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DE ENERGIEREKENING 

 Vraag de deelnemer om de laatste jaarafrekening van energie op te zoeken. 

 Vraag of de deelnemer een pc, laptop of tablet heeft, zodat je e.e.a. kunt laten zien en in kunt 

vullen. 

 Geef uitleg over Nibud budgetadvies en vraag of de deelnemer interesse heeft om samen het 

budgetadvies in te vullen. Zo ja, vraag dan of de deelnemer zijn of haar maandelijkse inkomsten 

en uitgaven opzoekt (zoals loonstrookje, bankafschriften, verzekeringspapieren, jaaropgaven, 

abonnementskosten voor mobiele telefoon, internet en televisie). 

 Kennismaking. 

 Advies op maat ‘Vergelijk mijn energiegebruik’ invullen via . Doel: 

achterhalen hoe het energieverbruik van de deelnemer zich verhoudt tot vergelijkbare 

huishoudens. 

 Bekijken of onderhandelen met de huidige energieleverancier voordeel kan opleveren. 

 Invullen persoonlijk budgetadvies van Nibud, voor een bredere blik op het totaalaandeel van 

energiekosten in alle uitgaven. 

 Tips over zuinig omgaan met warm water. 

Zit de deelnemer ver boven deze waarden? Dan zijn er misschien apparaten in huis die veel 

verbruiken. Of in het huishouden van de deelnemer wordt niet energiezuinig omgegaan met 

http://www.milieucentraal.nl/


stroom. In bezoek 3 gaan we nogmaals in op apparaten die veel verbruiken en tips om stroom 

te besparen. 

In onderstaande tabellen staat het gasverbruik van een gemiddeld huishouden (2,2 personen) 

per soort huis per bouwperiode.  

Pakt het gasverbruik van de deelnemer veel hoger uit? Dan kan het zijn dat het huishouden van 

de deelnemer uit meer mensen bestaat. Of dat de deelnemer een onzuinige cv-ketel heeft. Of 

misschien vaker en hoger stookt dan gemiddeld. 

NB. 



 



  

 Pak de standen van de jaarafrekening erbij. De deelnemer kan ze invullen in Bespaargids deel 

1, op bladzijde 2. 

 Doe samen met de deelnemer het advies op maat over energieverbruik op 

www.milieucentraal.nl/vergelijk. Lukt het niet om het advies digitaal in te vullen? Vergelijk 

dan aan de hand van bovenstaande tabellen of de deelnemer meer of minder stroom en gas 

verbruikt dan een vergelijkbaar huishouden of een vergelijkbare woning. 

Het Persoonlijk Budgetadvies is een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de inkomsten en 

uitgaven van een huishouden. Wat geeft een deelnemer iedere maand uit? En is dat normaal 

vergeleken met een vergelijkbaar huishouden?

Het Nibud Persoonlijk Budgetadvies bestaat uit drie stappen. Het advies gaat uit van gegevens 

over de gezinssituatie (zoals aantal kinderen, soort woning), de vaste lasten (zoals huur, energie, 

http://www.milieucentraal.nl/vergelijk


abonnementen, school, vervoer) en de inkomsten (zoals salaris, uitkering, toeslagen, 

belastingteruggaven). De deelnemer krijgt een overzicht van hoe hij er nu voor staat: blijft er 

maandelijks geld over of komt er geld tekort? Ook wordt inzichtelijk wat vergelijkbare 

huishoudens gemiddeld uitgeven aan elke begrotingspost. En wat per post het bedrag is dat een 

huishouden er minimaal aan kwijt is. De bedragen in de tool zijn als leidraad bedoeld en niet als 

norm. Verder worden tips gegeven om geld te besparen. 

 Als de deelnemer wil, vul dan samen het persoonlijk budgetadvies van het Nibud in op 

http://service.nibud.nl/pba/. Of laat de tool zien, zodat de deelnemer het later zelf kan 

invullen. 

 Als je de tool samen invult, is het handig om de volgende documenten bij de hand te houden: 

loonstrookje, bankafschriften, verzekeringspapieren, jaaropgaven, abonnementskosten voor 

mobiele telefoon, internet, televisie, enzovoort. 

 Bereken samen met de deelnemer hoe groot het aandeel van de energiekosten is in de totale 

begroting van het huishouden. 

Structureel een minuut korter douchen, bespaart een gemiddeld huishouden per jaar ruim 5.000 

liter warm water en 32 m3 gas (samen ruim € 25, - prijspeil 2014/2015).  

 Neem met de deelnemer bespaartips 1 t/m 6 door. 

 Vraag aan de deelnemer wat hij al doet, en welke tips hij wil gaan proberen. 

 Geef aan dat de deelnemer zich niet verplicht hoeft te voelen om een waterbesparende 

douchekop aan te schaffen.

http://service.nibud.nl/pba/


BESPAREN OP GAS 

 Vraag de deelnemer om de laatste jaarafrekening er weer bij te pakken. 

 Vraag of de deelnemer samen een online vragenlijst zou willen invullen. De deelnemer heeft 

daarvoor een pc, laptop of tablet nodig.

 Terugblik op het eerste bezoek. 

 Bekijken van de energierekening, verdeling tussen gas- en stroomverbruik. 

 Bespaartest invullen voor een overzicht van de meest voor de hand liggende mogelijkheden om 

energie te besparen. 

 Slim stoken tips: door wat veranderingen in gedrag flink besparen op de kosten van verwarming. 

 Hoe werken tochtstrips en radiatorfolie? En hoe breng je ze aan?

 Bekijk samen het gas- en stroomverbruik van de afgelopen maand.



Dag- en nachtstroom wordt ook wel dubbeltarief genoemd. De energieleverancier rekent dan 

op één dag twee verschillende soorten tarieven: 

 

 

 

 Hoeveel stroom heeft hij gebruikt (in euro’s en in kWh)? 

 Hoeveel gas heeft hij gebruikt (in euro’s en in m3)? 

 Wat is de verdeling tussen gas- en stroomverbruik? Waar gaan de meeste kosten naartoe? 

 



 www.bespaartest.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bespaartest.nl/


 Neem samen met de deelnemer bespaartips 3, 4 en 5 uit de bespaargids door.  

 Vraag aan de deelnemer wat hij al doet, en welke tips hij wil gaan proberen. Laat de 

deelnemer dat invullen in de checklist. 

 Heeft de deelnemer een klokthermostaat? En is deze nog niet ingesteld? Stel dan samen met 

de deelnemer de klokthermostaat in. 

In een gemiddelde eengezinswoning daalt het gasverbruik door het dichtmaken van naden en 

kieren, met zo'n 80 m3. Dat komt neer op een besparing van € 50,- per jaar. 

Het dichtmaken van naden en kieren kan de deelnemer makkelijk zelf doen. Dan is de deelnemer 

alleen materiaalkosten kwijt en die zijn niet hoog. De kosten worden terugverdiend, omdat de 

energierekening omlaag gaat. Alle materialen zijn te koop in de bouwmarkt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



BESPAREN OP STROOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


