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Operatie Sluimerstand
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DOELSTELLINGEN
Het energieverbruik
verbonden aan de
sluimerstand terugdringen
Een rationaal
energiegebruik promoten
Het energiebeleid van de
organisatie valoriseren

BESCHRIJVING
De sluimerstand wordt vaak onderschat. Deze actie is bedoeld om te wijzen op het
energieverbruik van elektrische apparaten in sluimerstand en de mensen ertoe
te bewegen de toestellen volledig uit te schakelen. Eerst wordt de werknemers
gevraagd om een overzicht te maken van de punten waar energie verbruikt wordt.
Vervolgens nemen ze deel aan een sessie waar uitgelegd wordt wat de impact is van de
sluimerstand, binnen de ruimere context van het energiebeleid van hun organisatie.

METHODOLOGIE

1.

Communiceer intern over de operatie en leg daarbij goed uit welke stappen zullen
worden doorlopen.

2. Vraag alle deelnemers om op basis van een plan van hun bureau, en volgens het

principe van de ecokaarten, alle punten aan te duiden waar energie wordt verbruikt,
alsook de apparaten in sluimerstand.
Organiseer een infosessie en bespreek, in een informele en gemoedelijke sfeer:
¾¾ De pieken in energieverbruik tijdens de kantooruren, met een specifieke focus op
het energieverbruik van toestellen in sluimerstand;
¾¾ De manieren om het energieverbruik in sluimerstand op te sporen en te meten
met verschillende toestellen (vermogensmeter, enz.).
¾¾ De al geleverde inspanningen om het verbruik terug te dringen.

3. Meet regelmatig het verbruik en houd de resultaten bij in een scorebord om uw
collega’s ertoe aan te zetten hun inspanningen vol te houden.

AANDACHTSPUNTEN
BEHOEFTEN

Communiceer met het personeel duidelijk over de verschillende stappen.
Bezorg duidelijke en eenvoudige bureauplannen.
Stel meettoestellen ter beschikking om de wijzigingen objectief vast te stellen.
Maak iedereen vertrouwd met het jargon.
Meer informatie over de ecokaarten: www.ecotoolkit.eu

GETUIGENIS
« Dit is een heel aangename manier
om onze collega’s op een directe
manier te sensibiliseren en hen op
een ludieke manier te betrekken. »
Manon Viérin, Dienst Energie,
Gemeentebestuur van WatermaalBosvoorde

