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MyEnergysense: interactief dashboard voor energiebesparing bij huishoudens 

 
Opdrachtgever 

Marion Dam, vanuit het project Energysense  

Lectoraat 

Communication, Behaviour and the Sustainable Society.  

 
Probleemstelling 

Hoe kan een huishouden nuttige inzichten krijgen uit de data van de slimme meters? 

Momenteel krijgt een huishouden vaak simpele inzichten terug van zijn energieleverancier, 

zoals hoeveel gas het huishouden de vorige maand verbruikte en hoe dat zich verhoudt tot 

andere huishoudens in hetzelfde woningtype. Deze inzichten leiden niet of nauwelijks tot 

energiebesparing. Hoe kunnen we de data zo presenteren dat het wel aanzet tot besparing? 

 

Opdrachtomschrijving  

De opdracht bestaat uit het ontwerpen van het MyEnergysense-dashboard. 

Bij Energysense verzamelen we meterstanden van huishoudens: per kwartier weten we 

hoeveel elektriciteit het huishouden verbruikt en teruglevert (door zonnepanelen), en per uur 

hoeveel gas er is verbruikt. Daarnaast weten we andere kenmerken van het huishouden, 

zoals hoeveel mensen er wonen en hoe het huis verwarmd wordt.  

Deze data willen we inzetten om huishoudens gepersonaliseerde, informatieve inzichten te 

bieden, in een aantrekkelijk dashboard, zodat de informatie aanzet tot energiebesparing. Dit 

dasboard wordt het MyEnergysense-dashboard.  

Daarnaast willen wij onze database up-to-date houden. Als er iets wijzigt bij een huishouden, 

moet hij dat aan ons doorgeven. Is er bijvoorbeeld iemand uit huis gegaan of is er een 

warmtepomp geplaatst? 

De opdracht bestaat uit het ontwerpen van het MyEnergysense-dashboard. Dit zal 

waarschijnlijk een webapplicatie zijn. In het dashboard worden persoonlijke inzichten over 

het energieverbruik gedeeld, dit zijn interactieve visualisaties waar ook uitleg bij gegeven 

wordt. Ook kunnen de huishoudens hier hun eigen gegevens inzien en updaten.  

Hoe moet dit dashboard eruit zien? Wat voor inzichten zijn nuttig voor een huishouden, hoe 

moeten die inzichten worden gepresenteerd (in combinatie met uitleg bijvoorbeeld) en hoe 

wordt het een aantrekkelijk dashboard waar een deelnemer vaker naar kijkt?  

 

 

https://energysense.nu/
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Geschikt voor studenten van de opleiding(en)  

SCMI (CMD) 

 
Soort opdracht  

Bachelor – afstudeeropdracht 

 

Periode  

Semester 2 (februari – juli 2023) 

 

Wat zijn we en waar vind je ons? 

De Innovatiewerkplaats EnTranCe is de plek waar je als student met docenten, 

onderzoekers, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties samenwerkt 

aan complexe vraagstukken. Dit doen wij op de volgende locaties:  

− Locatie Proeftuin, Zernikelaan 17 

− Locatie Energy Academy Europe, Nijenborgh 6. 

 

Wat bieden we? 

− Interessante, actuele en multidisciplinaire onderzoeksopdrachten op het gebied van 

energietransitie. 

− Ruimte voor samenwerking met lectoren, onderzoekers, docenten en het werkveld. 

− Begeleiding binnen de innovatiewerkplaats door themacoördinatoren, projectleiders 

of experts. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: 

Jacqueline Joosse, Coördinator Innovatiewerkplaats EnTranCe. 
T: (050) 595 4708 
E: iwpentrance@org.hanze.nl 


