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ABSTRACT 

As part of an international project (ECO-
LIFE), a  Belgian degraded social housing 
community is reformed up until the concept 
of passive houses. This study constructs an 
adapted energy feedback and 
communication plan wherein the goal is to 
both increase energy awareness overall and 
reduce consumption.  

STUDY 

Studies have shown that higher income 
means higher energy expenditure[21]. This 
is because the cost motive attracts low 
incomes more an habitants try to behave as 
economic as they can. However when homes 
are reformed toward a passive status, there 
is a tendency to increase the indoor 
temperature and thus reduce the impact of  
the renovation [2]. Overall studies report 
that energy feedback can reduce 
consumption for up to 20% and even more 
[6]. But lower incomes are less impacted by 
it [13]. In this study we thus try to construct 
a feedback system both easily 
understandable and flexible toward the  
differences between habitants.  

Feedback can generally be provided in two 
ways. Direct methods that can be accessed 
at any time, and indirect methods that come 
out periodically. For apartments the energy 
bill is often the only way to see energy 
expenditure and even then it only displays 
the correct amount once a year. Therefore 
more frequent billing [11] is a first method 
to get results. Especially elderly like to get 
feedback on paper and not some electronic 
device with small letters [15]. However a 
growing number of systems use interactive 
displays and applications. Which is also the 
favorite of households with lower income 
[15]. In this study we shall combine the two 
to make a system that suits as many people 
as possible. 

To make successful changes in behavior 
there is generally more than 1 step to 
consider. First the individual has to get to 
see why he should change his behavior. 
General information campaigns aim to both 
increase the awareness of   positive aspects 
of change and negative aspects of the 
current behavior (green parts). However 
they should also work to counteract the 
obstacles (red parts). Communities can play 
a role by increasing the impact and by 
pointing out how the household compares 
to its neighbors. 

 

Awareness is not enough. A trigger is 
needed to go to the action - phase. It is here 
that communities can play a second role by 
having a targeted motivation campaign.  

The action-phase requires the individual to 
know where to cut his energy expenditure. 
Usually lists of  possible savings are 
provided with feedback, but this has few 
results as long as they’re untargeted [20]. 
The best results are gathered with appliance 
specific feedback [18]. However most of the 
time it is matter of trial and error.  

It is in this aspect that the impact of ‘tried’ 
behaviors have to be pointed out. This is 
done best by putting out longer term 
projections based on the current behavior. 

The last step is to maintain the change in 
behavior. This means that the outward 
incentive has to stay until the moment the 
behavior changed in a habit.  



CONCEPT 

To work out a global communication 
strategy in the community there is a wide 
variety of available  media. There are 
strategic poster places, a community-
newspaper, a yearly community fest and 
there is also access to the energy bills. 
However the main feedback system shall be 
a mingle between a web application and 
improved billing.   

The campaign comprises of three stages: 

In the first stage the object is mainly to give 
the application a number of initial visitors. 
There shall be posters posing questions 
where only a site visit will give the answer. 
In this the focus shall be on environmental 
benefits. The community is to achieve 
energy-neutrality by a central bio-fuel plant 
for heat and solar panels to power the 
circulation of it. By including it in the web 
feedback the inhabitants get the feeling 
they’re part of something bigger. Due to 
strategic placing it  is the object to make 
energy  small talk conversations. 

In the second stage the improved billing 
commences and users get more access on 
the web application. They’ll see a graphic of 
how their expenses relate to the community 

to increase the feeling that they can cut 
more and they’ll see how to cut their energy 
by providing a past 24-hour energy chart. 
The short term changes are projected 
towards the next bill and the long term 
changes that are made are presented in a 
longer term chart.  

It is to note that, although the cost motive is 
high, there are no made economical 
projections. At one side comparing energy 
expenses have been more effective than 
comparing energy usage ([6] v.s. [13]). 

However errors in these projections can 
lead to large frustrations. Furthermore the 
application is kept very simple, one ribbon 
presents the different choices and no extra 
‘clicking’ is needed. However for the more 
curious users more information is available 
if they go looking for it. This can increase 
the chance of small talk conversations as 
well. 

In the third stage there is the start of a 
competition. Three building blocks are to 
‘battle’ each other to reduce their 
(percentual) spending as much as possible. 
In the process savings are not only shown in 
abstract units such as kWh, but also in 
amount of trees. These are better to capture 
the imagination and result to better 
feedback results. The competition is to be 
set yearly and not only projects the blocks 
relative to each other but also to a 
predetermined savings objective.  

STUDY 

Since the project hasn’t started as of yet it is 
presumptuous to say which aspects were a 
success. In order to make a follow-up study 
all user website activities are monitored. 
Energy savings can be related to the activity 
on web. But also the effect of the different 
stages can be measured. 
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I  L ITERATUURSTUDIE  

I 1 INLEIDING  

Duurzaamheid is een hot item geworden in onze huidige maatschappij (Comic 1). De 
bewustheid van de impact van de mens op zijn eigen omgeving is gestegen en naar aanleiding 
daarvan worden steeds meer initiatieven ondernomen om de ecologische voetafdruk te 
verminderen. Er wordt niet enkel nagestreefd om de elektriciteitsproductie te transformeren 
ten voordele van hernieuwbare alternatieven maar ook om het verbruik van energie terug te 
schroeven.  

I 1.1 ENERGIEVERBRUIK IN BELGIË 

Cijfers betreffende het energieverbruik worden met een vertraging vrijgegeven. Echter na 
verscheidene investeringen binnen de woonsector, die op zich instaat voor een kwart van het 
totaal energieverbruik, is dit verbruik in Vlaanderen nog maar weinig veranderd. Op het eerste 
zicht is het totaal verbruik relatief stabiel gebleven de laatste jaren, mits enkele kleine 
fluctuaties. Zo was in 2009 het verbruik laag relatief lager omdat de industrie minder energie 
vergde. Iets waar de economische crisis waarschijnlijk de oorzaak was. In 2010 kende het 
verbruik in de residentiële en tertiaire sector een historisch hoge waarde. In 2011 was het 
verbruik dan weer terug genormaliseerd (Figuur 1). Dit laatste lijkt uiteraard positief, maar kan 
ook te maken hebben met het feit dat 2011 in tegenstelling tot 2010 een zeer milde winter heeft 
gekend (KMI).  

 

FIGUUR 1: EVOLUTIE VAN HET ENERGIEVERBRUIK PER S ECTOR IN VLAANDEREN [EENHEID =  PETAJOULE] (VITO, 2012)  

In  een internationale context ziet men dat Belgen duidelijk meer energie verbruiken dan de 
gemiddelde wereldburger (Figuur 2). Dit is op zich niet te verwonderen vermits er een 
duidelijk verband is tussen welvarendheid en energieverbruik. Erger is wanneer blijkt dat 
België ook moet onderdoen voor bijna ieder van diens buurlanden. Enkel Luxemburg verbruikt 
nog meer. Daarenboven moet in landen met grotere temperatuursschommelingen relatief 
meer verwarmd worden in de winter of wordt er meer gebruik gemaakt van koelinstallaties om 
binnentemperaturen op peil te houden. Indien hiermee ook rekening gehouden wordt, doet 
België het, met een gematigd klimaat, nog slechter (Figuur 3). Er wordt geopperd dat de 
oorzaak van deze slechte scores te wijten zijn aan een combinatie van zaken. Bijvoorbeeld het 
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bestaan van veel oude gebouwen of de grote woonoppervlakte per inwoner (Johan Desmedt, 
2009). Het is duidelijk dat een vermindering van energieverbruik mogelijk zou moeten zijn. 

 

 

COMIC 1: EXTRAPOLATIE VAN HET PERCENTUEEL GEBRUIK VAN HET WOORD ‘DUURZAAM’ IN LITERATUUR (XKCD.COM) 

 

FIGUUR 2: VARIATIE IN HET TOTALE ENERGIEVERBRUIK PER INWONER IN BELGIË, VERGELEKEN MET BUURLANDEN. 

(WORLD DATABANK) 

 

FIGUUR 3: VOORUITGANG IN ENERGIE EFFICIËNTIE IN DE EU (ODYSSEE, 2013)  
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Dat Vlamingen gemiddeld op grote voet leven wordt duidelijk gemaakt in Figuur 4. Slechts 5% 
van de woningen zijn appartementsgebouwen. In de Europese Unie is het percentage van de 
bevolking dat in appartementen huist dubbel zo groot als het cijfer voor België1 (Eurostat, 
2010). De Belgische gemiddelde huisoppervlakte is ook 119m² wat in schril contrast staat met 
87m² in andere landen (Vastgoedplatform, 2011). 

 

FIGUUR 4: TYPE WONINGEN IN VLAANDEREN (VITO 2012) 

I 1.2 INDELING ENERGIEVERBRUIK 

Huishoudelijke energie kan nog verder opgesplitst worden in verschillende categorieën. Een 
indeling die vaak gemaakt wordt is die tussen thermische energie en elektrische energie. Zoals 
te zien in Figuur 5 bedraagt het aandeel thermisch gebruikte energie 85% in van het totale 
energieverbruik. Het is dus ook de meest logische om in te snoeien. 

 

FIGUUR 5: OPSPLITSING ENERGIEVERBRUIK IN VLAANDEREN (VITO 2012) 

De opsplitsing is zelf niet helemaal correct. Er zijn bepaalde apparaten die elektrisch zijn en 
toch zorgen voor het thermisch comfort. Het aandeel elektrische verwarmingstoestellen is in 
België echter zeer beperkt en koeling wordt in de residentiële sector bijna niet toegepast. Daar 
waar deze wel voorkomen worden deze standaard bij de thermische energie gerekend. Andere 
elektrische apparaten dragen ook rechtstreeks (kooktoestellen) of onrechtstreeks (computers, 
niet-spaarlampen) warmte af aan de omgeving. Deze worden steevast verwaarloosd als 
warmtebronnen.  

                                                      
1
 Merk op dat er in deze tekst veelvuldig wordt gewisseld tussen Vlaanderen en België. Wanneer wordt vergeleken 

Gesloten bebouwing Halfopen bebouwing 

Open bebouwingen Flatgebouwen 

Ruimteverwarming 

Koeling, bevochtiging 

Warm tapwater 

Verlichting 

Elektrische toestellen 

Thermisch 

elektrisch 
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I 1.3 ENERGIEREGELGEVING 

Om het verbruik verder te verminderen worden er, onder Europese druk, allerhande eisen 

gesteld met betrekking tot de woningbouw zoals de energieprestatieregelgeving in 

Vlaanderen. Er worden eisen gesteld aan de compactheid van gebouwen, de isolatiediktes van 

muren, thermische eigenschappen van geïnstalleerde glaspanelen, … Een voorbeeld van een 

algemene beperking hierbij is dat het E-peil2, geldig voor bouwvergunningen die aangevraagd 

worden vanaf 2014, onder E60 (E-peil, 2012) moet liggen. Maar dit zijn slechts regels voor het 

theoretische energieverbruik, berekend met een theoretische binnentemperatuur(18°C). 

Verschillende bronnen suggereren echter een grote kloof tussen dit theoretisch verbruik en het 

werkelijk verbruik. (Carbonbuzz) (Menezes et al., 2012). Er is eigenlijk niets dat mensen ervan 

weerhoudt een hogere binnentemperatuur in te stellen. Toegenomen isolatiediktes zorgen er 

net voor dat verwarmen eigenlijk goedkoper wordt. Dit leidt tot het zogenaamde rebound 

effect waarover verder nog zal gesproken worden. De bovenvermelde regulering beperkt zich 

tot thermische voorwaarden van gebouwen en hun thermische installaties. Er bestaat ook nog 

zoiets als CE-labels die beperkingen opleggen aan fabrikanten betreffende de energie-

efficiëntie van hun producten (denk vb. aan AAA-labels voor ijskasten, droogmachines e.d.). Er 

is echter geen regelgeving over het totale energieverbruik van consumenten.  

I 1.4 DOEL FEEDBACK 

Het belangrijkste doel van (energie-)feedback is uiteraard het energieverbruik te doen dalen. 

De kloof tussen het theoretische- en het werkelijke verbruik moet worden gedicht. Energie is 

immers relatief onzichtbaar, waardoor mensen zich onvoldoende bewust zijn van hun 

verbruik. Grootscheepse informatiecampagnes die aansporen minder te verbruiken, hebben 

vaak minder effect. Feedbackmethodes blijken veel doeltreffender.  

Enerzijds worden subjecten persoonlijk geconfronteerd met hun werkelijke eigen verbruiken 

i.p.v. dat van de modale bevolking. Anderzijds maakt feedback wijzigingen in het verbruik 

zichtbaar waardoor ook de besparing zichtbaar wordt. Zonder deze bevestiging is het voor 

consumenten niet duidelijk of eventuele spaaracties wel relevant zijn. Oude gewoontes krijgen 

dan het voordeel van de twijfel. Dit wil niet zeggen dat de informatiecampagnes zinloos zijn. 

Ze kunnen mogelijk al op zeer jonge leeftijd bewustzijn en motivatie cultiveren. 

Een ander doel van bepaalde feedbacksystemen is het inperken van piekvermogen. Op 

macroschaal moet het piekvermogen tegenwoordig vaak nog opgenomen worden door 

snelopstartende centrales die vaak hogere CO2-uitstootpercentages hebben. Met de opkomst 

van kleinschalige, gedecentraliseerde, irreguliere energiecentrales, is het bovendien steeds 

moeilijker geworden om verbruik en productie op elkaar af te stemmen. Hierbij is niet enkel 

een tekort aan elektriciteit nefast, ook een te kleine afname van energie kan leiden tot 

overbelasting van het net met black-outs tot gevolg. Iets wat vorige zomer bijna is 

voorgekomen (Wind energie Nieuws, 2012). In bepaalde toekomstbeelden brengen 

autobatterijen van elektrische wagens misschien soelaas (Vehicle to Grid), maar ook nu al 

kunnen specifieke feedbackmethoden leiden tot zogenaamd ‘load shifting’.  

                                                      
2
E-peil: getal dat aangeeft hoeveel energie nodig is voor het in stand houden van het binnenklimaat en 

het verwarmen van water, vergeleken met het huidige gemiddelde verbruik (E100). 
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I 1.5 DOEL STUDIE 

Deze literatuurstudie probeert een overzicht te schetsen van de mogelijke feedbackmethoden 

die een energiebesparing kunnen bekomen. Er wordt gekeken naar vermindering van energie 

zowel onder de vorm van warmte als van elektriciteit. Er is een focus op methoden die op 

grotere schaal en voor een breed publiek toepasbaar zijn en methoden voor gebruikers die niet 

bovengemiddeld gemotiveerd zijn om aan energiebesparing te doen. Verkregen besparingen 

dienen liefst het gevolg te zijn van bewustzijn en gedragsveranderingen en niet van structurele 

wijzigingen. Daarom wordt tevens ook gekeken welke gedragsmodellen er achter 

feedbackstudies zitten. Zo wordt de studie breed genoeg om praktische kanten te 

ondersteunen. 

I 2 DETERMINANTEN VAN HET ENERGIEGEBRUIK 

Deze studie wil zich toespitsen op gedragsafhankelijke besparingsmogelijkheden. In dat 

opzicht is het nuttig om, alvorens zich te verdiepen op alle verschillende feedback en 

informatiemogelijkheden, eerst te kijken welke portie van het energiegebruik 

gedragsafhankelijk is. Een onderzoek met een vergelijking van 31 identieke huizen toonde 

bijvoorbeeld dat de meest verbruikende resident meer dan 2x zo veel verbruikte als een van 

zijn gelijkgehuisde buren (Socolow, 1978). Prompt schreef de auteur deze factor 2 toe als zijnde 

een gedragsgerelateerde factor. Echter niet alle gebruikersgerelateerde factoren zijn toe te 

schrijven aan het gedrag. Men kan op 2 manieren proberen gedrag te becijferen. Gadene  

probeerde dat opbouwend te doen door gedrag equivalent te stellen aan attitude (David 

Gadene, December 2011). Attitude is met behulp van vragenlijsten deelbaar in categorieën en 

van elk van deze categorieën kan bekeken worden hoeveel variatie ermee verklaard kan 

worden. In dit deel zal echter gedrag afbouwend worden beschouwd: de factor die 

verantwoordelijk is voor de variatie die nog overblijft wanneer alle andere determinanten al 

beschouwd werden. De te beschouwende determinanten worden verder in dit deel besproken. 

De belangrijkste determinanten zijn de bouwfysische eigenschappen en het weer. Deze 

factoren zijn moeilijk gedragsgerelateerd te noemen maar vertekenen het beeld van het 

energieverbruik in belangrijke mate. In veel feedbackmethoden wordt bijvoorbeeld gebruik 

gemaakt van historische feedback (Zie I 7.2.2 Historische feedback). Indien hierbij geen acht 

geslagen wordt op de invloed van het weer, kunnen gemakkelijk foute conclusies worden 

bekomen. Deze invloed is vanzelfsprekend en vormt de basis voor vele energetische modellen. 

Indien zowel het weer als de bouweigenschappen gekend zijn kan, door toepassen van deze 

modellen, een theoretisch/ideaal verbruik worden opgesteld. Door dit verbruik van het totale 

verbruik af te trekken wordt de invloed van het weer omzeild en een al iets meer 

gebruikersafhankelijk verbruik bekomen waarvan het zinvoller is om historische vergelijkingen 

mee te maken. Indien bouwfysische eigenschappen onvoldoende gekend zijn, kan een 

eenvoudige best passende rechte tussen het verbruik en de buitentemperatuur soelaas bieden 

en mogelijk zelfs betere resultaten oogsten. Een goed model is cruciaal voor het goed 

functioneren van feedback. 

Behalve historische feedback, kunnen feedback systemen ook informatie verschaffen over de 

relatie van het verbruik van een individu, tot dat van een controlegroep of een normwaarde. 
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Hierbij moet echter een goede afweging gebeuren van wie met wie kan worden vergeleken en 

welke factoren mee in rekening worden gebracht. Wanneer dit niet gebeurt, voelen 

verbruikers zich ook niet aangesproken en vertrouwen ze de norm niet (Darby, 2006).  

In een grootschalig onderzoek met 4200 woonsten in Noord Ierland (McLoughlin, 2011) werd 

de invloed van een groot aantal verschillende, in andere literatuur vermelde, socio-

economische variabelen op het elektriciteitsverbruik nagegaan. Na het schrappen van factoren 

die een te grote correlatie vertoonden met andere factoren, werd een multi-lineair regressie 

model opgesteld waarbij enkel statistisch relevante variabelen behouden bleven. Hoewel er 

voor het totaal verbruik een zeer grote variatie bestaat tussen verschillende gebruikers zijn er 

wel enkele conclusies te trekken. De meeste daarvan zijn weinig verbazingwekkend (Tabel 1).  

TABEL 1: UITKOMST FACTOREN IN HET LINEAIRE REGRESSIEMODEL (MCLOUGHLIN, 2011)  

 Gezinnen met kinderen verbruiken relatief veel meer. Appartementwoonsten hebben een 

lager verbruik dan alleenstaande woningen. Hogere sociale klasse, dat als proxy3 gebruikt 

wordt voor inkomsten, is nefast voor het energieverbruik. Dit wil zeggen dat mensen met een 

hoog inkomen ook meer verbruiken. De leeftijd van het gezinshoofd speelt een rol. Maar ook 

werd gezien dat er een sterke correlatie is tussen deze leeftijd en de leeftijd van het gebouw. 

Jonge gezinshoofden hebben vaker recentere woonsten, maar liggen vaak ook onder grotere 

economische druk waardoor het beschikbaar inkomen ook daalt. Het grootste verbruik werd 

echter gemeten in de groep met gezinshoofden tussen 35 en 55 jaar en niet in de groep 55+. 

Dit valt te verklaren doordat deze groep laatste opgegroeid is met meer schaarste in 

combinatie met een verminderd gebruik aan informatie/entertainment apparatuur. Anderzijds 

kan opgemerkt worden dat het verwarmingsdeel van de energie niet in deze studie meetelt. 

Zou het dat wel doen, zouden ouderen ,die vaker binnen zitten met hogere 

binnentemperaturen, vermoedelijk toch meer verbruiken. Hoewel vloeroppervlakte in vele 

studies wordt gezien als grote bepalende factor, zit deze niet rechtstreeks in het model 

verrekend vanwege het werken met een interview. Wel werd het aantal slaapkamers als nogal 

dubieuze proxy ingevoerd en gezien dat ook dit een grote invloed heeft. Een laatste 

interessante conclusie is dat er een significante relatie bestaat tussen de inschatting van 

besparingsmogelijkheden en het verbruik. Hoe meer energie men denkt te kunnen besparen, 

hoe groter het energieverbruik. Dit wil zeggen dat grote verbruikers ook weten dat ze grote 

                                                      
3
 Proxy: Wanneer een variabele moeilijk meetbaar is, wordt in plaats daarvan een andere variabele 

ingevoerd die een sterke correlatie met de eerste vertoont. 
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verbruikers zijn. Iets wat ook bevestigd werd in afgenomen interviews. (e.g. “I’m naughty with 

my tumble dryer”) 

Hoewel de variabelen statistisch significant zijn, is er op de waarden veel variatie. De 

resultaten van voorgaand onderzoek zijn dus eerder kwalitatief dan kwantitatief bruikbaar. 

Het opstellen van een norm aan de hand van de coëfficiënten uit de lineaire regressie wordt 

dus niet aangeraden, maar wel is het interessant vooral gelijkaardige subgroepen te 

vergelijken. Hierbij kan men denken aan groepen met een zelfde gezinssamenstelling, of 

groepen met een gezamenlijk spaardoel. Een te grote opsplitsing is vaak om praktische 

redenen niet mogelijk. Een vraag die men zich bovendien dient te stellen is of een opsplitsing 

volgens sociale klasse eerlijk is. Het is niet omdat een gezin uit een hogere sociale klasse 

gemiddeld meer verbruikt, dat deze niet kan vergeleken worden met een gezin uit een lagere 

klasse, indien het theoretisch haalbaar verbruik voor beiden hetzelfde is. Het toeschrijven van 

sociale klasse als een aparte factor, dan wel als een deel van het gedrag is subjectief.  

I 2.2 DETERMINANTEN OP BESPARINGEN 

Tot nu toe werd vooral gesproken over het initieel energiegebruik. In een studie van (Harold 

Wilhite, 1995 Issue 2) werd ook nagegaan wat de bereikte energieafname was na 3 jaar 

aangepaste, frequentere rekeningen, tussen verschillende subgroepen. In deze studie werd 

bevonden dat er 3 significante factoren waren. Zijnde de leeftijd, het inkomen en educatie. 

Jongere eigenaars hebben de neiging om meer te besparen na feedback daar waar personen 

boven 50 amper vatbaar waren om minder te verbruiken. Ook personen met langere studies 

zijn meer geneigd te besparen, hoewel dit minder significant is dan de leeftijd. Mensen met 

een hoog inkomen zijn ten slotte eveneens vatbaarder voor besparingen. Dit zou echter ook 

kunnen verklaard worden doordat meer mensen binnen deze groep rapporteren dat ze de 

rekening begrijpen (60% versus 40%). Eveneens interessant is het feit dat de hogere 

inkomensgroep ook meer aandacht besteedde aan de grafische weergave van het verbruik 

(85% versus 66%). 

Worden deze tendensen vergeleken met het verbruik, dan bemerkt men dat net de groepen 

met een hoger verbruik ook vatbaarder zijn voor grotere besparingen, conform (Darby, 2006). 

Uitzonderingen hierop zijn: de gezinssamenstelling en bouweigenschappen als 

vloeroppervlakte en het type woning(alleenstaand, rijhuis, hoekwoonst). Deze werden 

eveneens geëvalueerd maar insignificant bevonden. In hoeverre de besparingen de initieel 

hogere verbruiken elimineren wordt niet becijferd en kan het doel zijn van een nieuw 

onderzoek. Wel is het zo dat onderverdelen van groepen op basis van gezinssamenstelling 

alleszins een logische keuze is vermits het zowel voor als na het toepassen van feedback een 

statistisch significante invloed heeft op het energieverbruik. Verder lijkt het ook zinvol 

bijkomende begeleiding en uitleg te voorzien voor de lagere inkomens en ouderen.  
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I 3 MOGELIJKE ENERGIEBESPARINGEN 

Energiebesparingen zijn mogelijk op vele fronten. Er kan algemeen onderscheid gemaakt 

worden tussen structurele aanpassingen (e.g. plaatsen van isolatie, vervangen ijskasten, 

vervangen lampen, ‘downsizen’ van ouderen, …) en gedragsaanpassingen (e.g. efficiënter 

ventileren, lampen niet onnodig laten branden, geen hete voorwas, … ). Literatuur over 

mogelijkheden energiebesparing is veelvuldig beschikbaar en wordt hier niet volledig 

herhaald. Wel wordt gekeken naar specifieke conclusies die kunnen getrokken worden uit 

verschillende feedbackstudies.  

De algemene conclusie is logisch, maar teleurstellend: er is geen duidelijke lijn te zien in 

bereikbare/bereikte energiebesparingsmaatregelen. Interviews met deelnemers aan een 

feedback onderzoek, toonden aan dat de ondervraagden zelf vaak ook niet wisten welke 

veranderingen er in hun gedrag waren opgetreden. Dit is uiteraard ook positief omdat dan nog 

meer te verwachten is dat de veranderingen permanent zijn. Wat betreft structurele 

veranderingen, volgt uit gegevens van verscheidene energie-audits dat het installeren van een 

spaarzame douchekop een maatregel is die zowat iedereen zou kunnen nemen. De 

eenvoudigste maatregel is het smeren van vastgeroeste warmteregelaars. 

 
FIGUUR 6: GEPLANDE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN IN VLAANDEREN (VEA, 2009) 

 Een en ander leidt ertoe dat feedbacksystemen vaak worden geaccompagneerd van ‘grote’ 

lijsten besparingstips in de hoop dat de consument zelf een slimme selectie maakt. Dit is 

eigenlijk overbodig tenzij deze informatie op maat gemaakt wordt aangeboden aan de 

gebruiker. Een vergelijkende studie waarbij één groep werd blootgesteld aan enkel informatie, 

een andere enkel aan feedback en nog een andere aan allebei, versus een controlegroep, toont 

dat er helemaal geen effect is door de informatie Dit is enerzijds verassend, maar Linden stelt 

dat de gemiddelde bevolking eigenlijk intussen wel al weet wat besparende maatregelen zijn, 

het is gewoon het doen dat een probleem vormt (Lindén, 2009). Ook Vassileva bekwam weinig 

effect met bijkomende spaartips (Iana Vassileva, 2012). Zij waarschuwt bovendien dat de tips 

opdringerig kunnen overkomen. Dit heeft dan zelfs een negatief effect.  
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I 4 REBOUND EFFECT 

Het rebound effect, dat reeds werd aangehaald in de inleiding, slaat in het algemeen op een 

toename van het gedragsgerelateerde energieverbruik na een afname van het verbruik door 

structurele maatregelen (Figuur 7). Een onderzoek in Denemarken naar het effect van de 

installatie van warmtepompen op het  energieverbruik bijvoorbeeld, bekwam in het algemeen 

een daling van het verbruik, maar in niet uitzonderlijke gevallen was het verbruik zelfs 

gestegen (Christensen, 2012). Mensen zijn geneigd hun comforteisen aan te passen en 

verwarming te verhogen.  

 

 

Het reboundeffect kan zowel rechtstreeks voorkomen, zoals in het vorige voorbeeld, of 

onrechtstreeks. In een theoretisch geval wordt het vrijgekomen budget van een gezin na 

succesvolle energiebesparingen aangewend om een extra vliegreis in te plannen. Zo leidt de 

besparing toch tot een verhoogde CO2 uitstoot, al dan niet groter dan deze overeenstemmend 

met de oorspronkelijke besparing. Wanneer toegenomen efficiëntie uiteindelijk leidt tot een 

groter verbruik, spreekt men van de Jevons Paradox (Jevons Paradox, 2012) of, in het specifieke 

geval betreffende energie, ook wel van het Khazzoom-Brookes postulaat4. Er is slechts weinig 

onderzoek gedaan naar indirect herval, waardoor de validiteit van het KB-postulaat noch 

bewezen noch ontkracht kan worden. Maar de waarde van direct rebound wordt geschat op 

30% (UKERC, 2007). De conclusie hieruit is niet dat alle energiebesparing zinloos is, maar dat 

kostenbesparing als drijfveer toch wel misleidend en mogelijk ondoelmatig kan zijn. Het 

indirect rebound effect wordt in de literatuur echter zo goed als altijd verwaarloosd en zal in 

het verdere verloop van deze tekst dus ook niet worden meegerekend. 

  

                                                      
4 Khazzoom–Brookes postulate: energy efficiency improvements that, on the broadest considerations, 

are economically justified at the micro level, lead to higher levels of energy consumption at the macro 

level. 

FIGUUR 7: THEORETISCHE VERBETERING (ROOD) V.S. WERKELIJKE VERBETERING (BLAUW) 
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I 5 GEDRAGSVERANDERINGEN    

Er bestaan veel theorieën over gedragsverandering. De meeste feedbackmodellen houden hier 

niet specifiek rekening mee en bestaan dan ook uit een toepassing zonder theoretische 

achtergrond. Om te beoordelen of een bepaald gedrag een gewoonte is geworden neemt Darby 

bijvoorbeeld een gewenningsperiode van minimum 3 maanden aan. Dit is duidelijk een kortere 

duur dan wordt aangenomen in het model ‘stages of change’, volgens dewelke stabiel gedrag 

zich pas manifesteert na een periode van een half jaar.  Toch proberen andere onderzoeken 

zelfs uitspraken te doen over veranderingen die zich voordeden binnen een periode van enkele 

weken. 

Het meest besproken model om gedragsverandering te beschrijven is waarschijnlijk dat van 

het net eerder aangehaalde ‘stages of change’5. Het kent zijn oorsprong in de gezondheidsleer 

en beschrijft hoe bij verandering een totaal van 5 verschillende fasen moet worden doorlopen 

(zie Figuur 8). 

 

FIGUUR 8: OVERZICHT STAGES OF CHANGE 

 

I 5.1.1 PRECONTEMPLATIEFASE 

Centraal in het voornoemde model is het bestaan van een doel; Een gedrag dat niet 

overeenstemt met de norm, vastgelegd door officiële instanties, veranderen en wel doen 

overeenstemmen. De eerste fase (de precontemplatiefase) wordt gekenmerkt door de 

onbereidheid om het gedrag aan te passen. Dit wordt vaak gecombineerd met het NIET 

erkennen van de norm. Ofwel doordat deze niet geheel gekend is, doordat deze verkeerd 

wordt ingeschat of doordat de persoon deze niet persoonlijk aanvaard als zijnde van 

toepassing.  

Het is meteen duidelijk dat het ontbreken van zo’n norm(zie deel I 1.3 Energieregelgeving) er 

ook voor zorgt dat het model niet ten volle toepasbaar is en dit vormt dan ook een cruciale 

zwakte bij alle vormen van energiefeedback. Het opstellen van een norm is echter moeilijk 

gelet op alle verschillende invloeden  op het energieverbruik (zie deel I 2 Determinanten van 

het energiegebruik). Zo’n norm zou uiteraard niet mogen discrimineren tussen bijvoorbeeld 

                                                      
5
 Voluit “het transtheoretisch model van gedragsveranderingen” genaamd 
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inkomensklassen, waardoor het mogelijks voor de ene een onrealistisch doel vormt en daar 

waar een andere reeds zonder moeite veruit het normverbruik zullen onderschrijden.  

Daarentegen probeert men in de meeste feedbackconcepten niet voor een absoluut doel te 

gaan, maar voor een relatieve ‘winst’. Het is immers deze relatieve ‘winst’ die ook het 

zogenaamde rendement van een feedback studie bepaalt. 

I 5.1.2 CONTEMPLATIE 

Een eerste stap in het proces naar gedragsverandering is de fase waarin de persoon de 

bereidheid vertoont zijn gedrag in afzienbare tijd (<6 maanden) aan te passen. Om hier te 

geraken moet een persoon vooral inzien welke voordelen gedragsveranderingen met zich mee 

kunnen brengen en welke nadelen het huidige gedrag stelt. Zo kan er bijvoorbeeld gefocust 

worden op de financiële voordelen die energie sparen met zich meebrengt of op de ecologische 

voetafdruk. 

Eens de persoon deze bereidheid vertoont moet er ook werk gemaakt worden om barrières uit 

de weg te ruimen. Bepaalde voordelen van het huidige gedrag en nadelen geassocieerd aan de 

verandering worden soms overdreven. Een licht dat altijd brand in de leefruimte wordt soms 

betiteld als “voor de gezelligheid” daar waar het veeleer om een gewoonte gaat. Bij een studie 

in Amerika bleek ook dat het uitzetten van de airconditioning werd gezien als een 

gezondheidsrisico.  Het spreekt voor zich dat deze stellingen ontkracht moeten worden 

alvorens er kan overgegaan worden naar de volgende fase. 

 

FIGUUR 9:VOORDELEN EN NADELEN VAN BEHOUD EN VERANDERING VAN HET ENERGIGEDRAG 

I 5.1.3 PREPARATIE 

Van zodra het aantal algemene voordelen (groen in Figuur 9) het aantal nadelen goed 

beginnen te overtreffen, is het individu echt klaar om veranderingen te maken. In theorie zijn 

mensen in de preparatiefase van plan om binnen de 30 dagen over te gaan tot actie. Er kunnen 

reeds kleine veranderingen worden gemaakt die het gedrag moeten vergemakkelijken zoals het 

smeren van vastgeroeste verwarmingsregelaars. Het is een kleine moeite maar maakt wel dat 

de verwarming eerder wordt afgezet in plaats van een raam te openen.  

Ook is in deze fase het contact met de omgeving van groot belang. Praten over de intentie om 

het gedrag te veranderen versterkt de eigen overtuiging. Het zijn vaak externe prikkels die voor 

de omschakeling naar de actie zorgen.  
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I 5.1.4 ACTIE 

De actiefase is de try-out van het nieuwe gedrag. Het is dan ook van belang dat de eerste 

ervaringen positief zijn. Veranderingen moeten zichtbaar zijn maar eveneens kunnen 

mislukkingervaringen direct leiden tot herval. Net als bij de voorbereiding is contact met de 

omgeving van groot belang.  

I 5.1.5 ONDERHOUD 

Na 6 maanden succesvolle actie treedt er stabiliteit op. In de toepassing van energiefeedback 

lijkt herval minder voor te komen dan bij gezondheidsgerelateerde gedragsveranderingen. 

Longitudinale studies hierover zijn echter beperkt. Vermits het doel relatief is, wordt stabiliteit 

vaak als ongewenst beschreven. Er wordt blijkbaar een blijvende vooruitgang verwacht daar 

waar alle optimalisaties uiteraard hun limieten hebben. Bepaalde testpersonen die in 

voorvernoemde studie werden aangespoord om nog verder te bezuinigen vonden dat ze 

voldoende hadden gedaan en begonnen de fouten in het gedrag van anderen aan te duiden 

(winkels met permanent open deuren, buren die heel de dag alle lichten aan laten, …). 

I 5.2 EVALUATIE 

In de context van de “stages of change” is het duidelijk dat feedback zich voornamelijk focust 

op mensen in de actiefase. Bijkomend wordt de overgang van de preparatie naar de actie ook 

gestimuleerd. Een vraag die men zich daarbij moet stellen is of het de feedback is, of het 

experiment zelf, dat de aanleiding geeft. In het tweede geval spreekt men van een Hawthorne6 

-bias en worden de rendementen van feedbackstudies te groot ingeschat indien ze los van het 

onderzoek zouden gebeuren. 

In het licht van dezelfde theorie is het ook duidelijk dat grote informatiecampagnes 

voornamelijk mensen tot in de preparatiefase zullen krijgen. Het is dan ook logisch dat hun 

rendement lager ligt dan feedbackacties, maar ze zijn zeker niet nutteloos. Feedback die volgt 

op informatiecampagnes zou het grootste rendement moeten halen. 

“Stages of change” is uitgeschreven om het gedrag van een individu te veranderen. Er mag 

echter niet worden vergeten dat energieverbruik een functie is van het gehele gezin en dat het 

ook de bedoeling is dat het hele gezin tezamen de spaaractie onderneemt. Daarom moet de 

feedback flexibel genoeg zijn zodat het gezinshoofd het gehele gezin mee in het sparen kan 

betrekken. 

I 5.3 MOTIVATIE 

Beslissingstheorie is een apart deel van het transtheoretisch model. Zoals reeds vermeld is de 

focus op het positieve niet voldoende. Er moet ook worden stilgestaan bij welke zaken ervoor 

zorgen dat mensen de overgang NIET maken. In het transtheoretisch model zegt men dat er 2x 

zo veel redenen moeten zijn om te veranderen als om het gedrag te behouden alvorens er 

effectief gehandeld wordt. Dit lijkt een redelijk arbitrair getal gezien sommige argumenten nu 

eenmaal zwaarder doorwegen dan andere. 

                                                      
6
 Experiment waarbij  de aanwezigheid van de onderzoeker er voor zorgt dat subjecten ongewild 

beïnvloed zijn. 
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I 6 FEEDBACK MEDIA 

Feedback bestaat in verschillende maten en vormen. Hier presenteren we kort een overzicht 

over de verschillende kanalen. Hierbij zijn er zowel enkele oude kanalen als nieuwe. 

Aandachtspunten voor de beoordeling zijn de aantrekkelijkheid van het medium, de 

frequentie van het overbrengen en het bereik. 

I 6.1 HUIDIGE MEDIA 

In het grootste deel van de Vlaamse behuizing zijn er reeds 2 kanalen aanwezig om iets over je 

elektriciteitsverbruik te leren. De eerste is de energiefactuur die, hoewel het weinig 

aantrekkelijk wordt voorgesteld, wel de basisinformatie overbrengt. De factuur bevat veel 

potentieel dat nu nog in de meeste gevallen wordt verwaarloosd. De grootste voordelen zijn de 

periodiciteit van dit medium en het feit dat iedereen ermee bereikbaar is (vb. e-mail vereist 

internet). Tenzij de energiefactuur automatisch voldaan wordt, kan de consument niet anders 

dan er een oog op werpen. De frequentie van de factuur is gewoonlijk, afhankelijk van de 

leverancier, eens per maand of per 3 maanden. Dit zijn echter tussentijdse afrekeningen op 

basis van een geschat totaal jaarverbruik. Op het einde van het jaar komt er dan een 

jaarrekening met het werkelijke verbruik en het deficit t.a.v. het voorschot. Dit wil zeggen dat 

nu slechts één keer per jaar via dit kanaal werkelijke informatie wordt verkregen. Bovendien 

wordt het verbruik meestal gebaseerd op meterstanden die de klant zelf heeft doorgegeven dus 

had de klant deze informatie zelf ook kunnen berekenen. De tweede manier is dan uiteraard 

met de meterstanden zelf. Deze is een betrouwbaar, te allen tijde raadpleegbaar medium. 

Echter meestal is het weinig bereikbaar opgesteld. Soms, in appartementsgebouwen, is de 

meter zelfs helemaal niet toegankelijk of gemeenschappelijk met medebewoners. In alle 

gevallen presenteert de meterstand zeer ruwe data. Dit moet de verbruiker zelf omvormen tot 

bruikbare informatie. Regelmatig noteren van de stand geeft een goed idee van hoeveel energie 

verbruikt werd, maar voor de meeste mensen is de drempel te hoog. Er kan dus besloten 

worden dat de huidige manieren van feedback goed scoren op vlak van bereik, maar dat 

voornamelijk wat betreft aantrekkelijkheid er nog veel verbetering mogelijk is. Bovendien zijn 

beide informatiekanalen niet bedoeld om daadwerkelijk veranderingen te stimuleren. Dit is 

echter niet intrinsiek aan het medium maar heeft te maken met de feedbackmethoden, 

waarover in een verder deel zal worden verdiept.  

I 6.2 MEDIAMOGELIJKHEDEN 

Er zijn, buiten de bovenvermelde mediums, intussen ook andere feedbackmedia getest, gaande 

van het plakken van meldingen op appartementsdeuren, tot smartphone applicaties. In een 

Zweeds onderzoek uit 2011 werd ondermeer bij 2000 gezinshoofden een vragenlijst afgenomen 

om na te gaan wat door welke media gebruikers zich het meest aangesproken voelen (Iana 

Vassileva, 2012). Er blijkt een zeer lage interesse voor SMS, MMS, WAP en Apps. Voor E-

mails, Brieven, een website of een aangepaste display is wel een gematigde interesse. Wordt 

meer algemeen gekeken dan bemerkt men voor appartementen een voorkeur voor brieven en 

een voorkeur voor websites in huizen. Dit kan te maken hebben met een grote populatie aan 
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ouderen in de appartementen. Zoals gezien in het deel “I 2 Determinanten van het 

energiegebruik” zitten deze eerder in een hoog consumptieprofiel.  

Bij non-beschikbaarheid van computer/internet is er uiteraard geen interesse voor e-mail of 

website gerelateerde feedback. Een directe display is positief voor jongere gebruikers maar 

ouderen vrezen kleine letters en houden het liever op brieven. Voor huisbewoners liggen de 

kaarten anders. De verhouding ouderen/jongeren is veel lager. Vele jongere gezinshoofden 

komen beroepshalve in contact met mail (Ook hun privé-mail). Zo is er weinig extra moeite 

nodig.  

 
De bovenstaande media zijn de meest vermelde dragers in de literatuur over energiefeedback. 

Traditionele informatiemedia TV en radio zijn geen feedback dragers, wegens hun 

onpersoonlijke karakter maar kunnen wel algehele informatie (reclame) overdragen met een 

groot bereik. Er zijn nog andere alternatieven, zoals een tarieflicht dat simpelweg aangeeft 

wanneer elektriciteit duur is. Dit kan uiteraard enkel gebruikt worden in combinatie met 

tijdsafhankelijke tarieven waarover verder nog zal worden gesproken. Een licht kan ook 

aangeven of er een bedenkelijk verbruik van een bepaald apparaat (vb. airconditioning) is. 

Zulke visuele signalen vallen op maar kunnen ook sneller irriteren. 

Het besluit luidt: websites, e-mail of brieven (als uitbreiding van de factuur) zijn zeer 

bruikbare media. Smart meters met displays zijn mogelijk, maar worden vaak gezien als een 

duurder alternatief. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om verscheidene media te 

combineren.  
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FIGUUR 10: ENSURING EFFECTIVENESS OF INFORMATION TO INFLUENCE HOUSEHOLD BEHAVIOUR 

I 6.3 SMARTMETERS 

Buiten de traditionele meters bestaan er ook ‘smartmeters’. Dit zijn geen zelfstandige 

feedbackmedia maar worden bijvoorbeeld in combinatie met de ‘Homedisplays’ gebruikt (deze 

frequente combinatie zorgt al eens voor spraakverwarring).   Een smartmeter stuurt draadloze 

signalen met het verbruik en maakt aldus het lezen daarvan op afstand mogelijk. 

Communicatie verloopt niet alleen naar de gebruiker toe maar ook naar de nutsmaatschappij. 

Zo hoeven bewoners zelf hun meterstanden niet door te geven. Door de continuïteit van de 

informatie kunnen er gebruiksgrafieken worden gemaakt met grotere nauwkeurigheden. 

Buiten de standaard smartmeters die enkel informatie versturen zijn er ook meer geavanceerde 

smartmeters die ook zelf signalen interpreteren7. Het is daarbij dan eveneens mogelijk om van 

op afstand het verbruik stop te zetten of te dimmen en terug aan te zetten (uit 

veiligheidsoverwegingen mag dit type niet geïnstalleerd worden op gasleidingen).  

Tenslotte zijn er ook smart meters die, hun naam waardig, zelf beslissingen  maken en 

bijvoorbeeld op basis van toegestuurde tariefdata apparaten op- en afzetten. Deze worden ook 

wel ‘cost plugs’ genoemd. Meer hierover in het volgende deel. 

  

                                                      
7
 In literatuur wordt gebruik gemaakt van de termen AMR (Automated Meter Reading) en AMM 

(Automated Meter Management) voor respectievelijk de systemen met enkel één-richtings informatie en 

de systemen waarbij ook de meter zelf signalen krijgt. 
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I 7 FEEDBACKMETHODEN 

Zoals in vorig deel al werd aangetoond kan feedback via verschillende media verspreid worden. 

Het is echter vooral de manier waarop feedback gebeurt die zal bepalen of een systeem 

succesvol is. In dit deel volgt een overzicht van methoden die reeds werden gebruikt en wordt 

ook gekeken naar de ‘succes-rate’. 

Darby categoriseert feedback grotendeels in 2 groepen: directe feedback en indirecte feedback. 

Deze indeling zal hier behouden worden, zij het dat er zijn ook systemen bestaan die wel met 

feedback te maken hebben, maar niet helemaal binnen één van deze twee categorieën vallen. 

I 7.1 DIRECTE METHODEN 

Directe methoden werken met data over het energiegebruik die ten allen tijde op te vragen is. 

Personen kunnen rechtstreeks ‘zien’ wat hun verbruik is en kunnen dan ook meteen het 

directe gevolg van bepaalde interventies (aan/uitzetten apparaten) zien.  

Een eerste mogelijke methode is het noteren van de meterstand. Zoals in vorig deel gezien is 

de benodigde ‘technologie’ bijna steeds voor handen. Het vergt echter een zeker engagement 

om de meterstand regelmatig bij te houden. Bovendien is de data zeer ruw en komt er veel 

interpretatie bij te pas om bruikbare informatie te bekomen. Zo zijn er bijvoorbeeld 4 

meterstand noteringen nodig en 2 tijdsintervalmetingen om het effect van één apparaat na te 

gaan. Dit leidt ertoe dat de meterstanden in de praktijk niet gebruikt worden voor een korte-

termijn-effect van handelingen na te gaan maar eerder voor langere termijn effecten, zoals 

doorgaans meer het geval is bij indirecte methoden. Bij studies hieromtrent wordt de feedback 

doorgaans gecombineerd met bijkomende informatie. (Gaskell G, 1982) Het blijkt immers dat 

indien er geen verbetering wordt gemerkt, het noteren van de meterstand snel wordt gestaakt. 

Echter het louter aanreiken van typische spaarmogelijkheden geeft weinig effect (zie deel: I 3 

Mogelijke energiebesparingen). Een veel effectievere manier is wanneer een eerste keer de 

metingen verduidelijkt worden met een expert die ook zegt waar, specifiek voor dat 

huishouden, er besparingsmogelijkheden zijn. Het rendement van het bijhouden van een 

energiedagboek ligt volgens de literatuur tussen de 0% (zonder expertduiding) en 20% (met 

expertduiding). Echter na een eerste arbitraire selectie van participanten was er steeds een 

bijkomende selectie die enkel participanten weerhield die wensten deel te nemen aan het 

project. Algemeen wordt de 20% dus vermoedelijk niet gehaald. Bovendien is het niet duidelijk 

of het effect op lange termijn behouden blijft. De medewerking van de participanten wordt 

immers geleverd in kader van een project en zodra de externe controle (vb. via telefoon of met 

visites) afgelopen is, kan het goed zijn dat de participanten ook stoppen met het dagboek. 

Een systeem dat directere informatie verschaft is de ‘In-Home-Display’ (afgekort IHD). In 

tegenstelling tot de meter wordt gewoonlijk niet het gecumuleerd verbruik getoond maar wel 

de snelheid van het verbruik (vermogen[Watt]). Er zijn echter ook nog andere 

displaymogelijkheden zoals gCO2 en € (zie I 7.4 Meeteenheden). Het verbruik is aldus veel 

rechtstreekser te merken en er zijn geen bijkomende berekeningen nodig. 

Hoewel de meeste commerciële tarieven hoogstens onderscheid maken tussen dag- en 

nachttarief, bestaan er ook onderzoeken waar gewerkt wordt met flexibele, meer 

tijdsafhankelijke tarieven. Een onderzoek maakte bovendien gebruik van een 

waarschuwingslicht dat rood kleurde zodra de kostprijs boven een bepaalde drempelwaarde 

uitsteeg. Opmerkelijke conclusie van dit onderzoek is dat er wel degelijk minder verbruikt 
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werd tijdens de dure uren maar dat er weinig of geen toename in verbruik was te merken voor 

de goedkopere uren. Bij dit systeem moet er een intense informatiestroom naar de 

energieleverancier worden gerealiseerd en hiervoor is een smart meter noodzakelijk.  

Nog een stap verder is er het pay-en-go systeem. Net als bij het gelijknamige telefoonsysteem 

wordt er op voorhand een bedrag betaald. Van dit bedrag wordt gradueel het verbruik 

afgetrokken en de gebruiker kan te allen tijde zijn saldo bekijken. De gebruiker wordt ook 

tijdig gewaarschuwd als diens krediet dreigt op te lopen. Een casestudy in Ierland bekwam zeer 

gunstige resultaten (11-17% besparingen) (Will Gans, 2013), ondanks dat er geen secundaire 

selectie was. De deelnemers waren zeer positief en een  aantal onder hen stuurden zelfs e-

mails, na het aflopen van het onderzoek, met de vraag of het systeem niet verder kon worden 

gezet. 

Buiten de voorvermelde systemen waarbij telkens het geheel energieverbruik getoond wordt, 

zijn er nu ook enkele systemen op de markt die rechtstreeks het verbruik tonen van 

afzonderlijke apparaten( zie I 7.3 Desaggregatie). Zo ook de zogenaamde costplugs. Voor een 

select aantal apparaten wordt tussen de stekker en het stopcontact een meter gesteld die het 

verbruik doorseint naar een centrale locatie (vb. Telenet smart energybox). Het verbruik kan 

worden geraadpleegd via het web en de consument kan zelfs kiezen om het apparaat vanop 

afstand uit te zetten. Het systeem is echter nog relatief duur(vb. €139 voor 4 smartplugs) en de 

effectiviteit moet becijferd worden. 

Een laatste ‘directe’ methode die evenwel eerder met geschatte waarden werkt i.p.v. werkelijke 

waarden is algemene feedback via PC (vb. Energievreters.be). Op basis van algemene 

statistieken en enkele gebruikersspecifieke waarden wordt een schatting gemaakt van het 

totale energieverbruik en de posten waarop gesnoeid kan worden. Het is duidelijk dat dit 

systeem weinig flexibel is en zich bovendien baseert op veralgemeningen, veronderstellingen 

of zaken die de gebruikers niet weten (livingoppervlakte, binnentemperatuur, …). Het grote 

voordeel is uiteraard dat er geen investeringskost is. 

I 7.2 INDIRECTE METHODEN 

Hoewel directe methoden eenvoudig te begrijpen zijn en op korte termijn zeker effectief zijn, 

zijn het vooral indirecte methoden die lange termijneffecten accuraat in beeld kunnen 

brengen. Data wordt eerst verwerkt door een deskundige of een computerproces alvorens de 

gebruiker te bereiken. Verzamelde data over het verbruik kan een krachtigere boodschap 

geven dan louter het verbruik op een arbitrair moment dat de consument kiest. 

Gewoonlijk is er een bepaalde periode8 waarmee informatie vrijkomt. Deze periodiciteit zorgt 

onder de juiste omstandigheden voor een onvrijwillige confrontatie waardoor de 

onzichtbaarheid van energie wordt doorbroken. Een eerste indirect systeem is dan ook dat van 

de frequentere afrekeningen. Er gebeurden reeds onderzoeken gaande van 3-maandelijkse 

tot dagelijkse rapporteringen die allen verbeteringen noteerden versus de gebruikelijke 

jaarafrekening. Een concrete vergelijking van verschillende rapporteringsfrequenties is tot op 

heden nog niet gebeurd, maar onderzoeken met dagelijkse rapporten zijn op kleine schaal (tot 

100 huizen, tot 3 maanden) en het lijkt onwaarschijnlijk dat dagelijkse rapporten na meerdere 

maanden nog bekeken worden. 

                                                      
8
 Hiermee wordt niet de ‘refresh-rate’ van bijvoorbeeld een display of een webtool bedoeld, hoewel die 

uiteraard ook een bepaalde periode heeft.  
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Een andere mogelijkheid is om de rekeningen online te presenteren. Door 

animatiemogelijkheden en interactie kan het verbruik beter worden voorgesteld zonder 

bijkomende drukkosten. 

Zoals eerder aangegeven (zie I 3 Mogelijke energiebesparingen) renderen ongefilterde 

spaartips amper. persoonlijke spaartips, gegeven door een expert, hebben daarentegen wel 

een duidelijk effect en de verwachtingen zijn dat deze, die automatisch gegenereerd worden 

door computeralgoritmen, eveneens aanvaard zullen worden. 

Indirecte methoden berusten verder op twee soorten feedback die van elkaar verschillen aan 

de hand van de vergelijkingspopulatie. Zogenaamde historische feedback en normatieve 

feedback. 

I 7.2.2 HISTORISCHE FEEDBACK 

Bij historische feedback wordt het verbruik van een consument vergeleken met het verbruik 

van diezelfde consument gedurende een andere periode. Een vaak geziene constructie is deze 

waarbij het maandelijks verbruik vergeleken wordt met het verbruik in dezelfde maand een 

jaar eerder. Echter er kunnen vele tijdsschalen worden bekeken (…,dagverbruik, 

weekverbruik, …, jaarverbruik, …) en er kan met vele referentieperiodes worden vergeleken 

(…, laatste zaterdag, gemiddelde van alle zaterdagen, …, gemiddeld dagverbruik gedurende het 

laatste jaar, gedurende het vorige jaar, gedurende alle jaren,…).  

Buiten het tonen van het huidige verbruik en het vroegere verbruik, kan in historische 

feedback ook, door middel van een regressie, een voorspeld verbruik worden weergegeven. 

Door dit verbruik te spiegelen met een doelwaarde kan zelfs pro-actief worden gereageerd om 

doelen effectief te halen. Een concreet voornemen kan bijvoorbeeld zijn om 20% te besparen in 

vergelijking met het oorspronkelijk verbruik. 

Historische feedback wordt vaak toegepast en wordt als effectiever bestempeld dan normatieve 

feedback (Darby, 2006). Toch dient men uit te kijken voor weersinvloeden. Het klimaat heeft 

een niet te verwaarlozen effect op (thermisch) energieverbruik en ook gewone elektrische 

apparaten hebben seizoensgevoelige effecten (vb. lichten vroeger aan in winter). Indien hier 

geen rekening mee wordt gehouden, kunnen al vlug verkeerde conclusies worden getrokken.  

I 7.2.3 NORMATIEVE FEEDBACK 

Buiten het vergelijken met eigen waarden op een ander moment, kan energieverbruik ook 

vergeleken worden met een normwaarde of het verbruik van anderen op hetzelfde moment. 

Normen voor het effectieve energieverbruik bestaan voorlopig nog niet (zie I 1.3 

Energieregelgeving). En er bestaat een wantrouwen naar de correctheid van de feedback in het 

geval er wordt vergeleken met anderen.  

Normatieve feedback corrigeert meestal niet de klimaatsinvloeden. Daarom horen deze 

vergelijkingsgroepen een zekere geografische nabijheid moeten te hebben. Echter ook een 

sociaal en familiaal onderscheid kan ertoe leiden dat consumenten de vergelijkingsgroep 

wantrouwen. De gebruiker moet dus ervan worden overtuigd dat de vergelijkingsgroep 

effectief vergelijkbaar is.  

Het is duidelijk onfair mocht een gezin van 4 moeten concurreren tegen een alleenstaande 

man die zelfden thuis is. Het is veel eerlijker voor het gezin, en uitdagender voor de man 
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indien ze met gelijkaardige samenstellingen worden vergeleken. Dit vereist echter grotere 

studies om voldoende ijkpunten te hebben. 

Hoewel een doel nog steeds mogelijk is in normatieve feedback (vb. 50%  zuinigste 

bespaarders), is het veel minder effectief dan bij historische feedback. Enerzijds is het per 

definitie onmogelijk voor iedereen om zulk een doel te halen, anderzijds weerspiegelt het doel 

niet noodzakelijk een positieve evolutie. Zuinige mensen kunnen mogelijks meer gaan 

verbruiken en toch onder het doel blijven. Twee vragen staan centraal voor het eventuele 

succes van dit type feedback: “Blijven zuinige mensen zuinig, als ze weten dat ‘gelijken’ tot 2 

keer meer verbruiken?” en “Is weten dat je slecht presteert, wel motiverend om er iets aan te 

doen?”. Het antwoord op de eerste vraag is  voor de meeste mensen ja. Echter het antwoord op 

de tweede vraag is vaak neen. De onderzoeken moet er dus voor uitkijken consumenten niet te 

hard te demotiveren met initieel slechte grafieken. 

I 7.3 DESAGGREGATIE 

Zoals reeds vermeld in ‘I 1.2 Indeling energieverbruik’ en ‘I 2 Determinanten van het 

energiegebruik’, kan het energieverbruik opgesplitst worden in de onderdelen thermisch of 

elektrisch. Regelmatig wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen dagverbruik en 

nachtverbruik. Dit leidt er toe dat een verbruiker beter in kaart kan brengen waar de grootste 

verbruiken gelokaliseerd zijn en waar het dus ook het zinvolst is om op te letten bij de 

bezuinigingen. Echter bij desaggregatie gaat men nog een stap verder tot op het niveau van het 

verbruik afzonderlijke apparaten. 

Desaggregatie kan globaal op 3 manieren gebeuren. Ofwel wordt een afzonderlijke teller op de 

voeding van de te meten apparaten geplaatst die vaak ook functioneert als ‘cost-plug’ (zie I 7.1 

Directe methoden). Ofwel zijn met zogenaamde ‘smart-appliances’ die zelf draadloos 

verbinden met een centraal systeem. Ofwel wordt het totaal elektrisch verbruik zeer accuraat 

gemeten en wordt uit de schommelingen de aanvangs- en stoptijden van specifieke apparaten 

achterhaald.  

De rechtstreekse variant lijkt op het eerste zicht het eenvoudigste en wordt concreet ook 

reeds in commerciële situaties toegepast maar heeft enkele nadelen. Enerzijds is het 

ondoenbaar om alle apparaten aan te sluiten. De meters zijn redelijk duur en het aantal 

elektrische apparaten is onoverzichtelijk groot. Hier komt dan ook nog eens bij dat bepaalde 

ingebouwde grote verbruikers (wasmachines, ijskasten, …) moeilijk toegankelijke stekkers 

hebben en vaak worden overgeslagen. Het is duidelijk dat de kosteneffectiviteit van de tellers 

verder naar beneden wordt gehaald indien ze niet op de juiste apparaten worden geplaatst. Uit 

Amerikaans onderzoek met audits blijkt bovendien dat een groot deel van het 

elektriciteitsverbruik nog steeds naar posten waarvan het niet oorspronkelijk werd verwacht 

(Xbox, Zwembadpomp, 2de ijskast,…) (Parker et al. 2006). 

Smart appliances werken volgens ongeveer hetzelfde principe, maar de teller is ingebouwd in 

het apparaat en meestal is er ook een grafische interface op het toestel zelf. De meerkost van 

apparaten is hoger maar het apparaat toont of onderneemt zelf specifieke acties om het 

verbruik te verminderen (vb. wasmachine die zichzelf in gang zet wanneer energie goedkoper 

is). Slechts een beperkt aantal toestellen zullen in ‘smart’ versie beschikbaar worden. 

De grootste hoop is echter gevestigd op de onrechtstreekse desaggregatie. Er is slechts één 

centrale meter nodig waardoor de kosten beperkt blijven, toch kunnen individuele 
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schommelingen aanduiden welke apparaten wanneer aangeschakeld worden. Grofweg zijn er 2 

methoden om de apparaten te onderscheiden. Ofwel worden vermogenssprongen vergeleken 

met de vermogens van apparaten in een bibliotheek. Op basis hiervan en eventueel het tijdstip 

van de dag (Kolter and Hakoba) worden de ingeschakelde apparaten herkend (zie Figuur 11). 

 

FIGUUR 11: VOORBEELD ONRECHTSTREEKSE DESAGGREGATIE 

Een andere methode bestaat erin op basis van veel kleinere schommelingen in het verbruik de 

‘vingerafdruk 9 ’ van bepaalde apparaten te herkennen. Zo kunnen twee apparaten met 

eenzelfde verbruik toch nog onderscheiden worden en kunnen van meerdere apparaten die 

altijd aan staan de respectievelijke bijdragen worden bekeken zonder er een te moeten 

uitzetten. Dit is slechts mogelijk indien de meetfrequentie hoger is dan 60Hz. 

De effectiviteit van de indirecte desaggregatie is dus afhankelijk van de meetnauwkeurigheid 

en de meetfrequentie van het meetsysteem. Bij een basis van 10W kunnen de hoofdzakelijke 

verbruikers onderscheiden worden maar een basis van 0,1W is in principe beter om ook de 

kleine bijdragen van andere apparaten (die tezamen een groot deel opnemen) te meten. De 

belangrijkheid van de meetfrequentie wordt getoond in Tabel 2. Hierbij komt nog dat hoe 

hoger de meetfrequentie hoe sneller de ijking kan gebeuren. 

TABEL 2: EFFECT MEETFREQUENTIE OP DESAGGREGATIE (K. CARRIE ARMEL, 2013) 

Meetfrequentie Onderscheiden apparaten 

Per uur Temperatuursgebonden, 

buitenverlichting 

Per minuut / 

second 

+/- 8 apparaten 

kHz 20 à 40 apparaten 

MHz 100 apparaten 

                                                      
9
 Door een aanwezigheid van capacitoren buiten resistoren hebben apparaten een schommelend 

verbruik met een ‘uniek’ patroon (afhankelijk van de schakeling van de capacitoren). 
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Desaggregatie heeft verschillende effecten. Enerzijds weet de consument beter waarmee hij 

verbruikt en biedt dit inzicht. Het is ook een goede leertool voor onderzoeksprojecten. Er kan 

voor een bepaald besparingsprogramma gezien worden hoeveel energie er werkelijk wordt 

bespaard op de posten die met de doelpunten in het programma overeenstemmen. Door te 

werken met zelflerende algoritmen, is op termijn de ontwikkeling van spaarprogrammas 

mogelijk die op voorhand een goed beeld geven van hoeveel de consument concreet kan 

besparen door aan het programma deel te nemen. Dit is niet enkel interessant voor de 

residentiële sector, ook de commerciële sector zou het nut van deze programma’s hoog 

inschatten. 

Bij een interview aan consumenten naar de vraag welke eigenschappen een feedbacksysteem 

moet hebben, kreeg desaggregatie de absolute toppositie toebedeeld. Meer nog dan historische 

feedback. Het is zo dat de wensen van de consument niet garant staan voor een effect, maar 

een overzichtsstudie van 36 kleinere elektriciteitsstudies uitgevoerd tussen 1995 en 2010 

bekwam toch positieve vooruitzichten (zie Figuur 12). 

  

FIGUUR 12: (EHRHARDT-MARTINEZ K, 2010) 
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I 7.4 MEETEENHEDEN 

De vaakst gebruikte eenheden in feedback zijn vermogen (Watt) en Energie (kWh). Het zijn 

beiden S.I. eenheden (of afleidingen) wat ervoor zorgt dat ze door wetenschappers veel 

gebruikt10 en goed begrepen zijn. Ze vormen echter zeker niet de enige mogelijkheid om 

informatie naar een verbruiker over te brengen. Afhankelijk van de motieven en de kennis van 

de verbruiker zijn verschillende alternatieven mogelijk. 

Wordt ervan uitgegaan dat er vooral een economisch motief aan de basis ligt van spaargedrag, 

dan is het niet onlogisch om het verbruik in meer monetaire termen uit te drukken. Dit al dan 

niet cumulatief (euro of eurocent per uur). Hiervoor zijn dan ook correcte gegevens van het 

tariefplan van de gebruiker nodig die moeten geüpdatet worden zodra deze van tariefplan 

wijzigt.  

Er zijn ook onderzoeken gebeurd waar het verbruik uitgedrukt werd in gram CO2. Dit laatste 

is een eenheid waarmee mensen voorlopig minder vertrouwd zijn, ondanks een toenemend 

voorkomen in de media. Het huishoudelijk energieverbruik zou echter een nieuw ijkpunt 

kunnen worden, resulterend in een beter begrip van de eenheid gram C02. Zo kan de relatieve 

schadelijkheid in andere sectoren (vb. uitstoot auto) beter in context geplaatst worden. Het is 

dus duidelijk dat een display niet volstaat met enkel de CO2 uitstoot weer te geven. Het kan 

wel een nuttige toevoeging zijn.  

De drie gemelde eenheden zijn wel ongeveer equivalent maar niet helemaal. Gedurende de 

middag wordt meer energie geproduceerd door zonnepanelen, waardoor de relatieve uistoot 

gCO2/kW lager is. Anderzijds is energie nog steeds het goedkoopst buiten de piekuren 

waardoor de relatieve kost €/kW ’s nachts lager is. 

De reden dat Watt in feedback het meest gebruikt wordt, is allicht omdat de monetaire 

omkadering niet gekend is en gC02 te onvertrouwd is. Uit een zeer recent onderzoek met 

studenten in de V.S. blijkt echter dat ecologische getinte eenheden het grootste spaareffect 

hebben. Er werd niet gewerkt met gCO2 maar met een omrekening naar het aantal bomen die 

nodig zijn om deze uitstoot op te nemen (Rishee K. Jain, 2013). Belangrijk hierbij is dat deze 

conversie steunt op waarden van officiële instanties en dat de gebruiker dit ook te weten komt. 

Anders is er een (terecht) wantrouwen van de gebruiker in het feedbacksysteem. 

  

                                                      
10 Zoals blijkt uit Figuur 1 en Figuur 3, wordt energie op zeer grote schaal zelfs uitgedrukt in 

PJ(PetaJoule) of teq(ton olie equivalent). 
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I 8 EVALUATIE 

Deze literatuurstudie werd gebaseerd op de werken van Darby (2006) die zelf een overzicht 
maken van  de conclusies van een honderdtal onderzoeken. Ze werd aangevuld met materiaal 
uit recentere studies die vele zaken bevestigen maar ook nieuwe en concretere inzichten 
aanbrengen. Er werd ook een eigen interpretatie gegeven aan gedragsverandering. De meeste 
energie-feedback onderzoeken gaan niet uit van een specifieke gedragstheorie. In deze analyse 
werd het ‘transtheoretisch model voor gedragsveranderingen’ uit de 
gezondheidswetenschappen genomen en met behulp van een ‘force-fit’ op het energiegedrag 
toegepast. Dit geeft wel bevredigende verklaringen maar is pas ten volle toepasbaar indien er 
daadwerkelijk een gedragsnorm bestaat. 

Interessante zaken bij deze studie, zijn uiteraard de tegenstellingen. Er zijn onderzoekers die 
stellen: “mensen weten intussen wel waar hun (excessief) verbruik zich  bevindt” (Linden, 
Vasilevi) en dat het meegeven van besparingstips daarom geen verschil maakte in de 
effectiviteit van de feedback. Anderzijds zijn er ook onderzoeken met bijkomende meters op 
apparaten waarbij gesteld wordt dat: “ energie gaat naar waar het niet eerder werd 
geanticipeerd” (Parker et al.2006). Men kan deze verschillen wijten aan het feit dat deze 
uitspraken niet voortvloeien uit grootschalige onderzoeken, gepopuleerd met mensen uit een 
verschillende sociale context. Maar het is eveneens logisch te onderstellen dat algemene 
besparingstips niet werken en tips slechts effectief zijn indien ze persoonsgericht zijn. Nog 
een andere conclusie kan zijn dat het effect van algemene tips niet zichtbaar is in de 
onderzoeken omdat de publieke omroep diens taak goed heeft gedaan in het verspreiden 
ervan. Dit laatste zou dan tot gevolg hebben dat de effectiviteit van algemene besparingstips 
ook landsafhankelijk is. 

Een andere interessante kwestie is die van de normatieve vergelijkingen. De term normatief 
is uiteraard misleidend vermits er geen echte normen zijn. Enerzijds zijn normatieve 
vergelijkingen in de meeste studies minder effectief bevonden dan historische vergelijkigen. 
Anderzijds zijn er wel degelijk positieve studies over normatieve vergelijkingen en wordt het 
vaak verkeerd toegepast. Bijvoorbeeld als de gebruiker vindt dat de vergelijking niet opgaat. 

Een benadering zou kunnen zijn de efficiëntie van alle feedbacksystemen naast elkaar te 

leggen en daaruit te besluiten dewelke de meest effectieve zijn. Darby heeft dit gedaan en 

diens tabel is te zien in (Darby, 2006). In deze studie werden echter cijferwaarden bewust 

weggelaten net omdat de vergelijking zelden opgaat. Kleinschalige onderzoeken lijden steeds 

tot extremere resultaten, en onderzoeken met bijvoorbeeld preselectie (op basis van interesse) 

hebben uiteraard zeer grote voordelen. Zo zegt K Carmie zelf dat de resultaten van zijn studie 

(Figuur 12) op kleinschalige onderzoeken vermoedelijk gehalveerd moeten worden indien 

deze studies op een breed publiek zouden zijn toegepast. Dit gezegd zijnde valt vooral het 

Ierse onderzoek op. Er is een zeer grote vergelijkingsbasis, geen preselectie, duidelijk een 

positieve gebruikerservaring, goede resultaten (16 % elektriciteitsbesparingen) en er is een 

verklaring (prepaid-systeem) (Will Gans, 2013). 

Een vraag die nog gesteld kan worden is of onderzoeken uit andere landen wel zomaar 
toepasbaar zijn op Belgische bevolking. De gebruiksprofielen in Amerika bijvoorbeeld zijn 
totaal verschillend door de invloed van het gebruik van airconditioning. Deze grote verbruiker 
wordt heel vaak fout gebruikt waardoor er grote besparingen mogelijk zijn. Ook qua grafische 
feedbackaspecten reageert een Amerikaans publiek blijkbaar anders dan een Zweeds publiek. 
Hoewel de gebruiksdata in de inleiding wel gebaseerd is op het Vlaams- en Belgische verbruik, 
zijn de andere aangehaalde studies bijna steeds uit het buitenland. Dit uiteraard omwille van 
de beperkte prevalentie van eigen onderzoeken. 
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I 9 VERDER ONDERZOEK 

Het onderzoeksveld van de energiefeedback is redelijk volumineus. Toch zullen er altijd 

nieuwe technologieën ontwikkeld worden, nieuwe onderzoeksvragen oprijzen en zullen 

bepaalde conclusies bevestigd moeten worden. Er is net als in vele onderzoeksvelden een 

gebrek aan longitudinale onderzoeken. De meeste onderzoeken beslaan een periode van nog 

geen jaar en velen lopen slechts enkele weken. Dit maakt dat onderzoeken uit verschillende 

seizoenen niet vergelijkbaar zijn, maar ook dat lange termijnresultaten nog niet goed in 

kaart gebracht zijn.  

Er zijn ook andere specifiekere zaken die nog onderzoek vergen. Zo komt het vaak naar voren 

dat frequentere rekeningen meer effect hebben dan de jaarlijkse afrekeningen. Maar er is nog 

geen studie geweest die bijvoorbeeld een wekelijkse afrekening aftoetst ten opzichte van een 

maandelijkse afrekening. Ook omtrent doelzetting zijn eigenlijk weinig specifieke resultaten. 

Het aangehaalde Amerikaanse onderzoek heeft nogal dubieuze resultaten en smeekt om 

bevestiging. Een vraag  is ook hoe op lange termijn het doel moet worden aangepast om 

effectief te blijven zijn. Er kwam ook naar voren dat de initiële ervaring positief moet zijn. Een 

vraag kan dan ook zijn of licht gefraudeerde feedback effectiever kan motiveren dan correcte 

feedback.  

In het stuk over meeteenheden kwam naar voren dat analogieën begrijpelijker zijn dan de 

abstracte eenheden. Echter er is ook een omgekeerd leereffect. Zo kan goede 

energiefeedback er net voor zorgen dat de gebruiker net meer vertrouwd raakt met abstracte 

eenheden zoals gCO2. Hierdoor kan deze in  andere situaties (vb. bij het autorijden) beter 

begrepen worden en wordt de persoon zich in het algemeen bewuster van zijn impact. Ook 

zonnepanelen kunnen een goed leereffect te weeg brengen indien ze goed uitgespeeld worden. 

Dit leereffect werd echter nog niet kwalitatief, noch kwantitatief nagegaan. 

Wanneer wordt gekeken op grotere schaal dan is vooral het uitblijven van een officiële 

gebruiksnorm een groot gemis. Het opstellen daarvan is moeilijk en zal vermoedelijk meer 

omvatten dan een enkel getal maar werken met bepaalde formules. Ook zal deze niet 

afgedwongen kunnen worden. Maar enkel bij het bestaan van een norm kan een objectief 

waardeoordeel gegeven worden over iemand zijn verbruik. 

In de toekomst zal automatische desaggregatie steeds meer op punt worden gesteld. Dit zou 

wel eens de sleutel kunnen vormen voor energiespaarprogramma’s op maat. Deze 

ontwikkeling gaat uiteraard het snelste met zelflerende algoritmen en hiervoor moet er dan 

ook een platform zijn waarop alle verschillende spaarsoftware informatie kan uitwisselen. Ook 

op het niveau van de energiemaatschappij zullen er allerhande veranderingen komen. Door de 

opkomst van tijdsgebonden tarieven  zal ook de markt van ‘smart appliances’  zich verder 

kunnen ontwikkelen. Deze hebben steeds meer redenen zichzelf te reguleren waardoor de 

energiemarkt veel dynamischer wordt.  Zo gaat deze over naar een ‘supply-driven-demand’ in 

plaats van het huidige ‘demand-driven-supply’ en zal de behoefte aan snelle centrales hopelijk 

verminderen en het nut van onregelmatig, maar groene centrales toenemen. 
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II 1 OPZET 

In deel I werd een beknopte literatuurstudie uitgevoerd naar feedbacksystemen en 

bijbehorende eigenschappen. Het huidige deel wil een overgang vormen tussen voorafgegane 

theoretische bevindingen en een concrete toepassing in een project. Allereerst zal het project 

en het uitgewerkt concept worden omschreven om het overzicht te kunnen houden. Daarna 

worden de verschillende gemaakte keuzes die tot het concept leiden aangetoond en 

gefundeerd. Buiten de concrete toepassing naar het project toe worden ook algemeenheden 

toegelicht die geraadpleegd kunnen worden bij de ontwikkeling van gelijkaardige 

feedbacksystemen. Door combinatie van verschillende systemen zijn de mogelijkheden 

eindeloos en het is dan ook zo dat voor bepaalde projecten vermoedelijk andere voorkeuren 

domineren. Toch kunnen een paar zaken niet ontbreken voor een succesvol feedbacksysteem. 

Het is dan ook mede het doel van dit deel deze zaken aan te duiden en te onderstrepen. 

II 2 PROJECT 

Het project waarvoor een succesvol feedbacksysteem moet ontworpen worden, betreft de 

vernieuwde Venningwijk. Dit is een nog in uitbouw zijnde sociale woonwijk onder beheer van 

‘goedkope woning’, gelegen te Kortrijk. Het bouwproject omvat meerdere fasen waaronder in 

de eerste fase de uitbouw van 3 gelijkaardige appartementsblokken, goed voor een totaal van 

70 appartementen. Tezamen worden ook 6 duplexwoningen en 7 kangoeroewoningen 

opgeleverd. In volgende fasen worden nog 24 kangoeroewoningen en 90 Rijhuizen uitgebouwd 

en op een andere locatie (Pottenbakkershoek) wordt, binnen het kader van hetzelfde project, 

nog een appartementsblok voor 24 appartementen voorzien.  

Het project hoort in een internationaal kader onder de vzw ‘Ecolife’. Daarbij worden nieuwe 

wijken op duurzame principes omgevorms. Zo omvat Venning een combinatie van nieuwbouw 

en renovatie waarbij thermische eigenschappen verbeterd worden tot op een energie niveau 

E40-E60. Er wordt echter  ook wordt een warmtegrid voorzien met een centrale die zal draaien 

op een nog niet nader bepaalde biomassa. Ook worden er op de daken zonnepanelen voorzien 

met een vermogen in de grootteorde van de elektriciteitsbehoefte in gemeenschappelijke delen 

(pompen, centrale, buitenverlichting, liften, …).  Zo gebeuren alle thermisch gerelateerde 

zaken CO2-neutraal. 

II 2.1 MONITORING 

In het kader van verschillende onderzoeken wordt nauw samengewerkt met de UGent. 

Hiervoor en alsook omdat het de energieafrekening vereenvoudigt, worden er op alle 

woonsten smart-meters geplaatst. Van alle woningen wordt het warmteverbruik uit het grid, 

het elektriciteitsverbruik en het waterverbruik ‘continu’ bijgehouden. De partnerschap met 

‘CONCERTO Premium’ vereist echter bovenop deze standaard metingen ook enkele 

intensievere metingen op voorgeselecteerde woningen. Zo worden van 16 appartementen en 

4 kangoeroewoningen uit de eerste fase, de ruimteverwarming en het warmwaterverbruik 

apart gemeten. Tevens wordt van deze woningen ook de binnentemperatuur bijgehouden en 

wordt het elektriciteitsgebruik gecategoriseerd in een verlichtingspost, een post 

keukenapparatuur, apparatuur uit natte ruimten, een post voor de zonnewering en een 

restcategorie. Tenslotte wordt van 4 appartementen zelfs bijgehouden wanneer ramen worden 

geopend en gesloten. 
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Buiten de woningen zelf, worden ook een heleboel gemeenschappelijke verbruiken per gebouw 

bijgehouden; Het verbruik van alle gemeenschappelijke verlichting, andere elektriciteitsposten 

(liften, stopcontacten in gezamenlijke ruimten, …), het gemeenschappelijke waterverbruik, de 

ventilatorstroom,… Verder wordt ook het buitenklimaat gemonitord, wordt bijgehouden 

hoeveel de PV-panelen opwekken, hoeveel elektriciteit er van het net komt en worden 

allerhande eigenschappen van de biomassa-installatie gemeten.  

Al deze informatie is a priori beschikbaar mocht het feedbacksysteem dit vereisen. Zoals zal 

blijken in ‘II 3 Concept’ is er geen extra informatie nodig en worden verscheidene zeer 

specifieke zaken niet in de feedback verwerkt. Het mag evenwel duidelijk zijn dat de 

aanwezigheid van continue monitoring het type feedback direct beïnvloedt.  

II 2.2 OPPORTUNITEITEN  

Zoals uit de projectomschrijving al volgt, omvat het project enkele unieke opportuniteiten en 

uitdagingen. Er worden tamelijk veel metingen uitgevoerd (zie II 2.1 Monitoring) die a priori 

beschikbaar zijn en dus geen uitgaven bepalen. De aanwezigheid van zonnepanelen en een 

warmtegrid kunnen het ecologisch gevoel aanwakkeren. Zonnepanelen bieden vaak een 

concreter doel dat ook begrijpbaar is; ‘Het verbruiken van minder energie dan zelf 

geproduceerd wordt. De hoeveelheid geplaatste zonnepanelen is hier in dit project echter 

niet afdoende voor. Een ander effect is het zogenaamde ‘associatief leren’. kWh en gCO2 zijn 

abstracte eenheden daar waar een aantal zonnepanelen of een aantal bomen concretere 

equivalenten zijn.  

Louter de omvang van het project biedt mogelijkheden die zelden voor komen. Er is een grote 

basis voor ‘normatieve’ vergelijkingen. Te meer daar de woonsten vaak zelf gelijkaardig zijn en 

alle inwoners uit een lagere inkomensklasse komen. Doordat alles ook dicht bijeen ligt zijn ook 

klimaatverschillen miniem. De beschikbare media nemen door deze compacte ligging toe. Er 

is een wijkkrantje waarvan gebruik mag gemaakt worden, verscheidene strategische 

posterplaatsen, kleine verplaatsingen bij het rondbrengen van brieven en kleine verplaatsingen 

voor de bewoners bij een eventueel infomoment. Ook kan een gecreëerd of bestaand 

groepsgevoel voor extra mond-aan-mond reclame bezorgen. Indien dit groepsgevoel 

voldoende is kan ook de collectieve milieu-impact in plaats van de individuele worden 

beschouwd. Hierdoor stijgt de ervaren significantie van het eigen spaargedrag. Tenslotte zorgt 

het warmtenet er voor dat ook via de energierekening informatie kan worden overgedragen. 

Deze is bijvoorbeeld uitermate geschikt om het economische motief te benadrukken. En ook 

op dit vlak zijn er vergelijkingen mogelijk omdat verschillende vaste kosten voor heel de wijk 

hetzelfde zijn. 

Buiten deze opportuniteiten zijn er ook enkele uitdagingen. De gebruikers vertonen op vele 

vlakken gelijkenissen maar gezinssamenstelling en leeftijden van het gezinshoofd kunnen 

wel veel verschillen. Gezinnen met een groot verschillende samenstelling kunnen moeilijk met 

elkaar vergeleken worden en mensen met oudere leeftijden zijn vatbaar voor andere media en 

beschikken vaak niet over internet. Tenslotte zorgen beperkte economische middelen van 

de bewoners voor minder investeringsvrijheid en zullen besparingen dus meer uit 

gedragsaanpassingen moeten voortvloeien. Er moet ook opgepast worden bij het benadrukken 

van financiële voordelen (zie II 5.8 Geld als motief). 
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II 3 CONCEPT 

Het uiteindelijk feedbackconcept bestaat uit verschillende facetten. Er wordt geopteerd voor 

een veelheid aan gebruikte mediakanalen. Centraal in het hele opzet is een webapplicatie die 

de spilfiguur moet worden en waartoe steeds gerefereerd wordt. Ondanks de veelvoudige 

referenties en veelheid aan taken moet deze website niet alleen overzichtelijk, maar ook 

eenvoudig zijn. De webapplicatie is echter zelf onvoldoende om alle inwoners te bereiken. Een 

brief wordt elk trimester verstuurd zodat internetlozen ook geïnformeerd blijven over hun 

verbruik. Tezamen met eventueel een e-mail (met gelijkaardige inhoud) zorgt deze regelmaat 

er ook voor dat er herinnerd wordt aan het bestaan van de webtool. Buiten persoonsspecifieke 

media wordt er ook gebruik gemaakt van gezamenlijke media met informatie die voor iedereen 

geldt en die de bekijker moet verleiden de webtool te gebruiken. Het gaat om posters die in 

gezamenlijke ruimten uithangen, bladzijden in een wijkkrantje en een formele introductie 

tijdens een buurtfeest. 

Zoals gezegd is het opzet van verschillende mediakanalen vooral om de webtool aantrekkelijk 

te maken en het gebruik ervan te initialiseren. Het is dan ook zaaks de bewoners effectief 

gemotiveerd te krijgen. Er zijn daarbij drie pijlers. Enerzijds wordt gesteund op 

milieueffecten. De impact van het collectief wordt benadrukt en uitgedrukt in een 

begrijpbare eenheid (aantal bomen). Het is echter zo dat milieuredenen niet iedereen 

overtuigen. Daarom wordt ook het economisch motief benadrukt. Dit wordt gedaan door 

anoniem het contrast te schetsen tussen de grootste en kleinste energiefactuur van alle 

bewoners. Een laatste pijler is die van het groepsgevoel. Bij de introductie tijdens het 

buurtfeest wordt een wedstrijd aangekondigd tussen de verschillende blokken. Jaarlijks wordt 

een blok als ‘beste spaarblok’ verkozen en verkrijgt een symbolische prijs. De bedoeling 

hiervan is enerzijds een beetje gezonde competitiviteit, maar ook dat het een dialoog in de 

gang kan opwekken. 

Buiten dat de mensen de tool willen gebruiken, moet er natuurlijk ook gezorgd worden dat de 

tool zelf werkt. De ideale tool reikt zelf besparingsoplossingen aan en toont gemaakte 

progressie. Een lijst met besparingsoplossingen is eindeloos. Daarom leiden enkel specifieke 

besparingstips tot resultaat. Het automatiseren van die tips is slechts mogelijk indien er een 

volledige desaggregatie van het verbruik plaats vindt. In dit project zullen we ons tevreden 

stellen met een opsplitsing van het energieverbruik in het thermische en elektrische energie en 

het tonen van dagprofielen. Door de eerste twee te vergelijken met de respectievelijke 

buurtgemiddelden, heeft de gebruiker dan toch een ruw beeld van waar het beter kan. Het 

dagprofiel geeft dan weer informatie over het sluipgebruik en het piekverbruik. De gemaakte 

progressie wordt weergegeven in gecorrigeerde jaargrafieken en wordt verder benadrukt door 

ook een prognose van het jaartotaal in te voeren. 

II 3.2 TIMING 

Hoewel de feedback in sé eigenlijk vooral via de kanalen ‘webtool’ en de rekeningen worden 

voortgebracht zijn er wel veel verschillende kanalen die voornamelijk ter promotie benut 

worden. Dat bevordert uiteraard de kans op confrontatie en aldus het gebruik van de tool maar 

een overdaad aan info op één moment heeft minder zin of kan zelfs irriteren. Bepaalde zaken 

kunnen slechts na gebruik geëvalueerd worden en na enige tijd kan opfrissing van  

engagementen zeker geen kwaad. Zeker indien de gebruiksfocus ligt op één maand (zie II 5.2 

Frequentie). Een zekere spreiding van deze promotie is dus gewenst met uiteraard een nadruk 
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bij de aanvang van het project.  Verder is ook de periode rond een eindafrekening een 

interessante periode. 

Een absoluut plan voor de timing van alle media is er nog niet. Verschillende zaken hebben 

echter wel enkele relatieve bepalingen. In  ‘III 4 NON-webtool’ worden alle gebruikte media 

uitgebreid besproken en wordt een relatief plan voor de timing opgesteld. 

II 4 PRINCIPIËLE COMMUNICATIESTRATEGIE 

Het globale concept werd reeds in een vorig deel beschreven. Bij dit concept werd rekening 

gehouden met de noodzakelijkheden voor een goede communicatie. Voor de ontwikkeling van 

gelijkaardige feedbacksystemen worden hier echter de principes ervan nogmaals herhaald. 

Bovendien zullen de projectspecifieke invullingen verder worden uitgediept. De onderdelen 

van de communicatiestrategie zullen worden gepresenteerd in de volgorde zoals de gebruiker 

ze moet ervaren. Hiermee kan dus best ook rekening mee gehouden worden bij de timing. 

II 4.1 UITNODIGEN 

De eerste stap in het communicatieproces is de uitnodiging naar de consument toe om het 

feedbacksysteem te gebruiken. Voor feedbacksystemen waarbij de consument zelf de vragende 

partij is, is een formele uitnodiging voldoende. In andere gevallen slaat de uitnodiging op een 

mediacampagne die de nieuwsgierigheid moet opwekken en een beeld moet schetsen van 

wat het feedbacksysteem concreet inhoudt. Ook de gebruiksmethode dient in deze 

uitnodiging te worden toegelicht. De verspreiding van de uitnodiging gebeurt best met behulp 

van media die kunnen leiden tot een onvrijwillige confrontatie. En ook de gebruiksmethode 

dient hier te worden toegelicht. 

In de venningwijk zal de uitnodiging formeel gebeuren met behulp van een brief of een e-mail 

naar alle bewoners. In deze brief worden de persoonlijke login gegevens en een 

beginwachtwoord medegedeeld tezamen met een link naar de webtool. Dit opdat de bewoner 

de site ook effectief kan gebruiken. Om de nieuwsgierigheid aan te wakkeren wordt op de brief 

ook een grafiek getoond met de verbruiksextrema. De formele uitnodiging is slechts een deel 

van de campagne. Alle mogelijke kanalen worden aangewend om de verbruiker te overtuigen 

dat de webtool echt wel de moeite waard is, maar om aandacht te trekken zal elk kanaal een 

ander aspect belichten. In het boekje wordt een grafiek getoond met de extremale 

energiefacturen van de bewoners (zie III 4.5.1 Post-eindafrekening). In de liften komen posters 

met een boodschap als: “Deze Lift werd  vorig jaar voor 90% met eigen zonne-energie 

gecompenseerd. Halen we dit jaar de 100%? Ontdek het op: [link]”. Er wordt dus eigenlijk steeds 

een vraag die gesteld wordt waarop de verbruiker het antwoord te weten komt door het 

middels de webtool op te zoeken. 

II 4.2 MOTIVEREN 

Indien de uitnodigende stap heeft gewerkt dan werd het systeem toch op z’n minst één keer 

toegepast. Hoewel de nieuwsgierigheid en de eerste ervaring al belangrijk is, is toch meestal 

een concrete trigger nodig om feedbacksysteem daadwerkelijk te gaan gebruiken zoals het 

hoort.  Een motivator die de periode moet kunnen overbruggen waarin nog weinig 
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spaarresultaten zichtbaar zijn. Dit kan zowel binnen het systeem zelf als onafhankelijk ervan 

gebeuren.  

De 3 pilaren van de motivatie waarop gesteund zal worden, werden in het concept reeds kort 

aangehaald. Het milieuaspect wordt binnenin de applicatie vooral bij het collectief verbruik 

expliciet benadrukt. Dit wordt gedaan door op de openingspagina van de website het verbruik 

van de biobrandstofbrander in bomen uit te drukken (zie III 2 Overzicht webapplicatie). Ook 

bestaat de mogelijkheid om als eenheid niet kWh maar aantal bomen te gebruiken. Verder zal 

bij de eerste brief het verbruik zowel in kWh als in bomen vermeld worden. Het monetaire 

aspect werd reeds bij de uitnodiging gebruikt. Een laatste steunpunt is de directe omgeving. 

Door een wedstrijd in te lassen (zie III 5.2 Wedstrijd), hopen we dat er een positieve 

groepsdynamiek op gang komt. Deze groepsdynamiek wordt verder benadrukt door vaak 

grafieken te tonen met extrema binnenin de wijk. Hoewel het niet expliciet een motivator is, is 

het opstellen van een doelstelling ook iets wat ervoor kan zorgen dat de dynamiek erin blijft. 

Dit wordt concreet bij de wedstrijd op blokniveau op 5% op een jaar gezet. Tenslotte moet een 

aantrekkelijke grafische interface, het kleurgebruik en het werken met smileys leiden tot een 

positieve gebruikerservaring wat uiteindelijk ook niet onbelangrijk is. 

II 4.3 PROBLEEMOPLOSSING 

Als voorgaande stappen correct zijn toegepast, dan heeft de gebruiker de intentie diens 

verbruik te verminderen en daarvoor het feedbacksysteem te gebruiken. Nu is het nodig dat 

het feedbacksysteem daadwerkelijk tot besparingen kan leiden. Dit houdt concreet in dat het 

systeem excessieve verbruiksposten lokaliseert en vervolgens ook oplossingen omschrijft 

voor deze probleempunten. De lokalisatie kan verschillende gradaties aannemen, gaande van 

een simpele opsplitsing van het energieverbruik onder verschillende energiedragers, tot een 

volledige desaggregatie van het elektriciteitsverbruik naar alle apparaten inclusief de 

tijdstippen van gebruik. Het is dan ook logisch dat de kwaliteit van de aangereikte oplossingen 

afhangt van de mate waarin het verbruik onderverdeeld wordt. Oplossingen die niet op basis 

van reële data tot stand komen hebben gewoonlijk weinig effect. 

In het systeem dat voor Venning wordt uitgewerkt zal er een opsplitsing zijn van het verbruik 

in elektrische energie en warmte. Maar doordat de gebruikers ook de mogelijkheid krijgen 

zowel hun elektrisch verbruik als hun warmteverbruik afzonderlijk met dat van gelijkaardige 

families te vergelijken, kunnen ze deze beter in context plaatsen. Verder wordt van het 

elektriciteitsverbruik een dagprofiel opgesteld en getoond. Hieruit kunnen zaken zoals 

piekvermogen en sluipverbruik worden gehaald en een oplettende bewoner kan zelf een 

desaggregatie uitvoeren. Voor de minder oplettende bewoners wordt er tevens reclame 

gemaakt voor gratis energieaudits. Vanwege technische moeilijkheden zullen voorlopig nog 

geen automatische spaarsuggesties in de tool worden verwerkt. 

II 4.4 WEERGEVEN VAN VERANDERINGEN 

Hoewel het systeem nu hopelijk in staat is besparingen teweeg te brengen is het geen echt 

feedbacksysteem te noemen vermits er nog geen concrete feedback plaatsvindt. Motivatie kan 

snel vervliegen als het gevolg van geleverde inspanningen niet zichtbaar is. Ook kan feedback 

laten zien welke spaaracties evenwel onzinnig zijn en dus aanleiding vormen om andere 

spaaracties te overwegen. Indien feedback wel positieve resultaten oplevert, kan dit een 

aanleiding vormen voor de spaarder om de spaaractie aan te bevelen bij anderen. Zoals ook 
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vermeld in het literatuuronderzoek zijn er directe feedbacksystemen en indirecte 

feedbacksystemen. De directe zijn het beste om korte termijnveranderingen weer te geven en 

deze horen dan ook eigenlijk eerder thuis bij ‘II 4.3 Probleemoplossing’. Het grootste belang is 

echter besparingen die op lange termijn blijven duren daarom dat indirecte systemen minstens 

even belangrijk kunnen zijn. Men moet erop letten dat deze evaluatie in overeenstemming is 

met de motieven om aan besparingen te doen. 

Vermits in dit project zowel het milieu, het monetaire voordeel als het groepsgevoel als 

motivatoren worden gebruikt, dienen deze ook allen te worden geëvalueerd. In de webtool 

wordt het dagelijks verbruik afgebeeld ten opzichte van het verbruik een jaar eerder (zie III 2.5 

JaargebruikIII 2.5 Jaargebruik Maar er wordt ook een projectie van het eindjaartotaal opgesteld 

en vergeleken met het vorige eindjaartotaal. Doordat de optie open is dit in bomen uit te 

drukken zal het milieuaspect toch al licht bevredigd worden. Echter er zal ook op wijkniveau 

een evaluatie komen door in het boekje te vermelden hoeveel bomen er op wijkniveau op een 

jaar werden uitgespaard. Economische evaluaties zijn uiteraard op het einde van het jaar bij de 

eindafrekening aanwezig. Er werd echter niet gekozen voor vroegtijdige economische 

projecties (zie II 5.4 Doelstellingen). De evaluatie van de wedstrijd zelf gebeurt uiteraard 

jaarlijks op het buurtfeest tezamen met de prijsuitrijking. Maar de tussenstand zal telkens 

zichtbaar zijn op het portaal van de webtool (zie III 2.2 Ontvangstpagina). 

II 4.5 BEHOUDEN VAN VERANDERINGEN 

Het feedbacksysteem zit nu volledig in elkaar, maar nog een laatste vraag steekt de kop op. 

Hoe lang moet de feedback duren? In het geval besparingen voortkwamen uit structurele 

maatregelen dan lijkt het antwoord ‘niet lang’. Wat betreft gedragsgerelateerde besparingen 

neemt Darby dan weer een termijn van 3 maanden aan. Echter het leven is veranderlijk en 

nieuwe apparatuur wordt met een zekere regelmaat aangekondigd. Daarom dat feedback best 

permanent blijft. 

In het project zal de website uiteraard blijven lopen. De andere media moeten periodisch 

ingezet worden, maar niet te frequent en met voldoende afwisseling van de inhoud zodanig 

dat ze interessant blijven.  

II 5 AANDACHTSPUNTEN 

Indien de stappen uit’ II 3 Concept’ worden gevolgd zal een systeem ontspruiten dat aan de 

basisvoorwaarden voor succes voldoet. Er zijn echter nog talloze punten waarop keuzes 

gemaakt moeten worden. In dit deel zullen voorkomende dualiteiten worden gepresenteerd 

en worden enkele zaken die bijkomende aandacht behoeven verder uitgelicht. 

II 5.1 FLEXIBILITEIT 

Een tool kan verschillende maten van flexibiliteit bieden. Enerzijds kan het zeer 

opdrachtsspecifiek worden opgesteld, anderzijds kan het opgesteld worden zodanig dat het 

in andere projecten herbruikbaar is. Een andere vorm van flexibiliteit bevindt zich binnen één 

project en beduidt de mogelijkheid van de feedback om voor alle bevolkingsgroepen die zich 

voordoen binnen het project, te voldoen. Nog een vorm van flexibiliteit is de mate waarin 
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binnen één gezin, meerdere personen worden geadresseerd. Een laatste vorm van flexibiliteit 

die hier wordt besproken is vooral handig voor onderzoeksdoeleinden. 

Veel van de zaken die in het globaal concept zitten zoals het wijkkrantje, de posters, de 

wedstrijd binnen de blok, … zijn zeer projectspecifiek en zijn in specifieke gevallen enkel als 

idee uitbreidbaar naar andere toepassingen. De webtool zelf is iets wat daarentegen voor heel 

wat andere projecten interessant zou zijn. Er bestaat reeds een veelvoud aan webtools op de 

markt, maar de vooral wat betreft de eenvoud laten deze meestal te wensen over. Hoewel de 

tab ‘Gemeenschap’ niet zomaar uitbreidbaar is, is het wel mogelijk analogieën te trekken. Een 

voorwaarde is evenwel dat vergeleken huizen voldoende geografische proximiteit bevatten om 

aan dezelfde weersomstandigheden te worden bloot gesteld. 

Binnenin het project is er ook enige flexibiliteit nodig. De huizen uit verschillende fasen van 

het Venningproject zijn allen makkelijk op hetzelfde feedbacksysteem aan te sluiten. Enkel de 

woningen uit de pottenbakkerswijk hebben geen boodschap aan het warmtegrid en zouden 

meer hebben aan extra info over hun warmtepomp. Er kan worden vermoed dat een aantal 

gebruikers geen internet ter beschikking heeft. Dit is deels op te lossen doordat ze eender waar 

hun verbruik kunnen nagaan (zolang ze de inloggegevens hebben), grafieken kunnen laten 

afdrukken en de focus van de tool niet op dagelijks gebruik ligt. Anderzijds  krijgen ze ook een 

deel van de informatie toegestuurd via brieven. De afdrukmogelijkheid zorgt er ook voor dat 

gezinshoofden gemakkelijker de andere leden van het gezin kunnen bereiken door bepaald 

grafieken af te drukken en onder de anderen hun neus te drukken.  

Onderzoeken zijn het interessantst wanneer twee methoden binnen één studie tegenover 

elkaar geplaatst kunnen worden. Dit vereist eveneens een zekere mate van flexibiliteit. Het is 

nog onzeker of er een zodanig onderzoek op de Venningwijk zal worden toegepast. Toch 

zullen in de webtool de verschillende tabbladen door de maatschappij voor bepaalde 

gebruikers geblokkeerd (en onzichtbaar) gemaakt kunnen worden. Het is echter twijfelachtig 

of dit gebruikt zal worden, te meer daar er een gemeenschapsgevoel wil gevormd worden en de 

communicatie tussen de bewoners onderling stroef verloopt indien deze een ander systeem 

hebben. In dit opzicht zal vooral ‘II 5.13 Monitoring toolgebruik’ voor interessante 

onderzoeksconclusies moeten zorgen. 

II 5.2 FREQUENTIE 

Feedback kan ofwel direct, ofwel indirect ofwel via een combinatie van beide gebeuren. Bij 

indirecte feedback is er dan bovendien nog een keuze naar de frequentie van de feedback. Een 

vraag die men zich moet stellen is of het feedbacksysteem zich verleent tot dagelijks gebruik 

of dat het eerder zeer sporadisch zal worden bekeken. Dit zal afhangen van het enthousiasme 

en de bereidheid van de gebruikers, maar kan ook gestuurd worden door middel van 

onvrijwillige confrontatie. 

Wat betreft de feedback voor de Venningwijk is de focus op sporadisch gebruik. Het moet 

eerder een referentie zijn voor handelingen die effect hebben op lange termijn. Zo stelt de 

horizontale as van de historische grafiek (III 2.5 Jaargebruik) één jaar voor en is het increment 

één dag. Wanneer een persoon zijn verbruik vergelijkt met de omgeving (III 2.3 Gemeenschap) 

dan wordt standaard het verbruik van één maand genomen. En projecties van het verbruik 

gebeuren naar het jaareindetotaal toe. Enkel de grafiek in ‘III 2.4 Daggebruik’ toont standaard 

het verbruik van één dag, maar ook op deze informatie zit een zekere delay. Wel is er enige 

flexibiliteit ingebouwd en kunnen gebruikers die dat wensen, via een opties menu, de volgorde 
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van de grafieken wijzigen en zo dus eerst hun dagelijks verbruik te zien krijgen. Via hetzelfde 

opties menu is het mogelijk de vergelijkingsperiode met andere huizen te verkorten naar 

minimaal één dag. 

II 5.3 EENVOUD 

Er zijn eindloos veel zaken die in het feedbacksysteem verweeft kunnen worden en het is ook 

de taak om de nieuwsgierigheid van de gebruiker naar bepaalde zaken te kunnen inlossen. 

Echter het is nog belangrijker dat het systeem toegankelijk is voor iedereen door 

overzichtelijk te blijven. Er is kennis van het publiek nodig, maar in deze context geldt dat 

overdaad schaadt en dat het systeem intuïtief moet blijven. 

In dit project waar de webtool centraal staat is ervoor gekozen om het systeem schijnbaar 

eenvoudig op te stellen. In het eerste opzicht zijn er 5 tabs die elk slechts één boodschap 

overbrengen en die op zich voldoende zijn om aan de basis uit de communicatiestrategie te 

voldoen. Als een gebruiker zich wil verdiepen kan deze dit toch door via een ‘opties’-knop 

enkele extra grafieken op te roepen. 

Buiten de webtool wordt de overzichtelijkheid bewerkstelligd door in alles behalve de posters, 

dezelfde structuur te gebruiken. Er wordt gewerkt met een duidelijke titels en grafische 

aspecten(vb. elektriciteit->geel, warmte->paars)  en voorstellingswijzen ()zijn zo vaak mogelijk 

gelijkaardig. Zo wordt elektriciteit in grafieken steeds voorgesteld in het geel, en warmte steeds 

in het paars. Indien een individu wordt vergeleken met diens omgeving of indien er een grafiek 

is met de extreme waarden wordt telkens een grafiek zoals in III 2.3 Gemeenschap, gebruikt. 

Daar waar er een oordeel is wordt steeds met dezelfde kleuren gewerkt (rood, oranje, groen). 

De webtool wordt intuïtief opgesteld, maar toch zal deze de eerste keer dat iemand aanmeld 

starten via een tutorial. Indien er nog extra vragen zijn kan de faq mogelijk hulp bieden. Beide 

zijn steeds oproepbaar via een tab ‘help’.  

II 5.4 DOELSTELLINGEN 

Het instellen van een doel kan een positief effect hebben op de motivatie. Een doel moet aan 

een aantal voorwaarden voldoen. Het moet zowel haalbaar, uitdagend, controleerbaar en 

zinvol zijn. De eerste 2 factoren zorgen ervoor dat een doel keurig moet worden gekozen en 

nog net haalbaar moet zijn. Qua concreet besparingsdoel zal afhangen van het publiek. Bij een 

groot of minder geïnteresseerd publiek is een besparing van 5% al groot. Aan de andere kant 

bestaan er groeperingen die willen gaan tot 90% reductie . De zinvolheid van het doel is 

meestal kwalitatief aanwezig. Een systeem kan echter ook het kwantitatieve benadrukken door 

aan bepaalde besparingen bepaalde bonussen vast te hangen. De controle van het doel is best 

verweeft in de feedback. Enerzijds bij de evaluatie achteraf, maar mogelijk ook met prospecties 

het jaar door (zie II 5.5 Voorspellingen).  

Voor het Venningproject wordt een minimumdoel opgesteld van “5% besparingen in het totaal 

gecorrigeerd verbruik in het eerste jaar op het hele wijkniveau”. Dit houdt concreet in dat bij 

de wedstrijdgrafiek (Grafiek 6)  Tussenstand blokken)  een lijn wordt getekend op 5% en dat 

het de bedoeling is dat de blokken dus boven deze lijn uitkomen. Vermits het doel wordt 

uitgetekend op het wijkniveau worden goede spaarders niet ontmoedigd om meer te besparen 

dan 5% en is het dus ook waarschijnlijker dat de 5% effectief gehaald wordt. De doelstelling 

baseert zich op het verbruik van het vorige jaar en dus stemt de 5% het jaar erop overeen met 
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minder kWh besparingen, toch is het beter het spaardoel elk jaar lager te nemen zodanig dat 

het niet onhaalbaar geacht wordt. 

II 5.5 VOORSPELLINGEN 

Voorspellingen zijn een manier om de impact van besparingen die slechts een korte tijd lopen 

op lange termijn al te kunnen zien. Ze zijn vooral effectief in combinatie met een 

vooropgesteld doel en bieden in die context informatie over het al dan niet halen van het doel 

indien het huidige gedrag wordt verder gezet. Standaard gebeuren deze voorspellingen met 

aanname van een standaardklimaat, maar een studie met dag-op-dag voorspellingen 

incorporeerde ook de weersvoorspellingen . 

In het project zullen 2 voorspellingen gebeuren. Een van het jaareind totaalgebruik aan 

elektriciteit en een van ditzelfde aan warmte. Deze voorspellingen worden niet ten opzicht van 

een doel geprojecteerd omdat, zoals in ‘II 5.4 Doelstellingen’ gezegd wordt, het doel een 

collectief doel is en niet individueel. Wel worden ze op dezelfde pagina als het vorige 

jaareindtotaal waarden gezet tezamen met een link naar de vorige jaareindafrekening. Op deze 

manier wordt het economisch motief benadrukt. 

II 5.6 EENHEDEN 

In ‘7.4 Meeteenheden’ werd reeds aangehaald welke verschillende eenheden beschikbaar zijn 

om energetisch verbruik in te presenteren. Wat echter in studies niet in rekening wordt 

gebracht is het zelfstudie-effect. Feedback verhoogt het contact dat mensen hebben met 

bepaalde ander ongekende eenheden. Zo kan gCO2 initieel een nietszeggende eenheid zijn, 

maar zorgt de feedback er net voor dat deze eenheid bekender wordt en later de uitstoot van 

de auto beter in context kan geplaatst worden. 

Zoals in ‘II 3 Concept’ wordt beschreven zal er in het Venningproject niets direct in euro 

worden uitgedrukt. De eenheid die standaard zal gebruikt worden is kWh, maar in de ‘opties’ 

tabel is dit veranderbaar in aantal bomen. In de startpagina wordt het warmteverbruik van het 

park onder andere uitgedrukt in bomen  en na het eerste jaar zullen ook posters verschijnen 

met de spaarevaluatie waarin de gespaarde hoeveelheid CO2 in een hele lijst equivalente 

eenheden wordt uitgedrukt. 

II 5.7 GRAFISCHE ASPECTEN 

Grafieken zijn veel uitnodigende om te lezen dan zuivere tekst. Voor grafische aspecten zijn er 

verschillende aspecten waar mee rekening gehouden kan worden. Maar er dient benadrukt te 

worden dat dit zeer marktspecifiek is. Bij twee verschillende studies werd een gelijkaardige 

systeem gebruikt. In de Amerikaanse studie werden verschillende methoden om distributies te 

tonen getest en prefereerde het publiek een display met huisjes (Figuur 13). In een Noors 

onderzoek werd daarentegen een gelijkaardige voorstellingswijze bestempeld als 

“kinderachtig” en “moeilijk te interpreteren” (Figuur14). 
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FIGUUR 13: VOORKEUREN IN REKENING (EGAN, 1999)   FIGUUR 14: VOORKEUR (H.A. WILHITE, 1999) 

Hieruit kan ofwel geconstateerd worden dat het Amerikaanse andere voorkeuren heeft, ofwel 

dat kleine verschillen in de display de oorzaak zijn (het markeren van het eigen huis, plaatsen 

van een samenvattende boodschap, …). 

Verder is ook de vraag in hoeverre de kleur een rol speelt. In vele situaties wordt rood en 

groen gebruikt om te zien of een bepaalde waarde verbeterd of verslechterd is. Een 

laboratoriumstudie probeerde aan te tonen of kleurgebruik of smileys een versnellende rol 

kunnen spelen in het interpreteren van resultaten een Display. Opvallend is hierbij was dat 

numerieke waarden steeds tot snellere en meer accurate interpretatie leidden (Teresa Chiang, 

December 2012). In situaties waar er geen dagelijkse confrontatie is, kan kleur wel helpen om 

sneller evaluaties te maken. 

II 5.8 GELD ALS MOTIEF 

Een economisch motief kan heel krachtig zijn om besparingen te bewerkstelligen. En als we 

de indirecte rebound(zie I 4 Rebound effect) mogen verwaarlozen, kan het ook een zeer 

effectief motief zijn. Maar zoals in I 7.4 Meeteenheden al werd aangehaald is een goede kennis 

van het tariefplan nodig vooraleer het verbruik correct omgezet kan worden in het 

economisch verlies. Meestal kunnen de kosten wel benaderend opgesteld worden, maar 

onderschattingen leiden tot verontwaardiging en systematische overschattingen leiden tot 

een verlies in het vertrouwen van de correctheid van de feedback. Beide zijn gevaarlijk genoeg 

om economische projecties te schuwen, of toch zeker economische projecties die achteraf 

direct vergeleken kunnen worden met de reële kosten.  

Economische projecties zijn echter niet de enige manier om het economisch motief uit te 

spelen. Er kan ook gewerkt worden met kortere tariefperiodes of zelfs met pay-en-go 

systemen. Deze systemen zijn heel effectief maar vereisen een wijziging van de traditionele 

werking van de energieleverancier. Sommige leveranciers werken zelfs zonder vaste kosten wat 

de significantie van het verbruik doet toenemen.  
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In het Venningproject zullen vaste kosten voorkomen die variabel zijn zodat projecties niet 

zuiver kunnen worden uitgevoerd. Omdat geld voor deze klasse des te meer een bron van 

wantrouwen is, wordt er geopteerd om dan ook geen financiële projecties te maken. 

Anderzijds is het werken met kortere tariefperiodes moeilijk omdat het volgens de 

opdrachtgever een aanleiding zou zijn tot een toenemend aantal wanbetalers. Bij het prepaid 

systeem is wanbetalen principieel onmogelijk maar zouden vaker gezinnen kunnen voorkomen 

die zonder stroom komen te zitten omdat ze op dat moment het geld niet hebben. Daarom 

wordt er gekozen voor de gewone jaarlijkse afbetaling met vaste, overschattende voorschotten.  

Wat wel wordt gedaan is gedurende heel het jaar een projectie maken naar het einde van het 

jaar toe van het totale warmte- en elektriciteitsverbruik. Bovendien wordt op dezelfde pagina 

gelinkt naar de vorige eindafrekening. Met die 2 stukken informatie kan een gebruiker zelf zijn 

nieuwe afrekening schatten, maar begrijpt deze beter dat dit een schatting is. Bovendien 

worden ook de meest extreme rekeningen (anoniem) getoond zodat ze weten hoe iemand in 

de buurt met hetzelfde tariefplan toch minder moet betalen. 

II 5.9 CORRECTIEFACTOREN 

Zodra gewerkt wordt met historische feedback, zijn correctiefactoren onmisbaar. Elk jaar is 

verschillend van het vorige en weersverschillen kunnen ervoor zorgen dat ondanks zuiniger 

gedrag het verbruik toch toegenomen is. Bij correctie simuleert men het verbruik dat zou 

voorkomen mocht het weer standaard gedrag vertonen. Hierbij kan men twee richtingen 

opgaan. De eerste manier kan van principe eenvoudig zijn: op een plot met het 

energieverbruik in functie van de ‘graaduren’ wordt een regressie opgesteld. Op basis van deze 

regressie kan het verschil in energieverbruik worden geschat tussen het werkelijk aantal 

graaduren van een bepaalde dag en het aantal graaduren van een dag waartoe het gecorrigeerd 

wordt. Tenslotte wordt dit theoretisch verschil dan aan de werkelijke waarde van het gebruik 

toegevoegd.  

                                                                  

Om een goede regressie te kunnen opstellen zijn veel waarden nodig. Er kan voor gekozen 

worden om de waarden van meerdere gelijkaardige woonsten te kiezen maar dit zorgt 

uiteraard voor een verlies van de persoonlijke factoren in de correlatie. Hoe dan ook blijft dit 

model waarbij enkel de ‘graaduren’ in rekening brengt daar waar er mogelijk meer 

weerinvloeden zijn dan enkel de temperatuur. 

De tweede manier kan meer factoren in rekening brengen. Zo kan ook de zoninvalshoek 

invloed hebben, de luchtvochtigheid, de duurtijd van warme perioden… Bovendien zorgt een 

simulatie er voor dat, mits de bouweigenschappen goed gekend zijn, er niet eens een 

vergelijkingsbasis nodig is om de regressie op te stellen. 

De keuze van het temperatuurscorrectie-model staat nog open. De veelheid aan beschikbare 

weerdata maken dat een computermodel efficiënt kan werken. Wel moeten dagelijks de 

verbruiken van 82 woningen gecorrigeerd worden dus het  

Correcties dienen niet enkel te worden toegepast op temperatuur maar ook op de tijdsperiode. 

Om de 4 jaar zorgt een schrikkeldag niet enkel voor extra gegevens maar ook voor een 0,3% 

hoger jaarverbruik. Cumulatieve normalisatie moet dus niet alleen voor temperatuur 

corrigeren maar ook voor deze extra duur. Voor zomer- en winteruur kan in principe ook een 

correctie worden toegepast maar deze is veel minder rechtlijnig vermits dit vaak 
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geïnterpreteerd wordt als zijnde een kortere of langere nacht en gedurende dit uur dus vooral 

sluimerverbruik vermeerderd of verminderd wordt. Het vermenigvuldigen met 24/23 of 24/25 

lijkt dus een overschatting van dit effect. 

II 5.10 BEVEILIGING 

In alle gevallen waarop directe informatie over het energiegebruik op afstand uit te lezen is, 

moet er aandacht besteed worden aan de veiligheid van de informatie. De tool mag niet 

weggeven wie niet thuis is en aldus aanleiding vormen voor inbraken. Verder is het ook een 

kwestie van privacy dat maakt dat ook bij evaluatie informatie anoniem moet blijven. 

Als eerste beveiligingsaspect wordt er gewerkt met een account en een wachtwoord die slechts 

onrechtstreeks via een hash worden opgeslagen in de online database. Elke gebruiker krijgt bij 

aanvang zo’n wachtwoord en is vrij om het later te veranderen. Alles van persoonlijke 

informatie zal pas beschikbaar zijn na aanmelding.  

Verder is er ook een deel van de informatie die publiek zal worden gemaakt. Er komt een 

grafiek in het krantje met de extreemste kosten en binnen de tool zelf zal het verbruik kunnen 

vergeleken worden met verschillende anderen (zie III 4.5.1 Post-eindafrekening). Het  is in 

deze gevallen dan ook nodig dat bij deze vergelijkingen de informatie steeds anoniem zal 

worden getoond. Wanneer de gebruiker zijn verbruik wil vergelijken met een zeer beperkte 

groep (zelfde gezinssamenstelling en zelfde woningtype) dan moeten er steeds een 

minimumaantal overeenstemmingen zijn vooraleer de vergelijking effectief gemaakt wordt. Zo 

wordt vermeden dat de gebruiker onrechtstreeks alsnog zijn privacy verliest. Tenslotte worden 

ook periodes van inactiviteit gedetecteerd en worden de gegevens van deze woningen 

geschrapt uit de vergelijkingen. 

II 5.11 APPLICATIECOMPATIBILITEIT 

Webapplicaties zijn beschikbaar voor een waaier aan displaymedia. Er zijn enerzijds 

systeemverschillen (windows, mac, android,…) en software verschillen (Internet Explorer, 

Safari, FireFox, …) die ervoor zorgen dat een applicatie niet compatibel is met alle 

verschillende combinaties. Flash dat een lange tijd de basis vormde voor internetapplicaties, 

bereikt 99,3% van alle desktop-internetgebruikers wereldwijd. Echter sinds Apple verkoos flash 

niet langer voor hun mobiele producten beschikbaar te maken heeft het een deuk in de 

reputatie gekregen. Nu is HTML5 de nieuwe standaard waarmee alle nieuwe internetsoftware 

compatibel is en die veel rechtstreekser grafische applicaties kan beschrijven. Hoewel beiden 

hun voordelen hebben is het tenslotte ook mogelijk meerdere zaken te combineren en via 

apparaat- en cliëntdetectie de juiste implementatie op te roepen. 

In Venning hebben we te maken met een armere bevolkingsgroep waarbij het aantal iPad 

gebruikers vermoedelijk zeer laag is, daar waar het aantal oudere internet explorer gebruikers 

relatief hoog zal liggen. Dit neigt ernaar te kiezen voor een Flash implementatie. Echter 

vermits mobiel internet in de stijgende lijn is en vermoedelijk ook geleidelijk zijn intrede zal 

maken binnen de sociale woonwijk, is het niet uitgesloten dat er hiervoor in de toekomst een 

revisie voor nodig is. Het kan vb. zo zijn dat de Flash applicatie ook omgezet wordt in een AIR 

bestand dat mits installering wel bruikbaar is via mobiele Apple-producten. 

II 5.12 FEILBAARHEID VAN AUTOMATISCHE GRAFIEKEN 
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Wanneer feedback op een automatische manier gebeurt zijn er verschillende 

onregelmatigheden waarop de applicatie stroef kan lopen. Een volledige lijst is onmogelijk op 

te stellen maar, vermits er gegevens moeten uit een database gehaald worden, is referentie 

naar ontbrekende gegevens iets waar men in het bijzonder beducht voor moet zijn. Enerzijds 

kunnen gegevens nog niet geüpdatet zijn omwille van de updatefrequentie, of omwille van 

technische problemen. Of het kan zijn dat informatie wordt opgevraagd over een periode 

van voor er gegevens werden opgenomen of dat gerefereerd wordt naar een onbestaande 29 

februari. Een goede applicatie houdt hier allemaal rekening mee, roeit met de riemen die het 

heeft en toont gelijkwaardige informatie of op z’n minst de reden waarom de informatie niet 

toonbaar is. 

Buiten de voormelde gegevensputten, moet men er ook voor zorgen dat men de extremen 

goed inschat. Spaarpercentages kunnen negatief zijn en wanneer een woning wordt vergeleken 

met diens omgeving kan het mogelijk zelf een extreme waarde aannemen. Enerzijds zijn 

grafieken sneller leesbaar indien ze steeds dezelfde schalen op hun assen hebben. Zonder te 

kijken naar de schaal kan een gebruiker dan meteen zien of een waarde hoog of laag is ten 

opzichte van de vorige keer dat deze de grafiek heeft gezien. Omwille van mogelijks grote 

variaties wordt echter in het project toch gekozen voor variabele assen. 

II 5.13 MONITORING TOOLGEBRUIK 

Een goede feedbacksysteem houdt ruimte vrij voor evolutie. Dan moet er niet enkel feedback 

zijn voor de gebruikers, maar ook feedback op het feedback gebruik. Zo kunnen eventueel 

overbodige zaken geschrapt worden en de meest bekeken zaken benadrukt. Buiten de tool zelf 

kan het ook in het algemeen bijdragen tot nuttig onderzoek. Er zijn twee niveau’s om het 

toolgebruik waar te nemen. Ofwel wordt er gekeken op een globaal niveau welke zaken het 

meest bekeken worden en welke zaken het minst. Ofwel wordt er op een persoonlijke schaal 

gekeken en wordt geprobeerd spaarresultaten met het specifieke feedbackgedrag te correleren. 

Feedback gedrag op persoonlijke schaal omvat uiteraard ook deze op globale schaal. Vermits er 

in het project met een webtool gewerkt wordt is het bovendien gemakkelijk om het klikgedrag 

te loggen op persoonlijk niveau. Vermits er in de toekomst nog verder zal worden 

samengewerkt met de UGent wordt er dan ook voor de tweede aanpak geopteerd. Volgende 

zaken opgenomen: 

 Aantal kliks voor elke knop 

 Tijddetail 1ste, 2de,5de, 10de, 20ste, 100ste  login 

Er zijn nog meer mogelijkheden. Men kan ook via het ip-adres het gebruik loggen op de 

voorpagina waar men nog niet ingelogd is, of een tijdsdetailmeting te doen van elke sessie. 

Bovendien is het ook mogelijk de bewoners zelf de applicatie te laten raten en vragen wat ze er 

meer van verwachten. Er werd echter voor gekozen dit niet automatisch bij de tool te steken. 

Wel is bij de faq-sectie een topic ‘stel een prangende vraag’ waarbij de bewoners zelf een 

vraag/opmerking/suggestie kunnen stellen die niet via e-mail wordt doorgestuurd, maar in 

een aparte file bijeen wordt gestoken. 
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II 5.14 KOST 

Zoals gezegd kan een monetair motief heel sterk zijn. Vooral bij bevolking uit een lagere 

inkomensklasse. Het is dan ook logisch dat de kosten die gemaakt worden bij het uitvoeren 

van de feedback, ten hoogste in evenwicht zijn met gemaakte besparingen. Bij studies over de 

gemaakte kosten bij elektriciteits-efficiëntie programma’s varieerden de kosten tussen $0.016 

en $0.033 per gespaarde kWh (Eldridge, 2009). Vergeleken met elektriciteitskosten rond de 

€0,05 a €0,0611  per kWh is het duidelijk dat de programma’s wel steeds effectief zijn, maar dat 

de relatieve kost van de feedback toch ook niet te verwaarlozen is. In deze studie werden 

initiële investeringen gespreid in rekening gebracht en bij de vaste kosten opgeteld. 

Zoals reeds in de beschrijving van het project werd aangehaald zal een continue meting van 

het warmteverbruik en elektriciteitsverbruik sowieso aanwezig zijn. De kosten voor de 

installering hiervan dienen dus niet in rekening te worden gebracht bij dit project, maar bij 

gelijkaardige projecten dient dit uiteraard wel te gebeuren. De kosten die bij het project ter 

sprake komen zijn de lopende kosten van de website en de communicatiekosten tussen de 

databases. Verder zijn er kosten bij het sturen van brieven, het drukken en ophangen van 

posters, en het toevoegen van grafieken bij het boekje. Wat betreft de besparingen wordt, 

overeenkomstig met het eerste doel, met een besparing van 5% gerekend. 

II 5.15 ANDERE BESPARINGEN 

Tot nu toe werden vooral besparingen op energetisch vlak besproken. Een ecologische 

levensstijl heeft echter met meer dan alleen energie te maken. Een feedbacktool kan 

bijvoorbeeld ook het waterverbruik incorporeren in diens opzet. Of er kan ook feedback 

gebeuren naar het autoverbruik. Dit laatste kan tot op heden nog niet automatisch, maar vergt 

regelmatige gebruikersinput. 

Vermits in Venning ook het waterverbruik automatisch gemeten wordt kan dit eenvoudig aan 

de tool toegevoegd worden. Dit zal een zinvolle uitbreiding zijn, maar nog niet initieel worden 

toegepast. Zo kan de focus eerst op het energiegebruik liggen en later, wanneer verdere 

besparingen te moeizaam worden, een nieuwe campagne worden opgetrokken voor het 

waterverbruik. 

II 6 EVALUATIE 

In dit deel werd een concept gegeven en toegelicht voor een concrete toepassing in de 

Venningwijk. Een goed feedbacksysteem moet verschillende zaken bevatten en het 

gepresenteerde is dan ook redelijk uitgebreid. Sommige aangehaalde punten zijn noodzakelijk, 

andere optioneel. Het goed weergeven van veranderingen is uiteraard de essentie van 

feedback, maar de andere zaken uit ‘II 4 Principiële communicatiestrategie’ (uitnodigen, 

motiveren, oplossingen presenteren) zijn allen minstens even belangrijk. Het is duidelijk dat 

het presenteren van oplossingen slechts in minimalistische vorm wordt gegoten. Een betere 

oplossing zou automatische desaggregatie vereisen. Deze zou in het systeem kunnen worden 

gepast indien de technologie hier achter meer op punt staat. 

                                                      
11
 Prijzen genomen op 8/07/2013 
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Verder zijn ook zaken als eenvoud, flexibiliteit en veiligheid van informatie cruciaal in dit 

project. Hoewel internet in de toekomst vermoedelijk alle lagen van de maatschappij bereikt, 

moeten er nu nog alternatieven worden voorzien. Flexibiliteit van het feedbacksysteem naar 

volgende projecten toe is eveneens een gewenste eigenschap maar omwille van de vele 

projectspecifieke uitdagingen en opportuniteiten is hier slechts in mindere mate aan voldaan.  

Andere zaken zijn optioneel zoals het toepassen van een doel of het maken van voorspellingen 

van het gebruik. Ze vormen beide een toegevoegde waarde en hebben geleid tot succesvolle 

studies. Daarom werd er werd ze beiden in het feedbacksysteem te implementeren.  

Het gebruiken van Geld als motief is in het algemeen zeer belovend en zou in de toekomst ook 

kunnen toegepast worden. Voorlopig wordt het echter nog niet geïmplementeerd omwille van  

praktische moeilijkheden. Ook kan een foute implementatie net een afbraak voor de motivatie 

zijn. Een ander aspect met eventuele toekomst is die van de waterbesparingen en/of een 

bijkomende focus op ‘peak-leveling’. Hoewel ze evengoed belangrijk zijn voor het milieu 

werden ze in deze studie op de achtergrond geplaatst. De redenering daarbij is dat bij het 

opstellen van teveel doelen de focus verloren gaat. Echter na enkele jaren kan een nieuwe 

campagne deze zaken proberen aan te kaarten. 

Buiten voorgenoemde zaken is er nog één aspect die de feedback zelf niet beïnvloedt maar 

werkt op het meta-feedback niveau: de monitoring van het toolgebruik. Hoewel het voor de 

feedback niet noodzakelijk is, is monitoring een kritieke schakel in onderzoeken. Zeker omdat 

dit project enkele unieke mogelijkheden biedt. Er is een redelijke vergelijkingsbasis, een lange 

looptijd, eenvoudige monitoring en veel gegevens. 

Vooral met het oog op onderzoeken zouden ook aparte systemen ontwikkeld kunnen worden 

voor de personen met intensievere metingen om te zien of deze betere besparingen kunnen 

realiseren. Dit werd niet gedaan omwille van praktische redenen, maar er kan ook 

geargumenteerd worden dat het dan steeds moeilijker wordt alle informatie eenvoudig te 

presenteren. En een overdaad aan informatie is non-informatie. 
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III 1 OPZET 

In het vorige deel werden de algemene en specifieke eigenschappen voor een concrete 

uitwerking opgesteld. In dit deel zal het concept verder vorm worden gegeven en ingegaan 

worden op enkele details en formules. Eerst zal een overzicht worden gepresenteerd van de 

webfeedback uit standpunt van de gebruiker. Verder wordt ook een kort overzicht gegeven van 

de code achter de feedback. Dit zowel op niveau van de applicatie als op niveau van de website 

en de interacties tussen de verschillende bestanden. Er wordt echter eveneens een overzicht 

gegeven van alle andere media die gebruikt worden. Hoe ze getoond moeten worden, wanneer 

ze getoond worden en waarom dat ze nodig zijn. Tenslotte  wordt weer overgegaan naar een 

technisch deel: hoe de formules ineen zitten die de database moeten vullen en een overzicht 

van de database zelf. 

III 2 OVERZICHT WEBAPPLICATIE 

De webapplicatie is op te delen in 2 zones. Wanneer men louter het adres van de website intikt  

komt men terecht in een onpersoonlijke zone die voor iedereen toegankelijk is. Slechts indien 

de gebruiker een correcte gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingegeven is er persoonlijke 

informatie beschikbaar. Een schema van de applicatie is gegeven in Figuur 15.  

 

FIGUUR 15: OVERZICHT WEBAPPLICATIE 
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Uit dit schema volgt dat er een soort aparte zone voor f.a.q. is. Dit houdt in dat deze 

beschikbaar is via de ontvangstpagina zonder in te hoeven loggen. Anderzijds is deze eveneens 

beschikbaar via de persoonlijke zone zonder deze te moeten verlaten. Bij het verlaten van de 

‘faq’ wordt je steeds terug gestuurd naar de pagina waar je vandaag komt. 

III 2.1 NAVIGATIE 

De blauwe pijlen in Figuur 15 stellen het in- en uitloggen voor. Indien men de correcte 

gegevens invult komt men vanuit de ontvangstpagina automatisch in de tab ‘Gemeenschap’ 

terecht. Het is vanuit elke tab in de persoonlijke zone mogelijk om terug naar de algemene 

pagina te gaan door op ‘logout’ te klikken. Bij het ingeven van een andere pagina in de 

adresbalk wordt de persoonlijke zone eveneens verlaten.  

Binnenin de persoonlijke zone wordt handig genavigeerd via een navigatiebalk (zie Figuur 16). 

Hoewel in Figuur 15 slechts 4 magenta pijlen zijn getrokken is het uiteraard wel mogelijk om 

van eender welke tab naar de andere over te gaan. 

 

FIGUUR 16: NAVIGATIEBALK 

De groene pijlen in Figuur 15 stellen een manier voor om in de faq te geraken. De meest directe 

manier is door in de tab ‘help’ op de knop ‘faq’ te klikken. Echter er zijn op verschillende 

plaatsen in de webtool links naar  de ‘faq’ ‘verstopt’. Dit op plaatsen die vragen oproepen die 

specifiek worden opgelost in de ‘faq’. Hoe dit concreet verloopt wordt in ‘III 2.8 Printen’ verder 

besproken. 

III 2.2 ONTVANGSTPAGINA 

De eerste pagina waar men rechtstreeks terechtkomt door het adres in te typen 

(venningverbruik.eu.pn) is te zien in  Figuur 17.  

Deze ontvangstpagina heeft 2 doelen. Enerzijds is het de inlogpagina voor de bewoners en er is 

gekozen om het inlogscherm prominent in het midden van het scherm te zetten. De 

ontvangstpagina is ook de plaats waar alle globale informatie over het park wordt vermeld: 

hoeveel energie er wordt opgewekt, hoe het staat met de centrale warmtegrid en hoe de 

verschillende vormen van energie voorzien worden. Ook bevat het informatie over de 

tussenstand in de wedstrijd tussen de blokken. 

Het inlogscherm is gecreëerd in de vorm van een lamp, wat symbool moet staan voor energie. 

Verder is inloggen redelijk eenvoudig. Er zijn 2 velden om zaken in te voeren. Zodra het eerste 

(Gebruikersnaam) geactiveerd wordt, hoeft de gebruiker niet meer te klikken maar kan 

gewoon de tab-toets gebruikt worden om naar het volgende veld te gaan. De ingestelde 

tabvolgorde is {invoerveld1;invoerveld2;OK-knop}. Onderaan het inlogscherm is nog een kleine 

ruimte om een error-bericht te kunnen tonen indien de login-gegevens incorrect zijn.  

Er werd bewust gekozen de andere zaken eveneens op dezelfde pagina te vermelden zodanig 

dat de navigatie tussen de verschillende zaken gebeurt door in te zoomen. Echter om het niet 

te druk over te laten komen wordt niet alles tegelijk weergegeven. Het enige zichtbare zijn 4 
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titeltjes die lichtstraaltjes symboliseren. Bij een mouse-over wordt de subtitel geactiveerd en 

wordt de corresponderende informatie zichtbaar. Wordt er op een subtitel geklikt, dan wordt 

op het corresponderende deel ingezoom en wordt nog bijkomende informatie getoond. Er kan 

terug worden uitgezoomd door op de lamp te klikken. 

 

 FIGUUR 17: ONTVANGSTPAGINA 

Rechtsonder komt een grafiek die de voortgang van de wedstrijd voorsteld. Dit deel zal pas 

zichtbaar zijn zodra de wedstrijd ook effectief ingeleid is. Er werd bewust gekozen om per blok 

het spaarpercentage te evalueren. Dit is iets positiefs (hoe groter hoe beter) wat sneller opvalt. 

De formule  wordt in groter detail in III 5.2 Wedstrijd besproken.  

 

FIGUUR 18: VOORTGANG COMPETITIE, UITGEZOOMD (LINKS) EN INGEZOOMD (RECHTS) 

Linksonder komt informatie over de geïnstalleerde zonnepanelen. Het doel is enerzijds dat 

zonnepanelen via associatie een leereffect/vergelijkingspunt teweeg kunnen brengen. Daarom 

is het vooral interessant te presenteren hoeveel een individueel zonnepaneel nu werkelijk 

opbrengt. De waarden die hiervoor gebruikt worden zijn die van de totale productie, de 

voorbije 365 dagen. Zo kan het enerzijds dagelijks licht variëren maar blijft wel de 

interessantste waarden vermeld. Er wordt een kleine rekensom gemaakt om de productie per 

paneel te verkrijgen. 
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In de uitnodigingsposters en in de jaarevaluatieposters  worden ook zonnepanelen gebruikt 

(zie III 4.4.1 Pre-uitnodiging). Daar wordt een afweging gemaakt van de geproduceerde 

elektriciteit ten opzichte van de verbruiken in de gemeenschappelijke ruimten. Door deze 

afweging hier te herhalen wordt meteen een antwoord gegeven op de vraag van de poster. 

Verder is er ook een ‘elektriciteitsmeter’ die aanduidt hoeveel elektriciteit er wordt 

geproduceerd ten opzichte van een maximum. Dit is enerzijds een middeltje om het visueel 

aantrekkelijk te maken en laat in contrast met voorgaande waarden de productie van 1 dag 

zien. Zo kunnen mensen meteen de productie van de zonnepanelen vergelijken met welk weer 

het de voorbije dag geweest is. Het maximum is gewoon de hoogste waarde die tot dan toe 

bereikt is. 

 

FIGUUR 19: OPWEKKING ZONNEPANELEN, INGEZOOMD  

Linksboven komt informatie over de warmteproductie van de centrale warmtegenerator. 

Deze informatie wordt vooral gebruikt om de ecologische impact van deze warmtegenerator te 

benadrukken. Enerzijds wordt analoog aan de electriciteitsmeter vermeld hoeveel kWh deze 

de laatste 24 uur heeft moeten produceren. Uiteraard is een hoge waarde negatief en dienen de 

kleuren dus te worden omgedraaid. Het maximum is ditmaal seizoensafhankelijk vermits er 

anders gedurende de hele zomer groene waarden zijn en heel de winter rode. 

Verder wordt steeds het verbruik op jaarbasis getoond. Dit verbruik wordt standaard 

uitgedrukt in kWh, maar wordt voor de gelegenheid wordt het ook in ton houtvezels of 

hectare bos uitgedrukt.  
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FIGUUR 20: WARMTEPRODUCTIE, INGEZOOMD 

Rechtsboven wordt tenslotte een zeer globale balans opgemaakt van zowel de 

elektriciteitsbehoeften als de warmtebehoeften op basis van de voorbije 365 dagen. Deze 

balans benadrukt nogmaals de relatieve belangrijkheid van alle onderdelen in het geheel. 

 

III 2.3 GEMEENSCHAP 

De eerste tab die verschijnt wanneer er wordt ingelogd is die waarbij het eigen verbruik 

vergeleken wordt met dat van de buren. Deze figuur biedt een snel inzicht in of iemand goed 

bezig is ten opzichte van de menigte of niet. Zoals in ‘II 5.2 Frequentie’ beschreven staat wordt 

standaard het verbruik genomen van de voorbije maand (laatste 30 dagen). Ook wordt in 

eerste instantie het totaal energiegebruik bekeken en vergeleken met blok1. Dit laatste is om te 

zien hoe de persoon zich verhoudt tot diens ‘team’ in de spaarcompetitie. Het kan echter veel 

interessanter zijn om het verbruik te vergelijken met gezinnen met een gelijkaardige 
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samenstelling of gelijkaardige woonsten. Dit kan eenvoudig aangepast worden door op de pijl 

naast ‘blok 1’ te klikken waardoor een meerkeuzelijst opent. Binnen ‘opties’ zijn er nog 

mogelijkheden om ook enkel het warmteverbruik te vergelijken of om over lange periodes dan 

1 maand informatie te zien. Dit zal in ‘III 2.9 Opties’ nog verder worden besproken.  

 

FIGUUR 21: GEMEENSCHAPS-TAB 

Op grafisch vlak is deze figuur eenvoudig te interpreteren. Enerzijds wordt het eigenverbruik 

ten aanzien van het minimum en het maximum in de geselecteerde vergelijkingspopulatie 

geplot. Anderzijds worden ook tot 10 huizen geplot die accuraat weergeven hoe de verdeling 

ineen zit. Het huis wordt zelf ingekleurd op een zo positief mogelijke manier. Staat het tussen 

de 0 en 50%-fractiel dan krijgt het een groene kleur. Tussen 50 en 75% krijgt het een oranje 

kleur. Het huis kleurt rood indien het bij de 25% meest verbruikende woonsten in de 

geselecteerde vergelijkingsgroep staat. 

Omwille van veiligheids- en privacyredenen zal de grafiek niets tonen indien er minder dan 4 

woonsten in de vergelijkingsgroep zitten. 

III 2.4 DAGGEBRUIK 

Het tonen van het dagverbruik heeft vooral nut om (bij gebrek aan automatische 

desaggregatiesoftware) zelf te kunnen besluiten waar de energie naartoe gaat. Individuele 

pieken en sprongen in waarden moeten zichtbaar kunnen zijn. Niet alleen de maxima zijn 

interessant, het sluimerverbruik (minimum) is een directe indicatie van hoeveel energie er 

verspeeld wordt. De eenheid waarmee gewerkt wordt is Watt. De resolutie ligt rond de 

15minuten. Eigenlijk worden dus alleen waarden uitgemiddelde waarden getoond. 
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FIGUUR 22: DAGVERBRUIK-TAB 

De grafiek toont automatisch de nieuwste data die beschikbaar is. Daarom dat op de assen de 

data en de uren goed moeten worden aangegeven.  

Standaard wordt het totaal energiegebruik getoond om geen verwarring te zaaien. De meest 

interessante grafiek is echter die van het elektriciteitsgebruik. Deze vertoont de meest 

irreguliere sprongen maar  kan gebruikt worden om het effect van bepaalde apparaten te 

gokken. Ook de warmtegrafiek kan inzichten geven in bijvoorbeeld het aandeel van warm 

water in de totale warmtebehoefte. Beide grafieken zijn via een keuzemenu door de gebruiker 

eenvoudig op te vragen.  Om de pieken beter te analyseren wordt steeds de exacte waarde van 

het gebruik gegeven van een punt waarnaar gewezen wordt met de muis. 

Buiten het werkelijke verbruik van de voorbije dag kan ook een gemiddeld profiel worden 

opgeroepen. Dit is niets anders dan het gemiddelde van alle voorgaande momenten ‘10u25’. 

Deze grafiek is een goede manier om patronen en afwijkingen daarvan te tonen. Voor warmte 

wordt geen uitgemiddeld dagprofiel opgesteld vermits dit vermoedelijk geen interessant 

profiel geeft. 

III 2.5 JAARGEBRUIK 

Na een grafiek die focust op de korte termijn gevolgen en punten ter verbetering, volgt een 

grafiek die eventueel bereikte verbeteringen in kaart brengt. De grafiek toont standaard 2 

lijnen: de lijn van het recente verleden (rood) en de lijn van het verdere verleden (zwart). De 

rode lijn toont een werkelijk, totaal energiegebruik daar waar de zwarte lijn een correctie (zie 

III 5.1 Temperatuursmodel en correctiefactoren) heeft ondervonden naar het klimaat van de 

rode lijn toe. Beiden hebben als resolutie het verbruik van 1 dag en hebben als eenheid dus ook 

kWh. Doordat de zwarte lijn gecorrigeerd is en de grafiek niet-cumulatief is opgesteld, kan 

men snel besluiten wanneer het gebruik de hoogste en laagste pieken heeft gehaald en 

daarachter verklaringen proberen te vinden. Er wordt ook een cumulatieve vergelijking 
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gemaakt met behulp van één enkel cijfer. Indien dit jaar meer werd verbruikt (gecorrigeerd) 

krijgt dit cijfer een rode kleur, anders een groene. 

 

FIGUUR 23:JAARVERBRUIK-TAB 

Indien er (in absolute cijfers) meer verbruikt wordt dan in het voorgaande jaar maar er (na 

correctie) toch spaargedrag is, is er een conflict met de volgende tab. Om te vermijden dat dit 

wordt gezien als een fout in het programma moet er een dan een tekst verschijnen die dit 

verschil uitlegt.  

In het optiemenu zit er een uitbreidingsmogelijkheid in om buiten het eigen verbruik ook het 

25- en 75-percentiel op de grafiek mee te plotten. Extra lijnen zouden leiden tot chaos dus 

daarom worden dit aangeduid met een witte band. Dit zorgt voor nog een extra manier voor de 

bewoner om te zien of hij zich goed verhoudt ten aanzien van de rest van de bewoners. 

III 2.6 VERWACHTING 

In de volgende tab wordt een prospectie uitgevoerd van het verbruik naar de volgende 

eindafrekening toe. Er werd in ‘II 5.5 Voorspellingen’ reeds gesteld dat het opstellen van 

voorspellingen zeer effectief kan zijn. Het is een middel om te zien of een persoonlijk doel 

haalbaar is. De tussenstand van de wedstrijd is in principe ook een voorspelling op wijkniveau. 

Door naar de eindafrekening toe te rekenen verbeterd de voorspelling naarmate deze nadert. 

Wanneer de verwachte waarden kleiner zijn dan die van het vorige jaar, kleurt deze groen. In 

het andere geval kleurt ze rood. 
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FIGUUR 24: VERWACHTINGS-TAB 

Deze pagina is zeer sober maar bevat buiten de voorspellingen ook nog een knop met een link 

naar de eindafrekening van vorig jaar. Economische projecties kunnen nooit 100 procent 

accuraat zijn en foute voorspellingen tot ergere irritaties kunnen leiden als er geld mee 

gemoeid gaat. Toch kan het economische aspect een sterke motivator zijn, zeker bij een 

publiek uit een lagere inkomensklasse. Op deze manier worden de hindernissen voor het 

maken van eigen economische projecties klein gemaakt zonder dat de verantwoordelijkheid 

ervan bij de applicatie ligt. 

III 2.7 HELP 

In de laatste tab zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel heeft de gebruiker een specifieke vraag en kan 

hij deze in de ‘faq’ posten en desgevallend opsturen naar de webmaster. De lijst van de vragen 

die initieel in de ‘faq’ verwerkt zullen worden komt in bijlage A. Ofwel kan hij een tutorial 

laten afspelen die op een rustige manier alle tabs in de persoonlijke zone overloopt en uitleg 

geeft over de knoppen en alle grafieken. Deze tutorial wordt eveneens automatisch afgespeeld 

de eerste keer dat een gebruiker zich inlogt. Navigeren gebeurt met pijltjes en de tutorial is ten 

allen tijde af te sluiten door op ‘x’ te duwen. 
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FIGUUR 25: HELP-TAB 

III 2.8 PRINTEN 

Buiten de 5 tabs bovenaan zijn in de persoonlijke zone ook telkens 3 knoppen rechts. De eerste 

daarvan maakt het vanuit elke tab mogelijk om elke gewenste grafiek af te drukken. Indien 

zaken afgedrukt worden kan het gezinshoofd dit makkelijker communiceren met de rest van 

het gezin. Bij een druk op de knop opent er een menu waaruit de verschillende mogelijke 

grafieken te selecteren zijn. Door via de printknop te werken zijn all grafieken standaard met 

witte achtergrond gecreëerd, worden er extra rasterlijnen getoond en kunnen meerdere 

grafieken op één blad gezet worden. Dit leidt tot minder verspilling en een verhoogd comfort.  

III 2.9 OPTIES 

Zoals met de meeste applicaties is er een opties-menu om enkele zaken te wijzigen. In de 

basisopties zijn volgende mogelijkheden: 

 Het wijzigen van de gebruikersnaam 

 Het wijzigen van het wachtwoord 

 Het wijzigen van het gezinsaantal 

De eerste twee zaken zorgen ervoor dat de gebruiker een naam en wachtwoord kan kiezen die 

hij zelf eenvoudiger kan onthouden. Het wijzigen van het gezinsaantal zorgt ervoor dat er in 

de tab ‘gemeenschap’ beter met de relevante gezinnen kan worden vergeleken.  

In de opties staat nog een knop ‘meer opties’. Wordt hier op geklikt dan verschijnen volgende 

extra opties: 

 Uitbreidingen ‘gemeenschap’ 

o Elektriciteits/ warmte vergelijken met de gemeenschap 
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o Andere perioden vergelijken met de gemeenschap 

o Standaard ‘(energieverbruik) (deze maand) van (Relevante gezinnen)’ tonen 

 Uitbreidingen ‘daggebruik’ 

o Optie gemiddeld profiel 

o 25- en 75 percentiel tonen 

 Uitbreidingen ‘jaargebruik’ 

o 25- en 75- percentiel tonen 

 Uitbreidingen ‘verwachting’ 

o Jaargebruiken uitdrukken in (bomen) 

o Tonen percentages verschil 

 Standaard Tabvolgorde wijzigen 

o (Gemeenschap),(daggebruik),(jaargebruik),(verwachting) 

o Wijzigingen onthouden 
 

Volle bolletjes zijn openklapbaar, lege bolletjes aanvinkbaar en zaken tussen haakjes stellen een keuzemenu voor. 

Deze extra opties tonen nuttige uitbreidingen die evenwel de eenvoud bij de eerste 

confrontatie naar beneden kunnen halen mochten ze allen geïmplementeerd worden. De hoop 

is dat deze uitgebreide opties ‘gevonden’ worden door enkele gebruikers die de applicatie ten 

volle willen verkennen. Mogelijk kan het zelfs een aanleiding zijn voor een gespreksonderwerp 

tussen de inwoners onderling. Het gebruik van deze uitgebreide opties wordt gemonitord om 

te zien welke zaken vaak veranderd en gekozen worden. 

III 2.10 FAQ 

Verschillende zaken in de tool hebben te weinig ruimte om zichzelf in alle details uit te leggen. 

Daarom wordt gebruik gemaakt van een ‘faq’-lijst die op concrete vragen een oplossing biedt. 

Overal waarin een specifieke vraag gesteld wordt, wordt een verborgen link naar de faq 

geplaatst. Dit houdt in dat er kort een vraagtekenicoontje verschijnt indien de persoon met de 

muis over iets gaat wat in de ‘faq’ wordt uitgelegd. Indien de persoon met de muis over het 

vraagtekentje komt verschijnt er daarboven de vraag die beantwoord wordt in de faq. Indien 

daar op geklikt wordt, komt de persoon automatisch in de faq bij de corresponderende vraag 

terecht. Een lijst met de vragen die initieel in de ‘faq’ verwerkt worden is te vinden in BIjlage A 

Onderaan de lijst staat ook nog de vraag: “Een specifieke vraag of suggestie die ook anderen 

kan helpen? Stel ze hier.” Door op de ‘hier’ te klikken verschijnt er een invoerveld en de vraag 

wordt automatisch opgeslagen in een extern textbestand die alle vragen bevat. Deze zal in de 

loop bekeken worden om te zien of de faqlijst moet bijgewerkt worden. 
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III 3 CODEOVERZICHT 

Om de applicatie correct te laten werken is er heel wat code nodig. Om later wijzigingen te 

kunnen uitvoeren wordt hier beperkt uitgelegd hoe de code gestructureerd is. Eerst is er een 

uitleg over de verschillende bestanden om de website te laten werken. Vervolgens wordt het 

flash bestand zelf in meer detail besproken. 

III 3.1 SITEMAP 

De site bevat slechts één pagina (index.html) die de flash-applicatie (FeedbackWebsite.swf) 

oproept. Flash kan op verschillende manieren in een website gestoken worden. Elke manier 

heeft voordelen en beperkingen maar de meest algemene manier is door te werken met een 

speciaal daarvoor ontwikkeld script (swfobject.js). Deze is gelocaliseerd in de folder ‘js’. Dit 

script roept, indien nodig, de file ‘expressinstall.swf’ op om de nieuwste versie van flash te 

installeren. 

 

FIGUUR 26: INHOUD SITEMAP 

Zopas vernoemde elementen dienen allen om de flashapplicatie correct te kunnen openen. Er 

zijn echter ook nog bestanden nodig die instaan om de applicatie zelf goed te kunnen laten 

werken. ‘Connection.php’ bevat alles om de flashfile met de database te kunnen doen 

communiceren. ‘PasswordHash.php’ is een bestanden dat opgeroepen wordt door 

‘Connection.php’ en dat weergeeft of een ingegeven wachtwoord overeen stemt met de hash die 

in de database staat opgeslagen. 

Van al deze bestanden zijn het vooral FeedbackWebsite.swf en  Connection.php die onderhevig 

zijn aan verandering. Beiden zullen nog in meer detail besproken worden. Er is ook nog een 

map ‘textfiles’ die rechtstreeks worden opgeroepen door de flashfile en snelle wijzigingen 

mogelijk maakt zonder dat de flashfile moet worden geopend. 

 

FIGUUR 27: INHOUD TEXTFILES 

Het document faq.txt bevat lijnen met alternerend een vraag en een antwoord die in de faq 

voorkomt. Er mogen nieuwe vragen en antwoorden achteraan worden toegevoegd en deze 

zullen ook achteraan in de faq bijkomen. Ook kunnen bestaande vragen kunnen zorgeloos 
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opnieuw verwoord worden. Indien er vragen verwijderd worden of de volgorde aangepast 

wordt, zijn de interne hyperlinks naar de faq wel niet meer accuraat. Om hyperlinks toe te 

voegen aan de applicatie zal er  sowieso aan de flashfile gesleuteld moeten worden. 

Het document msg.txt is een leeg document dat dient om eventuele tijdelijke boodschappen 

over te brengen aan de bewoners. Zodra iemand inlogt wordt er gekeken of er iets in het 

bestand staat en indien dit het geval is wordt deze boodschap op het scherm getoond.  

Taal.txt is een zeer belangrijk bestand dat elk stukje tekst bevat dat in de applicatie wordt 

weergegeven.  Hier mogen geen regels uit verwijderd, noch toegevoegd worden. Wel kunnen 

verwoordingen aangepast worden. Het grote voordeel is dat in de toekomst de applicatie min 

of meer eenvoudig kan worden aangepast om in meerdere talen beschikbaar te zijn. 

III 3.2 DATABASE CONNECTIE 

Flash kan niet rechtstreeks een verbinding maken met een database. Iedere keer dat flash een 

reeks waarden nodig heeft, roept deze de file connection.php op. Deze file onderscheidt welke 

informatie flash juist nodig heeft door te zien welke waarde er werd gepost met de tag ‘type’.  

 

 

 

 

De php file overloopt vervolgens de corresponderende tabel uit de database en geeft alle 

relevante variabelen in een enkele URL-string terug aan de flash file.12  

 

 

 

 

 

 

 

De file connection.php bevat bovenaan gegevens over de locatie en de naam van de database 

verder ook de inloggegevens om aan de data te kunnen. Indien de database van locatie 

verandert (bijvoorbeeld naar een server van UGent) is dit het enige stukje code waar er een 

verandering moet optreden. Verder zijn de links binnenin de website allen relatief uitgedrukt 

en kunnen de bestanden gewoon verplaatst worden. 

  

                                                      
12

 De PHP-code werd voor de leesbaarheid iets aangepast. De Tabel Wijkwaarden bevat in werkelijkheid 

twee rijen en deze code zou in de URLcode telkens twee maal dezelfde waarde doorgeven. 

var urlReq:URLRequest = new URLRequest ("connection.php"); 

urlReq.method = URLRequestMethod.POST; 

var urlVars:URLVariables = new URLVariables(); 

urlVars.type = 'wijkdata'; 

urlReq.data = urlVars; 

var loader:URLLoader = new URLLoader (urlReq); 

loader.addEventListener(Event.COMPLETE, valuedispatcher); 

loader.dataFormat = URLLoaderDataFormat.VARIABLES; 

loader.load(urlReq); 

$type_request  = $_POST['type'];     

switch ($type_request){ 

     case "log_in": 

             Login();                      break; 

     case "wijkdata": 

              Wijkdata();               break; 

     case "community": 

              Communitydata();   break; 

function Wijkdata() {   

        $query = mysql_query("SELECT * FROM `Wijkwaarden`"); 

        while ($row = mysql_fetch_array($query)) { 

                  $el_Generatie   .= "&el_generatie="  .$row['El_Generatie']; 

                  $el_Gen_Max   .= "&el_gen_max="    .$row['El_Gen_Max']; 

                  $el_Import       .= "&el_import="       .$row['El_Import']; 

                  $el_Woningen .= "&el_woningen="  .$row['El_Woningen']; 

                  $el_Wijk           .= "&el_wijk="            .$row['El_Wijk']; 

                  $wa_Generatie .= "&wa_generatie=" .$row['Wa_Generatie']; 

                  $wa_Gen_Max .= "&wa_gen_max="  .$row['Wa_Gen_Max']; 

                  $wa_Woningen.= "&wa_woningen=".$row['Wa_Woningen']; 

                  $wa_Verlies       .= "&wa_verlies="      .$row['Wa_Verlies']; 

             }   

       $return.=$el_Import.$el_Generatie.$el_Gen_Max.$el_Wijk. $el_Woningen 

       $return.=$wa_Generatie.$wa_Gen_Max.$wa_Woningen.$wa_Verlies; 

       echo $return; 

} 

 

 

private function valuedispatcher(e:Event):void { 

      var elImport: Number  = e.target.data.el_import; 

      var elGeneratie: Number  = e.target.data.el_generatie; 

      var elGenMax: Number  = e.target.data.el_gen_max; 

      var elWoningen: Number  = e.target.data.el_woningen; 

      var elWijk: Number  = e.target.data.el_wijk; 

      var waGeneratie: Number  = e.target.data.wa_generatie; 

      var waGenMax: Number  =e.target.data.wa_gen_max; 

      var waWoningen:    Number  = e.target.data.wa_woningen; 

      var waVerlies: Number  = e.target.data.wa_verlies; 

      update(elImport,elGeneratie,elGenMax,elWoningen 

      ,elWijk,waGeneratie,waGenMaxwaWoningen,waVerlies) 

} 
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III 4.3 FLASHAPPLICATIE 

De flash applicatie werd volledig via code gecreëerd en bestaat uit volgende klassen: 

 

 is de hoofdklasse die alle andere code oproept op het gepaste moment en zelf 

voornamelijk code bevat die ervoor zorgt dat de applicatie steeds alle beschikbare ruimte op 

een acceptabele manier vult ook indien het scherm zeer klein is. 

is een klasse die alle gebruikte lettertypes in de applicatie importeert en een naam 

geeft. De meeste klassen zijn een uitbreiding van deze, zodat de fonts niet telkens moeten 

worden ingeladen. Deze klasse is zelf een uitbereiding van de klasse MovieClip wat een 

standaardklasse is. 

beschrijft de relatieve locatie van 5 elementen van het welkomstscherm die het als 

‘kind’ heeft: sub1.as (Zonnepanelen), sub2.as(energiebalans), sub3.as(warmte), 

sub4.as(competitie) en invoerveld.as(login). Zelf is ze een ‘kind’ van de hoofdklasse en tevens 

een uitbreiding van de klasse fontclip. Verder beschrijft het hoe de ‘kinderen’ bewegen en 

vervormen indien er geklikt wordt. Ze klasse maakt een connectie met de database en geeft 

aan alle ‘kinderen’ de benodigde variabelen door. 

 beschrijft alles wat in de persoonlijke zone gemeenschappelijk is: de achtergrond, 

de titelbalk en 3 instanties van de klasse button.as (Printen, Opties, Logout). Stage2 is een kind 

van stage1 en wordt daar eigenlijk bovenop geplot. Het is eveneens een uitbreiding van de 

klasse fontclip.  

Community.as, Analyse.as, Jaarwaarden.as, Projectie.as en Help.as, komen overeen met de 5 

tabs uit de persoonlijke zone. Ze zijn allen een kind van de klasse Stage2 en een uitbereiding 

van de fontclip-klasse. Ze maken elk hun eigen connectie met de database zodra ze gecreëerd 

worden om hun grafieken goed te tonen. Deze connectie wordt niet hernieuwd bij het wisselen 

tussen tabs maar wel indien opnieuw wordt ingelogd. 

DisplayConverter.as is een klasse die bitmaps in sprites om kan zetten en vice versa. Op die 

manier zijn er voor bitmaps meer mogelijkheden ter animatie. 

Dropbutton.as is een klasse die alles omschrijft wat met de keuzemenu’s te maken heeft. Ze is 

een uitbreiding van button.as en wordt op meerdere plaatsen opgeroepen als kind. 

Faq.as, faqlink.as en faqmark.as zijn klassen die respectievelijk de ‘faq’ zelf, de interne 

hyperlink naar de faq en het icoontje dat duidelijk maakt dat er een faq link is, beschrijven. 

‘Faqlink’ is een kind van ‘faqmark’ en een enkele ‘faqmark’ kan meerdere links bevatten. 

Flash verzamelt al deze files samen met andere ingekapselde zaken zoals afbeeldingen en het 

tekstbestand om er een enkele video van te maken die dan geüpload kan worden naar de 

sitemap. 
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III 4 NON-WEBTOOL 

Het feedbackconcept zoals dit in deel II werd beschreven omvat meer dan alleen de webtool. 

De rekeningsbijlagen dienen een alternatief te zijn voor personen zonder internet. Het 

wijkkrantje en de posters maken eveneens deel uit van het concept en hebben nood aan 

grafieken die verder niet getoond worden. Enkel zo kunnen zij nog interesse opwekken en 

motivatie overdragen.  

III 4.1 UITNODIGINGSBRIEF 

De uitnodigingsbrief is het eerste officiële contact met het feedbacksysteem. Zelf werd ze al 

aangekondigd door posters. De brief moet informeren over wat de feedback juist inhoudt, het 

gebruik van de feedback promoten en tegelijkertijd het wachtwoord en de gebruikersnaam 

overdragen. De brief is geen handleiding van de webtool, deze is zo opgesteld dat ze zichzelf 

uitlegt de eerste keer dat ze geopend wordt. 

De promotie gebeurt uiteindelijk het eenvoudigst door ‘een voorproefje’ te tonen. Vermits er 

nog niets valt te evalueren en er geen besparingen zijn is het tonen van de grafiek ‘jaargebruik’ 

of ‘verwachting’ niet interessant. Volgende zaken uit de webtool worden gebruikt: 

 Gemeenschap: Een grafiek volledig zoals in de tab ‘Gemeenschap’ getoond wordt. De 

vergelijkingsbasis is evenwel de volledige Venningwijk en niet het blok. Dit vermits de 

wedstrijd op dit moment nog niet is ingeleid 

 Profiel: Een grafiek van het gemiddelde elektriciteitsprofiel zoals in de uitbreiding van 

de tab ‘daggebruik’. Het tonen van een werkelijk profiel heeft in een brief minder zin 

vermits deze steeds met vertraging wordt gelezen. 

De uitnodigingsbrief wordt uitgedeeld wanneer er een voldoende grote groep bewoners 1 jaar 

in Venning woont. Dit omwille van het feit dat de grafiek Jaargebruik pas zinvol wordt na een 

jaar meetdata. Nieuwe bewoners moeten minstens 1 maand in Venning wonen vooraleer ze de 

brief krijgen. Het feit dat een grote groep bewoners er 1 jaar woont kan eventueel gebruikt 

worden in de tekst ter promotie. 

“Beste Venningwijkers, intussen woont reeds een grote groep 1 jaar in onze vernieuwde 

ecologische wijk. Om dat te vieren introduceren we een nieuw systeem om samen meer controle 

te krijgen op ons energieverbruik.” 

III 4.2 REKENINGSBIJLAGEN 

De webapplicatie draagt de focus van het feedbacksysteem. Het is flexibel in de informatie die 

het overdraagt maar bereikt niet iedereen. Een bijlage bij de maandelijkse tussentijdse 

rekening moet ervoor zorgen dat ook de personen zonder internet of computer genieten van 

een verhoogde energiefeedback. Deze beslaat vermoedelijk 1 A4 pagina en kan gewoon op de 

achterkant van de afrekening komen. 

De bijlagen mogen gerust een vast patroon vertonen, zo is er een vertrouwdheid met de 

opstelling ervan en kan de opstelling ervan volledig automatisch verlopen. Er wordt gekozen 

uit volgende grafieken: 
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 Competitie: De tussenstand van de wedstrijd wordt elke maand weergegeven. Dit kan 

uiteraard enkel indien de wedstrijd zelf al begonnen is. 

 Gemeenschap: Ook de verhouding van het eigen maandelijks totaal energiegebruik 

versus de anderen van dezelfde blok worden elke maand getoond. Dit kan naast de 

grafiek ‘Competitie’ gezet worden omdat ze beiden over het blok gaan. Indien de 

wedstrijd nog niet van start is gegaan wordt niet met het blok vergeleken maar met 

‘relevante gezinnen’. 

 Profiel: Net als in de uitnodigingsbrief heeft een werkelijk daggebruik geen zin in 

brieven. Echter ook een algemeen gemiddeld profiel werkt niet vermits dit van maand 

tot maand zo goed als niet veranderd. Vermits deze bijlage maandelijks uitkomt is er 

een nog iets grotere focus op het verbruik van de voorbije maand. Er wordt dan ook 

een speciaal maandgemiddeld elektriciteitsprofiel opgesteld voor de rekeningen. 

 Jaargebruik: Deze grafiek is identiek aan deze in de gelijknamige tab. Het is echter 

enkel interessant om het jaargebruik te tonen indien de lezer reeds een jaar in Venning 

verblijft. 

Er wordt voldoende getoond om de personen op de hoogte te stellen, maar er is ook voldoende 

achterwege gelaten om websitebezoeken de moeite waard te laten zijn.  

III 4.3 INLEIDINGSMOMENT 

Ieder jaar wordt er een wijkfeest georganiseerd. Het samenzijn van veel Venning-inwijkelingen  

maakt dat dit een uitgelezen moment vormt om (zeer beknopt) de wedstrijd in te leiden. 

Preferabel neemt deze inleiding enige tijd na de uitnodigingsbrief plaats. Zo zullen een aantal 

mensen reeds vertrouwd zijn met het concept en anderen eventuele vragen kunnen stellen. 

De wedstrijd wordt mondeling toegelicht. Bij deze toelichting moet benadrukt worden dat de 

wedstrijd ludiek bedoeld is en dat het werkelijke doel voor goedkope woning in het 

ecologische aspect zit en voor de inwoners. Indien mogelijk wordt ook de prijs13 getoond die 

het winnende blok zal krijgen.  

Vermits het wijkfeest jaarlijks georganiseerd wordt kan de wedstrijd ook dan geëvalueerd 

worden met een kleine prijsuitreikingceremonie. Het initiële doel van 5% is niet jaar na jaar 

haalbaar en zal elk jaar moeten worden gereviseerd. 

III 4.4 POSTERS 

De Venningwijk is in ruimte beperkt. Er zijn allerhande locaties waar veel mensen passeren en 

waar op gepaste tijden posters kunnen worden opgehangen. Een poster is een medium dat in 

de vlucht wordt opgenomen. Er is slechts ruimte voor één simpele gedachte . Het voordeel van 

een poster is echter dat ze op zo goed als overal kunnen worden gehangen. Een boodschap van 

een poster is nog sterker als het iets zegt over de omgeving van de poster waardoor er een 

makkelijke associatie is. 

  

                                                      
13

 Ik dacht aan een mooie wisselbeker die in de gang kan worden uitgestald 



59 

 

III 4.4.1 PRE-UITNODIGING 

Nog voor de mensen thuis hun officiële uitnodiging krijgen hangen er enkele posters ronde die 

de bewoners nieuwsgierig naar de webtool moeten maken. De bewoners hebben op dat 

ogenblik nog geen toegang hebben tot de persoonlijke zone, maar wel tot de informatie op de 

ontvangstpagina. Dit kan handig uitgebuit worden en zelfs de nieuwsgierigheid verhogen. 

Een eerste strategische locatie is liften. Het is een leuke locatie om iets te lezen te hebben en er 

kan ook een interessante boodschap mee verwikkeld worden: 

“Al de gemeenschappelijke elektriciteitsverbruiken waaronder DEZE LIFT werden vorig jaar voor 

87% door eigen zonnepanelen opgewekt. Halen we dit jaar de 100%? Ontdek het op 

venningverbruik.eu.pn” 

Een andere strategische locatie zijn bomen bij het speelparkje. Ouders die hier even niets te 

doen hebben kunnen wel een iets te lezen willen hebben: 

“In dit parkje staan 8 BOMEN. De hele wijk kent er 36. Maar hoeveel bomen zijn er nodig om 

onze wijk op een duurzame* manier aan warmte te voorzien? Ontdek het op 

venningverbruik.eu.pn.” 

“* duurzaam wil zeggen dat er ieder jaar evenveel hout bijgroeit als dat er weggesnoeid wordt” 

Niet iedereen zal de moeite doen om de website daadwerkelijk op te zoeken, maar het 

voornaamste is dat er al een hint gegeven is van wat gaat volgen. Door het op openbare 

plaatsen te hangen is het mogelijk zelfs een gespreksonderwerp. 

III 4.4.2 WIJKFEEST 

Op het wijkfeest wordt de wedstrijd ingeleid. Om dit moment aan te kondigen worden enkele 

posters opgehangen die focussen op het verbruik van de blokken. Er worden voor elk blok de 

minima en maxima van het jaarverbruik aan energie vermeld. Via dezelfde grafische stijl als in 

‘Gemeenschap’ worden er 3 grafieken gegenereerd die boven elkaar worden uitgezet. 

Personen die de website reeds bezochten kwamen deze informatie over hun eigen blok reeds 

te weten. Deze grafiek dient meer om de 3 blokken tegen elkaar uit te spelen. 

III 4.4.3 PRE-EVALUATIE WEDSTRIJD 

De bomen in het parkje zijn intussen meer dan een jaar onbeplakt geweest. Om de cirkel rond 

te maken komt er een gelijkaardige boodschap als eerst maar nu met een evaluatie erbij van 

wat de besparingen hebben opgebracht: 

“In de hele wijk staan er 36 bomen. De hoeveelheid bomen die vorig jaar nodig waren om de wijk 

op een duurzame  manier van warmte te voorzien, is 3025 bomen . Door onze spaargedrag 

hebben we dit aantal kunnen verminderen met 74 bomen 
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III 4.4.4 WIJKFEEST JAAR 2 

Net zoals er bij de inleiding van de wedstrijd posters hingen, kunnen er tijdens de evaluatie 

van de wedstrijd ook gehangen worden. De personen die de website hebben bezocht of hun 

rekening goed gelezen hebben weten intussen welk de best sparende blok is. Wat echter nog 

nergens is weergegeven is hoeveel individuele gezinnen net hebben gespaard. 

Gelijkaardig als bij de posters bij het eerste wijkfeest worden 3 grafieken van telkens 2 extrema 

van de blokken boven elkaar getoond in het grafische schoentje van de grafiek ‘Gemeenschap’. 

Verschillende is dat nu niet de extrema van de verbruiken van de personen worden getoond, 

maar de extrema van de spaarpercentages. Logischerwijze worden de grootste 

spaarpercentages wel aan de groene kant van de grafiek gezet. 

 

III 4.5 WIJKKRANTJE 

Het wijkkrantje is net als de posters een onpersoonlijk medium. Het is echter een medium dat 

veel rustiger wordt doorgenomen. Er is ruimte voor zaken uit te leggen en eventueel op te 

zoeken. Het is evenwel belangrijk dat het wijkkrantje origineel en interessant blijft. 

III 4.5.1 POST-EINDAFREKENING 

In de webtool worden geen uitspraken gemaakt over de werkelijke kosten, hoewel deze de 

gebruiker wel interesseren. Er worden vergelijkingen gemaakt van het energiegebruik (zie III 

2.3 Gemeenschap) maar niet van hoeveel het sparen voor de mensen kan opbrengen. Dit kan 

verholpen worden door een gelijkaardige figuur als in ‘Gemeenschap’, maar dan met de kosten 

i.p.v. de verbruiken.   

Praktisch mogen in de figuur enkel huizen zitten waarvan de afrekening voor een volledig jaar 

loopt. Zo worden extreem lage en niet relevante waarden geschrapt.  

“Energie sparen is zinvol voor de omgeving, maar het is natuurlijk leuker als het iets opbrengt. Vaste energiekosten zijn 

voor iedereen gelijkaardig. Toch verschillen de elektriciteitsrekeningen binnen onze Venningwijk aanzienlijk. Ontdek 

hoe jouw verbruik verschilt met dat van je buren op: venningverbruik.eu.pn” 

Deze grafiek is ideaal om in het wijkkrantje te plaatsen. Wanneer dit gelezen wordt is men niet 

in haast en kan het een reden vormen om nog even de eigen factuur erbij te halen om de twee 

zaken te vergelijken. De timing ervan is dan ook best zo dicht mogelijk na een eindafrekening 

zodat men hier niet te ver moet achter zoeken. 

III 4.5.2 TUSSENDOOR 

Het wijkkrantje hoeft niet steeds rechtstreeks te maken hebben met het feedback. 

Verschillende zaken kunnen het ecologisch bewustzijn stimuleren. Enkele ideeën: 

 Actualiteiten die met energie te maken hebben 

 Interview met de beste spaarder van de maand en wat deze ervoor gedaan heeft 

 Informatie over de centrale generator en/of diens brandstof en waarom deze duurzaam 

valt te noemen hoewel deze toch CO2 uitstoot. 

 Reclame voor audits 
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III 4.5.3 POST-EVALUATIE WEDSTRIJD 

Na de evaluatie kan de gespaarde energiehoeveelheid ook eens in een ludiek opzicht worden 

geplaatst. Zoals al meermaals gezegd is kWh geen intuïtieve eenheid. In het krantje kan een 

artikel komen met dit verbruik uitgedrukt in andere, tot de verbeelding sprekende, ludieke, 

eenheden. 

De hoogte die de spaceshuttle met deze startenergie kan halen, de hoeveelheid kriekentaarten 

dat een persoon moet opeten om evenveel energie binnen te hebben, … 

III 4.6 TIMING 

Een volledig plan kan niet opgesteld worden zolang de data van het wijkfeest en de 

eindafrekening niet gekend zijn. Daarom zullen hier vooral de relatieve bepalingen worden 

besproken. Het eerste contact zal gelegd worden met posters ( III 4.4.1 Pre-uitnodiging) in het 

parkje en in liften zo’n 1 à 2 weken voordat de uitnodigingsbrief  met de inlogdetails wordt 

verstuurd. Zoals vermeld valt de uitnodiging best wanneer er voldoende mensen een jaar in 

Venning verblijven. De maandelijkse rekeningsbijlagen zullen vanaf dan beginnen.  

 

FIGUUR 28: TIMING START WEBAPPLICATIE 

Totdat de wedstrijd wordt ingeleid zal op de webtool het deel ‘Competitie’ op de 

ontvangstpagina niet getoond worden. Eveneens tonen vanaf dan de rekeningsbijlagen ook de 

wedstrijdtussenstand. Op het wijkfeest zelf worden enkele posters (zie III 4.4.2 wijkfeest) 

opgehangen. 

Een jaar later is er de evaluatie van de wedstrijd en de start van een volgende. Reeds voor deze 

evaluatie hangen in het parkje enkele posters(zie III 4.4.3 Pre-Evaluatie Wedstrijd) op en ook 

bij het tweede wijkfeest worden er posters gehangen(zie III 4.4.4 Wijkfeest jaar 2). Het 

wijkkrantje zal achteraf ook een eigen evaluatie maken (zie III 4.5.3 Post-Evaluatie wedstrijd). 

Dit laatste hoeft uiteraard niet per se exact 2 weken na het wijkfeest. 

 

FIGUUR 29: TIMING WEDSTRIJD + EVALUATIE 

Van het wijkkrantje zijn er nog veel dingen mogelijk. ‘III 4.5.2 Tussendoor’ vermeld 

verschillende artikels die in de loop in het wijkkrantje eens besproken kunnen worden. Ook 

kan na de eerste eindafrekening het economische eens benadrukt worden. 
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III 4.7 OPMAKEN GRAFIEKEN 

Alle grafieken die in de webapplicatie voorkomen kunnen automatisch voor alle gebruikers 

worden geëxporteerd indien wordt ingelogd via een gebruiker met machtigingen. Deze komen 

van pas indien de rekeningsbijlagen of de uitnodigingsbrief moeten worden opgesteld. Van 

andere zaken is er wel data beschikbaar, maar zijn de grafieken niet uitgewerkt. Deze moeten 

nog opgemaakt worden. 

III 5 FORMULES 

In de feedbacktool worden vele uitkomsten gebruikt en gepresenteerd. Echter er zijn een 

aantal complicerende zaken. Een schrikkeldag voegt 0,3% aan een jaar toe en 

uurverspringingen zorgen voor 0,1% meer of minder tijd op een maand maar deze vallen in het 

niets tegenover invloeden van het weer. Verder moeten formules rekening houden met een 

mogelijk fluctuerend aantal huishoudens. 

III 5.1 TEMPERATUURSMODEL EN CORRECTIEFACTOREN 

Iedere keer dat een jaar met een voorgaand jaar wordt vergeleken moet er een correctie 

gebeuren om de vergelijking eerlijk te maken. Deze correctie kan op twee manieren gebeuren, 

wat in ‘II 5.9 Correctiefactoren’ reeds besproken werd. In Venning zal mogelijk met de 

computermethode gewerkt worden. De correctieformule is hoe dan ook nog niet vastgesteld 

en zal door de UGent nog moeten worden gekozen.  

Welke zaken er gecorrigeerd dienen te worden zijn al wel gekend. Na 1 jaar moeten de 

waarden van dagelijke totaalgebruiken gecorrigeerd worden naar het klimaat van het jaar erop. 

Hierbij mogen eventueel de elektriciteitsgebruik weeronafhankelijk worden versteld. Deze 

informatie wordt gebruik om het totaalgebruik van 2 verschillende jaren in 1 plot te tonen 

terwijl de meest recente data niet gecorrigeerd is. Het niet corrigeren ervan zorgt ervoor dat 

deze data nog steeds consistent is met de andere grafieken. De andere zaken die een correctie 

vergen zijn de wedstrijdformule en de tab ‘Verwachting’. Voor deze zaken zijn geen echte 

waarden nodig maar enkel een spaarpercentage. 

III 5.2 WEDSTRIJD 

De wedstrijd tussen de verschillende blokken moet een eerlijke uitdaging zijn tussen de 

verschillende blokken. Om het spanningselement te bewaren moet de formule ervoor zorgen  

dat niet elk jaar dezelfde winnaar uit de bus komt. Dit wordt bekomen door niet het absolute 

verbruik trachten te minimaliseren maar een relatief spaarpercentage. Zo kunnen blokken met 

verschillend aantal bezette woonsten onderling vergeleken worden. Bovendien is 

spaarpercentage een positief getal: hoe hoger hoe beter. Dit is visueel makkelijker voor de 

stellen dan iets wat zo klein mogelijk moet gehouden worden. 

Vermits de bekomen waarde een grootte heeft van enkele percenten, dient  tevens rekening 

gehouden te worden met schrikkeldagen. Een schrikkeldag wordt vergeleken met de dag 

28februari van het jaar ervoor. De formule ziet er ongeveer zo uit:  
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Waarin 

       (i) en      (i) de gecorrigeerde totale energiegebruiken op datum i van 

respectievelijk vorig jaar en dit jaar zijn. 

 Begindatum de datum is dat de (nieuwe) wedstrijd is begonnen 

 #vorig(i) en #dit(i) het aantal bezette woonsten voorstelt op datum i van respectievelijk 

vorig jaar en dit jaar. 

    een factor is gelijk aan
        

      
 bij een schrikkeljaar en 1 indien het dat niet is. 

Voor het correct werken doet het er niet toe naar welke temperatuur de energiegebruiken 

gecorrigeerd worden. 

III 5.3 VERWACHTING 

Bij verwachting wordt een projectie gedaan naar de eindafrekening toe van zowel het 

elektriciteitsgebruik als van het warmtegebruik. Dit wil zeggen dat er een waarde is van het 

werkelijke gebruik en een waarde van een voorspeld toekomstig gebruik tot aan de rekening. 

De voorspelling van het elektrisch verbruik is gelijk aan het verbruik van het voorgaande jaar 

verminderd met het elektrisch spaarpercentage. De voorspelling van het warmte verbruik moet 

eerst het voorgaande jaar corrigeren naar een standaardjaar. 

                                                             

                                                                          

Met  

              het percentage elektriciteit dat in de woning gedurende de laatste 30 dagen 

minder werd verbruikt dan dezelfde 30 dagen in het voorgaande jaar. 

                het percentage warmte dat in de woning gedurende de laatste 30 dagen 

minder werd verbruikt dan dezelfde 30 dagen(gecorrigeerd) in het voorgaande jaar. 

Het spaarpercentage van warmte kan gedurende de zomer hoger anders liggen dan in de 

winter door een hoger relatief belang van het warmwatergebruik. Dit lijdt echter slechts tot 

kleine afwijkingen en behoeft geen correctie. De formule zal steeds beter zijn naarmate de 

afrekening nadert. 

Voor een nieuwe bewoner is er geen vergelijkingsbasis om de formule mee te maken. In dit 

geval zullen gemiddelden van andere gezinnen uit hetzelfde type woning gebruikt worden om 

zowel de komende periode te schatten als om het spaarpercentage mee te berekenen.  
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III 5.4 OMZETTINGEN 

In de webtool worden standaard waarden in kWh getoond. De tab ‘verwachting’ bevat echter 

de uitbreidingsmogelijkheid het ook in bomen uit te drukken. Ook het onderdeel ‘Warmte’ op 

de ontvangstpagina gebruikt een boomaantal maar dan in hectare en een tonnage 

houtsnippers. Om deze zaken te kunnen omzetten zijn omzettingsfactoren nodig. Uit 

(Croome, 2009) halen we volgende geschatte waarden: 

 3500 kWh energie per Ton houtsnippers 

 360 m³ houtsnippers per hectare 

 300 kg/m³ voor de bulk densiteit van houtsnippers 

 2400 bomen per hectare 

Hoeveel ton houtsnippers er werkelijk worden gebruikt kan ook uit de aankooppapieren 

worden gehaald. Dit wordt echter minder frequent geüpdatet waardoor afbraak gedaan wordt 

aan de continuïteit van de webtool updates. Het is tevens ook mogelijk dat de leverancier 

cijferwaarden heeft voor bovenvermelde zaken, die meer op België van toepassing zijn. 
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III 6 DATABASE 

Alle numerieke gegevens die in de applicatie worden weergegeven komen uit een mySQL-

database die (voorlopig) gehost wordt door fdb2.freehostingeu.com. Deze database staat los 

van de database in de venningwijk zelf en wordt ingevuld via nog niet ontwikkelde software. 

De database is zo opgesteld dat de meeste zaken uit de applicatie slechts informatie uit 1 tabel 

nodig hebben. 

 

III 6.1 TABELLEN OVERZICHT 

 

Er zijn 2 tabellen die gegevens bijhouden over de Gebruikers. De tabel ‘Gebruikers’ houdt de 

inloggegevens bij van de gebruikers alsmede het ID van de woonst die deze betrekt. Er worden 

geen wachtwoorden rechtstreeks in de database opgeslagen omwille van de veiligheid.  

 De kolom ‘type’ duidt de machtigingen aan van de gebruiker. Een gemachtigde 

gebruiker kan inloggen en van ALLE gebruikers de grafieken afdrukken. Dit om het 

sturen van de brieven te vereenvoudigen. 

 

 

TABLE 1: GEBRUIKERS 

De andere tabel die algemene gegevens bijhoudt over de gebruikers is de tabel ‘Presets’. Deze 

bevat voornamelijk gegevens om uit te maken wie met wie moet worden vergeleken in de tab 

‘Gemeenschap’.  

 De kolom ‘Taal’ heeft voorlopig nog geen functionaliteit maar kan die wel krijgen 

indien de applicatie vertaald wordt in het Engels.  

 De kolom ‘Toegevoegd’ bepaald met welke data rekening moet worden gehouden. 

Indien een nieuwe gebruiker in een voorheen bezette woonst kon wonen dient dus 

enkel deze datum te worden geüpdate.  

 Permutatie bevat informatie over hoe de gebruiker de applicatie wenst te zien. Dit blijft 

NULL zolang deze niets in de opties heeft veranderd. 



66 

 

 

TABLE 2: PRESETS 

De gebruikersgegevenstabellen zorgen vooral voor het goed werken van de code. De meeste 

andere tabellen bevatten allen data die rechtstreeks worden weergegeven in de applicatie. Het 

eerste contact heeft men waarschijnlijk met waarden uit de tabel ‘Wijkwaarden’. Deze bevat 

alle gegevens om in de ontvangstpagina de elementen ‘Zonnepanelen’, ‘Warmte’ en 

‘Energiebalans’ te creëren. Dit is tevens de tabel die in het deel ‘III 3.2 Database connectie’ 

werd opgevraagd.  

 Alle waarden zijn uitgedrukt in kWh. 

 Wa_Gen_Max moet een ander getal zijn in elk seizoen. Conform met wat in ‘III 2.2 

Ontvangstpagina’ gezegd werd. 

 

TABLE 3: WIJKWAARDEN 

De delen ‘Zonnepanelen’ en ‘Warmte’ tonen buiten de zuivere waarden ook omzettingen. Om 

deze ‘Omzetting’ iets toegankelijker te maken werden de waarden hiervoor in een aparte tabel 

gezet. 

 

TABLE 4: OMZETTING 

 Het enige element uit de Ontvangstpagina dat volledig zijn eigen tabel heeft is deze waarin de 

tussenstand van de competitie verkondigd wordt. De corresponderende tabel ‘Blokwaarden’ 

heeft nog andere vrije velden die enkel opvraagbaar zijn door een gemachtigde gebruiker. Deze 

dienen om alternatieve grafieken te genereren in het wijkkrantje of om een artikel te maken 

met de beste spaarder. 

 Al de waarden gelden vanaf dat de wedstrijd is ingegaan 

 Spaarpercentage dient te worden berekend zoals het beschreven is in ‘III 5.2 Wedstrijd’ 

 Warmte en Elektriciteit hebben als eenheid kWh 

 Wa_besp en El_besp worden gelijkaardig berekend als spaarpercentage 

 Wa_koploper en El_koploper bevat het ID van de beste spaarder van het blok e.g. ‘A-1-1’ 
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TABLE 5: BLOKWAARDEN 

De tabel ‘Community’ bevat rechtstreeks van alle woonsten het elektriciteit- en 

warmtegebruik in kWh. In de beginsituatie toont de tab ‘gemeenschap’ enkel het 

totaalverbruik van de voorbije maand. De gebruiker kan in de opties extra keuzes krijgen maar 

ook daar zal hij, om veiligheidsredenen, geen dagverbruik kunnen zien. Enkel indien er een 

mechanisme is toegevoegd voor afwezigheidsdetectie kan deze optie alsnog ingeschakeld 

worden. 

De communicatie tussen flash, php en de database verloopt hier ook iets anders. Flash zegt aan 

php welke grafiek het wil hebben, php vraagt eerst aan de tabel ‘Presets’ om de juiste ID’s te 

hebben, vervolgens vraagt php aan de tabel Community om de juiste waarden. In het geval het 

totaal energiegebruik gevraagd werd telt php deze waarden op om het ten slotte naar Flash 

door te sturen. 

 

TABLE 6: COMMUNITY 

De tabel ‘Dagverbruik’ bevat de waarden om zowel het elektriciteitsgebruik (in Watt!) als het 

warmtegebruik van de laatste 24 uur te zien. 

 De kolom ‘DateTime’ wordt in onderstaande figuur elke 10 minuten geüpdatet. Voor de 

correcte werking van de applicatie doet deze updatefrequentie er niet toe en kan deze 

zelfs irregulier zijn zonder de grafiek te schaden. De horizontale aslabels op de grafiek 

stemmen overeen met de tijd die hier vermeld wordt er kan dus geen TIMESTAMP 

functie gebruikt worden om deze kolom te vullen vermits de server een andere 

uurrekening heeft dan België. De selectie van 24 uur gebeurt op basis van het laatste 

tijdstip dat met de ID overemt en er daar één dag van af te trekken. 

Zomeruurverspringingen geven gedurende een uur een zaagvorm in de grafiek. 

Winteruurverspringingen geven een rechte lijn in de grafiek. 

 El_Gem is de kolom die in de applicatie gebruikt wordt en is het jaargemiddeld profiel 

 El_Gem_Maand is een kolom die bij de rekening gebruikt wordt en neemt elke maand 

een ander profiel aan 

 De kolom ID bevat ook nog de namen ‘P25’ en ‘P75’. Deze bevatten de 25- en 

75percentiel van heel de Venningwijk 



68 

 

 
… 

 

TABLE 7: DAGVERBRUIK 

De tabel ‘Jaarverbruik’ bevat informatie over de laatste 1,5 jaar. De applicatie is zeer flexibel 

om met niet volledige data te kunnen omspringen. 

 De kolom Dagverbruik bevat het totaal verbruik op een hele dag in kWh 

 De kolom DagverbruikCorrectie wordt ingevuld een jaar nadat dagverbruik wordt 

ingevuld. Het is het jaargebruik gecorrigeerd naar de omstandigheden van de dag één 

jaar later. 

 Ook hier kan ID de waarden ‘P25’ en ‘P75’ aannemen om dezelfde redenen als bij 

dagverbruik. 

 
… 

 
… 

 

TABLE 8:JAARVERBRUIK 

De laatste tabel die gegevens bevat om weer te geven is ‘Projectie’. 

 El_Vorig en Wa_Vorig zijn de waarden in kWh die op de vorige afrekening stonden, of 

0 indien er nog geen rekening is geweest 

 El_Dit en Wa_dit worden bereken zoals vermeld in ‘III 5.3 verwachting’ 

 

TABLE 9: PROJECTIE 

Er zijn nog twee tabellen die gegevens bijhouden om de sterke en zwakke punten van de tool 

bij te houden. De eerste (KlikCount) houdt gewoon van elke knop het aantal clicks bij. Dit is 

inclusief de knoppen die naar faq delen verwijzen. Uiteraard wordt de knop ‘Gemeenschap’ 

enigszins benadeeld vermits deze iedere keer bij het inloggen getoond wordt. De tweede tabel 

(Sessiedetails) houdt van elke gebruiker een gedetailleerd schema bij van sessie nummer 

1,2,5,10,20 en 100. Het is onnodig om alle Sessies volledig bij te houden. Deze nummers moeten 

duidelijk maken of er een evolutie in het gebruikersgedrag is. 
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TABLE 10: KLIKCOUNT  TABLE 11: SESSIEDETAILS 

III 6.2 ACTIES 

III 6.2.1 UPDATEN 

Alle displaygegevens in de database moeten voor een optimale werking best elke 24 uur 
geüpdate worden. De gegevens van het daggebruik zijn interessanter indien deze frequenter 
worden geüpdatet.  De meeste gegevens worden op de corresponderende plaats vervangen. 
Enkel voor de tabellen ‘Dagverbruik’ en ‘Jaarverbruik’ kunnen de nieuwe gegevens simpelweg 
aan het eind worden toegevoegd.  

Indien enkele zaken geüpdate kunnen worden met een frequentie van 5 minuten, dan kan 

‘El_Generatie’ in de tabel ‘Wijkwaarden’ aangepast worden naar de energieproductie van het 

moment zelf (in kW) in plaats van de productie van de vorige 24 uur. Zo is er iets waarvan de 

bezoekers meteen kunnen zien dat de website up-to-date is. 

III 6.2.2 DATABASE/WEBSITE VERPLAATSEN 

Een website of een database verplaatsen lijkt een omslachtig iets. Voor de website heeft het 
verplaatsen van de database weinig gevolg. Enkel bovenaan in de file ‘Connection.php’ moeten 
de connectiegegevens aangepast worden. Het verplaatsen van de database kan door de tabellen 
afzonderlijk te exporteren en terug te importeren. 

Het verplaatsen van de website zelf vergt een behoud van de onderlinge structuur in de 

sitemap maar er is niets dat naar ‘venningverbruik.eu.pn’ absoluut refereert. 

III 6.2.3 NIEUWE PERSONEN TOEVOEGEN 

Indien nieuwe personen worden toegevoegd moeten de daggebruiken van de vorige gebruiker 
worden verwijderd. Voor het jaargebruik is het in principe voldoende om de Kolom 
‘Toegevoegd’ in de Tabel ‘Presets’ te updaten.  

Indien een gebruiker  van één woonst naar een andere verhuisd dan is deze in principe zijn 

voorgaande gegevens kwijt. Dit kan evenwel verholpen worden door in alle tabellen op alle 

velden, het vorige ID te veranderen door het nieuwe ID 

III 6.2.4 DATABASE OPRUIMEN 

De Tabellen ‘Jaarverbruik’ en ‘Dagverbruik’ accumuleren gegevens. Van het Jaarverbruik 
worden nooit meer dan 1,5 jaar aan gegevens gebruikt en van het dagverbruik nooit meer dan 
de laatste 24 uur. Met de primary key moet geen rekening gehouden worden de tabellen 
worden beide voldoende geïndexeerd om snel de juiste dingen terug te vinden. 
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IV  CONCLUSIE THESIS  

IV 1 KRITISCHE REFLECTIE 

Deze thesis bestond uit 3 delen. Een eerste deel waarin een brede maar toch in omvang 

beperkte literatuurstudie gemaakt werd over energiefeedback. Een tweede deel dat praktische 

aspecten uit de literatuur bundelt en toepast op een concreet project. En een derde deel dat de 

uitwerking van het project omschrijft in detail.  

Globaal gezien brengt deze thesis geen eigen onderzoek mee. De literatuurstudie bundelt 

zaken die voorheen nog niet samengebracht waren tezamen met ook enkele zeer recente 

onderzoeken. Dit deel brengt ook enkele interessante onderzoeksvragen voort. Het tweede 

deel is interessant voor feedbacksysteemontwikkelaars maar is eveneens niets nieuw. Het 

derde deel is praktisch zeer relevant en vermoedelijk het meest waardevolle deel uit de studie. 

Hoewel in deze thesis geen eigen onderzoek wordt gevoerd, wordt de deur naar een komend 

onderzoek open gezet. Hierbij zijn er twee mogelijkheden. Er kan voor gekozen worden om 

bepaalde delen van de feedback voor bepaalde personen ontoegankelijk te maken en dus de 

relatieve impact van deze delen bekijken. Het nadeel is hierbij dat dit voor de gebruikers zelf 

‘oneerlijk’ kan zijn in het aspect van de wedstrijd. Een tweede mogelijkheid is om alle 

gebruikers de volledig bedoelde toegang te geven. De webtool houdt zelf bij welke zaken, door 

wie, het meest worden bekeken en stelt zelf gebruiksprofielen op. Aan de hand daarvan kan 

gezien worden welke zaken het populairst zijn. Deze profielen kunnen ook gecorreleerd 

worden met de spaarresultaten om te zien welke delen het effectiefst zijn. Ook kan gekeken 

worden of gebruiksresultaten significant beïnvloed worden door de spaarwedstrijd. 

Het onderzoek zal hoe dan ook interessante resultaten geven vermits er weinig onderzoeken 

zijn over sociale woonwijken en nog minder over sociale woonwijken met lage energie 

woningen. Maar het voornaamste aspect zijn het redelijk grote aantal woonsten, de gelijkenis 

tussen deze woonsten en het feit dat studies over langere termijnen kunnen gebeuren. 

IV 2 VERDERE ONTWIKKELINGEN 

Het uitvoerende deel van deze thesis focuste zich enerzijds op de code binnen de webtool en 

een eigen database. Zoals in III 6 Database staat aangegeven is de verbinding tussen de 

webdatabase en de venningdatabase nog volledig uit te werken. Deze verbinding is geen 

zuivere selectie van data maar moet deze data ook verwerken. Het is mogelijk dat de 

webdatabase om praktische redenen nog moet uitbreiden om deze verbinding in stand te 

brengen. Verder zijn ook de zonnepaneelmeters voorlopig nog niet aangesloten met de locale 

database. 

Een ander werk is het creëren van de zaken die in ‘III 4 NON-webtool’ werden voorgesteld. 

Niet alles wat hier werd voorgesteld moet ook noodzakelijk worden uitgevoerd. De essentiële 

zaken zijn vooral de uitnodigingsbrief, het inleidingsmoment en de rekeningsbijlagen. Posters 

en wijkkrantartikels zijn optioneel maar toch nuttig.  Er mogen ook andere posters of 

wijkkrant artikels worden gemaakt, zolang de timing en de keuze ervan klopt. 

Kleinere zaken die nog moeten gebeuren zijn: 
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 de faq-antwoorden  aanpassen. De brandstof corrigeren, … 

 De websitehost aanpassen. De huidige host laat een verkeer van 4G per maand toe wat 

wil zeggen dat de website slechts zo’n 4000 keer kan worden geopend. 

 Een domeinnaam kopen. De huidige extensie (.eu.pn) is niet echt professioneel maar 

wel gratis 

Verder zijn er een aantal zaken in de webtool niet vervat zitten omwille van praktische 

redenen en die in de toekomst misschien wel nog kunnen uitgevoerd worden: 

 Formule voor vakantiedetectie. Personen die op reis zijn kunnen best niet in de 

feedback meegeteld worden. Enerzijds omdat de webtool geen aanleiding mag geven 

tot inbraken. Anderzijds omdat de vergelijking gewoon niet eerlijk opgaat en dus zijn 

nut verliest. 

 Voorlopig wordt voor elektriciteit een algemeen profiel en een maandgemiddeld profiel 

opgesteld. Een andere opsplitsing kan zijn om een weekprofiel en een weekendprofiel 

op te stellen. Het gedrag in het weekend is voor veel mensen grondig verschillend dan 

dat in de week. 

 Een handige functie voor het uittesten van verbruiken van individuele apparaten is een 

‘Live elektriciteit stream’. Dit vereist echter een volledig andere aanpak van de manier 

waarop data gecommuniceerd wordt naar de locale database 

 In een verdere toekomst kunnen personen misschien hun elektriciteitsgebruik 

opgesplitst zien naar de apparaten toe door middel van automatische desaggregatie. 

Verder kan de focus op energiegebruik na enkele jaren vermoedelijk zijn charme verliezen. Het 

is dan een uitgelezen moment om iets anders te introduceren en bijvoorbeeld een campagne 

om het waterbewustzijn te verhogen. Op termijn krijgen we dan een gemeenschap die zich op 

alle vlakken ecologisch bewust is en zich daar ook naar gedraagt. 

IV 3 DANKWOORD 

Er rest mij nog enkel de gepaste personen te bedanken. Vooraleerst aan mijn promotor Prof. 

Dr.Ir. Arch. A. Janssens die bijzonder open stond voor frequente contactmomenten, aan mijn 

thesisbegeleidster Ir.Eline Himpe die altijd het positieve werk zag en aan wie ik het grootste 

deel van mijn bronnen en testdata te danken heb en aan mijn begeleider Ir.Marc Delghust die 

een onuitputtelijk bron van praktische ideeën was. 

Verder dank ik ook Wim Paps voor praktische info over de connectiemogelijkheden, Judith 

Van Campen om de website grafisch in een nieuw schoentje te gieten, Jan Van Campen om 

deze thesis na te lezen en Lize van Haverbeke voor het opzoeken van de term ‘transtheoretisch 

model van gedragsveranderingen’. 

Het was niet altijd even gemakkelijk. Buiten over feedback zelf, heb ik veel kennis moeten 

opdoen over werkingen van websites, databasen en flash zelf. Maar het mogen bijdragen aan 

een duurzaam project dat effectief wordt uitgevoerd was steeds een grote motivator. Nu kan ik 

alleen nog maar hopen dat het project een gunstig verloop kent. 

Matthias Van Campen, 

8 augustus 2013 
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BIJLAGE A: FAQ LIJST 

Volgende vragen komen zeker voor in de faq-lijst. De antwoorden ervan moeten nog aangepast 

worden. Buiten standaard antwoorden wordt er ook verwezen naar externe links 

 Hoe wordt kWh omgezet in het aantal bomen? 

 Welke posten zitten er in het gemeenschappelijke elektriciteitsverbruik? 

 Hoeveel ecologischer is de biomassa verbrander tegenover standaard verwarming? 

 Is onze warmtecentrale echt CO2 neutraal? 

 Hoe zit de wedstrijdformule ineen? 

 Waarom worden er slechts 10 ‘huizen’ getoond? 

 Wat is ‘gecorrigeerd verbruik’? 

 Waar kan ik zien hoeveel mijn energie gaat kosten? 

 Kan ik het verbruik oproepen van specifieke dagen? 

 Hoe gebruik ik de tool het best? 

 Hoe kan ik zien welke apparaten het meest verbruiken? 

 Wat gebeurt er als ik op vakantie vertrek? 

 Hoe gebeurt de voorspelling? 

 


