
Energiestrijd voor lokale energie coöperaties 

De Energiestrijd is een wedstrijd met als doel zoveel mogelijk energie te besparen in een 
bepaalde periode. Voor deelnemers is het een leuke manier om energie en geld te 
besparen. Ook worden deelnemers veel meer bewust van hun energieverbruik. Daarnaast is 
het een kans voor coöperaties om zichzelf te presenteren richting de lokale bevolking. Dit is 
goed voor de naamsbekendheid en het levert een kans op om nieuwe vrijwilligers, leden en 
klanten te werven. 
 
 
De energiestrijd kan op een grootschalige (1) en op een kleinschalige 
(2) manier worden georganiseerd:  
 

1  
Organiseer een eigen energiestrijd. 
Een maand lang strijden 2 of 3 
teams tegen elkaar. De coöperaties 
hebben de leiding binnen de strijd.  

2 
Maak gebruik maken van het 
bestaande concept Energy Battle i.s.m. 
gemeenten. Een aantal maanden lang 

strijden meerdere teams tegen elkaar.  

1. Opzet eigen Energiestrijd 
 

In de Energiestrijd gaan 2 of 3 teams (max. 15 mensen totaal) met elkaar de strijd aan om 
zoveel mogelijk energie te besparen in vier weken tijd. De teams bestaan uit inwoners van 
dorpen en steden waar lokale energie coöperaties actief zijn. Aan de hand van de huidige 
meterstanden (gas + elektra) en jaarrekeningen van 2015 wordt bekeken in welke mate er 
een besparing is gerealiseerd per woning. De procentuele besparingen worden per team bij 
elkaar opgeteld. Het team met de hoogste procentuele besparing is de winnaar van de 
energiestrijd. 
 
Met behulp van een energiemonitor, de Wattcher, krijgen de deelnemers inzicht in hun 
huidige elektraverbruik. Elke deelnemer krijgt vier weken lang de Wattcher in huis. 
Daarnaast krijgen deelnemers tips en opdrachten om zoveel mogelijk energie te besparen. 
Om te achterhalen of er een besparing is gerealiseerd is de energienota van vorig jaar nodig. 
Deelnemers kunnen deze nota van gas en elektriciteit invoeren via Wattcher online 
Vervolgens kunnen ze 1 keer per week de huidige meterstanden invoeren. Op basis van deze 
gegevens wordt berekend hoeveel er wordt bespaard. In het onderstaande stappenplan vind 
je een uitleg met verschillende  links naar documenten die jou helpen bij de energiestrijd. 



Stappenplan voor aanpak energiestrijd 
 
Stap 1 – Voorbereiding energiestrijd 
Bepaal wie de energiestrijd organiseert. Maak een planning, bepaal mogelijke startdata 
en begin met het werven van deelnemers.   
 
Stap 2 – Informeren deelnemers 
Mensen die mee doen krijgen tijdens een bijeenkomst uitleg over de Energiestrijd + een 
Wattcher. Wattchers zijn via de Friese Milieu Federatie te verkrijgen (max 15 stuks 
beschikbaar). Meer informatie m.b.t. de Wattcher vind je hier. 
 
Stap 3 – Verzamelen gegevens 
Deelnemers verzamelen jaarrekeningen van voorgaande jaren. In het Wattcher-online 
programma worden deze ingevoerd. Klik hier voor een handleiding. 
 
Stap 4 – Start van de strijd 
De energiestrijd gaat van start. Via e-mail wordt een reminder verstuurd. Wekelijks 
worden meterstanden ingevoerd door deelnemers in het Wattcher-online programma. 
 
Stap 5 – Besparing doorgeven 
Besparingen worden doorgegeven door deelnemers. Via Wattcher-online is de 
besparing terug te vinden. Tussenstanden worden gecommuniceerd naar deelnemers. 
Tussenstanden kun je in dit bestand bijhouden. Tegelijkertijd krijgen ze tips om nog 
meer te besparen. 
 
Stap 6 - Finale 
Na vier weken strijd wordt het winnende team bekend gemaakt. Tijdens een leuke 
avond waar de teams bij aanwezig zijn krijgt de winnaar (en eventueel andere 
deelnemers) een prijs.  Nodig ook bijvoorbeeld een wethouder uit. De pers mag 
natuurlijk ook niet ontbreken. 
  

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/392/stap_1_-_doe_mee_aan_de_energiestrijd_original.docx?1460547516
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/393/stap_2_-_uitleg_voor_bijeenkomst_original.docx
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/393/stap_2_-_uitleg_voor_bijeenkomst_original.docx
https://www.wattcher.nl/nl/producten/wattcher-display/hoe-werkt-de-wattcher/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/394/stap_3b_uitleg_wattcher_online_original.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/397/stap_4_-_de_energiestrijd_is_gestart_original.msg?1460548159
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/397/stap_4_-_de_energiestrijd_is_gestart_original.msg?1460548159
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/397/stap_4_-_de_energiestrijd_is_gestart_original.msg?1460548159
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/394/stap_3b_uitleg_wattcher_online_original.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/394/stap_3b_uitleg_wattcher_online_original.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/394/stap_3b_uitleg_wattcher_online_original.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/400/stap_5_-_meterstanden_energiestrijd_original.msg?1460548204
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/398/stap_5_-_de_tussenstand_original.msg?1460548176
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/398/stap_5_-_de_tussenstand_original.msg?1460548176
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/399/stap_5_-_gegevens_besparing_original.xlsx?1460548191
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/395/stap_5b_-_tips_om_energie_te_besparen_original.docx
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/395/stap_5b_-_tips_om_energie_te_besparen_original.docx
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/395/stap_5b_-_tips_om_energie_te_besparen_original.docx
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/395/stap_5b_-_tips_om_energie_te_besparen_original.docx
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/396/stap_6_-_tips_voor_prijzen_energiestrijd_original.docx
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ndd-2-production/ckeditor_assets/396/stap_6_-_tips_voor_prijzen_energiestrijd_original.docx


2. Energy Battle i.s.m. gemeenten 
 
De Energy Battle is een energiestrijd georganiseerd door het klimaatverbond. 
Gemeenten worden gevraagd om hieraan deel te nemen. Vervolgens gaan 
wethouders, ambtenaren en inwoners met elkaar de strijd aan. De Energy Battle 
wordt georganiseerd op landelijk niveau.  
 
Een energie coöperatie kan aan een gemeente vragen om hieraan mee te doen. De 
coöperatie zorgt voor deelnemers uit de gemeente. De gemeente zorgt voor de 
overige benodigde faciliteiten. Coöperaties komen zo in contact met gemeenten als 
dat nog niet het geval  is. Daarnaast kan een coöperatie zich goed profileren binnen 
de gemeente via de Energy Battle. Voor meer informatie kun je deze website 
bezoeken: http://www.klimaatverbondenergybattle.nl. 

http://www.klimaatverbondenergybattle.nl/

