a. € 90

b. € 120 

c. € 140 



Vraag 5

Welk huishoudelijk apparaat kost het meeste stroom?

1. Wasmachine

2. Vaatwasser

3. CV ketel

4. Verlichting

5. Koelkast



Vraag 6

Wat leveren de volgende acties op per maand? 

• Thermostaat naar 15 graden in de nacht
€ 6,60

• Sluipverbruik
€ 4,75

• Bierkoelkast uit schuur wegdoen
€ 3,90

• Tussendeuren sluiten
€ 20,00



Wat doet Atriensis

• Ondersteunt bij vraagstukken op gebied van energie 

en duurzaamheid

• 2,4 miljoen woningen, 400 woningcorporaties

• Inspecties en opnames

• Bewonerscommunicatie en participatie

• Betrokken bij vaststelling Nen norm



Opent huurder nog zijn voordeur?

• Onbekend maakt onbemind

• Wantrouwen

• Niet belangrijk genoeg

• Geen vrij willen nemen

• Persoonlijke redenen



Hoe zorg je dat voordeur opengaat?

• Goede identificatie

• Bekende gezichten en niet te veel

• Ben geen gezagsdrager maar mens van vlees en 

bloed

• Spreek eenduidige taal

• Ben herkenbaar

• Laat huurder agenda bepalen

• Combineer zoveel mogelijk

• Maatwerk



Tot slot

• Woonlasten

• De 3 G’s

• Energiecoaches

• Gebruik ambassadeurs

• Oogst laag hangend fruit


