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OFF ON-campagne gaat een stapje verder  

Brussel, 19 november 2014 – De OFF ON campagne die op 3 november werd gelanceerd 
breidt nog wat uit! De voorbije twee weken hebben we al honderden initiatieven en 
goede ideeën ontvangen: zowel particulieren, gemeenten als bedrijven springen gretig op 
het OFF ON-initiatief en doen mee! We zijn dan ook heel tevreden dat we al deze 
initiatieven en creatieve uitingen kunnen delen met iedereen op www.offon.be. 

We merken duidelijk dat de positieve boodschap van de sensibiliseringscampagne aanslaat: 
door samen meer “OFF” te zetten, blijven we langer “ON”. Als iedereen deze winter minder 
elektriciteit verbruikt, verminderen we samen het risico op een stroomonderbreking. 
Solidariteit staat voorop. 

Vanaf vandaag vindt je nog meer informatie op de website van deze campagne. 

In de rubriek “wat doen anderen” vind je nu een heel aantal interessante artikels, acties en 
ideeën rond participatie. Hier worden op regelmatige momenten ontvangen berichten 
gedeeld om iedereen aan te zetten om mee te doen.  

En we blijven aanvullen! Kijk geregeld op de website en ontdek de nieuwe rubrieken. 
Participatie is een kritische factor in dit verhaal: of je nu in een afschakelbare zone woont of 
niet, elke inspanning telt. De tips die nu op de website staan, worden regelmatig aangevuld 
en aangepast naargelang de wijzigingen in de stroomindicator.  

De OFF ON-campagne werd op 3 november onder grote persbelangstelling gelanceerd door 
minister Marie-Christine Marghem, federale minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame 
Ontwikkeling, samen met de regionale ministers van Energie. In de eerste week stond de 
“Elia 4cast”-app, de stroomindicator, op #1 in de iTunesStore in België. Ook op sociale media 
kende de campagne een vliegende start: in de voorbije 2 weken kreeg offon.be meer dan 
150.000 bezoekers, 8.000 likes op Facebook en meer dan 2.500 volgers op Twitter.  

Ondertussen hebben we al honderden enthousiaste reacties gekregen van bedrijven, 
verenigingen, scholen, steden en gemeenten en particulieren die allemaal hun tips delen en 
zich mee engageren om deze winter de energieconsumptie te helpen verminderen. 

De campagne is een initiatief van Elia, de FOD Economie en FOD Binnenlandse Zaken, 
gecreëerd door Kunstmaan en werd specifiek gelanceerd als een nationale 
sensibiliseringscampagne rond de dreigende elektriciteitsschaarste in België deze winter.  
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Link naar website 
http://offon.be/nl 
 
Voor meer informatie 
 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Chantal De Pauw – woordvoerster 
Adres: City Atrium, Vooruitgangstraat 50,1210 Brussel 
Tel.: 02 277 76 64 / gsm: 0476 45 75 95 
E-mail: chantal.depauw@economie.fgov.be 
Twitter: @chantaldepauw / @fodeconomie 
https://www.facebook.com/FODEconomie / http://economie.fgov.be   
 
Minister Marie-Christine Marghem 
Ingrid Van Daele - woordvoerster 
Gsm: 0470 320 262  
E-mail: ingrid.vandaele@marghem.fed.be  
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