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Goed Voorbeeld Doet Goed Vol-
gen. Zo heet het project in 
Ooststellingwerf. Andere noor-

delijke gemeenten startten al eerder 
soortgelijke programma’s. Assen en Gro-
ningen bijvoorbeeld. Ooststellingwerf 
slaat nu dus dezelfde richting in. Maar 
dat wordt niet met ‘goed volgen’ 
bedoeld. Wat dan wel? ‘De drang naar 
energiebesparing moet zich als een posi-
tief virus onder de bevolking versprei-
den,’ verheldert wethouder Jan Henk 
Veenhouwer.

Idealisme
Het antwoord op de ‘hoe-vraag’ komt 
uit Fryslân. Uit Ooststellingwerf. Fochte-
loo, om precies te zijn. Daar woont Pas-
cal van den Bosch (46). Jaren werkte hij 
in de top van IT-bedrijf CMG. Hij was er 
onder meer verantwoordelijk voor ‘ener-
gie en nutsvoorziening’. Vanuit Gronin-
gen gaf hij op het hoogtepunt leiding 
aan 3000 medewerkers, op 17 vestigin-
gen binnen en buiten Nederland. Met 
de groei van dat bedrijf, kwam ook de 
verwijdering. Van den Bosch zag colle-
ga’s die alleen nog maar uit waren op 
winstbejag. Dat is nooit zijn drijfveer 
geweest. ‘Ik ben idealistisch, wil mensen 
helpen. Dat zit in mij.’ 

Dus wilde hij in 2002 voor zichzelf 
beginnen. Nou ja, samen met Jeroen 
Jansen, die ook bij CMG werkte. Doel: 
gewone mensen in staat stellen om zelf-
standig met energie om te gaan. ‘Inmid-
dels bestaat iNRG, ons bedrijf, uit vijf 
aandeelhouders, experts die allen het-

zelfde ideaal delen. Verder hebben we 
een studentencoöperatie opgericht: 
SAMEEN. De studenten ondersteunen 
bedrijven en consumenten met slimmere 
omgang met energie en ze helpen ons 
systeem uit te rollen.’
 
Power ‘out of’ the people
Dat systeem bestaat uit een kastje, een 
soort minicomputer, de I-CE (I see). Met 
software die eenvoudig op de laptop of 
pc thuis wordt geïnstalleerd. ‘Zonder 
kostenverhogende extra’s,’ legt Van den 
Bosch uit. Dus geen extra beeldscher-
men of zogenaamd gratis iPads die je 
niet nodig hebt en uiteindelijk drie keer 

terugbetaalt. Daardoor houden we de 
kosten laag. Alles opgeteld: eenmalig 
E179. Inclusief ondersteuning en instal-
latie door de studenten.’

Het kastje, dat thuis aan de netwerkrouter 
wordt gekoppeld, slaat gasdata per uur op 
en stroomdata per kwartier. Deze data is 
alleen beschikbaar voor de klant. Niet 
voor het energiebedrijf. ‘Daarmee geven 
we de controle eerst terug aan de men-
sen. Data is macht en heeft waarde. De 
energiebedrijven zouden eigenlijk voor je 
verbruiksgegevens moeten betalen. Dat 
gaat op termijn ook gebeuren, verwacht 
ik. Mensen gaan het spelletje doorzien.’

Dertig inwoners van ooststellingwerf besparen binnenkort flink op hun energieverbruik. Ze Doen 
mee aan een speciaal project, waarbij Zij Zelf inZicht krijgen en Zelf besparen. ZonDer tussenkomst 

van Datahongerige energiemaatschappijen.
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Het I-CE-programma op de huiscompu-
ter toont om de 10 seconden het actuele 
energieverbruik. Door alle apparaten uit 
te schakelen en er steeds een aan te 
doen, wordt niet alleen het verbruik per 
apparaat zichtbaar, de computer laat 
ook de kosten van dat verbruik zien. 
Energieslurpers komen zo bijvoorbeeld 
aan het licht. Verder kunnen zonnepa-
nelen en windmolens aan het systeem 
worden gekoppeld, waarbij zelfopge-
wekte energie en de opbrengsten daar-
van worden getoond. 

Eerst inzicht, dan 
gedragsverandering
‘Al die data leidt tot inzicht. En dat 
inzicht leidt tot gedragsverandering. Dat 
gaat automatisch. Het is een soort sport. 
Mensen zullen eerder overstappen naar 
een andere, goedkopere energiemaat-
schappij, eerder overgaan op zonne- en 
windenergie en eerder oude energieslur-
pende apparatuur vervangen door zuini-
ge varianten. Ze zullen de cv lager zet-
ten, minder snel kiezen voor de wasdro-
ger en de was vaker buiten hangen. De 
I-CE stelt daarmee iedereen in staat op 
een rationele manier de balans tussen 
besparingen en comfort te bepalen’, Dat 
is de stellige overtuiging van Van den 
Bosch.

Consumenten die het I-CE-systeem 
gebruiken, besparen gemiddeld zo’n 10 
procent aan energie. ‘Maar het kan 
oplopen tot wel 30 procent. Mensen 
hebben vaak geen idee van hun ver-
bruik. Zo kwam ik bij een familie waar 
de tv 24 uur per dag aan stond. Weet je 
wat dat kost? vroeg ik. Ze hadden geen 
idee. Als je niet veel verdient, is dat een 
enorme aanslag op je inkomen. Word 
bewust, verander je gedrag, dan bespaar 
je zomaar een maandsalaris.’
De energierekening van Van den Bosch 
zelf bedraagt nog maar een vierde van 
10 jaar geleden. ‘De eerste stap is over-
stappen naar een andere echt groene 
energiemaatschappij. Daarna ben ik 
naar mijn verbruik gaan kijken en heb ik 
mijn gedrag aangepast. De cv iets lager, 
alle apparatuur die standaard op stand-
by staat uitzetten. Sta eens stil bij de 

elektronische deurbel. Hoe vaak wordt 
er aangebeld? Een keer per week? Die 
heb ik dus vervangen.’

Het iNRG-systeem is feitelijk de slimme 
meter. Slimme meters, die bieden de 
energiebedrijven toch ook aan? ‘Klopt,’ 
zegt Van den Bosch. ‘Maar feitelijk zijn 
het digitale meters. Je krijgt geen inzicht 
in je verbruik per uur, dag of week. Ook 
niet per apparaat. En ze geven geen 
advies. Onze software maakt die meters 
slim.’

Voor de kinderen
Inmiddels draait I-CE bij een kleine dui-
zend Nederlandse huishoudens. Onder 
meer bij de familie Wierenga in Leeu-
warden. ‘Wij betalen al jaren teveel voor 
energie,’ zegt Pieter Wierenga. ‘E220 
per maand. Van de leverancier krijg je 
een keer per jaar een afrekening. Je hebt 
geen idee waar het verbruik precies in 
zit. Toen ben ik op zoek gegaan. Ener-
giemaatschappijen bieden ook slimme 
systemen aan, maar dan vaak in combi-
natie met een abonnement. Dat zag ik 
helemaal niet zitten. Ik wil de baas zijn 
over mijn energiegegevens en onafhan-
kelijk zijn van welke leverancier dan 
ook.’

April vorig jaar haalde Wierenga de 
apparatuur van iNRG in huis. ‘In 
afwachting van de eindrekening betalen 
we nog steeds E220 per maand, maar 
we krijgen zeker geld terug. Ons gasver-
bruik is namelijk met 15 procent 

gedaald en het stroomverbruik met maar 
liefst 20 procent. Het gaat me nu niet 
eens meer zozeer om de kosten. Ik wil 
dat mijn kinderen opgroeien in een 
schonere wereld en bewust zijn van hun 
energiegedrag. Alleen inzicht en bewust-
wording leidt tot een duurzame gedrags-

verandering. Dat probeer ik ze bij te 
brengen.’

Zo roept Wierenga continu dat ze de 
deuren achter zich moeten sluiten. 
’s Nachts gaat het raam niet meer 
wagenwijd open, maar slechts op een 
kier. Ook dan ventileert het huis prima. 
‘We hadden nog een energieverslinden-
de wasdroger uit de jaren 90. Die is nu 
vervangen door een moderne, zuinige, 
die bijna 70 procent minder energie 
vraagt. Hetzelfde geldt voor de wasma-
chine. We wassen nu bijna altijd op 30 
graden. Kan prima met de huidige tech-
nologie. Het wordt schoon en ruikt fris! 
Ook hebben we een nieuwe stofzuiger. 
Niet van 2000 watt. Nergens voor nodig! 
Wij zijn heel anders gaan denken over 
energie.’

Olievlek voor beter milieu
De apparatuur van iNRG kan dus ook 
per huishouden worden aangeschaft, 
maar in Ooststellingwerf heeft de 
gemeente besloten om het in een pro-
ject te verpakken. ‘Het past prima in ons 
milieubeleidsplan, waarbij we in 2016 
10 procent minder C02-uitstoot hebben 
ten opzichte van 2010,’ vertelt wethou-
der Veenhouwer. ‘We zitten overigens al 
op 75 procent van onze ambitie, maar 
alle kleine beetjes zijn natuurlijk meege-
nomen.’

De Ooststellingwerfse gemeenteraad 
stelde E12.000 beschikbaar. Daarmee 
worden de kosten voor apparatuur, 

voorlichting en de ambtelijke ondersteu-
ning gedekt. Twee deelnemers hebben 
zich inmiddels spontaan gemeld. Samen 
met SAMEEN gaan we op zoek naar de 
overige kandidaten. We kijken daarbij 
niet naar inkomen. Het moet een afspie-
geling zijn van de bevolking. Hoge, mid-

den en lage inkomens in de hele 
gemeente.’

De gemeente maakt zelf ook werk van 
energiebesparing. ‘We krijgen binnen-
kort zonnepanelen op het dak van het 
gemeentehuis. In de hal daaronder laten 

we op een scherm zien wat dat concreet 
oplevert. Verder gaan we op de gemeen-
tewebsite tonen hoeveel de deelnemers 
aan het project precies besparen. Moge-
lijk koppelen we er ook nog een compe-
titie aan vast: wie bespaart het meest? 
We hebben hoge verwachtingen. We 

denken dat het project, dat in de lente 
start, zich als een olievlek over de 
gemeente zal verspreiden.’ •
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‘Sta eens stil bij de elektronische deurbel. 
Hoe vaak wordt er aangebeld? Een keer per 

week? Die heb ik dus vervangen’


