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PARENT Project FAQs 

 

Dit document biedt een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het PARENT 
project aan. Het spitst zich vooral toe op het pilootwerk in Amsterdam, Bergen en Brussel.   

Let wel: de pilootprojecten zijn niet identiek. Een klein aantal vragen zijn enkel van toepassing 
op Brussel. Deze vind je aan het einde van het document terug. 

 

Algemeen 

Waar gaat dit allemaal over? 

Bedankt voor je belangstelling. Een poging om het allemaal even samen te vatten in vijf 
zinnen. We willen mensen helpen om hun energieconsumptie thuis te verminderen, omdat 
we overtuigd zijn dat we allen kunnen bijdragen aan een betere zorg voor het milieu. In het 
project gebruiken we een energiemonitor (Smappee) om mensen bewust te maken van hun 
verbruik. We bieden je de mogelijkheid om de resultaten van jouw verbruik te vergelijken 
met gelijkaardige huishoudens en geven je tips en uitdagingen. Tenslotte, en wellicht het 
meest belangrijk: we willen dit samen doen, in groep. We zullen workshops organiseren en 
nodigen de deelnemers uit om ervaringen uit te wisselen en feedback te geven op het 
project. 

 

Waar staat ‘PARENT’ voor? 

Onze naam is een afkorting die staat voor “PARticipatory platform for sustainable Energy 
managemenT” (samenwerkingsplatform voor duurzaam energiemanagement). 

 

Wat wordt er van me verwacht? 

Om mee te doen aan het project moet je (1) deelnemen aan een infosessie waar je je 
energiemonitor ontvangt, (2) de energiemonitor installeren, (3) korte vragenlijsten invullen en 
meedoen aan de uitdagingen en (4) deelnemen aan enkele groepsgesprekken en workshops 
waar we ervaringen zullen uitwisselen. Dit alles vindt plaats tussen nu en eind mei 2018. 
Uiteraard kan je – indien je echt gemotiveerd bent – ons helpen met meer diepgaand 
onderzoek of met het ontwikkelen van onze groepsactiviteiten. 

 

Ik wil graag meedoen! Hoe doe ik dat? 

Geweldig! Stuur ons een mailtje op brussels@parent-project.eu en we laten je weten wanneer 
we de volgende infosessie houden. 
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Ik heb me geregistreerd en ik volgde een infosessie. Wat nu? 

Geweldig! Bedankt om deel te nemen aan ons onderzoek. De volgende stap is de installatie 
van de Smappee en het invullen van een vragenlijst. Download je Smappee app en/of volg 
de instructies op de Smappee website (http://www.Smappee.com/be_nl/support/). 

 

Help! Het lukt me niet de monitor te installeren.  

Heb je de FAQ’s op de Smappee installatiepagina bekeken? 
(http://www.Smappee.com/be_nl/support/) Daarop kan je installatie video’s vinden. Lukt het 
je dan nog niet? Neem contact op met brussels@parent-project.eu, dan zorgen wij dat je 
bijstand krijgt van een elektricien, want we willen je erbij!  

 

Ik heb geen smartphone maar wil graag deelnemen. Kan dat? 

Jazeker, je kan de energiemonitor ook gewoon via de Smappee website installeren 
(http://www.smappee.com/be_nl/home?l=nl_BE). Volg de volgende drie stappen tijdens 
installatie via de Smappee website: 

• Ga naar de Smappee website (http://www.smappee.com/be_nl/home?l=nl_BE) en 
maak een MySmappee account aan (linkerbovenhoek van de Smappee homepage). 

• Eens je ingelogd bent op je MySmappee account, volg je de instructies voor het 
connecteren van de energiemonitor met je WiFi-netwerk. (Wij vonden het 
eenvoudiger om de Smappee webpagina te versmallen om de instructies te doen 
lijken op die van een tablet of smartphone). 

• Kijk vervolgens naar de installatie video om de energiemonitor met je zekeringskast 
te connecteren en volg deze tweede set instructies. 

Na het volgen van deze drie stappen kan je de MySmappee account beginnen gebruiken om 
je elektriciteitsverbruik te monitor. 

 

De infosessie had het over het delen van mijn locatie en de naam van mijn Smappee, 
wat was dat precies? 

Dit is een zeer belangrijk stuk van het installatie project. Op je energiemonitor vind je een 
sticker met daarop een code van 4 cijfers en 1 letter. Dit wordt de naam van je locatie. Eens 
je de Smappee installeerde, ga je naar Instellingen > Smappee Energiemonitor > 
geïnstalleerde monitor > delen met anderen. Daar moet je smappee@parent-project.eu 
toevoegen met de rol “Admin”.  
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Als ik mijn locatie met je deel, betekent dat ook dat ik mijn energieverbruik met jullie 
deel? 

Inderdaad, daar draait ons onderzoek voor een groot stuk op. Dit kan beangstigend zijn, 
maar we hebben enkele controlemechanismes: (1) Je data wordt gepseudonimiseerd door 
gebruik te maken van de codes; we weten dus ‘op zicht’ niet van wie de data is, tenzij we 
gaan terug linken met jullie data. (2) De reden dat we deze data van jullie nodig hebben, is 
zodat we jullie verbruik kunnen vergelijken. In een volgende fase zullen we verschillende 
clusters (vb. op basis van gezinsgrootte, locatie, …) maken. Onze IT mensen zorgen voor een 
elektronisch systeem waarbij je zelf deze data kan raadplegen. Tenslotte beloven we dat we 
a) nooit individuele data zullen onderzoeken en b) dat we jullie data nooit zullen delen met 
iemand buiten het project.  

 

Wat doen jullie met mijn persoonlijke gegevens? 

Dit is een erg belangrijke vraag. Een van de basisprincipes van het project is jullie 
geïnformeerde toestemming om jullie gegevens te gebruiken. Daarom organiseerden we 
een infosessie i.p.v. jullie gewoon enkele pagina’s te laten tekenen zonder uitleg. We willen 
er namelijk voor zorgen dat jullie weten hoe en waarom we je data gebruiken. We gebruiken 
jullie persoonlijke en gepseudonimiseerde data om jullie uit te nodigen op workshops, 
vergelijkingen te maken, en jullie de nieuwsbrieven te sturen. We willen ook graag een aantal 
veronderstellingen die in literatuur rond motivaties en hindernissen om energieconsumptie 
in te perken, terug te vinden zijn, testen. 

 

Hoe beschermen jullie mijn persoonlijke gegevens? 

Je data wordt op een veilige manier bewaard op een server die wordt beheerd door de Vrije 
Universiteit Brussel. E-mailverkeer met het project wordt bewaard op Europese mailservers. 
Persoonlijke data wordt enkel verzameld voor gebruik binnen het project en enkel voor de 
duur van het project (i.e. tot en met 28 februari 2019). Op geen enkel moment tijdens of na 
het project zal je data gedeeld worden met derden. Uiteraard heb je het recht om je 
persoonlijke gegevens in te kijken, te verbeteren, te wissen, en ertegen in beroep te gaan. 
Tenslotte hebben we de Belgische Data protectie autoriteiten op de hoogte gebracht van 
de data die we verzamelen. Mocht je hierover vragen hebben, kan je ons altijd contacteren 
op brussels@parent-project.eu. Andere informatie vind je ook in het toestemmingsformulier. 

 

Het beste moet nog komen? Toch? 

Yep! We blijven deelnemers rekruteren tijdens de zomer 2017. Eens je de energiemonitor 
hebt geïnstalleerd, kan je jezelf vertrouwd maken met je consumptiepatronen. Na enkele 
dagen zal je Smappee zelf toestellen ontdekken. Je kan dit bespoedigen door de ‘expert 
mode’ aan te zetten in je Smappee omgeving op de website of in de app. Wanneer iedereen 
terug is uit vakantie zullen we de tweede fase van het pilootproject starten. Je zal, gedurende 
1 jaar, worden uitgenodigd voor 2-3 workshops waar we zullen trachten om ervaringen rond 
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energieconsumptie uit te wisselen. We zullen dan ook beginnen met de eerste vergelijkingen 
te geven tussen verschillende huishoudens en zullen kleine uitdagingen bedenken om je 
energieconsumptie te verminderen. We hopen dat jullie even enthousiast zijn als wij! 

 

Pilootproject in Brussel 

Waarom moet ik deelnemen aan een infosessie? 

We vinden het belangrijk dat je begrijpt waar je aan begint. Tijdens de infosessie leggen we 
uit wat wij van je verwachten en geven we je praktische tips voor de installatie van je 
Smappee. Op het eind van zo’n sessie vragen we enkele praktische gegevens op, gaan we 
een overeenkomst aan rond het gebruik van je persoonlijke data, en krijg je je energiemonitor 
mee naar huis.  

 

Help! Mijn energiemonitor connecteert niet met mijn WiFi netwerk. 

Heb je de installatie pagina van Smappee bekeken? En nog steeds problemen? Misschien is 
je WiFi-signaal te zwak. Neem contact met ons op op brussels@parent-project.eu en we 
zoeken samen met u naar oplossingen (vb. door een WiFi repeater te installeren), want we 
willen je erbij! 

 

Help! Ik heb geen stopcontact dicht genoeg bij mijn zekeringskast.  

We zijn er ons van bewust dat dit een probleem is. Het goede nieuws is dat de Smappee 
rechtstreeks op de zekeringskast kan worden aangesloten. Als je ons contacteert op 
brussels@parent-project.eu, dan zorgen we ervoor dat een elektricien langskomt om je 
daarbij te helpen.  

 


