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AANBEVELINGEN

Overbelasting
Energie besparen in huis vraagt om een investering in tijd,
moeite en of geld. Een tekort aan geld legt beslag op mentale
ruimte van mensen en trekt hun aandacht naar het hier en nu.
Daarom zijn mensen met een laag inkomen vaak niet
gemotiveerd en niet in staat om deze investeringen te doen.

Ontzorg
Energiezuinig gedrag moet zoveel mogelijk praktisch worden
ondersteund om de kans te vergroten dat mensen dit ook
gaan doen. Installeer besparingsproducten en creëer
ﬁnanciële ruimte. Maak het écht gemakkelijk, bied hulp en een
luisterend oor aan. Houd communicatie simpel en beknopt.

Wantrouwen
Door negatieve ervaringen kunnen mensen een gebrek aan
vertrouwen hebben in hun eigen capaciteit en in de intenties
van instanties. Hierdoor kunnen mensen in de weerstand
schieten en minder geneigd zijn adviezen op te volgen. Ook
ervaren
ze
vaak
stress
wanneer
ze
in
een
afhankelijkheidspositie worden gebracht.

Creëer vertrouwen
Het is belangrijk dat mensen het vertrouwen hebben dat zij in
staat zijn om energie te besparen en zich gesteund voelen
door betrokken instanties. Zet mensen daarom in hun kracht.
Erken wat al goed gaat en dring geen hulp op. Wees
transparant, toegankelijk en luister naar mogelijke zorgen en
behoeften.

Onduidelijke opbrengst
De meeste mensen weten dat energie geld kost en vinden
zuinig omgaan met energie belangrijk omdat ze hier geld mee
kunnen besparen. Maar energie is niet tastbaar en de
opbrengst van energiezuinige handelingen is niet altijd
duidelijk. Vaak wordt pas aan het eind van het jaar berekend
hoeveel iemand terugkrijgt.

Maak relevant
Om het besparen van energie relevant te maken moet
duidelijk zijn wat het mensen op korte termijn oplevert. Maak
het tastbaar en breng de beloning dichtbij zodat mensen
eerder proﬁjt ervaren van hun aanpassingen. Daarnaast mag
er geen twijfel zijn over de eﬀectiviteit van de maatregelen.

Gebrek aan steun
Binnen huishoudens werkt niet iedereen altijd even goed mee
met het bezuinigen van energie. Zo is het voor veel bewoners
lastig om hun kinderen hierin mee te krijgen. Dit belemmert
de besparing en mensen kunnen hierdoor een gebrek aan
steun ervaren. Ook geeft het een signaal af dat energiezuinig
gedrag niet de norm is en het geen zin heeft wat ze doen.

Maak sociaal
Het is belangrijk de sociale omgeving te betrekken om
energiezuinig gedrag te ondersteunen. Zorg dat het gehele
huishouden/gezin op de hoogte is van de maatregelen en
maak het aantrekkelijk voor kinderen om mee te doen. Betrek
mogelijk ook de omgeving buiten het huishouden. Koppel het
aan een sociale activiteit en laat mensen van elkaar leren.

Beperkte mogelijkheden
Bepaalde leefomstandigheden van bewoners kunnen ervoor
zorgen dat energiezuinig gedrag moeilijk is. Bijvoorbeeld door
een gebrek aan geld of bevoegdheid voor het doen van
investeringen in en aan het huis. Ook zitten huurders niet
altijd te wachten op energiezuinige maatregelen als hun huur
daardoor hoger wordt.

Maak toegankelijk
Maak energiezuinig gedrag zo gemakkelijk mogelijk. Pak
energieonzuinige huurwoningen aan, help huurders met klein
onderhoud, maak bespaarproducten en energiezuinig
witgoed toegankelijk en zorg dat grote isolatiemaatregelen
voor de huurder budgetneutraal zijn. Bied eenvoudige
subsidies aan woningeigenaren voor energiebesparende
maatregelen.

Onwetendheid
Hoeveel men weet over wat je kan doen om energie te
besparen en wat het nut ervan is verschilt per huishouden.
Vaak ontbreekt correcte kennis. Zo realiseren sommigen zich
onvoldoende dat ze met hun acties erg veel energie verspillen
of denken mensen ten onrechte dat ze met de ene handeling
meer besparen dan met een andere handeling.

Energiebewustwording
Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van hun eigen
energiegedrag, dat ze weten wat energiezuinige gedragingen
zijn, hoe ze deze kunnen uitvoeren en wat het nut daarvan is.
Maak praktische kennis hanteerbaar en maak de link tussen
gedrag en verbruik duidelijk en tastbaar. Bijvoorbeeld d.m.v.
een slimme meter en/of stroommeter.
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Energie besparen in huis is goed voor de portemonnee en
voor het klimaat, maar energiezuinig gedrag is niet
vanzelfsprekend. Voor mensen met een laag inkomen zijn er
verschillende uitdagingen en is een goede balans nodig tussen
wat van hen wordt gevraagd en wat ze kunnen opbrengen.

