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Studiedag De slimme woning: 

Van toekomstbeeld naar realiteit
Hoe energiezuinig is een slimme woning? Wat is de rol van de 
consument?
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Studiedag De Slimme Woning – workshop 2

Hoe energiezuinig is een slimme woning, wat is de rol 
van de consument?

1. Hoe krijgen we een woning slim, wat moet een 
consument nu doen?

2. Hoe krijgen we draagvlak bij de bevolking?

3. Hoe energiezuinig is een slimme woning?

4. Heeft iedereen een slimme/digitale meter nodig?

5. Is er een rol weggelegd voor elke consument, of 
enkel voor de prosumers?
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1. Hoe krijgen we een woning slim, wat moet een 
consument nu doen?

Consortium:

ENER/C3/2016-554

"Support for setting up a Smart Readiness Indicator for 

Buildings and related impact assessment”

https://smartreadinessindicator.eu/Website:

https://smartreadinessindicator.eu/
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1. Hoe krijgen we een woning slim, wat moet een 
consument nu doen?

Drie dimensies van “Slim” in de context van gebouwen:

1. De mogelijkheid om te reageren op de noden van de 
gebruiker en zijn gedrag te beïnvloeden

Bvb. dashboard met weergave van energieverbruik

2. Automatische sturing en management van het 
gebouw en zijn componenten

Bvb. sturing van zonnewering op basis van de zon

3. De mogelijkheid om in interactie te treden met het 
energiesysteem

Bvb. daling van de elektriciteitsproductie wanneer er 
niet genoeg vraag is in het energiesysteem
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2. Hoe krijgen we draagvlak bij de bevolking?

Voorbeeld: Buurkracht

www.buurkracht.nl

http://www.buurkracht.nl/
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2. Hoe krijgen we draagvlak bij de bevolking?

“Slim” gaat niet enkel over het gebouw, maar ook over 
de interactie met zijn gebruikers

• Slimme/digitale meters geven informatie over 
energieverbruik, energiekosten

• Aangevuld met technieken om gebruikersgedrag te 
veranderen (“Buildings don’t consume energy, people 
do”)

• Bvb. vergelijken met het energieverbruik van buren

• Bvb. “gamification”, apps

• Niet enkel aandacht voor energiebesparing, CO2… Ook 
comfort, gezondheid, veiligheid en andere co-benefits
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3. Hoe energiezuinig is een slimme woning?

Voorbeeld: Rennovates

www.rennovates.eu

http://www.rennovates.eu/
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3. Hoe energiezuinig is een slimme woning?

“Slim” gaat niet noodzakelijk alleen over het gebouw, 
maar ook de interactie met de wijk

• Ver doorgedreven energiezuinigheid niet steeds 
haalbaar/kost-efficiënt voor bestaande gebouwen

• Sluit echter niet uit dat er potentieel is voor deze 
gebouwen als slimme entiteiten in een slim 
energiesysteem

 Slimme meters en slimme installaties kunnen er voor 
zorgen dat alle gebouwen binnen het energiesysteem 
energie flexibel zijn en optimaal functioneren.

http://www.energyville.be/nieuwsbericht/opiniestuk-energiezuinige-gebouwen-
energie-intelligente-gebouwen

http://www.energyville.be/nieuwsbericht/opiniestuk-energiezuinige-gebouwen-energie-intelligente-gebouwen
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4. Heeft iedereen een slimme/digitale meter nodig?
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4. Heeft iedereen een slimme/digitale meter nodig?

Binnen het SRI-onderzoeksproject wordt een catalogus 
opgesteld van mogelijke domeinen en toepassingen 
van “slimheid”

• Zo’n 90tal toepassingen zijn momenteel geïdentificeerd

• Slimme meters zijn één van de mogelijke toepassingen.

 Slimme meters zijn wel een essentiële voorwaarde 
om flexibiliteit en interactie met het energiesysteem toe 
te laten
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5. Is er een rol weggelegd voor elke consument, of 
enkel voor de prosumers?

Voorbeeld: S3C

www.s3c-project.eu

http://www.s3c-project.eu/
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5. Is er een rol weggelegd voor elke consument, of 
enkel voor de prosumers?

Drie rollen volgens S3C

• Smart Consumer

… wilt energie besparen en energiekosten verminderen

… verandert zijn lifestyle tot op zeker niveau

• Smart Customer

… is geïnteresseerd in diensten om “prosumer” te worden 
(zowel energieconsumptie en – productie)

… is een marktpartner die flexibiteit of energieservices 
aanbiedt

• Smart Citizen

… als lid van een “smart city community”
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Bedankt! Meer informatie…

Ighor.vandevyver@vito.be

http://www.energyville.be/

https://vito.be/en/energy

https://smartreadinessindicator.eu/

http://go-refurb.eu/

http://rennovates.eu

http://www.s3c-project.eu/
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