
EARN-E PILOT 
Maandrapport Augustus

Hierbij ontvangt u uw maandrapport van augustus 
2021. In dit overzicht vindt u het energieverbruik van 
de community in zijn totaliteit vergeleken met het 
landelijk gemiddelde. Heeft u tijdens het 
aanmeldproces aangegeven dat wij uw gegevens 
mogen inzien dan ontvangt u ook een persoonlijk 
maandrapport.

Elektriciteit

Gas

Als community hebben we met 52 deelnemers 9850,72 
kWh verbruikt. Dit is gemiddeld 189,44 kWh per 
deelnemer, hiermee zitten we 23,14 kWh (11%) onder het 
Nederlands gemiddelde van 212,57 kWh!

Als community hebben we met 46 deelnemers 
657,15 m3 verbruikt. Dit is gemiddeld 189,44 m3 per 
deelnemer, hiermee zitten we 7,38 m3 (34%) onder 
het Nederlands gemiddelde van 21,66 m3!

Gemiddeld hebben onze deelnemers een 
sluimerverbruik1 van 28,14 kWh, dit kost €6,19 per 
maand. Als community verbruiken we voor €321,89 
aan stroom in onze slaap! 

1 Sluimerverbruik is uw stroomverbruik tussen 01:00 en 06:00 
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Bespaartips
Hoe verminder ik sluimerverbruik

Sluimerverbruik is het stroomverbruik tussen 01:00 en 6:00. Het wordt 
sluimer- of sluipverbruik genoemd omdat het vaak niet duidelijk is waar dit 
verbruik vandaan komt en hoe het vermeden kan worden. Veelal wordt 
gedacht dat wanneer apparatuur is uitgeschakeld het geen energie 
verbruikt. Maar dat is niet altijd het geval. Hieronder delen we een 5-tal tips 
om sluimerverbruik zo veel mogelijk te beperken.

Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het 
apparaat niet wordt gebruikt. Gebruik een stekkerblok 
met aan/uit-schakelaar om bijvoorbeeld de computer 
met al zijn randapparatuur op aan te sluiten.

Kies een stand-by killer voor de tv met zijn 
randapparatuur. Ze onderbreken de elektriciteit volledig 
wanneer je de apparaten met de afstandsbediening in 
stand-by zet.

Vervang adapters die veel 
elektriciteit verbruiken door zuinige 
modellen.

Er een aantal indicatoren voor het opsporen van sluipverbruikers:
• De toestellen hebben een digitale klok of andere informatie-aanduiding.
• Als je het toestel uitschakelt, dan blijft er steeds een lampje branden.
• Zelfs als het toestel niet ingeschakeld is, komt er warmte vrij of hoor je 

alsnog een geluid.
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Interview
Community aan het woord

Piet Molenaar uit Krommenie

Waarom besloot u deel te nemen aan de EARN-E Pilot?
In 2023 gaat de regelgeving wijzigen omtrent het terug leveren van energie 
aan het niet. Dit betekent dat je ook zelf anders met het verbruik van 
energie moet gaan omgaan. Ik hoop aan de hand van het werkelijk verbruik 
inzicht te krijgen hoe dat slimmer kan worden aangepakt. 

Wat is uw ervaring tot nu toe?
Een grappige tool. Maar ik mis wel de toegevoegde waarde. We zijn 
inmiddels vier maanden bezig maar ik merk dat ik er weinig naar kijk.
Ik hoop aan de hand van het tooltje meer inzicht te krijgen, mogelijk ook in 
samenspraak met de rest van de community. Ik hoop dat dit gauw gebeurt.
Naar mijn menig draagt de tool nog niet bij aan de verduurzaming van mijn 
woning.

Wat zou u anders willen zien in de pilot?
Ik zou het waardevol vinden om een gezamenlijk leermoment te hebben. 

Wanneer zou uw deelname aan de EARN- E pilot 100% geslaagd zijn?
Zelf ben ik op zoek naar informatie hoe ik het beste vanaf 2023 met de 
opbrengst van de zonnepanelen om kan gaan. Hierin is het van belang dat 
duidelijk is hoe de afrekeningen gaan lopen (maand, kwartaal, jaar) en 
daarnaast tips en trucs te krijgen hoe het verbruik zo optimaal daar op af te 
stemmen.

Andere leden van de community ontmoeten? Kom dan naar het ‘Vrienden 
van Wespark’ event op woensdag 29 september. U kunt zich aanmelden via 
deze link. Tijdens het event leert u Wespark beter kennen en vertellen wij u 

alles over de EARN-E pilot en onze warmtedienst welke volop in 
ontwikkeling is. 
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https://forms.gle/u2Zh47yXtSetXAFo7

