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Voorwoord
Voor u ligt de afstudeerscriptie ‘Het energielabel gelabeld’. Een onderzoek naar de
investeringsbereidheid van eigenaar-bewoners om energiebesparende maatregelen te nemen en
vooral naar de vraag welke invloed het energielabel daar op kan hebben. Door de invloed van het
energielabel te onderzoeken is het mogelijk na te gaan of het doel van het energielabel, het stimuleren
van energiebesparende maatregelen, bereikt wordt. Hiermee krijgt het energielabel zelf een label.

Tegelijk met dit onderzoek en deze scriptie rond ik ook mijn studietijd af. Nadat ik eerst hbo
milieukunde heb gedaan, komt na 2,5 jaar nu ook een einde aan mijn studie Milieu-
maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Aan het begin van mijn universitaire studie kwam ik op internet voor het eerst informatie tegen over
het EPA-advies. Dit sprak mij zo aan dat ik dacht: dat lijkt me ook leuk om later te doen. Het
onderwerp is altijd in mijn achterhoofd blijven hangen, tot het moment dat in de masterfase een
afstudeeronderwerp moest worden gezocht. De keuze was dan ook snel gemaakt: ik ging me verder
verdiepen in het EPA-advies en de nieuwe wetgeving omtrent het energielabel.

SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, bood mij de kans om bij
de afdeling woningbouw te Sittard het onderzoek uit te voeren. Ik wil deze afdeling dan ook van harte
bedanken voor hun enthousiasme en interesse in de vorderingen van mijn onderzoek. Speciale dank
gaat uit naar Monique Lacroix en Marijke Wobben, die mij als begeleiders vaak goede feedback
hebben gegeven. De besprekingen zijn in vele opzichten erg leerzaam geweest.

Ook wil ik Jacques Klaver bedanken voor de begeleiding vanuit de universiteit. Verder wil ik alle
respondenten die ik heb mogen interviewen bedanken voor hun informatie, hun openheid en feedback
op de interviewanalyse. Tevens bedank ik Ronald Batenburg en Hubert Korzillius voor de
methodische en statistische ondersteuning.

Tot slot een woord van dank aan mijn ouders en mijn vriend voor de goede steun, de leuke milieu- en
energiediscussies, het enthousiasme, de aandacht voor het lezen en corrigeren van deze scriptie en
de toch wel lange reizen naar ‘het verre Zuid-Limburg’ waar ik vanwege deze stage ben gaan wonen.

Leanne van Diggelen

Sittard, 16 maart 2009
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Samenvatting
De Europese Unie heeft zich, door in te stemmen met het Kyoto-protocol, tot doel gesteld dat de
emissie van broeikasgassen in 2012 met 8% moet zijn verminderd ten opzichte van het jaar 1990.
Om deze uitstoot te verminderen is het essentieel minder fossiele energie te verbruiken. Er ligt een
groot potentieel voor energiebesparing in de woon- en tertiaire sector. Zo gaat driekwart van het
energieverbruik van huishoudens op aan het verwarmen van de woning. De Europese Unie heeft
beleid opgesteld om dit energieverbruik te beperken. Dit komt tot uitdrukking in de Europese richtlijn:
‘Energy Performance of Building Directive’ (EPBD). Het doel van deze richtlijn is om de verbetering
van de energieprestatie van gebouwen te stimuleren.
In januari 2008 is de EPBD voor een groot gedeelte geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en
regelgeving. Dit houdt onder andere in dat het bij de verkoop of verhuur van een woning verplicht is
een energielabel (ook wel energieprestatiecertificaat genoemd) aan de volgende bewoner te kunnen
tonen (Staatsblad, 2006). Dit energielabel geeft aan wat de energie-efficiëntie van de woning is.
In de media is veel kritiek geuit op het label en er wordt betwijfeld of het Nederlandse energielabel
voor bestaande woningbouw een voldoende nuttig instrument is om energiebesparing te stimuleren.

De nieuwe wetgeving en de reactie daarop in de media is aanleiding geweest om onderzoek te doen
naar het stimuleren van energiebesparing met behulp van het energielabel. De vraag is of het
Nederlandse energielabel wel aan het doel van de EPBD voldoet: stimuleert het energielabel tot
energiebesparing?

Het doel van dit onderzoek is dan ook om inzicht te krijgen in de beïnvloeding van het
investeringsgedrag van eigenaar-bewoners, ten aanzien van energiebesparende maatregelen en de
bijdrage die het energielabel en de toepassing ervan daarin kan leveren. Dit leidt tot de volgende
centrale vraag:

Wat zijn de factoren en wie de actoren die ervoor kunnen zorgen dat eigenaar-bewoners
energiebesparende maatregelen nemen na het verkrijgen van een energielabel?

Voor het onderzoek dienden twee theoretische benaderingen als basis. Enerzijds gaven de
gedragsbeïnvloedingstheorieën een indicatie van mogelijk belangrijke factoren. Anderzijds werd met
behulp van de netwerkbenadering de invloed van actoren vastgesteld. Tijdens interviews met
intermediaire partijen werd nog duidelijker welke factoren van belang zijn in de keuze van
energiebesparende maatregelen. Tijdens de interviews is ook gevraagd naar de rollen en belangen
van de verschillende partijen die contact hebben met eigenaar-bewoners om energiebesparing te
kunnen stimuleren. Om te analyseren wat de eigenaar-bewoners zelf de belangrijkste factoren vinden,
is een survey-onderzoek uitgevoerd. Er werden onder andere verschillende situaties voorgelegd die
de respondenten moesten beoordelen op de vraag of zij in die situaties maatregelen zouden
overwegen. Zo werd meer inzicht in het keuzeproces verkregen. Nadat de survey door 500
respondenten is beantwoord, zijn de resultaten met behulp van het softwareprogramma SPSS
statistisch geanalyseerd.

Er is in dit onderzoek geconstateerd dat een aantal belemmeringen en mogelijkheden een rol speelt
bij de keuze of beslissing om energiebesparende maatregelen te nemen. Het keuzeproces kan in zes
categorieën worden onderverdeeld, namelijk: bewustzijn van het energieverbruik, vertrouwen in
maatregelen en actoren, omgevingsfactoren, financiële beperkingen en mogelijkheden, praktische
beperkingen en mogelijkheden en ten slotte het te verwachten effect van de maatregelen. Over elk
van deze categorieën kunnen op basis van dit onderzoek onderbouwde uitspraken worden gedaan.
De belangrijkste bevindingen zijn hierna opgenomen.

Wanneer bij de koop van de woning wordt gezegd dat de woning energie-onzuinig is zullen de
respondenten in even hoge mate energiebesparende maatregelen overwegen als wanneer bij de koop
van de woning het energielabel ter sprake komt. Het verschil tussen beide situaties blijkt statistisch
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niet significant. Wordt daarbij echter ook nog vermeld dat er een gespecificeerd maatwerkrapport
wordt aangeboden, dan zeggen meer respondenten dat zij maatregelen zullen overwegen. Persoonlijk
advies komt daarbij op de tweede plaats.
Wat ook een relatief grote invloed heeft, is de achtergrond van de contactpersoon die de
energiebesparing ter sprake brengt. In situaties waarin een relatief onafhankelijke partij (die geen
belang heeft bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen of (ver)koop van de woning), in
dit onderzoek de Vereniging Eigen Huis, energiebesparing bij de koop van een woning naar voren
brengt zullen respondenten vaker overwegen energiebesparende maatregelen te nemen dan wanneer
dit naar voren wordt gebracht door een hypotheekverstrekker of aankoopmakelaar.
De financiële mogelijkheden hebben ook een belangrijke invloed. Vooral subsidiemogelijkheden zullen
de respondenten stimuleren om maatregelen te nemen. Het nemen van een klimaathypotheek en in
mindere mate het gebruiken van spaargeld, heeft een minder positieve invloed op de kans dat
maatregelen worden genomen.
Er is geen significant verschil in de beoordeling van de situaties waarbij de terugverdientijd wordt
genoemd ten opzichte van situaties waarin de maandelijkse kostenbesparingen naar voren komen.
Wanneer er niet in situatievorm maar direct naar deze factoren gevraagd wordt, is daarentegen wel
een significant verschil te zien. 25% van de respondenten vindt namelijk de maandelijkse
kostenbesparing de belangrijkste factor om maatregelen te nemen en 14% vindt de terugverdientijd de
belangrijkste factor.
Andere factoren die de respondenten het belangrijkst noemen zijn het energiebewustzijn (13%),
financiële mogelijkheden ter bekostiging (11%) en de verbetering van comfort (10%). De verbetering
van het energielabel wordt slechts door één respondent genoemd als belangrijkste factor. Wanneer de
verbetering van het energielabel in een situatie aan bod komt, krijgt dat dezelfde beoordeling als een
situatie waarin de verbetering van het comfort aan bod komt.

Er worden in deze scriptie aan drie soorten actoren adviezen gegeven over hoe zij energiebesparende
maatregelen kunnen stimuleren. Dit zijn de dienstverleners, de uitvoerende partijen en de
informatievoorzieners. Bij de interviews en uit de vignetsurvey kwamen de volgende belangrijke
adviezen naar voren: ten eerste moet de meerwaarde van het energielabel meer nadruk krijgen.
Verder kan er veel meer informatie over de nog te nemen energiebesparende maatregelen gegeven
worden. En de eigenaar-bewoner kan veel bewuster worden gemaakt van zijn energiegebruik door
duidelijk te maken dat het mogelijk is om de energierekening te verlagen.
Eigenaar-bewoners kunnen door hun omgeving beïnvloedt worden in de keuze om wel of geen
maatregelen te nemen. Zo spelen de opvattingen uit de maatschappij over het energielabel een grote
rol. Door positief te berichten over het nut van het label en over het nemen van energiebesparende
maatregelen, mogelijk in combinatie met een stimuleringsregeling, kan er een positieve tendens
ontstaan. Daardoor wordt het label wellicht vaker aangevraagd en worden er meer energiebesparende
maatregelen genomen. Hier is een rol weggelegd voor informatievoorzieners, maar ook juist de
dienstverleners die aan het begin van het verhuisproces met de bewoners in contact komen.
Dienstverlenende bedrijven kunnen de aandacht vestigen op de woonlastendaling. Zo kunnen
aankoopmakelaars en EPA-adviseurs de eigenaar-bewoner wijzen op de mogelijkheden in de woning
om energie en daarmee kosten te besparen. Hypotheekadviseurs kunnen samen met de eigenaar-
bewoner bepalen hoeveel financiële ruimte er is voor verbouwingen, waarin ook energiebesparende
maatregelen kunnen worden meegenomen. Energiebedrijven kunnen eigenaar-bewoners stimuleren
door een regeling waarbij energiebesparende maatregelen worden genomen met behulp van de
besparing op de energierekening. Subsidies zorgen ervoor dat er eerder maatregelen worden
overwogen.
Praktische beperkingen kunnen worden weggenomen wanneer de eigenaar-bewoner goed inzicht
krijgt in de hoeveelheid werk, tijd en overlast en hij hulp krijgt om dit te beperken. Zo kan een EPA-
adviseur door middel van een maatwerkadvies de eigenaar-bewoner inzicht geven in de
mogelijkheden en hem informatie geven over de mogelijke werkzaamheden. Dit kan door het
maatwerkadvies uit te breiden met andere nuttige informatie, zoals kosten van maatregelen, de
mogelijke woonlastendaling en andere effecten zoals comfortverbetering.
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Samenvattend: uit dit onderzoek blijkt dat het energielabel niet vaker aanzet tot het nemen van
energiebesparende maatregelen dan de vermelding dat de woning energie-onzuinig is. Verder blijkt
dat een maatwerkadvies wel stimuleert tot energiebesparende maatregelen en dat vooral het
vertrouwen in de contactpersoon en de financieringsmogelijkheden een grote rol spelen in het
keuzeproces om energiebesparende maatregelen te treffen.
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding
Sinds de oliecrisis in het begin van de jaren 70 zijn veel landen gaan beseffen dat zij zeer afhankelijk
zijn van olieproducerende landen. Deze crisis gaf de bevolking een kijk op wat ze te wachten staat
wanneer de olievoorraden opraken. Sindsdien kwam er meer aandacht voor hernieuwbare
energiebronnen en voor energiebesparing, om zo de natuurlijke hulpbronnen zo lang mogelijk te
kunnen gebruiken. Na een crisis zwakte deze aandacht weer af om na een volgende crisis weer
sterker terug te komen. Naar aanleiding hiervan werden producten steeds zuiniger. Deze trend is ook
te zien in de energetische kwaliteit van woningen. Woningen gebouwd na de jaren 70 hebben een
beduidend betere energetische kwaliteit dan woningen voor die tijd. Dit komt vooral doordat toen
beleidsprogramma’s zijn opgesteld en financiële ondersteuning werd gegeven. Daarna zijn er normen
gesteld om het woninggebonden energieverbruik te verminderen (Jeeninga, 1997).
Ook de aandacht voor klimaatverandering is de afgelopen jaren toegenomen. Doordat de productie
van energie uit fossiele brandstoffen broeikasgasemissie veroorzaakt en dit invloed heeft op het
klimaat, heeft ook deze aandacht invloed op de mate van energiebesparing.

De lidstaten van de Europese Unie stemden in 2002 in met de doelen uit het Kyoto-protocol. Dit houdt
in dat de Europese Unie de emissie van broeikasgassen in 2012 met 8% moet hebben verminderd ten
opzichte van het jaar 1990. Om deze uitstoot te verminderen is het essentieel minder energie te
verbruiken. De woon- en tertiaire sector, die voornamelijk uit gebouwen bestaat, neemt 40% van het
Europese energieverbruik voor zijn rekening. Ongeveer driekwart van het energiegebruik van
huishoudens gaat op aan het verwarmen van de woning (Goorden et al., 2005). De Europese Unie
heeft beleid opgesteld om dit energieverbruik te beperken. Dit uit zich in de Europese richtlijn: ‘Energy
Performance of Building Directive’ (EPBD) (Publicatieblad van de EG, 2003).

De Nederlandse rijksoverheid vindt dat het energiebesparingstempo moet worden verhoogd, om
daarmee de klimaatverandering te beperken. Het kabinet heeft dit in het programma ‘Schoon en
zuinig’ vastgelegd. De ambitie is om de energie-efficiëntie jaarlijks met 2% te verbeteren, terwijl dat nu
1% is. Ook wil het kabinet dat in 2020 20% van de energie duurzaam wordt geproduceerd en dat in
2030 de emissie van broeikasgas met 30% is afgenomen ten opzichte van 1990. Met het halen van
deze doelstellingen wil men ook de voorzieningszekerheid van energie veiligstellen. Samenwerking
tussen verschillende ministeries, maar ook met marktpartijen, moet helpen deze doelen te realiseren.
Zo zijn er met marktpartijen uit verschillende sectoren convenanten gesloten waarin specifieke doelen
voor energiebesparing in die sector beschreven staan. Voor de bestaande bouw is het convenant
‘Meer met minder’ gesloten met drie ministeries (Het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke
Ordening en Milieu (VROM), het ministerie van Wonen, Werken en Integratie (WWI) en het ministerie
van Economische Zaken (EZ) en vier brancheorganisaties (Uneto-VNI, Bouwend Nederland, VME en
EnergieNed). Het doel van Meer met minder is dat in 2020 2,4 miljoen bestaande woningen 30%
energiezuiniger zijn gemaakt. Het lijkt alsof de energiebesparing in de bestaande woningbouw nu pas
goed op gang komt, ondanks dat de noodzaak van besparing in de jaren 70 al duidelijk was
(Ministerie van VROM, 2007).

In januari 2008 is de EPBD voor een groot gedeelte geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en
regelgeving. Dit houdt onder andere in dat het bij de verkoop of verhuur van een woning verplicht is
een energielabel (ook wel energieprestatiecertificaat genoemd) aan de volgende bewoner te kunnen
tonen (Staatsblad, november 2006). Dit energielabel geeft aan wat de energie-efficiëntie van de
woning is. Voor een energielabel moet de energie-index (EI) van een woning worden bepaald en
berekend door een gecertificeerd adviseur. Deze index wordt omgezet naar een klasse van A tot G.
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De adviseur beoordeelt de woning op een aantal eisen volgens de beoordelingsrichtlijn BRL9500 en
de daar aan gekoppelde ISSO 82.1 (een publicatie van het kennisinstituut van de installatiesector). Dit
doet hij door waarneming in de woning en/of door het verzamelen van schriftelijke informatie. De EI
wordt berekend op basis van woningeigenschappen, zoals de bouwconstructie, de beglazing, de
verwarming en de isolatie. Ook worden standaardwaarden meegewogen zoals de standaard-
weergegevens en het standaard-gebruikersgedrag (ISSO, 2007).

Met het label weet de volgende bewoner of er op de woning nog energie bespaard kan worden.
Hiermee zou de nieuwe bewoner op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld bij de verhuizing, waarbij
vaak verbouwing plaatsvindt) gestimuleerd kunnen worden om energiebesparende maatregelen toe te
passen. In het energieprestatiecertificaat worden dan ook algemene maatregelen genoemd die ter
verbetering van de energieprestatie van de bestaande woning overwogen kunnen worden (Stichting
Kwaliteitsborging Installatiesector, 2006). Hiermee probeert men het doel van de Europese richtlijn te
bereiken: namelijk het stimuleren van energiebesparing.

In de media is veel kritiek op het label. Naar aanleiding van het tv-programma Radar op 26 november
2007 volgde veel media-aandacht. In dit programma werd één huis door drie inspecteurs onderzocht
en kreeg het drie verschillende labels. Er is onder andere kritiek op de kwaliteit van de inspecteurs en
de kosten van het energielabel. Vereniging Eigen Huis (VEH) adviseert haar leden zelfs om een
afwachtende houding aan te nemen en bij twijfel omtrent de aanvraag van een energielabel, van het
energielabel af te zien.

In eerste instantie vond de vereniging dat de verplichting van het label moest worden uitgesteld. Na
een gesprek met minister Vogelaar is echter besloten op korte termijn maatregelen te nemen om aan
de kritiekpunten van de VEH tegemoet te komen. Zo wordt de kwaliteit van het label verbeterd door de
labelinspecteurs een examen af te nemen en doordat de bewoners de meetrapporten op kunnen
vragen. Pas wanneer dit in praktijk wordt gebracht zal de vereniging zijn advies intrekken (VEH,
persbericht 15 februari 2008).

Ook in juli 2008 gaf de VEH kritiek op het energielabel in het televisieprogramma Nova. Deze kritiek
richtte zich op de labeling van appartementen. Aan de orde kwam een situatie voor waarin een
hoekappartement een hoger label kreeg dan een tussenappartement van het zelfde gebouw, terwijl
een tussenappartement in principe een lager energieverbruik heeft. Deze verschillen in soorten
woningen worden volgens de VEH niet duidelijk weergegeven op het label, waardoor het label volgens
hen niet betrouwbaar is (VEH, persbericht 5 september 2008). Als reactie hierop heeft het ministerie
van VROM/WWI een nieuw label ontwikkeld waarop beter staat vermeld voor wat voor woningtype het
energielabel geldt. Dit label zal in 2009 het oude label vervangen (VROM, persbericht 7 januari 2009).
De nieuwe wetgeving en de reactie daarop in de media is aanleiding geweest om onderzoek te doen
naar het stimuleren van energiebesparing met behulp van het energielabel. De vraag die kan worden
gesteld is of het Nederlandse energielabel wel werkelijk aan het doel van de EPBD voldoet: stimuleert
het inderdaad om energie te besparen?

1.2 Doelstelling van het onderzoek
Met de gegevens die door middel van het label worden verkregen wordt niet duidelijk of er ook
werkelijk energie bespaard zal worden. Met de gegevens wordt alleen de energetische kwaliteit van
de Nederlandse woningvoorraad bekend. De werkelijke verbetering wordt pas duidelijk wanneer voor
een huis voor de tweede keer een label wordt aangevraagd. Dit gebeurt pas nadat bewoners
energiebesparende maatregelen hebben genomen en zij dit terug willen zien in een label, of wanneer
het na 10 jaar nodig is om bij verkoop en verhuur een nieuw label aan te vragen. Bewoners kunnen
naar aanleiding van het energielabel vrijwillig maatregelen nemen. Door deze vrijwilligheid is de totale
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besparing die het energielabel teweegbrengt niet van tevoren vast te stellen. Wanneer in deze
beginfase van het energielabelbeleid wordt onderzocht wat invloed heeft op het nemen van
maatregelen, kan worden nagegaan of het energielabel werkelijk een maatregel is die
energiebesparing stimuleert. Dan is het mogelijk vast te stellen of het energielabel een meerwaarde
heeft voor het investeringsgedrag van eigenaar-bewoners op het gebied van energiebesparende
maatregelen.

Het doel van dit onderzoek is dan ook om inzicht te krijgen in de beïnvloeding van het
investeringsgedrag van eigenaar-bewoners, ten aanzien van energiebesparende maatregelen en de
bijdrage die het energielabel en de toepassing ervan daarin kan leveren. Met dit inzicht worden
aanbevelingen aan intermediaire partijen gedaan om eigenaar-bewoners te stimuleren om
energiebesparende maatregelen te nemen naar aanleiding van het energielabel.

Er is voor gekozen om het onderzoek te richten op eigenaar-bewoners en om de huursector buiten
beschouwing te laten. De reden hiervoor is dat SenterNovem al veel contacten heeft met
woningcorporaties die energiebesparende maatregelen moeten realiseren in de huursector. De
koopsector is echter veel individueler en daardoor moeilijker te bereiken door verschillende
intermediaire partijen. Ook is er nog minder onderzoek naar deze doelgroep gedaan. In de koopsector
ligt een groot potentieel voor energiebesparing. De Nederlandse woningvoorraad bestond in 2007
namelijk voor 56,6% uit koopwoningen, wat neer kwam op bijna 4 miljoen woningen. Vanaf 1990 is dit
aandeel alleen maar toegenomen (Ministerie van VROM, 2008).

1.3 Vraagstelling
De hoofdvraag die beantwoord moet worden om bovenstaande doelstelling te bereiken is de
volgende:

Wat zijn de factoren en wie de actoren die er voor kunnen zorgen dat eigenaar-bewoners na het
verkrijgen van een energielabel energiebesparende maatregelen nemen?

Om deze vraag te beantwoorden wordt het onderzoek verdeeld in de volgende vragen. Deze komen
terug tijdens het onderzoeksproces en in de structuur van de afstudeerscriptie.

1. Wie zijn de belangrijkste actoren die invloed kunnen hebben op eigenaar-bewoners?
2. Wat zijn de belangrijkste factoren die invloed kunnen hebben op eigenaar-bewoners?
3. Op welke manier en in welke mate beïnvloeden verschillende (f)actoren het

investeringsgedrag van de bewoners die de energiebesparing moeten realiseren?
4. Op welke manier en in welke mate zet het energielabel aan tot de beslissing om

energiebesparende maatregelen te nemen?
5. Welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan om het effect van het energielabel te

verbeteren?

De eerste vraag stelt vast wie de actoren zijn - intermediaire partijen waarmee bewoners contact
hebben tijdens een verhuismoment of verbouwing - die invloed kunnen hebben op de eigenaar-
bewoners. Met de daarop volgende vraag wordt nagegaan welke factoren het investeringsgedrag van
eigenaar-bewoners kunnen beïnvloeden.
De derde vraag geeft een nadere uitwerking van de eerste twee vragen en wordt specifieker ingegaan
op de mate van beïnvloeding door de belangrijkste actoren en factoren.
Vervolgens wordt de nadruk gelegd op de invloed van het energielabel. De bijdrage van het
energielabel op het keuzeproces wordt onderzocht. Ook is belangrijk welke tactiek de actoren
gebruiken en welke tactiek daarmee het meeste effect op de eigenaar bewoners heeft om hen over te
halen om energiebesparende maatregelen te nemen. Een van de tactieken is bijvoorbeeld om in te
spelen op de energie- en woonlasten van de eigenaar. Of dit de juiste tactiek is om energiebesparing
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te stimuleren zal in het onderzoek naar voren komen. Er wordt onderzocht hoe actoren ervoor kunnen
zorgen dat bewoners hun investeringsgedrag veranderen.
Met dit onderzoek wordt duidelijk waar de knelpunten en beperkingen van het energielabel en het
bijbehorende proces liggen en hoe deze verbeterd kunnen worden. ‘Het bijbehorende proces’
betekent in dit geval het proces van het verkrijgen van een energielabel op een woning, de contacten
met de eigenaren en het vervolg dat hieraan gegeven wordt. In dit geval gaat het niet over de
achterliggende rekenmethodiek. Dit advies kan SenterNovem gebruiken in de communicatie met de
actoren en het gehele beleidsveld.

1.4 Wetenschappelijke relevantie
In veel onderzoeken naar gedragsverandering en energiebesparing ligt de nadruk op gewoontegedrag
en het nemen van (huishoudelijke) kleine maatregelen. Er is minder onderzoek gedaan naar
investeringsgedrag bij het nemen van grootschalige woninggebonden maatregelen. In dit onderzoek
komt naar voren welke theorieën er voor dit soort gedrag kunnen worden gebruikt. Dit onderzoek
toetst met behulp van een survey of een aantal theorieën ook in een praktijksituatie tot uiting kunnen
komen, bijvoorbeeld bij het bepalen van het keuzeproces van eigenaar-bewoners om maatregelen te
nemen. Het onderzoek vormt een basis voor de aanbevelingen aan intermediaire partijen.
Ook kan dit onderzoek helpen de invloed van instrumenten als het energielabel op investeringsgedrag
beter in te schatten. Zo valt te achterhalen in hoeverre belemmeringen een rol spelen bij het opvolgen
van energieadviezen.

1.5 Beleidsrelevantie
Op 24 november 2006 is het besluit genomen om de Europese richtlijn betreffende de
energieprestatie van gebouwen te implementeren in de Nederlandse wetgeving. In de Europese
richtlijn uit 2003 staat vermeld dat de lidstaten een goed energiebeheer moeten stimuleren, rekening
houdend met de gebruiksintensiteit van gebouwen. Een belangrijk onderdeel van het beleid voor
naleving van het Kyoto-protocol is het verbeteren van de energie-efficiëntie. Het energiegebruik van
gebouwen neemt toe en zal daarmee tot meer CO2-uitstoot leiden (Publicatieblad van de EG, 2003).
De Europese richtlijn trad niet zonder slag of stoot in werking. Zo is de implementatietermijn al in
januari 2006 verstreken en maakt Nederland nu gebruik van de mogelijkheid voor een extra termijn.
Deze vertraging kwam onder andere door onvoldoende gecertificeerde aanbieders (Staatsblad, 2006).
Sinds het besluit energieprestatie gebouwen van kracht is gegaan, kan worden onderzocht of de
kritiek die het label krijgt gegrond is. Tot maart 2009 zijn er 831.799 labels afgegeven, waarvan
159.000 voor koopwoningen (bijna 20%). De meeste labels vallen onder energieklasse D (ongeveer
30% van de koopwoningen). 34% van de koopwoningen met een energielabel hebben een label met
klasse E, F of G en 36% klasse A, B of C (afmelddatabase SenterNovem, 28 februari 2009). Hieruit
valt op te maken dat er veel energiebesparing in woningen te realiseren is. Het voordeel van het
energielabel is daarmee dat inzichtelijk kan worden gemaakt hoe energiezuinig het woningenbestand
van Nederland is. Hiermee is echter nog niet aangetoond dat het energielabel een effect
teweegbrengt, en wat voor effect dit is. Ook wordt niet duidelijk of het ook werkelijk de energie-
efficiëntie van woningen verbetert. Dit is pas duidelijk wanneer voor de tweede keer een energielabel
voor een woning wordt aangevraagd en wanneer bekend is welke maatregelen worden toegepast
naar aanleiding van het label. Wel kan met dit onderzoek een indicatie worden gegeven bij welk label
de eigenaar-bewoner maatregelen gaat nemen. Wanneer hieruit blijkt dat de effecten positief zijn, zou
dit voor meer draagvlak kunnen zorgen bij intermediairs, zoals installateurs, inspecteurs en makelaars.
Dit kan dan weer de effectiviteit van het beleidsinstrument energielabel verbeteren waardoor sneller
actie ondernomen zal worden om energie te besparen door middel van aanpassingen aan huizen.
Dit onderzoek is ook beleidsrelevant omdat het verbeterpunten voor het energielabelbeleid aan het
licht kan brengen. Er is onderzocht hoe het energielabel efficiënter kan worden gebruikt en hoe men
meer kan stimuleren het energielabel daadwerkelijk te gebruiken om de energieprestatie van
woningen te verbeteren. Zeker omdat het nu een zeer actueel onderwerp is, is het van belang nu
onderzoek te doen om snel verbeterpunten te signaleren en in het beginstadium het beleid te
verbeteren.
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1.6 Maatschappelijke relevantie
Omdat er veel actoren bij de implementatie van het energielabel zijn betrokken, is het van belang dat
de toepassing van het besluit zo snel mogelijk te evalueren om de mogelijke effecten op
energiebesparing zichtbaar te maken en te houden. Voorbeelden van actoren zijn de eigenaar-
bewoners, makelaars, gemeenten, bedrijven, adviseurs, installatiebedrijven en certificeringsinstanties.
Het is ook van belang voor het draagvlak onder verschillende actoren dat wordt nagegaan wat het
effect van het nieuwe beleid is. Zo zullen huizenbezitters eerder geneigd zijn aanpassingen aan de
woning te doen wanneer blijkt dat huizen met een hoger energielabel meer waard worden. Ook spelen
hierbij waarschijnlijk de stijgende energieprijzen een rol, zodat de maandelijkse energielasten een
steeds groter deel van de woonlasten uitmaken. Het levert goede publiciteit voor het energielabel,
wanneer de positieve resultaten en plannen om het beleid te verbeteren aan alle actoren bekend
worden gemaakt. Dit zal ook de effectiviteit ten goede komen. Wanneer actoren weten wat precies het
belangrijkst is bij het investeringsgedrag van woningeigenaren, kunnen zij daarop meer invloed
uitoefenen.

1.7 Leeswijzer
In de hierop volgende hoofdstukken wordt het onderzoek besproken.
In hoofdstuk twee komen twee theoretische benaderingen aan bod die de basis vormen van het
onderzoek. Ten eerste komt de literatuur over gedragsdeterminanten en beïnvloeding van gedrag aan
de orde en ten tweede komt de netwerkbenadering aan bod. Deze is van belang bij het bepalen van
de rol van de actoren die mogelijk invloed hebben op energiebesparing bij eigenaar-bewoners.
In het daaropvolgende hoofdstuk is de werkwijze toegelicht om tot het beantwoorden van de doel- en
vraagstelling te komen. Hierin komt aan bod welke methoden zijn gebruikt en waarom hiervoor is
gekozen. In hoofdstuk vier zijn de interviewresultaten te vinden en in hoofdstuk vijf volgt de statistische
analyse van de gehouden survey. Tenslotte volgen in hoofdstuk zes de conclusies en de
aanbevelingen die aan SenterNovem worden gegeven om de effectiviteit van het energielabel te
kunnen verbeteren.
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2. Theoretisch kader
Uit de hoofdvraag naar de factoren en actoren die er voor kunnen zorgen dat eigenaar-bewoners na
het verkrijgen van een energielabel energiebesparende maatregelen nemen, en de bijbehorende
deelvragen, volgt een theoretisch concept dat in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt. Uit deze vragen komt
naar voren dat dit onderzoek zich richt op gedragsbeïnvloeding. Daarom is er voor gekozen een
aantal gedragstheorieën nader te belichten. Deze theorieën zullen een rode draad zijn in het gehele
onderzoek. Tevens komt in de deelvragen naar voren of er een invloed is van intermediaire partijen op
het verbeteren van het effect van het energielabel. Dit deel van het onderzoek is goed te
onderbouwen met behulp van de netwerkbenadering. Hierop zullen de adviezen aan de intermediaire
partijen dan ook gebaseerd zijn. Op deze manier wordt een theoretisch raamwerk gecreëerd waarin
de onderzoeksresultaten worden geplaatst.
In dit hoofdstuk komt eerst een aantal gedragsbeïnvloedingstheorieën naar voren die bij dit onderwerp
- het investeringsgedrag van energiebesparende maatregelen - van belang zijn. Daarna volgt een
paragraaf over de netwerkbenadering. Als laatste zal worden beschreven hoe de theorieën in het
onderzoek zijn toegepast.

2.1 Gedragsbeïnvloedingstheorieën
In de afgelopen dertig á veertig jaar is er veel literatuur verschenen over het beïnvloeden van gedrag,
en specifiek ook over de beïnvloeding van het energiebesparingsgedrag. In deze paragraaf komt een
aantal theorieën naar voren die vanuit sociaal-psychologisch perspectief naar gedragsverandering
kijken. Omdat deze thesis over investeringsgedrag van vaak grote aankopen gaat, zijn er theorieën
gekozen die geen gewoontegedrag omschrijven. Kiezen voor grote energiebesparende maatregelen
is vaak een bewuste keuze waarbij de voor- en nadelen lang worden overwogen voordat de beslissing
valt. Om deze reden is ervoor gekozen drie theorieën die rond die keuze een rol spelen, nader uit te
werken. Dit zijn de ‘Theory of Planned Behavior’ van Ajzen (1985), het ‘precede – proceed’ model van
Green & Kreuter (1991) en de ‘Social Influence Theory’ van Cialdini (1993). Na een algemene
beschrijving van de drie theorieën wordt in paragraaf 2.3.1 beschreven hoe de drie theorieën worden
toegepast.

2.1.1 Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985)
De ‘Theory of Planned Behavior’ is voortgekomen uit een andere theorie van Fishbein & Ajzen,
namelijk de ‘Theory of Reasoned Action’. Om de Theory of Planned Behavior te beschrijven is het
daarom van belang te beginnen met een beschrijving van de oorsprong daarvan: de Theory of
Reasoned Action. De theorieën zijn breed toepasbaar in allerlei verschillende onderzoeken (Ajzen &
Fishbein,1980: 4).
De theorie gaat uit van de veronderstelling dat gedrag voorspeld kan worden door gedragsintenties.
De gedragsintentie kan worden omschreven als de door de persoon ingeschatte waarschijnlijkheid dat
hij een bepaald gedrag zal gaan vertonen. Deze wordt volgens de Theory of Reasoned Action, in het
Nederlands ‘theorie van beredeneerd handelen’, bepaald door de attitude en de subjectieve norm (zie
Figuur 1).
De theorie is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen gewoonlijk rationeel zijn en systematisch
gebruik maken van beschikbare informatie. Tevens gaat de theorie ervan uit dat gedrag niet wordt
gevormd door onbewuste motieven en belangen. Fishbein & Ajzen veronderstellen dat mensen de
gevolgen van hun acties overwegen voordat zij beslissen het gedrag wel of niet te gaan vertonen. Het
gaat om bewuste keuzes voor het uitvoeren van het gedrag. Om deze reden wordt deze theorie ‘a
Theory of Reasoned Action’ genoemd (Ajzen & Fishbein, 1980: 5).
De theorie heeft tot doel individueel gedrag te begrijpen en te voorspellen. Wanneer het gedrag
duidelijk gedefinieerd is, kan onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak van het gedrag: de
gedragsdeterminanten. Hierbij speelt de vraag hoe men het gedrag zou kunnen bepalen. Fishbein en
Ajzen stellen dat gedrag door middel van gedragsintenties niet moeilijk te voorspellen is. Wanneer er
geen barrières zijn zal de persoon normaliter namelijk handelen naar zijn intenties.
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Wanneer men kennis heeft van de intentie en daardoor ook het voorspelde gedrag, weet men echter
nog niet wat de reden van de intentie is. Pas wanneer men de reden weet, kan men zoeken naar
mogelijkheden om het gedrag te veranderen. Het vinden van de redenen van het gedrag is dan ook
de tweede stap in de analyse: het verkrijgen van de determinanten van de intenties (Ajzen & Fishbein,
1980: 6). Wanneer de determinanten beter bekend zijn kunnen ze een ankerpunt vormen voor beleid
(Goorden et al., 2005)
De intentie bestaat uit twee basisdeterminanten, namelijk een persoonlijke determinant en de sociale
invloed. De persoonlijke factor is of men negatief of positief ten opzichte van het gedrag staat, ook wel
de houding of attitude genoemd.
De tweede determinant is of men sociale druk ervaart op het gedrag en of men daarnaar wil handelen.
Dit heet ook wel de subjectieve norm. De persoon wil namelijk het gedrag vertonen waarvan hij denkt
dat belangrijke personen in hun omgeving graag willen zien dat het gedrag wordt vertoond. De intentie
valt moeilijker te bepalen wanneer de twee factoren tegengesteld zijn. Om toch te weten wat de
intentie is zal bepaald moeten worden welke factor de persoon het belangrijkste vindt. In het schema
(zie Figuur 1) is dat terug te vinden als ‘relative importance of attitudinal and normative factors’. Deze
afweging is per individu verschillend.

Figuur 1: Theory of Reasoned Action (Ajzen & Fishbein, 1980)

Met deze theorie wordt duidelijk hoe gedrag te voorspellen is. Wanneer men de gedragsintentie echter
beter wil begrijpen is het nodig om ook duidelijkheid te krijgen over hoe de attitudes en de subjectieve
norm bij het individu zijn ontstaan. Volgens de Theory of Reasoned Action is attitude een functie van
wat men gelooft dat de consequenties zijn van het vertonen van het bepaalde gedrag (behavioral
beliefs). Tevens evalueert het individu de te verwachten resultaten (positief, neutraal of negatief) en
dat komt naar voren in zijn attitude (outcome evaluations). De subjectieve norm wordt gevormd door
iemands overtuiging dat bepaalde belangrijke personen in zijn omgeving verwachten hoe hij zich op
een bepaalde manier gedraagt (normatieve beliefs) en of hij het belangrijk vindt om naar deze
verwachtingen te handelen (motivations to comply).
De theorie gaat niet in op de houding ten opzichte van personen, maar richt zich in het bijzonder op de
houding ten opzichte van het bereiken van doelen.
Tevens verwijst de theorie niet naar andere factoren dan attitude ten opzichte van een bepaald doel.
Zij beschrijft bijvoorbeeld geen persoons- en demografische kenmerken. De reden waarom deze
andere factoren niet direct in de theorie zijn opgenomen, is dat er geen vereiste relatie is tussen een
gegeven externe factor en gedrag. Dit is zeer veranderlijk. Ook wanneer er een relatie kan worden
gezien, verandert dit snel in verloop van ruimte en tijd. Dit kan de wetenschap alleen maar vertragen.
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De resultaten uit het ‘Theory of Reasoned Action’-model zijn dan continu aan verandering onderhevig,
waardoor het bepalen van interventies bijna onmogelijk is.
De Theory of Reasoned Action houdt er geen rekening mee dat het mogelijk is dat het individu niet de
middelen heeft om het gedrag uit te voeren, ook al zou de intentie wel aanwezig zijn. Ajzen gaat hier
in zijn Theory of Planned Behavior wel op in door de Theory of Reasoned Action aan te passen.
In Figuur 2 staat het model schematisch weergegeven. Aan de hand van dit figuur zal het model nader
worden beschreven.

Figuur 2: Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2006)

Zoals in Figuur 2 is te zien, is de Theory of Reasoned Action uitgebreid met de waargenomen
gedragscontrole (perceived behavioral control). Dit verwijst naar de perceptie van iemand of hij in
staat is het gedrag uit te voeren. Gedrag waarvan gedacht wordt dat dit gemakkelijk is uit te voeren
heeft een hogere waargenomen gedragscontrole dan wanneer gedacht wordt dat het moeilijk is het
gedrag uit te voeren. Wanneer men een hogere waargenomen gedragscontrole heeft dan is de kans
groter dat men een intentie heeft het gedrag uit te voeren en dat men die intentie ook gemakkelijker
kan omzetten in het gedrag, ondanks de belemmeringen die men tegenkomt (Ajzen, 1985).
De waargenomen gedragscontrole vloeit voort uit de overtuiging over de aanwezigheid van factoren
die het gedrag wel of niet mogelijk maken (control beliefs). Hiermee worden ook de ervaringen met het
gedrag en andere factoren die de moeilijkheid zouden kunnen verlagen of verhogen bedoeld.
De waargenomen gedragscontrole is niet alleen van invloed op de gedragsintentie, maar ook direct op
het werkelijke gedrag. Dit is weergegeven met de stippellijn. Zo kan de intentie samen met de
waargenomen gedragscontrole het gedrag voorspellen (Ajzen, 2006). Deze lijn houdt in dat wanneer
iemand in eerste instantie wel de intentie heeft om het gedrag uit te voeren en het ook probeert, dit
desondanks niet lukt door een gebrek aan controle over het gedrag. Het is echter niet altijd zo dat
gedrag alleen voorspeld kan worden door de waargenomen gedragscontrole, omdat de kennis die
men van te voren heeft over de gedragscontrole niet altijd juist is.
Wat wel direct van invloed is op het gedrag is de actuele gedragscontrole (actual behavioral control).
Dit zijn belemmerende of versterkende factoren die het mogelijk maken het gedrag juist wel of juist
niet uit te kunnen voeren. Wanneer men veel grip heeft op de werkelijke controle, dat wil zeggen
wanneer er geen belemmeringen zijn, kan gebruik worden gemaakt van de Theory of Reasoned
Action en is de intentie en daardoor het gedrag te voorspellen door middel van de attitude en de
subjectieve norm. In veel gevallen zal echter gebruik moeten worden gemaakt van de Theory of
Planned Behavior aangezien veel gedrag in praktijk niet onbelemmerd doorgang kan vinden, er is
daardoor maar beperkte controle op, het is niet 100% vrijwillig (Ajzen, 1985). Voor dit soort situaties is
de attitude, de subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole nodig om het gedrag te kunnen
voorspellen.
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Het model is sterk gebaseerd op jarenlang onderzoek waarin de invloed van de sociale omgeving op
attitudes, normen en waargenomen controle was aangetoond, en men er stellig van overtuigd was dat
deze invloed op het gedrag moest lopen via bewuste voornemens (Aarts, 2006).

2.1.2 Precede-proceed model (Green & Kreuter, 1991)

Green & Kreuter ontwierpen in 1991 een model om op een planmatige wijze te ontwerpen, uit te
voeren en te evalueren. Dit model is ontstaan vanuit een behoefte tot interventie in
gezondheidsgedrag. Het model is echter ook toepasbaar op verschillende andere soorten
gedragingen, zo ook op verandering van energiebesparingsgedrag. Het model kijkt vanuit het
perspectief om interventie te bereiken in een bepaald gedrag en beoogt door middel van twee fasen,
de planningsfase en de evaluatiefase, te sturen op het veranderen van gedrag. Dit model gaat er van
uit dat men bij het einde begint. Zo wordt eerst aangegeven naar welk einddoel men streeft. Daarna
wordt bepaald welke veranderingen daarvoor noodzakelijk zijn. Green & Kreuter gaan er van uit dat
verandering pas effectief tot stand komt wanneer de interventie systematisch is opgezet via een
planningsmodel (Greer et al., 2001; Herben, 2002). Het plannings- en evaluatiemodel van Green &
Kreuter is te zien in figuur 3. Dit schema uit Görts & Jonkers (2000) is al deels uitgewerkt voor
energiebesparing.

Figuur 3: Het plannings- en evaluatiemodel van Green & Kreuter toegepast op energiebesparing (Görts & Jonkers, 2000;
Herben, 2002)

Het plannings- en evaluatiemodel bestaat uit zes stappen. De planningsfase loopt van rechts naar
links in het figuur en de evaluatiefase van links naar rechts. Beiden bestaan uit drie stappen.
De eerste stap is een probleemanalyse. Hierin stelt men het einddoel vast. Welke problemen moet de
interventie oplossen? Hierin wordt duidelijk wat het resultaat moet zijn waar men naar toe moet
werken. In deze fase wordt vastgesteld wat de aard en de omvang van het te bereiken einddoel is, om
welke doelgroepen het gaat en wat de aard is van de veranderingen die nodig zijn om het beoogde
effect te bereiken. Voordat duidelijk wordt hoe de reductiedoelstelling bereikt kan worden is het nodig
in kaart te brengen welke concrete veranderingen van gedrag noodzakelijk zijn om dit te realiseren.
Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen gedrags- en omgevingsfactoren. Gedragsfactoren
spelen een directe rol bij de verandering, bijvoorbeeld het gebruik van een product. Contextuele
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factoren hebben een indirecte en meer faciliterende rol in de gedragsverandering. Om de soort en de
mate van de gewenste verandering te bepalen is het nodig om te inventariseren wat het belang en de
mate van de veranderbaarheid is. Is het belang klein en de veranderbaarheid ook, dan is er geen
prioriteit voor deze verandering. Zijn het belang en de veranderbaarheid echter hoog, dan zal aan
deze verandering een hoge prioriteit moeten worden gegeven.

De tweede stap is een analyse van determinanten. Dit houdt in dat wordt bepaald welke factoren van
invloed zijn op de verandering. Het model beschrijft drie categorieën van determinanten:

• Predisposing determinanten: dit zijn de motiverende determinanten, ook wel uitgedrukt als
‘willen’. Hier gaat het over individuele kenmerken van mensen die richting geven aan het
gedrag, zoals kennis over het gedrag, de attitude, de subjectieve norm, de eigen effectiviteit,
de persoonlijke norm en opvattingen en waarden.

• Enabling determinanten: hierbij gaat het om het ‘kunnen’. Het gaat om de factoren die het
gedrag mogelijk of juist onmogelijk maken. De determinanten hebben vaak te maken met
kenmerken van de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn technologische voorzieningen en geld
om het gedrag uit te kunnen voeren of wet- en regelgeving die het gedrag mogelijk maakt of
juist beperkt. Wanneer niet aan de randvoorwaarden wordt voldaan is het moeilijk of niet
mogelijk om het gewenste gedrag uit te voeren.

• Reinforcing determinanten: dit zijn bekrachtigende factoren die stimuleren om het gewenste
gedrag voort te zetten. Hierbij gaat het om het ‘versterken’. Het zijn reacties op het gedrag,
zoals sociale en fysieke winst en feedback van kennissen, organisaties of de overheid. Deze
hebben voornamelijk betrekking op kenmerken van de omgeving.

Om een keuze te maken uit de determinanten waarop men gaat inzetten om het gedrag te kunnen
veranderen is het nodig de determinanten te inventariseren en onder te brengen in een van de
bovenstaande categorieën, een prioriteit aan de categorieën te geven en daarna prioriteit te geven
aan enkele determinanten. Hierbij geldt hetzelfde als bij stap één dat het gaat om belang en
veranderbaarheid.

Ten derde volgt een ontwerp en de uitvoering van de interventie. Uit stap 1 en 2 is gebleken op welke
determinanten men zich wil gaan richten om de verandering tot stand te brengen, de derde stap dient
ertoe de instrumenten te kiezen die men daarvoor gaat gebruiken. Voor alle drie de determinanten
kan men zich richten op andere instrumenten. Zo zijn voor de motiverende determinanten brochures
en voorlichtingsbijeenkomsten te gebruiken, voor de ‘enabling’ determinanten subsidieregelingen en
voor de bekrachtigende determinanten een feedbackprogramma. Er is een keuze tussen juridische,
economische en communicatieve instrumenten.

De evaluatie bestaat uit een procesevaluatie van het ontwerp en de uitvoering van de
interventiestrategie. Het gaat hier om de vraag of de interventie is uitgevoerd zoals van tevoren
gepland is. Hierbij is ook van belang welke barrières men is tegengekomen om deze in de toekomst te
voorkomen of te omzeilen.
De vijfde stap is de evaluatie van de verandering van de determinanten. In hoeverre zijn de
determinanten veranderd? In welke mate is het gedrag van de doelgroepen veranderd?
De laatste stap is om de resultaten van het project te analyseren. Het project is geslaagd wanneer het
beoogde effect ook heeft plaatsgevonden en het einddoel is gehaald (Greer et al., 2001; Herben,
2002; Görts & Jonkers, 2000).

2.1.3 Social Influence Theory (Cialdini, 1993)

Cialdini gaat ervan uit dat een keuze wel bewust is gemaakt, maar dat mensen niet alle voor- en
nadelen afwegen. Mensen handelen vaak volgens vaste patronen, ook bij het maken van een keuze.
Een individu maakt de volgens hem juiste keuze zonder dat hij de mogelijkheden volledig heeft
geanalyseerd. Men reageert automatisch om zo efficiënt mogelijk om te gaan met tijd, energie en
mentale capaciteit. Het nadeel hiervan is dat men vaak een verkeerde keuze maakt die uiteindelijk niet
kosteneffectief is, omdat de keuze maar op een deel van de informatie is gebaseerd.
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Volgens Cialdini (1993) hebben individuen een set van kenmerken ontwikkeld die hen aanzet om
volgzaam te zijn. Elk van deze kenmerken kan men gebruiken als beïnvloedingsstrategie om mensen
te stimuleren iets te doen wat gevraagd wordt en om mensen te overtuigen. Cialdini beschrijft zes
kenmerken, ofwel zes beïnvloedingsstrategieën die breed toepasbaar zijn.

Wederkerigheid
Wederkerigheid is in de menselijke cultuur een maatschappelijke norm. Wanneer er iemand aardig is
doet men ook aardig tegen hem. Zo kan men bijvoorbeeld een kleine ‘beloning’ geven als
wederdienst, zodat de persoon eerder geneigd is op het verzoek in te gaan. Men wil altijd iets terug
doen wanneer men iets krijgt of iemand anders wat voor hem doet. Een tactiek is hierbij dat men eerst
beloont voordat men wat vraagt. Zo is de benaderde persoon eerder bereid om op het verzoek in te
gaan. Deze tactiek is op drie kenmerken van wederkerigheid gebaseerd. Ten eerste is wederkerigheid
overheersend ten opzichte van andere kenmerken. Tevens sluit men andere factoren die invloed
hebben uit en als laatste kan het aansporen tot een ongelijke uitwisseling.
Een andere manier om wederkerigheid te benutten is eerst te vragen naar een te grote gunst waar de
ander niet op in zal gaan om dan een kleine gunst te bereiken, omdat het dan lijkt alsof er een
concessie wordt gedaan (Cialdini, 1993: 48).

Verbintenis en consistentie
Men vindt over het algemeen dat wanneer men een standpunt inneemt men daar consistent in moet
zijn. De tactiek om mensen eerst een standpunt in te laten nemen en daarna een dienst te vragen die
dit standpunt ondersteunt, maar waar men het eigenlijk niet mee eens is speelt hier op in. Een
voorbeeld hiervan is dat eerst iets aantrekkelijks wordt aangeboden en daarna een nieuw, minder
aantrekkelijk product. De koper zal er dan niet meer tegen in gaan omdat hij consistent aan zijn
standpunt wil zijn. Men wil graag consistent handelen omdat dit hoog gewaardeerd wordt in de
maatschappij (Cialdini, 1993: 91).

Vergelijking met anderen
De normen, waarden en het gedrag van anderen worden vaak gebruikt als ijkpunt om het eigen
gedrag aan af te meten. Men gaat dan ook eerder in op een verzoek als men denkt dat (veel) anderen
dit ook doen. We gebruiken het gedrag van andere mensen als een gids voor wat we moeten denken
of doen. We vergelijken ons gedrag met het standaardgedrag dat anderen vertonen. Wanneer dat niet
hetzelfde is, dan verandert het individu zijn gedrag. Dit effect wordt groter naarmate de situatie
onduidelijker wordt. Wanneer een situatie voor het individu niet duidelijk is, zal hij aan anderen vragen
hoe zij daar mee omgaan en dan hetzelfde doen. Ook is men eerder geneigd om tot actie over te
gaan wanneer meerdere personen hetzelfde gaan doen, of als één iemand de leiding geeft en als
eerste tot actie over gaat. Hierbij geldt het spreekwoord: als één schaap over de dam is volgen er
meer…(Cialdini, 1993: 133).

Sympathie
Men is eerder geneigd in te gaan op een verzoek van iemand die men graag mag en sympathiek
vindt. Uit sociaalpsychologisch onderzoek is gebleken dat wanneer men hetzelfde over een
onderwerp denkt of dezelfde achtergrond heeft, men die persoon ook sympathieker vindt. Dat geldt
ook wanneer men complimenten krijgt. Dit houdt in dat wanneer men zich meer aan de omgeving
aanpast men ook meer sympathie opwekt (De Leeuw & Cox, 1998). Tevens accepteert men eerder
iets van een bekende dan van een onbekende. Daar maken verkopers van bijvoorbeeld Tupperware
gebruik van door in een bekende omgeving met vrienden de producten te verkopen. Daarnaast wekt
aantrekkelijkheid van de persoon ook sympathie op (Cialdini, 1993: 169).

Autoriteit
Wanneer het verzoek gedaan wordt door een erkende autoriteit is de kans groter dat men op het
verzoek in gaat. Omdat mensen een autoriteit vaak vertrouwen, zal men daar ook naar handelen.
Tevens denkt men dat een autoriteit een hoog niveau van kennis, wijsheid en macht heeft met
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betrekking tot datgene wat hij aanprijst. Wat daarbij ook invloed heeft, zijn symbolen als kleding, soort
auto en titel. Het geeft een status aan de persoon en dat geeft een grotere mate van autoriteit.

Schaarste
Wanneer iets schaars wordt vinden mensen het meer bijzonder en daardoor ook kostbaarder.
Wanneer de kans op een product of activiteit klein is, zal men eerder toegeven en het product kopen
of de dienst bewijzen, omdat men het dan een speciale waarde toekent. Schaarste is een aan tijd
gebonden tactiek. Er zijn twee redenen waarom schaarste als tactiek kan worden aangemerkt. Ten
eerste omdat producten (en ook bepaalde activiteiten) waar moeilijk aan te komen is, vaak gezien
worden als waardevoller waardoor niet of minder gelet wordt op de kwaliteit er van. Ten tweede omdat
wanneer iets schaarser wordt de vrijheid van de persoon meer wordt beperkt dan wanneer het niet
schaars was. Dit geldt ook wanneer maar een beperkt aantal personen toegang heeft tot beperkte
informatie.

De theorie werkt niet wanneer personen systematisch denken en zich daar ook naar gedragen. Het is
dan ook vooral zinvol om deze theorie toe te passen wanneer mensen voor het eerst met de
mogelijkheden geconfronteerd worden en men nog geen tijd heeft gehad om er goed over na te
denken.

2.2 Netwerkbenadering
Om het energielabel tot een goed beleidsinstrument te maken, moet het label door verscheidene
actoren in de samenleving in hun beleid, doelen en strategieën worden opgenomen.
Met de netwerkbenadering kan inzicht worden verkregen in welke actoren betrokken zijn bij de
beleidsuitvoering rond het energielabel. Ook wordt hiermee duidelijk wat de interactie tussen de
actoren is en wat de verschillende strategieën en belangen van de actoren zijn. Een analyse van deze
actoren verschaft een kader waarbinnen naar effectiviteitsverbeteringen kan worden gezocht.
Wat de netwerkbenadering inhoudt komt in deze paragraaf naar voren. In paragraaf 2.3.2 wordt de
toepassing van de netwerkbenadering in dit onderzoek nader toegelicht.

2.2.1 Netwerken
De netwerkbenadering gaat er vanuit dat actoren van elkaar afhankelijk zijn om hun doelen te
realiseren (Koppenjan, de Bruijn & Kickert, 1993; Klijn & Koppenjan, 1993). In verband met die
wederzijdse afhankelijkheid, ook wel interdependentie genoemd, kan een (milieu) probleem alleen
worden aangepakt door samenwerking van actoren. Om deze reden zijn zij genoodzaakt contacten
aan te gaan en doelen, middelen en informatie uit te wisselen. Rondom beleidsproblemen ontstaan zo
interactiepatronen en netwerken tussen actoren.
Een (beleids)netwerk kan worden beschouwd als ‘een in principe onbegrensde verzameling van
persoonlijke en groepsrelaties die gedurig verandert’ (Aarts en van Woerkum, 1996:12 in van Wijk,
2001). Een andere definitie is: ‘organisatorische werkverbanden, bestaande uit meerdere actoren die
streven naar het voeren van beleid voor een als gemeenschappelijk beschouwd beleidsprobleem, ter
bereiking van een of meer gezamenlijke beleidsdoelen.’ Door strategisch gedrag proberen de actoren
invloed op elkaar uit te oefenen (van den Heuvel, 1998: 36 in van Wijk, 2001). In de eerste definitie
wordt een netwerk gezien als een methode om de dynamiek van groepen mensen en hun relaties te
verduidelijken en in de laatste wordt het begrip gebruikt als sturingsfilosofie. Zo is te zien dat een
beleidsnetwerk als analysemodel en als sturingsmodel kan worden gebruikt (Tatenhove & Leroy,
1995: 128).

Volgens Goverde & Nelissen (2000) is er sprake van een beleidsnetwerk wanneer aan het volgende is
voldaan:

• Aanwezigheid van meerdere actoren: deze hebben allen hun eigen doelen, belangen,
strategieën en tactieken. Ook kijken de verschillende actoren anders tegen het probleem aan,
waardoor er ook verschillen in inzichten en opvattingen over het probleem zijn;
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• Om doelen te realiseren zijn de actoren van elkaar afhankelijk: ze zijn interdependent. Er is
een onderlinge binding doordat het handelen van de ene actor invloed heeft op de andere en
andersom.

• De betrokken actoren hebben een relatieve autonomie: actoren zijn deels onafhankelijk in die
zin dat ze hun eigen gedrag kunnen bepalen. Zij bepalen hun eigen strategie om hun doelen
te bereiken en hebben daarbij hun eigen belangen. Tevens beschikken ze over eigen
machtsbronnen die zij kunnen inzetten in het beleidsnetwerk. Door macht worden zo de
verhoudingen binnen een netwerk bepaald, maar nooit kan één actor het netwerk
overheersen.

• In de interactieprocessen tussen actoren is er een verwevenheid van doeleinden en
complexiteit van de onderlinge verhoudingen: binnen een netwerk kunnen coalities tussen
actoren ontstaan om sterker te staan in het realiseren van hun doelen.

• De relaties tussen de actoren zijn dynamisch, maar wel in zekere zin stabiel en duurzaam: er
kunnen actoren uit het netwerk gaan, maar er kunnen ook actoren bijkomen en er kunnen
culturele veranderingen optreden.

In het netwerkperspectief worden uitkomsten bereikt door de wijze waarop actoren hun handelen op
elkaar af weten te stemmen (Klijn, 2002). Wanneer zonder een netwerk nog sprake was van een
complex proces om zelfstandig de eigen belangen na te streven en niet duidelijk kan worden gesteld
wat het algemeen belang is, kan door middel van samenwerking in een netwerk worden gestreefd
naar het bereiken van gezamenlijke, maar ook afzonderlijke doelen die bepalend zijn voor het succes
van het beleidsproces.

2.2.2 Netwerkanalyse
De definitie van een beleidsnetwerk van Aarts en van Woerkum (1996, in van Wijk, 2001) geeft aan
dat de netwerkbenadering kan worden gebruikt om de relaties tussen actoren te verduidelijken en
inzicht te krijgen in de verhoudingen en veranderingen binnen een netwerk. Dit wordt onderzocht in
een netwerkanalyse.
Driessen, Goverde & Leroy (2007: 169) noemen als doel van de netwerkanalyse: ‘het inzicht
verkrijgen in de interacties tussen de actoren die in een beleidsnetwerk van welke aard ook bij een
beleidsprobleem betrokken zijn en de gevolgen die deze interacties hebben voor het verloop en
resultaat van het beleidsproces’.
Bij een netwerkanalyse worden de kenmerken van een netwerk onderzocht, zoals:

• hoe actoren contact met elkaar zoeken en onderhouden
• het aantal betrokken actoren
• de aard van de relaties
• de belangen
• de hulpbronnen
• de machtsposities
• de context van het netwerk
• en de interactieregels die in het netwerk gelden (Driessen, Goverde & Leroy,2007: 169).

Hieruit blijkt hoe de aard van de contacten het gedrag van de actoren beïnvloedt. Voor een analyse
worden bovenstaande kenmerken stapsgewijs onderzocht. Het doel van een netwerkanalyse is om
oorzaken van belemmeringen te achterhalen, voornamelijk op het gebied van interactie tussen
actoren.

2.2.3 Sturing in netwerken

De tweede definitie van beleidsnetwerken die hierboven staat beschreven, heeft betrekking op het
gebruik van netwerken als sturingsmodel (Tatenhove & Leroy, 1995: 128). Dit wordt dan ook wel
netwerksturing of netwerkmanagement genoemd.
Netwerkmanagement is er in eerste instantie op gericht de samenwerking tussen de betrokken
actoren te bevorderen. Koppenjan, de Bruijn & Kickert (1993: 23) omschrijven netwerkmanagement
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als ‘de wijze waarop actoren de structuur, het functioneren en/ of de beleidsuitkomsten van een
beleidsnetwerk bewust trachten te beïnvloeden’ (Driessen, Goverde & Leroy, 2007: 174). 
Bij netwerkmanagement is er geen specifieke manager die het initiatief neemt. Van iedere actor is de
positie weer verschillend aangezien iedere partij weer andere machtsmiddelen heeft. Met
netwerkmanagement wordt een efficiënt verloop van het proces en de beïnvloeding van het resultaat
ervan nagestreefd (van Wijk, 2001).

De overheid beseft dat zij tot nu toe altijd vanuit een centrale positie heeft gewerkt en dat het in veel
situaties effectiever is om met de markt en de ‘civil society’ samen te werken om de overheidsdoelen
te bereiken. In deze situaties is de overheid geen centrale actor meer, maar heeft zij wel bepaalde
mogelijkheden die andere actoren niet hebben, zoals het scheppen van bepaalde voorwaarden en het
vaststellen van streefwaarden.
Vanuit het perspectief van de overheid is sturing volgens deze benadering pas effectief wanneer het
bijdraagt aan de totstandkoming van samenwerking tussen verschillende actoren die gezamenlijk
problemen kunnen oplossen. Wanneer er blokkades zijn in de samenwerking is dit een faalfactor van
het beleid.
Er zijn volgens de Bruin & ten Heuvelhof (1991) verschillende strategieën mogelijk die met behulp van
de netwerkbenadering actoren proberen te beïnvloeden. Een mogelijkheid is van directe naar indirecte
sturing te gaan, waarbij de overheid via een actor een andere actor probeert te sturen. Een andere
strategie is om in te zetten op meerzijdige sturing in plaats van eenzijdige. Dit houdt in dat de overheid
met de actor(en) afspraken maakt waarin overheid en de actoren onderhandelen over het gewenste
gedrag en effect.

Netwerkanalyse en netwerkmanagement hangen nauw met elkaar samen, omdat netwerken pas
efficiënt zijn te beïnvloeden wanneer de relevante actoren en hun gedrag in beeld zijn gebracht. Met
de analyse kunnen mogelijkheden en beperkingen worden vastgesteld en dat kan helpen om te
bepalen of het netwerk gestuurd kan worden en hoe deze sturing kan plaatsvinden.

2.3 Toepassing van de theorie

2.3.1 Toepassing van de gedragsbeïnvloedingstheorieën

De gedragsbeïnvloedingstheorieën zijn in dit onderzoek toegepast omdat dit een beeld geeft van de
processen van gedrag en de invloed van factoren op het gedrag van eigenaar-bewoners. Met de
theorieën als basis wordt het keuzeproces van energiebesparende maatregelen onderzocht. De
theorieën zijn gebruikt voor het bepalen van het keuzeproces en komen daarmee naar voren in de
vignetsurvey waarin het keuzeproces in situatiebeschrijvingen is opgenomen. Dit keuzeproces en de
factoren die van invloed zijn, komen tevens aan de orde tijdens de interviews.

De Theory of Planned Behavior is vooral gericht op individueel gedrag. Ook deze thesis gaat over
individueel gedrag. Ieder maakt voor zichzelf de keuze om zijn woning aan te passen. Hooguit doet
men dit door te overleggen met zijn medebewoners, maar dit kan niet worden gezien als
groepsgedrag (Ajzen & Fishbein, 1980: 5). De Theory of Planned Behavior legt de nadruk op het
vaststellen van de determinanten die invloed hebben op het gedrag. Door deze factoren te bepalen, is
de intentie bekend en is het mogelijk samen met de actuele gedragscontrole het gedrag te
voorspellen. Met deze voorspelling kan duidelijker worden bepaald welke interventiestrategie
toepasbaar zijn om het gedrag te veranderen. Op de verschillende interventiestrategieën gaan Ajzen
en Fishbein echter niet in.

Het precede-proceed model werkt juist naar deze interventiestrategieën toe, zoals ook in figuur 3 te
zien is. Het eerste gedeelte van het model heeft veel gelijkenissen met de Theory of Planned
Behavior, maar verwoordt het op een andere manier en past het op een andere manier toe. Het model
gaat nog verder, namelijk door te evalueren hoe de interventie heeft gewerkt. Dit is in dit onderzoek
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niet van toepassing. Dit onderzoek beperkt zich tot het verkrijgen van inzicht in de determinanten die
invloed hebben op het gedrag. Aan het eind van het onderzoek volgt wel een advies waarbij
verschillende interventiestrategieën aan bod komen. Het beperkt zich dus niet alleen tot het bepalen
van de determinanten. Daarom is het eerste deel van het preceed-proceed model, voornamelijk fase 2
en 3, geschikt om te gebruiken bij dit onderzoek.

De Social Influence Theory gaat er ook van uit dat keuzes bewust worden gemaakt, maar niet zo dat
alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen worden. De consument zal niet zorgvuldig alle
informatie meenemen in zijn beslissing, omdat hij dan tijd, energie en mentale capaciteit kan
besparen, zij reageren vaak volgens vaste patronen.
Wat echter opvalt in deze theorie is dat de keuze om iets te doen al gemaakt is, maar dat de
specifiekere keuze, zoals welk product men precies wil kopen, nog gemaakt moet worden.
In dit onderzoek gaat het echter om de situatie dat er nog geen keuze gemaakt is om wel of geen
maatregelen te treffen. De grondslag van de beïnvloedingsstrategieën die Cialdini noemt is dat de
consument door sociale druk te beïnvloeden is. Dit verwijst weer naar een deel van de Theory of
Planned Behavior van Ajzen. De theorie van Ajzen is echter completer, omdat deze er ook van uitgaat
dat consumenten ook door middel van hun attitude en waargenomen gedragscontrole hun keuzes
maken.
De beïnvloedingsstrategieën van Cialdini kunnen meer gebruikt worden bij de advisering, wanneer
intermediaire partijen energiebesparende maatregelen willen aanprijzen. De bewoners hebben dan al
een keus gemaakt om energiebesparende maatregelen te nemen of overwegen dat. Bewoners komen
namelijk alleen in contact met die intermediaire partijen, wanneer zij daar zelf naar op zoek zijn. Hoe
dit proces verder werkt, vindt men terug in de paragrafen over de netwerkbenadering.

Concluderend kan worden gesteld dat voor het bepalen van de determinanten van gedrag
voornamelijk de Theory of Planned Behavior toe te passen is. Wil men echter ook
interventiestrategieën bepalen om bewoners over te halen om energiebesparende maatregelen te
nemen, dan is het precede-proceedmodel meer geschikt. In de fase waar intermediaire partijen in
contact komen met bewoners kunnen de beïnvloedingsstrategieën van Cialdini worden gebruikt. In dit
onderzoek zal daarom de Theory of Planned Behavior de basis zijn voor het beantwoorden van de
deelvragen: ‘Wat zijn de belangrijkste factoren die invloed kunnen hebben op eigenaar-bewoners?’ en
‘Op welke manier en in welke mate zet het energielabel aan tot de beslissing om energiebesparende
maatregelen te nemen?’. Het precede-proceedmodel vormt de basis voor de beantwoording van
deelvragen 3 en 5 en de Social Influence Theory zal alleen bij deelvraag 5 van pas komen.

2.3.2 Toepassing van de netwerkbenadering
De reden om in dit onderzoek de netwerkbenadering toe te passen is het krijgen van zicht op de
contacten van intermediaire partijen met elkaar, maar vooral ook de contacten met de eigenaar-
bewoner. Met de netwerkbenadering wordt duidelijk wie zich in het netwerk van de eigenaar-bewoner
bevindt wanneer er beslissingen over energiebesparing gemaakt worden en hoe de interactie tussen
deze actoren verloopt.

Een problematiek als het verminderen van de CO2-uitstoot kan niet door één instantie worden
opgelost. Ook wanneer men dit verder specificeert als energiebesparing in de woningbouw is dit niet
mogelijk. Om energiebesparing te bereiken is samenwerking vereist van alle partijen die hierbij
betrokken zijn. Ze zijn van elkaar afhankelijk om het probleem aan te pakken. De netwerkbenadering
biedt mogelijkheden om deze grote problemen te overzien en beleidsprocessen meer te kunnen
beheersen (Goverde & Nelissen, 2000).

Zoals in paragraaf 2.2 al is vermeld, heeft de netwerkbenadering effect wanneer zij bijdraagt aan de
totstandkoming van samenwerking tussen de betrokken actoren om gezamenlijk problemen op te
lossen. Wanneer er echter blokkades zijn in de samenwerking is dit een faalfactor van beleid.
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In de situatie van het energielabelbeleid is er sprake van een dergelijke blokkade. Zo heeft
SenterNovem wel contacten met de intermediaire partijen, maar niet met de particuliere
woningeigenaren, die toch ook belangrijke actoren in het veld zijn: zij realiseren ten slotte de
energiebesparing.
Tevens is door verschillende partijen, waaronder SenterNovem, aangegeven dat intermediaire partijen
ook beter zouden kunnen samenwerken om de efficiëntie te verhogen. Tijdens een symposium
(Bouwbeurs Zuid, 11 maart 2008) bracht ‘Van Eck’ (afdelingsmanager woningbouw SenterNovem)
naar voren dat bewoners graag een totaalpakket van maatregelen willen laten realiseren door het
inschakelen van één partij (ook wel 1-loket genoemd). Dit is nu niet mogelijk, doordat elke intermediair
zich gespecialiseerd heeft in een bepaald deel van maatregelen en instrumenten. Wanneer
verschillende disciplines gaan samenwerken is het voor de bewoner makkelijker een advies te krijgen
over een totaalpakket aan maatregelen. Dit verhoogt de effectiviteit van een energielabel.

In paragraaf 2.2. geeft De Bruijn et al. (1993) de volgende definitie voor netwerkmanagement, de
sturingsstrategie in de netwerkbenadering: ‘De wijze waarop actoren de structuur, het functioneren
en/of beleidsuitkomsten van een beleidsnetwerk bewust trachten te beïnvloeden.’
Dit is precies waar het in dit afstudeerproject om gaat: de beïnvloeding door actoren om de uitkomsten
van het beleid te verbeteren. Daarom is dan ook gekozen om in dit onderzoek de netwerkbenadering
toe te passen. Hierbij moet wel duidelijk worden gemaakt dat het onderzoek wordt toegespitst op het
toepassen van het beleid. De netwerkbenadering wordt vaak toegepast bij overheidssturing. In dit
onderzoek staat niet de publieke sector centraal, maar juist het totale netwerk. Dat is een typisch
kenmerk van de netwerkbenadering.

Voor de netwerkanalyse staan interviews met actoren die betrokken zijn bij energiebesparing en het
energielabel centraal. In de interviews is gevraagd naar de werkzaamheden, de rol die de actor heeft
met het energielabel en hoe verschillende actoren effectiever met het label om kunnen gaan. In de
interviews worden ook de verschillende afhankelijkheden en percepties duidelijk. Ook bij de survey
komt naar voren welke relaties er tussen de verschillende actoren bestaan en hoe belangrijk deze zijn
voor het investeringsgedrag van eigenaren.
Om het energielabel efficiënter te maken, maar ook om ervoor te zorgen dat verschillende actoren hun
doelen bereiken is de vorming van een netwerk nodig. Met behulp van de interviews met actoren en
andere verkregen gegevens, vindt een netwerkanalyse plaats. Hiermee wordt onder meer in kaart
gebracht wie de betrokken actoren zijn, welke rol zij vervullen en welke belangen zij
vertegenwoordigen. Zo wordt inzichtelijk op welke manier er netwerksturing kan plaatsvinden. De
resultaten van deze analyse zullen in de advisering aan SenterNovem naar voren komen.
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3. Methodische verantwoording
In dit hoofdstuk komen de methodes die zijn gebruikt om de deelvragen en de centrale vraag van
deze scriptie te kunnen beantwoorden aan bod.
Ten eerste komt de samenhang tussen de verschillende methoden terug in het onderzoeksmodel.
Hier wordt duidelijk waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Daarna volgt een beschrijving van elke
toegepaste methode en analyse. Ten slotte wordt duidelijk hoe de geldigheid en betrouwbaarheid
gewaarborgd is.

3.1 Onderzoeksmodel
Om het doel van het onderzoek te bereiken moeten er een aantal stappen worden genomen die ook
terug komen in de vraagstelling. Om dit duidelijk weer te geven staat in Figuur 4 een visualisatie van
het onderzoeksmodel. Dit wordt daarna nader uiteengezet.

Figuur 4: Visualisatie onderzoeksmodel

Het is nodig om te weten welke factoren en actoren en de relatie daartussen de eigenaar-bewoner
kunnen beïnvloeden, om een advies te kunnen geven voor het verbeteren van het effect van het
energielabel. Als basis voor het bepalen van deze (f)actoren kunnen de twee theoretische
benaderingen, die in het vorige hoofdstuk naar voren zijn gekomen, worden gebruikt.

De gedragsbeïnvloedingstheorieën geven meer inzicht in de belangrijke factoren. De
netwerkbenadering is vooral van belang voor het bepalen van de actoren. Beide benaderingen samen
zullen leiden tot de mogelijk belangrijke (f)actoren die invloed kunnen hebben op het
investeringsgedrag van eigenaar-bewoners.
Of deze (f)actoren ook van invloed zijn op de effectiviteit van het energielabel is hiermee echter nog
niet bepaald.
Er is gekozen om een survey-onderzoek uit te voeren om de factoren in verband te brengen met het
energielabel. Tevens is een relatief grote groep eigenaar-bewoners gevraagd naar de ervaringen met
energiebesparing en het energielabel. Met een survey-onderzoek wordt een totaalbeeld van de
eigenaar-bewoners van Nederland verkregen, over de keuzes die men maakt om energiebesparende
maatregelen te nemen en in hoeverre het energielabel daar een rol bij speelt. Het voordeel van
survey-onderzoek is dat het representatief is voor deze gehele bevolkingsgroep in Nederland. Er is in
dit onderzoek voor een vignetsurvey gekozen, omdat dit het keuzeproces duidelijk kan maken. Dit
wordt in paragraaf 3.3 nader toegelicht.
De vragen die in de survey zijn gesteld zijn gebaseerd op interviews met intermediaire partijen die
contact hebben met de eigenaar-bewoners. Bij de analyse van de interviews is de netwerkbenadering
toegepast. Bij de interviews met deze actoren wordt duidelijk welke invloed deze actoren denken te
kunnen hebben en van welke factoren zij denken dat die invloed hebben op het label. De factoren die
in de survey naar voren zijn gekomen, zijn bepaald met behulp van de interviews en de theoretische
benaderingen. Om een realistisch beeld te krijgen werd tijdens de interviews gevraagd naar de situatie
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waarin bewoners die een huis hebben gekocht verkeren op het moment dat ze te maken kunnen
krijgen met het label.
De survey werd tevens getoetst op validiteit en bruikbaarheid door middel van een kleine pilot-groep.
De resultaten uit de survey zijn met behulp van het softwareprogramma SPSS statistisch
geanalyseerd. De resultaten uit deze analyse zijn vergeleken met de resultaten uit de literatuur en de
interviews. Deze analyse zal leiden tot het antwoord op de vraagstelling en het bereiken van het doel
van het onderzoek.

3.2 Interviews
Als voorbereiding op het samenstellen van de survey en om inzicht te krijgen in het netwerk met
betrekking tot het energielabel zijn twintig interviews afgenomen met experts. Ten eerste zijn binnen
SenterNovem een aantal adviseurs geïnterviewd, zodat inzicht werd verkregen wat er op het gebied
van de EPBD en het energielabel speelt. Ook is aan deze personen gevraagd met wie een eigenaar-
bewoner in contact kan komen op een verhuismoment en wie in aanmerking zou komen voor een
expertinterview. Bij de selectie van experts is er rekening mee gehouden dat er een zo heterogeen
mogelijke groep werd gevraagd voor een interview, zodat door het hele netwerk en van verschillende
zijden informatie vergaard zou worden.
De interviews zijn op locatie afgenomen, in de vorm van een halfgestructureerd interview. Eerst is een
basisvragenlijst gemaakt die gebruikt werd bij elk interview. Deze basisvragenlijst is te vinden in
bijlage I. De lijst is per interview aangepast aan de situatie van de geïnterviewde. Bij de interviews zijn
niet de exacte vraagteksten aangehouden zoals die op de aangepaste vragenlijst weergegeven staan:
deze dienden meer als leidraad.
Er zijn in totaal twintig interviews afgenomen. De lijst met geïnterviewde actoren is te vinden in bijlage
II.

Aan de hand van de informatie, die de geïnterviewde ter sprake bracht, zijn de onderwerpen uit de
vragenlijst besproken. Zo heeft de geïnterviewde veel ruimte om een reactie te vormen en kan op zijn
reactie worden doorgevraagd. Dit leidt er toe dat er meer punten aan het licht komen waar van te
voren niet aan gedacht is. Bijvoorbeeld kunnen er factoren naar voren komen die eerder niet in
verband zijn gebracht met energiebesparing. Dit is een groot voordeel van een open interview
(Baarda, de Goede & van der Meer-Middelburg, 2007).
Er is gekozen voor expert-interviews, omdat zij weet hebben van de situaties waar eigenaar-bewoners
zich in bevinden en omdat zij zicht hebben op het netwerk. Het interviewen van eigenaar-bewoners
zelf is daarvoor minder geschikt, omdat de situatie waarschijnlijk per individu verschilt. Een expert kan
meer uitspraken doen over vaak voorkomende situaties.
De onderwerpen die bij de interviews aan bod zijn gekomen zijn:

• De werkzaamheden van de actor
• Contact met eigenaar-bewoners en met andere partijen
• Ervaring met het energielabel
• Effectiviteit van het label en verbetering daarvan
• De manier waarop de actor/het bedrijf de eigenaar-bewoner beïnvloedt
• De factoren die een rol spelen in het nemen van energiebesparende maatregelen (n.a.v. het

label)
Met deze onderwerpen werd het netwerk duidelijker en bovendien werd een reële situatie gevormd om
in de survey aan de respondenten voor te leggen. De gegevens zijn verzameld door geluidsopnames
en aantekeningen tijdens de interviews te maken, met daarin de belangrijkste punten uit het interview.
Door deze gegevens direct na het interview te verwerken tot een interviewverslag werden zij bruikbaar
zijn voor de analyse.

3.3 Opzet van het vignetmethode-onderzoek
De gegevens over de eigenaar-bewoners en hun redenen om energiebesparende maatregelen te
nemen naar aanleiding van het energielabel werden met een eenmalige survey verzameld via
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internet. De vraagmethode in de survey bestaat uit zes situaties die de respondenten moeten
beoordelen. Ook werden nog een aantal aanvullende gesloten en open vragen gesteld.
Het beoordelen van verschillende situaties wordt ook wel de vignetmethode of conjunct meten
genoemd. Dit is een methode om keuzes zichtbaar te maken. De vignetmethode komt van oorsprong
uit het marktonderzoek waarmee bedrijven consumentenvoorkeuren meten en is ontwikkeld door
Rossi (1992) (in: ’t Hart, 2005). Voor deze methode is gekozen, omdat het al dan niet nemen van
energiebesparende maatregelen (naar aanleiding van het energielabel) ook een keuzeproces is.
De respondenten beoordelen of zij in een bepaalde beschreven situatie zullen kiezen voor het treffen
van energiebesparende maatregelen en in welke mate. Hierbij kan de invloed van een aantal factoren
op het keuzegedrag worden vastgesteld. De analyse van deze resultaten geeft inzicht in het belang
van bepaalde factoren bij het maken van een keuze (Veenma, Batenburg & Breedveld, 2004).
Een nadeel van de vignetmethode is dat respondenten wordt gevraagd te kiezen op basis van
beperkte informatie die naar voren gebracht wordt in een hypothetisch geschetste situatie. Eén van de
risico's die dit met zich meebrengt, is dat respondenten geneigd zijn situaties meer rationeel te
beoordelen dan ze in werkelijkheid zouden doen (Veenma, Batenburg & Breedveld, 2004). Het risico
dat respondenten sociaal gewenste antwoorden geven doet zich echter ook vaak voor in andere
soorten onderzoek. In de analyse kan met dit risico rekening gehouden worden door de gegeven
antwoorden in relatie met elkaar te analyseren. Hiervoor is de vignetmethode juist zeer geschikt. Je
vergelijkt de verschillende factoren die in de situatie naar voren komen met de gemiddelde
beoordeling. Een te hoge of te lage score door het rationeel beoordelen valt dan in het niet.
Een voordeel van de vignetten is dat, doordat de respondenten reële situaties voorgelegd krijgen, de
respondenten zich inbeelden dat zij een energielabel hebben en vandaar hun keuzegedrag bepalen.
Zo wordt het mogelijk een schatting te maken wat de bevolking in de toekomst zal ondernemen bij het
verkrijgen van het label. Met algemene vragen is het veel moeilijker om zich een situatie in te beelden.
Om toch een beeld te krijgen van de werkelijke energiebesparing wordt wel in de survey gevraagd of
de respondent al een energielabel heeft en maatregelen heeft genomen. Dit zal waarschijnlijk een
klein deel van de respondenten zijn, waardoor het resultaat niet generaliseerbaar is.
Een ander voordeel van de methodiek is dat complexe oordelen kunnen worden teruggebracht tot een
'overzichtelijke situatie' (een vignet). Daardoor wordt inzicht verkregen in de wijze waarop een oordeel
tot stand komt en welke factoren hierbij een rol spelen. Nadeel hierbij is wel dat het vignet al factoren
bevat, terwijl de respondent wellicht zal reageren op andere factoren die niet in het onderzoek naar
voren komen. Om dat zo veel mogelijk te beperken zijn de factoren gebaseerd op de kennis die
aanwezig is bij de geïnterviewde actoren en de factoren die zij naar voren brachten. Zo sluiten de
factoren uit de vignetten aan bij de praktijk. De resultaten van het onderzoek zijn daarom wel beperkt
tot de factoren die in de vignetten zijn opgenomen. Van deze factoren kan echter wel worden bepaald
welke factor zwaarder weegt en tevens wordt duidelijk wat de verbanden tussen de factoren zijn.
Hiermee wegen de voordelen op tegen de nadelen. In de analyse van de resultaten zal rekening
worden gehouden met de beperkingen die de methode heeft.

Het vignetonderzoek werkt als volgt:
Een vignet bevat relevant geachte informatie die wordt voorgelegd aan respondenten ter beoordeling
(Veenma, Batenburg & Breedveld, 2004). De relevant geachte informatie wordt gebaseerd op
theoretische benaderingen, de bestaande literatuur, de interviews en de reacties naar aanleiding van
de pilot-enquête. Door een analyse van deze bronnen is vastgesteld welke factoren en de daaraan
gekoppelde waarden van belang zijn. Uit de interviews met intermediaire partijen blijkt of de vignetten
de werkelijkheid goed benaderen.
Een vignet is zo een korte omschrijving van een herkenbare situatie en is opgebouwd uit combinaties
van verschillende factoren. Door de waarden van deze factoren steeds te variëren ontstaat een groot
aantal vergelijkbare situaties: de vignetten.

Ter verduidelijking zal nu een voorbeeld worden gegeven. Stel er wordt in een onderzoek gevraagd of
de respondent met de auto of met de fiets naar het werk gaat. Dit is afhankelijk van een aantal
factoren. Bijvoorbeeld van het weer en de afstand. De eerste factor, het weer, kan bijvoorbeeld twee
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waardes aannemen: zon en regen. De afstand kan worden gewaardeerd als 5 en 10 kilometer. Een
voorbeeld van een keuzesituatie is dan: U gaat naar uw werk. Het is een regenachtige dag en de
woon-werkafstand is 5 kilometer. Met dit voorbeeld ontstaan er vier keuzesituaties die aan de
respondenten kunnen worden voorgelegd, waarbij de respondent moet beantwoorden met welk
vervoersmiddel in die situatie naar het werk wordt gegaan en waarom. Dit is in figuur 5 als volgt
visueel weergegeven:

Figuur 5: Visualisatie vignetsituatie

In dit voorbeeld zijn maar twee factoren gebruikt. Wanneer men meer factoren gebruikt zullen er ook
meer verschillende situaties ontstaan. Dit wordt dan te veel om door één respondent te verwerken.
Daarom zullen de surveys in dit geval variëren en krijgt elke respondent andere situaties voorgelegd.
Bij de keuze van het aantal respondenten moet er op gelet worden dat de verschillende situaties
ongeveer even vaak voorkomen. Zo blijft het mogelijk de vignetten te vergelijken.
Voordat de vignetten zijn voorgelegd aan een panel van particuliere woningeigenaren zijn de vignetten
eerst beoordeeld door een kleine pilot-groep, zodat discrepanties in de survey tijdig werden ontdekt.
Naar aanleiding hiervan heeft de survey wat kleine wijzigingen ondergaan.
Mij is de mogelijkheid en het budget geboden om door een onderzoeksbureau de survey op internet te
laten uitzetten. In overleg met dit bureau zijn nog een aantal wijzigingen aangebracht, zodat de survey
op internet duidelijk kon worden ingevuld.
De survey bevat vragen over de volgende onderwerpen:

• Soort en bouwjaar woning
• Kennis en aanwezigheid energielabel
• Energieverbruik en energiezuinigheid
• Ervaring met energiebesparende maatregelen
• Wens om energiebesparende maatregelen toe te passen
• Maximaal uit te geven bedrag aan maatregelen
• Factoren die meespelen in de keuze om energiebesparende maatregelen te nemen
• Actoren waarmee de respondent contact opneemt m.b.t. het energielabel
• Vignettenbeoordeling

Het onderzoeksbureau heeft een steekproef genomen uit een paneldatabase met een netto respons
van 500 respondenten. De respondenten uit de streekproef hebben een e-mail gekregen met daarin
een link naar de vragenlijst. Om de respons te verhogen krijgen de respondenten een aantal
waardepunten waarmee zij cadeaus kunnen bestellen. Het onderzoeksbureau heeft de survey
geprogrammeerd en de verkregen data opgeleverd in een SPSS-bestand. De opbouw van de
vignetten is in bijlage III vermeld en in bijlage IV staat de vragenlijst die naar de respondenten is
verstuurd. In totaal zijn er 216 mogelijke vignetten waarvan iedere respondent er zes kreeg
voorgelegd.
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3.4 Aanpak van de analyse
Zoals al eerder is vermeld komt de netwerkbenadering voornamelijk aan de orde bij de interviews. De
interviews zijn daarom geanalyseerd op basis van de netwerkanalyse. Bij deze analyse zijn de rollen
van de (geïnterviewde) actoren en de interactie daartussen naar voren gekomen. Er is vooral
aandacht besteed aan de invloed van het energielabel op de actoren en aan de vraag hoe de actoren
de effectiviteit van het label kunnen beïnvloeden. Hierin komen ook belemmeringen en mogelijkheden
die de actoren noemen aan bod. Naast deze netwerkanalyse zijn de interviews ook geanalyseerd op
de factoren, die invloed hebben op het investeringsgedrag in energiebesparende maatregelen en het
energielabel, die door de actoren naar voren zijn gebracht. Zo is ook is een reëel beeld ontstaan van
de situatie waarin een bewoner zich bevindt bij het verkrijgen van een energielabel. De survey is
opgesteld met de resultaten van deze analyses.
De analyse van de survey vond plaats door middel van het statistische programma SPSS. Hiermee
kon worden vastgesteld of er een samenhang is tussen verschillende variabelen die in de vragen van
de survey naar voren zijn gekomen. Door deze analyse wordt duidelijk aan welke factoren de meeste
aandacht moet worden besteed om eigenaar-bewoners te stimuleren om energiebesparende
maatregelen te nemen en het energielabel effectiever te kunnen toepassen.

3.5 Geldigheid en betrouwbaarheid
Volgens Wester en Peters (2004: 192) gaat het bij geldigheid om de vraag of de gevolgde procedures
ons in staat stellen juiste uitspraken te doen. Het gaat hier om de inhoud en de resultaten van het
onderzoek. Bij geldigheid kan men onderscheid maken in interne en externe geldigheid.
Interne geldigheid houdt in dat de toegepaste procedures leiden tot geloofwaardige conclusies. In dit
onderzoek wordt dit gewaarborgd door bronnen- en methodetriangulatie toe te passen. Dit houdt in
dat verschillende bronnen en methoden worden gebruikt om het onderzoeksobject van verschillende
kanten te kunnen belichten (Verschuren en Doorewaard, 2003: 128). Zo worden er in dit onderzoek
als bronnen literatuur en de ervaringen van personen (experts en eigenaar-bewoners) gebruikt. Deze
gegevens worden verkregen door verschillende methoden, zoals het afnemen van interviews en het
uitvoeren van een survey.

Bij externe geldigheid gaat het om de overdraagbaarheid van de onderzoeksresultaten naar niet
onderzochte situaties (Westers & Peters, 2004: 192). De respondenten uit de steekproef zijn
representatief voor de eigenaar-bewoners van Nederland op demografische kenmerken, namelijk
geslacht, leeftijd en opleiding. De steekproef bestaat alleen uit bewoners in het bezit van een eigen
woning. Tevens is er voor gekozen om alleen de kostwinners te vragen de survey in te vullen. Dit om
te voorkomen dat bijvoorbeeld thuiswonende kinderen, die niets weten over de situatie van het huis en
die geen beslissingen op dat gebied hoeven te nemen, de survey invullen.
Doordat in andere landen andere situaties gelden - het energielabel is bijvoorbeeld in andere landen
anders geïmplementeerd dan in Nederland - is dit onderzoek niet te generaliseren naar buitenlandse
situaties. Ook voor bewoners met een huurwoning kunnen de resultaten niet worden doorgetrokken.
Het onderzoek geldt daarom alleen voor de Nederlandse doelpopulatie: de eigenaar-bewoner.

De betrouwbaarheid drukt uit of het onderzoek repliceerbaar is door andere onderzoekers. Dat wil
zeggen dat een andere onderzoeker tot dezelfde resultaten zou moeten komen wanneer hij hetzelfde
onderzoek uitvoert.
Om de betrouwbaarheid te vergroten is het van belang de gevolgde procedures en de situatie van het
onderzoek nauwkeurig te beschrijven. Daarom is in deze scriptie zo duidelijk mogelijk omschreven
welke methoden zijn gebruikt en hoe tot de resultaten van het onderzoek is gekomen. Ter
verduidelijking is in respectievelijk bijlage I en IV de basisvragenlijst van de interviews en de survey
toegevoegd.
Bij het bepalen van de grootte van de steekproef is rekening gehouden met de betrouwbaarheid van
de steekproef ten opzichte van de totale populatie. De steekproefomvang hangt namelijk samen met
de betrouwbaarheid. In principe geldt: hoe groter de steekproef, hoe betrouwbaarder de uitspraken
over de populatie zullen zijn. Wanneer men bij een populatieomvang van 1 miljoen of meer een
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betrouwbaarheid wil hebben van 95% en een nauwkeurigheid van 5% is er een steekproef van
minimaal 384 respondenten nodig. Dit betekent dat de onderzoeksresultaten in 95 van de 100
gevallen gelijk zullen zijn. Dit wordt vaak als de algemene norm voor survey-onderzoek beschouwd
(Korzillius, 2008). In dit onderzoek is een steekproef van 500 respondenten gebruikt en daarmee
voldoet deze dus aan deze betrouwbaarheidsnorm.
Deze betrouwbaarheid geldt echter niet voor de vignetten, aangezien niet alle vignetten aan alle
respondenten zijn voorgelegd. Voor het aantal te beoordelen vignetten is Veenma, Batenburg &
Breedveld (2004) aangehouden. Wanneer men 216 vignetten wil laten beoordelen en men 6 vignetten
per respondent voorlegt, dan zijn er minimaal 36 respondenten nodig. Dan kunnen echter geen
interactie-effecten worden bepaald. Volgens Cattin and Wittink (1982; in SPSS, 2007) liggen de
steekproefgroottes van vignetstudies tussen de 100 en 1000 respondenten. De meeste vignetstudies
gebruiken tussen de 300 en 550 respondenten. Met deze informatie als leidraad voor de
steekproefgrootte van deze vignetstudie is er gekozen voor 500 respondenten.
Hiermee zou het onderzoek repliceerbaar moeten zijn en ongeveer dezelfde resultaten moeten
opleveren. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de periode waarin het onderzoek
plaatsvindt. Ten tijde van de uitvoering van dit onderzoek heeft het energielabel in de media uitgebreid
aandacht gekregen. Dit kan de resultaten beïnvloeden. Mogelijk had het onderzoek dan op een ander
tijdstip andere resultaten opgeleverd. Hier wordt in de analyse rekening mee gehouden. Volgens ’t
Hart, Boeije & Hox (2005) kan sociaal-wetenschappelijk onderzoek ook moeilijk op exact dezelfde
wijze herhaald worden, omdat de sociale werkelijkheid voortdurend verandert. Daarom is de openheid
van het onderzoek des te belangrijker. Wanneer het onderzoek zo veel mogelijk hetzelfde nogmaals
zou worden uitgevoerd, kan men de resultaten vergelijken en zo de veranderingen in de loop van de
tijd analyseren.
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4. Resultaten interviews

4.1 Factoren die invloed hebben op het nemen van energiebesparende
maatregelen
Er zijn een aantal belemmeringen en mogelijkheden tijdens de keuze of beslissing om
energiebesparende maatregelen te nemen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen zes
categorieën van factoren. Deze indeling kwam tijdens het interview met Lacroix (SN, 3 april 2008)
naar voren. Dit gaf veel inzicht in het keuzeproces. De onderdelen komen ook terug in de Theory of
Planned Behavior van Ajzen (1985) en het Precede-proceed model van Green en Kreuter (1991). De
zes categorieën die hier worden besproken zijn: bewustzijn van het energieverbruik, vertrouwen in
maatregelen en actoren, omgevingsfactoren, financiële beperkingen en mogelijkheden, praktische
beperkingen en mogelijkheden en het te verwachten effect. Deze paragraaf heeft tot doel om inzicht te
krijgen in het keuzeproces van het nemen van energiebesparende maatregelen. De verschillende
onderdelen zullen aan de hand van uitspraken uit de interviews worden besproken. Tevens zal bij elk
onderdeel toegelicht worden wat het verband is met de theoretische benaderingen.

4.1.1 Energiebewustzijn

Energiebewustzijn houdt in dat de bewoner aandacht besteedt aan het energieverbruik en de
gevolgen ervan, zoals klimaatverandering, maar ook de kosten van het verbruik. Een belangrijk
kenmerk hiervan is verantwoordelijkheid voor het milieu en daarmee ook energie. Deze factor speelt
ook mee in het keuzeproces omdat de bewoner eerst moet weten dat er energie bespaard kan
worden en ook een verantwoordelijkheid daarvoor voelt. Dan pas zal het keuzeproces beginnen.
Uit verschillende interviews blijkt dat bewoners zich vaak niet bewust zijn van hun energieverbruik en
weinig kennis hebben over mogelijke besparingen. Naast energiebewustzijn bij de eigenaar-bewoner
is het ook noodzakelijk dat er sprake is van energiebewustzijn bij bijvoorbeeld bouwbedrijven.
‘Wanneer bouwbedrijven geen kennis hebben van energiebesparingsmogelijkheden zullen deze
tijdens een andersoortige verbouwing de eigenaar-bewoner ook niet kunnen wijzen op mogelijkheden
tot energiebesparing’, aldus Elsinga (HR-wooncomfort, 6 mei 2008). Communicatie met en tussen
verschillende partijen kan daarom een belangrijke invloed hebben op het energiebewustzijn. Deze
partijen kunnen de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen bespreekbaar maken voor de
bewoner door kennis over te brengen en de eerste stap tot energiebesparing te zetten (Lacroix, SN, 3
april 2008; Hoogelander, SN, 7 april 2008 & Elsinga, HR-wooncomfort, 6 mei 2008). Dit laatste aspect
heeft ook te maken met omgevingsfactoren.
In dit onderdeel van het keuzeproces komen de ‘predisposing’ determinanten van Green en Kreuter
naar voren. Dit zijn de individuele kenmerken van de bewoner (en ook van de intermediaire partijen),
in dit geval voornamelijk de aanwezigheid van kennis over het gedrag. Tevens gaat dit onderdeel in
op de ‘behavioral beliefs’ en de attitude uit de theorie van Ajzen (1985), bijvoorbeeld de
verantwoordelijkheid voor het milieu.

4.1.2 Vertrouwen
Het vertrouwen hebben in energiebesparende maatregelen is een andere factor die van belang is voor
eigenaar-bewoners. Bewoners hebben vertrouwen in maatregelen wanneer zij weten wat er in het
algemeen bij het toepassen van de maatregelen komt kijken en wat de maatregelen opleveren
(Lacroix, SN, 3 april 2008). Ook spelen bij vertrouwen de eerdere ervaringen met bouw- en
installatiebedrijven een rol. De betrouwbaarheid van die bedrijven in eerdere situaties beïnvloedt vaak
het vertrouwen van de bewoner in volgende maatregelen en vormt de persoonlijke norm, opvattingen
en waarden van de bewoner (Egmond, SN, 18 april 2008). Dit onderdeel valt dan ook onder de
‘predisposing’ determinanten en ‘behavioral beliefs’ van de theorie van Ajzen en van Green en
Kreuter.
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4.1.3 Omgevingsfactoren

Wanneer de bewoner zich bewust is van het probleem en vertrouwen heeft in het nemen van
maatregelen, kan de intentie om de maatregelen te nemen veranderen door omgevingsfactoren.
Hierbij spelen de ervaringen van familie en kennissen een rol. En niet alleen de ervaringen met
energiebesparende maatregelen, maar ook met andere verbouwingen.
Wanneer de bewoner een eerste contact legt met een installateur, een bouwbedrijf of aannemer om
informatie in te winnen speelt mee of deze partij ingaat op de wensen, vragen en ervaringen van de
bewoner (Lacroix, SN, 3 april 2008). Dit zal een negatieve of positieve indruk op de bewoner maken
en verder doorwerken in het keuzeproces.
Een andere omgevingsfactor is het imago van het label en de berichten in de media. Veel
geïnterviewde actoren maakten hiervan melding (Scherpenzeel, SN, 7 april 2008; van Eck, SN, 9 april
2008; Lamers, Nibud, 15 april 2008; Elsinga, HR-wooncomfort, 6 mei 2008; Tadema, Roterogroep, 7
mei 2008 & Faber, EPA-winkel, 14 mei 2008). Al voordat het label was ingevoerd, kwam er al kritiek
op de kwaliteitsborging van het label, zoals aangegeven werd in het tv-programma Radar (26
november 2007) door de Vereniging Eigen Huis. VEH gaf aan dat bijna iedereen het huis kan keuren,
ook personen met een niet-afdoende opleiding, dat de opnamegegevens niet kunnen worden
opgevraagd en verder dat er geen juiste klachtenregeling is (Wayenberg, VEH, 14 mei 2008). Het niet
hebben van een label staat de overdracht van de woning niet in de weg, doordat er geen sancties zijn
op het niet hebben van een energielabel. Zo kan de bewoner het label makkelijk omzeilen. Doordat
het label moet worden aangevraagd door de verkopende partij die weinig profijt heeft van het label,
kan dit gedrag om geen label te nemen toenemen.
‘Voor de verkopende partij speelt vaak ook mee dat zij een bepaald beeld van de woningkwaliteit
hebben, maar dat dit vaak niet overeenkomt met het label’ aldus Faber (EPA-winkel, 14 mei 2008). De
hypothese bij deze uitspraak is dat de bewoner niet goed weet wat een energielabel inhoudt, omdat
de ervaren woningkwaliteit niet dezelfde is als die welke met het energielabel wordt bepaald. De
woningkwaliteit betreft veel meer aspecten dan de energetische kwaliteit die in het energielabel naar
voren komt. Daardoor krijgt het label ook een negatief imago, waardoor het hele proces in twijfel wordt
getrokken en de consument cynisch wordt (Faber, EPA-winkel, 14 mei 2008). Hiermee kan de intentie
om wat met het label te gaan doen minder worden.
Dit onderdeel van het keuzeproces komt terug in de beschrijving van de subjectieve norm van Ajzen
en een deel van de ‘predisposing’ determinanten van Green & Kreuter.

4.1.4 Financiële beperkingen en mogelijkheden
Financiële beperkingen en mogelijkheden spelen een grote rol in het keuzeproces. Vaak begint de
keuze vanuit de ‘portemonnee’ (Tadema, Roterogroep, 7 mei, 2008). De bewoner bepaalt of een
bepaalde keuze op korte termijn voordeel op kan leveren. Een bewoner weet echter vaak niet welke
financiële mogelijkheden er zijn, zoals een voordelige hypotheek op maatregelen (klimaathypotheek)
of een subsidie. De bewoner kijkt volgens Lamers (Nibud, 15 april 2008) alleen naar de
terugverdientijd. Men beseft bijvoorbeeld niet dat een extra hypotheek, waardoor de maandelijkse
woonlasten hoger worden, meestal gecompenseerd kan worden door lagere energielasten. Een
beperking hiervan is echter dat de besparing te niet kan worden gedaan doordat men elders weer
meer energie gaat verbruiken, het zogenoemde rebound-effect (van Raaij, 1982: 39-40). Een
voorbeeld is dat bewoners misschien vaker en langer gaan ventileren in een goed-geïsoleerde
woning. Dit geeft een verkeerd beeld van de besparing waardoor wantrouwen ontstaat voor het
nemen van verdere maatregelen (Lamers, Nibud,15 april 2008).
Scherpenzeel (SN, 7 april 2008) veronderstelt dat wanneer er meer koppelingen gemaakt worden
tussen het energielabel en de financiële mogelijkheden, dit bevorderlijk is voor meer actie naar
aanleiding van het verkrijgen van het energielabel. Het energielabel zou volgens hem dan zichtbaar
worden in de praktijk.
Het kan zijn dat door de stijging van de olie- en gasprijzen er vaker energiebesparende maatregelen
worden genomen. Hierover zijn de meningen van de geïnterviewde actoren echter verdeeld. De één
maakt een vergelijking met de hogere benzineprijzen. Hierbij is nauwelijks een afname van gereden
kilometers zichtbaar (Marquart, SN, 15 mei 2008). Elsinga (HR-wooncomfort, 6 mei 2008) meent
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echter dat wanneer in de toekomst de gas- en energierekening stijgt, bewoners wel over moeten gaan
op energiebesparende maatregelen om deze kosten enigszins in toom te houden. Ook Faber (EPA-
winkel, 4 mei 2008), Delissen (Volta Limburg, 30 mei 2008) en Kockelkorn (Makelaar Bonnema
Stienstra, 3 juni 2008) noemen een hoge energie- of gasrekening als belangrijke factor om
energiebesparende maatregelen te nemen.
De financiële mogelijkheden en beperkingen hebben vaak een relatie met het energiebewustzijn en
het vertrouwen in maatregelen. Door het besef van een te hoge rekening kan de bewoner een hoger
energiebewustzijn krijgen en door het rebound-effect kan het vertrouwen in maatregelen afnemen.
Ook de effect-factor heeft een relatie met de financiële mogelijkheden. Door een lagere
energierekening wordt namelijk het effect van de maatregelen zichtbaar.
Financiële beperkingen en mogelijkheden behoren tot de ‘enabling’ determinanten van Green en
Kreuter. De bewoner moet de maatregelen kunnen betalen om deze te kunnen nemen. Wanneer de
bewoner van te voren denkt dat de kosten te hoog oplopen, zal de keuze gemaakt worden om nog te
wachten met maatregelen. Dit heeft ook te maken met de waargenomen gedragscontrole uit de
Theory of Planned Behavior. Deze gaat in op hoe moeilijk het wordt ervaren om bepaald gedrag uit te
voeren. Wanneer het vanuit financieel oogpunt echt niet mogelijk is om energiebesparende
maatregelen te nemen is het een belemmerende factor, die valt onder de actuele gedragscontrole uit
de theorie van Ajzen. Deze kan dan direct invloed hebben op het gedrag, ondanks het wel aanwezig
zijn van de intentie om het gedrag uit te voeren.

4.1.5 Praktische beperkingen en mogelijkheden
Nadat de bewoner heeft besloten dat hij wel maatregelen wil nemen en er ook financiële
mogelijkheden voor ziet, kan de bewoner alsnog beslissen om geen maatregelen te nemen wanneer
er praktische beperkingen zijn. Zo zien veel bewoners op tegen een verbouwing doordat ze de
hoeveelheid werk, tijd en overlast niet goed kunnen inschatten. Tevens weet de bewoner volgens
Lacroix niet hoe hij het nemen van maatregelen moet regelen. De bewoner heeft vragen als: wat geeft
de meeste energiebesparing en bij wie moet ik zijn om de maatregelen aan te schaffen en te laten
installeren? Vaak wordt er geen totaalpakket geboden, waardoor de bewoner voor elke maatregel een
installateur moet zoeken. Bewoners willen het vaak snel geregeld hebben. Bij tegenslag in het begin
van het keuzeproces kan de drempel te hoog worden om door te gaan met het nemen van
energiebesparende maatregelen. Er spelen dan praktische problemen (Lacroix, SN, 3 april 2008).
Er zijn echter ook momenten om energiebesparing juist extra te stimuleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld in
situaties waarin er sprake is van veel achterstallig onderhoud, of wanneer de bewoner al van plan is te
verbouwen. Er is dan geen extra overlast als gevolg van het nemen van energiebesparende
maatregelen, omdat deze ‘meeliften’ met de verbouwing (van Wieringen, MC, 16 april 2008; Elsinga,
HR-wooncomfort, 6 mei 2008; Faber, EPA-winkel, 14 mei 2008 & Kockelkorn, makelaar Bonnema
Stienstra 3 juni 2008). Bij een verhuizing of verbouwing wordt volgens Marquart echter vaak niet de
prioriteit gelegd bij energiebesparing. Ook is er op die momenten zo veel te regelen dat daardoor de
aandacht voor het nemen van energiebesparende maatregelen kan afzwakken (Marquart, SN, 15 mei
2008; van Wieringen, MC, 16 april 2008; Elsinga, HR-wooncomfort, 6 mei 2008). De bewoners willen
er het liefst zo weinig mogelijk tijd aan besteden. Hierbij zijn service en gemak tijdens de verbouwing
erg belangrijk (van Eck, SN, 9 april 2008 & Martens, Energieloket gemeente Sittard-Geleen, 21 mei
2008).
Een andere praktische beperking is dat in sommige woningen bepaalde maatregelen niet genomen
kunnen worden, doordat de kenmerken van de woning dat niet toelaten, bijvoorbeeld een
ventilatiesysteem (Delissen, Volta Limburg 30 mei 2008 & Wayenberg, VEH, 14 mei 2008).
Ook de praktische beperkingen en mogelijkheden behoren tot de ‘enabling’ determinanten. Deze
zorgen voor het wel of niet kunnen nemen van energiebesparende maatregelen. Deze factoren
hebben invloed op de waargenomen- en actuele gedragscontrole.

4.1.6 Effect

Het laatste dat in het keuzeproces een belangrijke rol speelt is of bewoners het effect van
maatregelen zien. De bewoners zien vaak niet dat men er direct op de energierekening op vooruit
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gaat. Ook weet de bewoner niet of de maatregelen een verbetering van comfort opleveren. Dit wordt
door veel geïnterviewde actoren als erg belangrijk ervaren (Lacroix, SN, 3 april 2008; Hoogelander,
SN, 7 april 2008, van Eck, SN, 9 april 2008; van Wieringen, MC, 16 april 2008; Elsinga, HR-
wooncomfort, 6 mei 2008; Wayenberg, VEH, 14 mei 2008 en Kockelkorn, Makelaar Bonnema
Stienstra, 3 juni 2008).
Wanneer dit na het nemen van maatregelen zichtbaar wordt, bijvoorbeeld door een verlaging van het
voorschotbedrag, een zichtbare verbetering van comfort of een verhoging van de verkoopwaarde van
het huis, zijn bewoners vaker geneigd om meer maatregelen te nemen. De kans is dan groter dat zij
het energiebesparingsgedrag voortzetten (Lacroix, SN, 3 april 2008; Hoogelander, SN, 7 april 2008).
Factoren die het effect zichtbaar maken kunnen ‘reinforcing’ determinanten worden genoemd. Zij
zorgen er voor dat het gedrag wordt voortgezet. De aan- of afwezigheid van een van te voren vast te
stellen positief effect behoort tot de waargenomen gedragscontrole uit de Theory of Planned Behavior.

4.1.7 Conclusie

De zes bovengenoemde categorieën factoren bepalen gezamenlijk het keuzeproces van de eigenaar-
bewoner. Belemmeringen in een van de factoren kunnen ertoe leiden dat men afziet van het nemen
van maatregelen of tot een langer keuzeproces. Dit proces kan weergegeven worden in een checklist,
die weergegeven is in bijlage V. Deze is opgesteld aan de hand van voorgaande paragrafen. Deze
zijn tevens bepaald door de factoren en vragen die tijdens de interviews met de experts naar voren
kwamen, waardoor ze aansluiten bij praktijkervaringen. In de checklist zijn 20 vragen te vinden die de
bewoner in het keuzeproces aan zichzelf kan stellen. Bij elke positieve beantwoording van de vraag is
de bewoner een stap verder in het keuzeproces. De tabel is zo veel mogelijk chronologisch
weergegeven, maar per situatie kan het proces wel verschillen. De factoren kunnen elkaar licht
overlappen of de andere factoren versterken of juist verzwakken.
De actoren kunnen de checklist gebruiken om aangrijpingspunten te vinden waarop ze de bewoner
kunnen beïnvloeden. Actoren vinden bij de ene factor meer aangrijpingspunten dan bij een andere
factor. Partijen kunnen met deze checklist nagaan welke vraag de beste mogelijkheden geeft om de
keuze van de bewoner te beïnvloeden, zodat de bewoner maatregelen gaat nemen. Het verschilt per
actor hoe zij de bewoner kunnen beïnvloeden. Paragraaf 4.3 gaat dieper in op de rollen en de
mogelijkheden van invloed die de actoren hebben door middel van de netwerkbenadering.

4.2 Effectiviteit van het energielabel
Aan de geïnterviewde intermediaire partijen is gevraagd hoe effectief zij het energielabel vinden.
Daarbij is het doel dat met het label wordt nagestreefd - het stimuleren van energiebesparing - het
uitgangspunt. Alle actoren gaven veel opmerkingen over het label. De belangrijkste opmerkingen
worden in deze paragraaf weergegeven. De effectiviteit van het label komt ook terug in het survey-
onderzoek. Dit is terug te vinden in hoofdstuk 5.3.

Verschillende actoren meldden tijdens het interview dat het energielabel de bewoners bewust maakt
van hun energieverbruik. Door het energielabel worden ze met de energetische kwaliteit van de
woning geconfronteerd. Zonder het label hebben zij geen goed zicht op deze energetische kwaliteit.
Het beleid zorgt er voor dat er meer aandacht is voor het energieverbruik van huishoudens: niet alleen
onder de bewoners zelf, maar ook in de installatiebranche (Elsinga, HR-wooncomfort, 6 mei 2008,
Wayenberg, VEH, 14 mei 2008; Marquart, SN, 15 mei 2008 & Faber, EPA-winkel, 14 mei 2008).
Het label is nu vooral interessant voor bewoners die veel maatregelen aan hun huis hebben genomen,
doordat hun prestaties daarmee zichtbaar worden gemaakt (Faber). Ook voor woningcorporaties is
het erg zinvol, omdat ze het label kunnen gebruiken als indicator van hun energiebeleid (Dieteren,
gemeente Sittard-Geleen, 22 mei 2008).

Een vaak genoemde beperking van het label is, dat op het niet naleven van de verplichting dat een
label bij huur of verkoop aanwezig moet zijn geen sanctie zit. Er is geen controle op de aanwezigheid
van het energielabel bij verkoop of verhuur van een woning. Verkoper en koper kunnen samen
overeenkomen dat er bij het koopcontract geen energielabel aanwezig zal zijn. Deze overeenkomst



37

wordt opgenomen in het contract, waardoor veel huizen worden verkocht zonder label. Dit blijkt uit het
feit dat de aanvraag van energielabels achterblijft bij de verkoopcijfers. Ongeveer 15% van de
verkochte woningen wordt verkocht met een label. Naar de exacte waarden wordt nu nog onderzoek
gedaan (Marquart, SN, 15 mei 2008). Volgens Wayenberg (VEH, 14 mei 2008) moet de overheid
zoeken naar stimulering van de markt, anders zal het energielabel niet goed van de grond komen.

Ook vinden veel actoren dat de verplichting van het label bij de verkeerde partij ligt en te laat wordt
afgegeven. De verkopende partij is verantwoordelijk voor de aanvraag van het energielabel. Zij zal
echter niet meer in energiebesparende maatregelen investeren, omdat zij dat niet meer terug ziet in
een lagere energierekening. Bij afwezigheid van handhaving kan het tevens leiden tot een vertekend
beeld van de nationale woningvoorraad, doordat verkopers alleen een label aanvragen wanneer ze
denken dat de woning een goede energetische kwaliteit heeft (Tadema, Rotero-groep, 7 mei 2008).
Wanneer het label bij het koopcontract wordt overhandigd, hoeft de bewoner maar kort stil te staan bij
het label en komt hij niet in contact met de labelinspecteur die meer informatie kan geven. Zo is er
geen stimulans om na te denken over energiebesparing en moet de bewoner zelf initiatief nemen om
meer te weten te komen. Indien al vanaf het begin dat het huis te koop staat duidelijk is welk label de
woning heeft, of wanneer dit bekend is bij de aanvraag van een hypotheek, kan het veel beter worden
opgenomen in de verbouwplannen van de toekomstige bewoners (Gerardu, SN, 9 april 2008)

Over de vorm van het label worden ook een aantal opmerkingen gemaakt. Zo vindt Van Wieringen het
energielabel niet herkenbaar voor de consument en de informatie die op het label staat weergegeven
te algemeen. Het label is nu nog te abstract: de Energie Index zegt bewoners niet zo veel.
Mogelijkheden om dit te verbeteren zijn het vertalen van het label naar woonlasten, het aangeven van
het verschil in kosten van energieverbruik tussen de labels, of het duidelijk weergeven van de
mogelijke kostenbesparingen (van Wieringen, MC, 16 april 2008). Volgens Delissen zou het beter zijn
om altijd een maatwerkadvies aan te vragen. Hieruit blijkt veel beter wat de investeringskosten zijn,
wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de constructie van de woning en wat de
terugverdientijden van de maatregelen zijn (Delissen, Volta Limburg, 30 mei 2008).
Door andere actoren worden ook mogelijkheden voor verbetering van de vorm van het label genoemd.
Zo werd door Kockelkorn, een makelaar, aangegeven dat de energiekosten inzichtelijk kunnen
worden gemaakt door het gemiddelde energieverbruik van de afgelopen vijf jaar op te nemen. Dit
bevat echter wel het persoonsgebonden gebruik, maar het is het enige wat vast staat. Een variant
hierop is om het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van een woning met dat label te vermelden.
Zo kunnen huishoudens goed vergelijken of ze boven of onder het gemiddelde verbruiken (Faber,
EPA-winkel 14 mei 2008). Een andere mogelijkheid is om een thermografisch rapport toe te voegen.
Hierbij worden warmtelekken zichtbaar door middel van een infraroodfoto van de woning. Zo wordt
direct zichtbaar waar maatregelen het meest effectief zijn, aldus van Wieringen (MC, 16 april 2008).
Door een labelinspecteur (Faber, EPA-winkel, 14 mei 2008) wordt ook nog genoemd dat het
verstandig is om de R-waardes op het label te vermelden en eventueel de dikte van de isolatie. Ook
zou er op het energielabel vermeld moeten worden dat het op basis van de grootste oppervlaktes is
berekend. Verder zouden aanbevelingen specifieker moeten zijn. Het probleem hiermee is echter dat
het zo meer een EPA-maatwerkadvies wordt, dat door de langere opnametijd duurder is.

Van het label gaat volgens Van Wieringen geen innoverende werking uit. De huidige nieuwbouw
voldoet al aan label A. Het label is vanaf de start al onderverdeeld in A, A+ en A++. Deze norm zou
eigenlijk hoger moeten liggen, Een nieuwbouwhuis zou bijvoorbeeld standaard label B moeten krijgen
en pas na extra veel en innoverende maatregelen, zoals bij passiefhuizen, label A (van Wieringen,
MC, 16 april 2008).

Op dit moment zullen eigenaar-bewoners nog weinig doen met het label. Delissen meldde dat bij
Volta, een installatiebureau dat ook energielabels afgeeft, sinds januari 2008 geen maatregelen zijn
genomen nadat een label is afgegeven. Bewoners zijn nu nog niet geïnteresseerd en vinden het label
een non-instrument (Faber, EPA-winkel, 14 mei 2008; Delissen, Volta Limburg, 30 mei 2008). Door
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het nut en de voordelen van het label en van energiebesparing meer te benadrukken, zal het label
meer ingeburgerd raken. Dan is de bewoner beter in staat een bepaalde woning met andere woningen
te vergelijken. De bewoner zal dan door het energielabel mogelijk vaker besluiten om maatregelen te
nemen.

4.3 Netwerkanalyse
Deze paragraaf behandelt de actoren die invloed kunnen hebben op eigenaar-bewoners. Zij vormen
samen met de eigenaar-bewoners een netwerk waarin energiebesparing van woningen kan worden
gerealiseerd. De actoren worden beschreven met behulp van de in paragraaf 2.2 besproken
netwerkbenadering.
De actoren worden onderverdeeld in drie groepen. Deze keuze is gemaakt om inzichtelijk te maken
hoe de eigenaar-bewoner het beste kan worden bereikt om zijn keuze voor energiebesparende
maatregelen te stimuleren. Het netwerk bestaat uit actoren die direct contact hebben met de bewoners
ten tijde van de koop van een woning en de verhuizing. Hierbij kan tijdens de communicatie ook het
energielabel onder de aandacht worden gebracht. Dit zijn vaak dienstverlenende instanties. Deze
groep wordt dan ook dienstverleners genoemd. De tweede groep bestaat uit actoren waarmee
bewoners contact hebben wanneer zij willen gaan verbouwen. Deze partijen helpen de bewoners bij
het uitvoeren van de verbouwing en worden daarom ook uitvoerende partijen genoemd. De laatste
groep omvat actoren waarmee bewoners niet direct contact hebben, maar van wie zij informatie
kunnen krijgen (vaak via folders of internet). De actoren uit deze groep zijn informatievoorzieners. In
tabel 1 is weergegeven welke partijen zich in de drie groepen bevinden. De actoren zijn ingedeeld
naar de hoofdfunctie die zij hebben. Dat wil niet zeggen dat zij nooit een andere rol hebben dan
waarin zij nu zijn ingedeeld. Zo kan een energiebedrijf ook informatieverstrekker zijn over
energiebesparende maatregelen, maar de hoofdfunctie is dienstverlening.
Bij elke actor wordt vermeld wat diens rol is. Tevens komen de belangen, de middelen en de visie over
het energielabel van de actor aan bod. De visie over het energielabel zal alleen worden vermeld als
deze actor ook daadwerkelijk geïnterviewd is. Als laatste komt per actor een aantal aanbevelingen
aan de orde die tijdens de interviews naar voren kwamen. In onderstaande tabel zijn de drie groepen
met de bijbehorende actoren weergegeven. Wanneer een actor geïnterviewd is, wordt dat
weergegeven met een i achter de actor.
Indeling groepen netwerkanalyse
Groepen Actor

Hypotheekadviseur/verstrekker (i)
Makelaar(i)
Labelinspecteur (i)
Notaris
Gemeente (i)

Dienstverleners: bewoners hebben met hen
contact tijdens de koop van een woning

Energiebedrijven
Aannemer
Bouwmarkt
Installateur (i)

Uitvoerende partijen: bewoners hebben een
besluit tot verbouwen genomen en nemen
contact op met deze partijen

Energieregisseur (i)
Rijksoverheid
SenterNovem (SN) (i)
MilieuCentraal (MC) (i)
Vereniging Eigen Huis (VEH) (i)

Informatievoorzieners: bewoners hebben geen
direct contact met deze partijen, maar kunnen
wel informatie van deze partijen verkrijgen

Nibud (i)
Tabel 1: Indeling groepen netwerkanalyse

4.3.1 Dienstverleners
Hypotheekadviseur/verstrekker
Rol van de actor: hypotheekadviseurs hebben als één van de eersten contact met eigenaar-bewoners
die willen verhuizen. De eigenaar-bewoner kan contact hebben met een adviseur voordat hij naar een
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woning gaat zoeken. Zo wordt bepaald welke financiële ruimte er is voor het kopen van een woning.
Ook kan een adviseur worden ingeschakeld wanneer men al een woning op het oog heeft. Bij elk type
koper hoort een andere soort hypotheek. Als de adviseur ongeveer weet wat de koper wil veranderen
en verbeteren aan het huis en hoe hij dit wil financieren, kan de hypotheek worden bepaald
(Kockelkorn, Makelaar Bonnema Stienstra, 3 juni 2008).
Betrokkenheid binnen het netwerk: een hypotheekadviseur is betrokken in het netwerk om
energiebesparing te stimuleren, omdat hij tijdens een verhuismoment kan bepalen welke financiële
middelen de bewoner heeft om energiebesparende maatregelen te nemen. De adviseur kan helpen
om de ruimte in de hypotheek voor energiebesparende maatregelen vast te stellen. Wanneer de
kopers aangeven energiebesparende maatregelen te willen nemen, kan een hypotheekadviseur
advies geven om de klimaathypotheek met een lagere rente te nemen. Hierbij heeft de adviseur veel
contact met banken (wanneer de hypotheekadviseur niet zelf bij een bank hoort) (Kockelkorn,
Makelaar Bonnema Stienstra, 3 juni 2008). Een goede periode om het over energie te hebben is
voorafgaand aan de financieringsbesprekingen, zodat energiebesparende maatregelen bijvoorbeeld in
de hypotheek kunnen worden opgenomen. Hierbij is een rol weggelegd voor de
hypotheekadviseur/verstrekker, zegt Tadema.
Belang: een hypotheekadviseur/verstrekker heeft belang bij het adviseren over energiebesparing,
omdat een bewoner met een energiezuinige woning een kleiner risico vormt. Een bewoner kan door
de lagere energierekening de hypotheek makkelijker afbetalen (Elsinga, HR-wooncomfort, 6 mei
2008).
Middelen: Een hypotheekadviseur kan een klimaathypotheek aanbieden of adviseren om in een extra
hypotheek voor keuken of badkamer ook energiebesparende maatregelen op te nemen, zodat dit kan
leiden tot een lagere energierekening (Elsinga, HR-wooncomfort, 6 mei 2008).
Visie energielabel: de visie op het energielabel van de geïnterviewde hypotheekadviseur is dat bij de
aanvraag van een hypotheek een energielabel verplicht moet worden. Hierbij is het juiste moment van
groot belang, zodat de koper in de financiering nog rekening kan houden met het nemen van
energiebesparende maatregelen. Dan zullen alleen bewoners die geen hypotheek nodig hebben,
geen energielabel aanvragen. Het moment waar het label nu verplicht is, is volgens Kockelkorn niet
het juiste, waardoor het energielabel pas op de lange termijn effect zal hebben (Kockelkorn, Makelaar
Bonnema Stienstra, 3 juni 2008).
Aanbevelingen:

- Hypotheekadviseurs kunnen meer informeren over financiële mogelijkheden voor
energiebesparing tijdens een verhuizing of verbouwing (Scherpenzeel, SN, 7 april 2008,
Heinemans, SN, 17 april 2008).

- Er is bij hypotheekadviseurs te weinig kennis over financiering van energiebesparende
maatregelen. Een voorbeeld hiervan is dat een groene hypotheek nog nauwelijks wordt
verkocht, omdat adviseurs hier weinig van afweten. Om dit te voorkomen kunnen adviseurs
als voorbeeldfunctie gebruikt worden door bij hen zelf energiebesparende maatregelen te
nemen zodat zij de bewoners beter kunnen adviseren (Elsinga, HR-wooncomfort, 6 mei
2008).

- De nationale hypotheekgarantie (NHG) kan worden gekoppeld aan het energielabel. De NHG
houdt in dat wanneer de bewoner een hypotheek met NHG neemt een waarborgfonds garant
staat voor de terugbetaling van de hypotheek aan de geldverstrekker, wanneer dit door de
bewoner niet meer mogelijk is. De bewoner kan alleen een hypotheek met NHG garantie
nemen wanneer de hypotheek niet boven een bepaald bedrag uit komt. De NHG garantie
wordt nu al wel gekoppeld aan het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit betekent
dat wanneer men in de hypotheek energiebesparende maatregelen mee financiert dit buiten
beschouwing mag laten bij het bepalen van de maximale hypotheek voor de NHG. Wanneer
men ook het energielabel hieraan koppelt, zal dat ook een waarde krijgen in de mogelijkheden
voor financiering (Hoogelander, SN, 7 april 2008).

- Banken zouden, wanneer zij de maximale hypotheek bepalen, niet alleen moeten kijken naar
het inkomen van de bewoners, maar ook naar de maandelijkse energiekosten. Het
energielabel kan een indicatie geven van het energieverbruik en zo ook een indicatie voor de
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bank geven voor de maandlasten van de bewoner. Het label krijgt zo waarde omdat er een
hogere hypotheek mee te krijgen is (Kockelkorn, Makelaar Bonnema Stienstra, 3 juni 2008,
Wayenberg, VEH, 14 mei 2008).

Makelaar
Rol van de actor: een makelaar heeft verschillende rollen. Ten eerste moet hij voor de verkopende
partij het huis zo verkopen dat het voor de verkopende partij het meeste geld oplevert. De
verkoopmakelaar moet in principe zorgen dat het label wordt aangevraagd. De verkoopmakelaar is er
vaak niet vóór om het label aan te vragen, omdat dat voor de verkopende partij meer kosten met zich
mee brengt en deze partij er eigenlijk weinig aan heeft (Delissen, Volta Limburg, 30 mei 2008). Een
verkoopmakelaar zal de kopende partij nooit stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen,
aangezien de kopende partij dan een lager bod zou kunnen doen. Wanneer de makelaar voor de
kopende partij optreedt, is de makelaar in principe wel voor een label, omdat de koper dan weet wat
hij aan het huis kan verbeteren. Doordat in deze situatie meer inzicht in de energetische kwaliteit van
de woning wordt verkregen, kan de koper besluiten een lager bod te doen, afhankelijk van de
energetische kwaliteit van de woning. Sommige makelaars vragen automatisch een label aan. Soms
zijn ze zelf bevoegd om een label af te geven (Delissen, Volta Limburg, 30 mei 2008).
Betrokkenheid binnen het netwerk: makelaars zetten de aanvraag van een energielabel in gang.
Eigenaar-bewoners zullen met vragen over het energielabel volgens Van Wieringen als eerste naar
hun makelaar gaan. Gecertificeerde makelaars kunnen daar zelf informatie over geven en anders
kunnen ze verwijzen naar andere informatiebronnen en informatievoorzieners. Makelaars zullen
minder betrokken zijn bij het overwegen van energiebesparende maatregelen.
Belang: een verkopende makelaar heeft alleen belang bij een energielabel wanneer het huis een
goede energetische kwaliteit heeft. Dat is vaak een teken van de goede kwaliteit van de woning,
waardoor er een groter animo is om de woning te kopen. Wanneer de woning een energielabel krijgt
dat duidt op een slechte energetische kwaliteit, zal dit niet ten goede komen aan de verkoopwaarde
van de woning en zal dit voor de verkoopmakelaar een nadeel zijn bij de verkoop. De
aankoopmakelaar heeft echter veel belang bij het energielabel. Voor hem kan het label aangeven of
het bod dat gedaan is, reëel is met betrekking tot energetische kwaliteit.
Middelen: doordat makelaars als één van de eersten contact hebben met de bewoner, zouden zij als
eerste in kunnen spelen op het energielabel en energiebesparing. Een full-service makelaar zou het
energielabel in principe standaard moeten opnemen in het proces (Tadema, Roterogroep, 7 mei
2008). Tevens kan de makelaar het energielabel en energiebesparende maatregelen meenemen in de
communicatie over de woning. Een makelaar heeft zicht op een woning en de toekomstige bewoners,
waardoor zij specifieke informatie over die bepaalde situatie kunnen geven. Om de concurrentiepositie
te behouden is het voor de makelaar van belang dat de consument duidelijk wordt geïnformeerd. De
makelaar kan de bewoner op het juiste moment informeren over energiebesparing (Tadema,
Roterogroep, 7 mei 2008).
Visie: beide geïnterviewde makelaars vinden dat er een grote vrijheid is rond het label. Doordat er
geen handhaving plaatsvindt, hoeft de makelaar niets te doen en heeft de makelaar geen rol in het
proces van het energielabel. Wanneer er wel wordt gehandhaafd zal de makelaar er voor zorgen dat
de regelgeving ook nageleefd wordt (Tadema, Roterogroep, 7 mei 2008, Kockelkorn, Makelaar
Bonnema Stienstra, 3 juni 2008). Verder vinden zij dat de verplichting bij de kopende partij zou
moeten liggen, omdat het energielabel voor de koper een nuttig instrument is om inzicht te krijgen in
energiebesparende mogelijkheden.
Aanbevelingen:

- Een makelaar zou een energielabel duidelijker zichtbaar kunnen maken bij de verkoop van
een woning, bijvoorbeeld door het label te vermelden bij advertenties van woningen en op
websites als Funda (Hoogelander, SN, 7 april 2008).

- Er zou een structurele procedure bij de makelaars moeten zijn, zodat zij standaard een label
aanvragen. Dit is nu vaak nog niet het geval (Tadema, Roterogroep, 7 mei 2008).

- Makelaars kunnen de meerwaarde van het label meer toelichten en ook focussen op de
mogelijke energiebesparing, die met het energielabel inzichtelijk kan worden gemaakt.
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Wanneer zij vanaf het eerste gesprek al inspelen op het label kan dit invloed hebben op de
keuze om maatregelen te nemen (van Wieringen, MC, 16 april 2008; Maessen, SN, 23 april
2008, Faber, EPA-winkel, 14 mei 2008).

Labelinspecteur
Rol: een labelinspecteur heeft bijna alleen contact met de verkopende partij. De labelinspecteur
inspecteert de woning en bepaalt de energetische kwaliteit met een computerprogramma. Ook neemt
de inspecteur contact op met de bewoner of de verkoopmakelaar om het energielabel mede te delen
en uitleg te geven over het label en de mogelijke maatregelen (Faber, EPA-winkel, 14 mei 2008). De
bewoners kunnen de opnamegegevens ook opvragen.
Betrokkenheid binnen het netwerk: de labelinspecteur heeft contact met de bewoner die zijn huis
verkoopt en met de verkoopmakelaar. De bewoner heeft direct contact met de labelinspecteur en kan
daardoor ook makkelijker vragen stellen over het energielabel en de energetische kwaliteit van de
woning. Of deze informatie ook effect heeft, hangt af van de kennisoverdracht naar de kopende partij.
De kopende partij kan niet direct contact opnemen met de labelinspecteur aangezien er geen
contactgegevens op het label staan weergegeven.
Belang: een labelinspecteur heeft groot belang bij het label, dit is tenslotte zijn broodwinning. De
inspecteur heeft minder belang bij het stimuleren van energiebesparing, hooguit wanneer dit resulteert
in een EPA-maatwerkadvies of een nieuwe labelaanvraag.
Middelen: het is aan de labelinspecteur om aan te geven hoe goed of slecht de woning is en waar
verbeteringen in de woning mogelijk zijn. Hij heeft de kennis over de specifieke energiekwaliteit van de
woning. Hij kan dit kenbaar maken aan de bewoners en hen inzicht geven in mogelijke maatregelen.
Visie: de visie van de geïnterviewde labelinspecteur is dat het label voor iedereen hetzelfde kader
geeft waarmee vergelijking mogelijk is met andere woningen van het zelfde type. Veel bewoners
denken een veel hoger label te krijgen. In die zin maakt het label de bewoners bewust van de kwaliteit
van de woning. Wanneer het label is ingeburgerd, kan het label een effect hebben op
energiebesparing doordat men dan woningen kan vergelijken (Faber, EPA-winkel, 14 mei 2008).
Aanbevelingen:

- Een verbetering zou zijn als de inspecteur ook contact heeft met de kopende partij, zodat hij
die ook uitleg over het label kan geven. Praktisch gezien zou dat het label wel weer duurder
maken. Men kan het label niet uitvoeren wanneer de nieuwe bewoner de woning al in gebruik
heeft genomen, omdat de oude bewoner de meeste informatie heeft(Faber, EPA-winkel, 14
mei 2008).

- Een ander advies is om bij het label een brief voor de kopende partij op te stellen met extra
uitleg. De nadelen hiervan zijn de extra kosten en de onduidelijkheid of de brief wel bij de
nieuwe bewoner terecht komt (Faber, EPA-winkel, 14 mei 2008).

- Inspecteurs zouden afspraken kunnen maken met makelaars om, na toestemming, de
contactgegevens van de koper te kunnen bemachtigen en de koper daarmee van advies over
mogelijke energiebesparing te voorzien (Delissen, Volta Limburg, 30 mei 2008).

Notaris
Rol: de notaris overhandigt bij het ondertekenen van het koopcontract het energielabel aan de nieuwe
bewoner. In het besluit energieprestatie gebouwen staat dat er met de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) afspraken zijn gemaakt over het energielabel. Er is afgesproken dat in
diverse model-aktes de certificatieverplichting als aandachtspunt wordt opgenomen, zodat het
energielabel altijd ter sprake komt bij het contact met de notaris (Besluit energieprestatie gebouwen).
Betrokkenheid binnen het netwerk: de notaris krijgt wanneer er een label is aangevraagd het label van
de verkoopmakelaar en vermeldt dat tijdens de verkoopovereenkomst met de toekomstige bewoner.
De notaris is niet betrokken bij het overdragen van kennis over en stimuleren van energiebesparende
maatregelen.
Belang: volgens Maessen heeft een notaris geen belang bij het energielabel, zolang er geen
strafrechtelijke sancties zijn (Maessen, SN, 23 april 2008). De notaris kan zo het energielabel
negeren.
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Middelen: de notaris moet, wanneer hij volgens de model-aktes handelt, het energielabel ter sprake
brengen bij het sluiten van de koopovereenkomst en de overdracht van de woning. De notaris kan er
op toezien dat het energielabel ook daadwerkelijk wordt overhandigd. Hij kan samen met de verkoper
en koper de overeenkomst opstellen waarbij ook het energielabel vermeld wordt. Volgens de KNB
hoeft de notaris niet te weigeren om mee te werken wanneer de koper geen energielabel wil.
Aanbeveling (Dit is niet een aanbeveling voor de notaris zelf, maar heeft wel invloed op het handelen
van de notaris):

- Wanneer de notaris geen label door geeft aan de nieuwe bewoner, zou daar volgens een
aantal geïnterviewde actoren een sanctie op moeten zitten (Faber, EPA-winkel, 14 mei 2008
& Tadema, Roterogroep, 7 mei 2008). In het Besluit energieprestatie gebouwen is dit echter
niet vastgelegd. Wel wordt hierin vermeld dat wanneer uit de praktijk blijkt dat
handhavingsancties noodzakelijk zijn, er zal worden nagegaan hoe de regelgeving kan
worden aangepast (Besluit energieprestatie gebouwen).

Gemeente
Rol: eigenaar-bewoners komen nauwelijks met de gemeente in contact, hooguit om zich bij de
gemeente in te schrijven (Dieteren, Gemeente Sittard-Geleen, 22 mei 2008). Wel komt de bewoner in
contact met de gemeente wanneer deze een bouwvergunning aanvraagt (van Wieringen, MC, 16 april
2008). De geïnterviewde gemeentelijk coördinator milieu van de gemeente Sittard-Geleen zegt dat zijn
gemeente op het gebied van energiebesparende maatregelen nauwelijks iets doet met eigenaar-
bewoners. Er zijn wel acties, bijvoorbeeld bij de doe-het-zelfzaak en er zijn draaggolfcampagnes
(Dieteren, Gemeente Sittard-Geleen, 22 mei 2008). Andere gemeentes hebben weer wel meer
contact. Dit is per gemeente verschillend (Maessen, SN, 15 december 2008).
Betrokkenheid binnen het netwerk: de gemeente is alleen betrokken binnen het netwerk voor
energiebesparing bij een verbouwing met bouwvergunning of wanneer bewoners een gemeentelijke
subsidie op energiebesparende maatregelen kunnen aanvragen.
Belang: door middel van het energielabel wordt duidelijk wat de energetische kwaliteit van de
woningvoorraad van de gemeente is. Hiermee wordt voor de gemeente duidelijk welke wijken ze
moeten aanpakken om hun emissiedoelen te bereiken. Het energielabel is een impuls voor provincies
en gemeenten om prioriteiten te leggen bij bepaalde wijken (Lacroix, SN, 3 april 2008).
Middelen: één van de belangrijkste middelen die de gemeente voor de eigenaar-bewoner heeft, is het
kunnen verstrekken van subsidie voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook kan zij
initiatief nemen tot draaggolfcampagnes om zo energiebesparende maatregelen te stimuleren. Verder
kan de gemeente afspraken maken om locaties aan te pakken en energiebesparing te realiseren
(Maessen, SN, 23 april 2008). Sommige gemeenten hebben een energieloket of -team, waar
bewoners met vragen over energie terecht kunnen en tijdens een huisbezoek advies kunnen krijgen
(Martens, Energieloket Sittard-Geleen, 21 mei 2008).
Visie: de geïnterviewde gemeentelijke milieucoördinator weet niet of het energielabel bij particuliere
woningeigenaren effect zal hebben op energiebesparing. Hij merkt op dat het label zelf geen energie
bespaart en hij vindt dat het energielabel beter een EPA-maatwerkadvies had kunnen zijn.
Aanbevelingen:

- Het tegelijkertijd laten uitvoeren van maatregelen bij verschillende bewoners in de omgeving.
Men kan via een gebiedsgerichte aanpak bewoners in een wijk stimuleren om gezamenlijk
energiebesparende maatregelen te nemen (Lacroix, SN, 3 april 2008, Gerardu, SN, 9 april
2008).

- Onderzoeken of het juridisch mogelijk is om de gemeentelijke onroerendzaakbelasting te
differentiëren op basis van het energielabel. Zo zouden bewoners met een energiezuinige
woning minder belasting betalen (Hoogelander, SN, 7 april 2008, Scherpenzeel, SN, 7 april
2008).

- Een gemeente kan een energieadviseur in de wijk aanstellen die iedereen, eigenaar-bewoner,
huurder en middenstander in de wijk kan bereiken. Hiermee wordt het contact persoonlijker.
Dit kan een stimulans zijn om na te denken over maatregelen (Martens, Energieloket Sittard-
Geleen, 21 mei 2008).
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- Informatie verstrekken over energiebesparing wanneer nieuwe bewoners van de gemeente
zich inschrijven. Dan hebben ze net een huis gekocht of gehuurd en zijn ze waarschijnlijk nog
aan het verbouwen. Wellicht is het dan nog mogelijk energiebesparing in de verbouwing mee
te nemen (Dieteren, Gemeente Sittard-Geleen, 22 mei 2008).

Energiebedrijven
Rol: bij energiebedrijven is precies bekend hoeveel de bewoners betalen voor elektriciteit en gas. In
verband met de privacywetgeving, kunnen energiebedrijven echter geen contact leggen met klanten
met een hoge energierekening om zo energiebesparing te stimuleren (Delissen, Volta Limburg, 30 mei
2008). Via de media proberen energiebedrijven wel de klanten te bereiken om maatregelen te nemen.
Bij sommige energiebedrijven, zoals Essent, kan men op elk moment het voorschot verlagen of
verhogen, zodat de maatregel direct effect kan hebben op de energierekening (Delissen, Volta
Limburg, 30 mei 2008).
Belang: de energiebedrijven hebben samen met andere partijen het convenant Meer met Minder
ondertekend waarin zij tot doel stellen in 2011 500.000 bestaande woningen en gebouwen zuiniger te
hebben gemaakt. Met dit convenant hebben energiebedrijven er belang bij eigenaar-bewoners te
stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Tevens schept het vertrouwen bij de
klanten wanneer een energiebedrijf energiebesparende maatregelen stimuleert.
Middelen: energiebedrijven hebben als enige actor de kennis over de energiekosten van de bewoners.
De energiebedrijven kunnen alle cliënten bereiken en hen informeren over mogelijkheden om energie
te besparen. Veel energiebedrijven organiseren acties om energiebesparing te stimuleren, zoals
kortingsregelingen, subsidies of gratis advies.
Aanbevelingen:

- Energiebedrijven kunnen klanten de optie geven om maandelijks het voorschot van de
energierekening aan te passen. Een hulpmiddel hierbij is de slimme meter (Lacroix, SN, 3
april 2008, Gerardu, SN, 9 april 2008 & van Wieringen, MC, 16 april 2008).

- Elsinga geeft het advies om bij een energierekening, indien er sprake is van een merkbaar
hoger energieverbruik, een brief mee te sturen over energiebesparende maatregelen. Volgens
Delissen is dit echter in verband met de privacywetgeving niet mogelijk.

- Een energieloket opzetten waar bewoners met een te hoge energierekening terecht kunnen
en advies over besparingen krijgen (Martens, Energieloket Sittard-Geleen, 21 mei 2008).

- Energiebedrijven kunnen de energiekosten van woningen inzichtelijk maken door bij elke
woning het gemiddelde energieverbruik van de afgelopen vijf jaar te geven. Dit is wel
verbonden aan het persoonsgebonden gebruik, maar geeft toch een indicatie van de
energiekwaliteit van de betreffende woning. Bij het energiebedrijf is bekend wat precies het
verbruik is geweest (Kockelkorn, Makelaar Bonnema Stienstra, 3 juni 2008). Het realiseren
van dit advies is alleen mogelijk als dit past in de privacywetgeving en als het gebeurt in
samenwerking met de centrale overheid.

4.3.2 Uitvoerende partijen
Aannemer
Rol: bij wat grotere verbouwingen wordt vaak een aannemer ingeschakeld die de verbouwing
realiseert en coördineert. Hij stemt alle werkzaamheden op elkaar af en schakelt vakmensen in. In het
eerste contact vormt de aannemer zich een beeld van de wensen van de klant. Uit een onderzoek
blijkt echter dat de aannemer bij zijn advies over isolatie van de woning vaak alleen zijn eigen
ervaringen gebruikt en niet de wensen van de klant meeneemt. Ook worden bij een offerte bijna nooit
meerdere oplossingsrichtingen aangeboden (Schop & Nouwens, 2005).
Betrokkenheid binnen het netwerk: voor aannemers zijn er veel aanknopingspunten om
energiebesparende maatregelen bij de bewoner onder de aandacht te brengen. Dit hangt wel af van
de wensen van de klant. Wanneer de klant zijn wens om energie te besparen niet uitspreekt, zal de
aannemer dat ook niet in de offerte meenemen en het met de klant bespreken.
Belang: wanneer een aannemer de bewoners probeert te stimuleren om energiebesparende
maatregelen te nemen en zo ook andere mogelijke verbeteringen van de woning bespreekt, heeft hij
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kans op een grotere opdracht. Door in te gaan op de bredere wensen van de bewoner wekt hij tevens
een groter vertrouwen (Lacroix, SN, 3 april 2008).
Middelen: de aannemer kan energiebesparende maatregelen opnemen in de offerte en toepassen
tijdens de verbouwing.
Aanbevelingen:

- Aannemers, maar ook bouw- en onderhoudsbedrijven kunnen een onderhoudscontract
aanbieden dat zich richt op energiebesparende maatregelen en het verminderen van
energieverbruik (van Wieringen, MC, 16 april 2008). Hierbij moet wel opgelet worden dat de
besparing van de maatregelen niet teniet worden gedaan door de hoge kosten van een
onderhoudscontract (Wayenberg, VEH, 14 mei 2008).

- Aannemers kunnen een kant-en-klaar concept leveren waar niet alleen verbouwingen als
badkamer en keuken, maar ook energiebesparende maatregelen in zitten en dit opnemen in
de verbouwingsofferte (Gerardu, SN, 9 april 2008).

Bouwmarkt
Rol: kleine verbouwingen voert de eigenaar-bewoner vaak zelf uit. Een bouwmarkt is dan vaak de
enige actor waarmee eigenaar-bewoners contact hebben.
Betrokkenheid binnen het netwerk: bouwmarkten kunnen contact hebben met andere uitvoerende
partijen en informatievoorzieners om voor de particulier een zo breed mogelijk assortiment aan
mogelijkheden en informatie te bieden.
Belang: door energiebesparende maatregelen te stimuleren kunnen zij meer zelf aan te brengen
maatregelen, zoals isolatie, verkopen.
Middelen: bouwmarkten kunnen producten aanbieden die energiebesparing mogelijk maken.
Bouwmarkten kunnen eigenaar-bewoners informatie aanbieden over verbouwingen en zich daarnaast
richten op energiebesparing. Het komt niet vaak voor dat verbouwingen alleen plaatsvinden om
energie te besparen en energiebesparende maatregelen te nemen. Het is daarom belangrijk dat bij
andere verbouwingen ook energiebesparing ter sprake komt, zodat dit gelijktijdig kan worden
meegenomen.
Er zijn tijdens de interviews geen aanbevelingen voor bouwmarkten naar voren gekomen.

Installateur
Rol en betrokkenheid binnen het netwerk: de rol van de installateur binnen het netwerk is een
uitvoerende maar ook adviserende. De installateur kan de energiebesparende maatregelen realiseren.
Wanneer een installateur voor andere niet-energiebesparende maatregelen naar de consument gaat
kan hij wanneer hij mogelijkheden ziet, wel energiebesparende maatregelen aan de klant adviseren
(Lacroix, SN, 3 april 2008).
Belang: een installateur heeft er direct belang bij dat bewoners energiebesparende maatregelen gaan
overwegen en nemen. Dat is tenslotte voor bedrijven die deze maatregelen plaatsen hun core-
business. Het doel van installateurs moet zijn dat klanten mond-tot-mondreclame gaan maken. De
beste bedrijven maken zo weinig mogelijk reclame maar krijgen hun klanten doordat zij het
doorvertellen. Hierbij speelt kwaliteit een grote rol (Lacroix, SN, 3 april 2008).
Middelen: installateurs kunnen de maatregelen daadwerkelijk realiseren en bovendien bij andere
verbouwingen ook energiebesparende maatregelen adviseren.
Visie: er is te weinig menskracht om in 300.000 woningen energiebesparende maatregelen te treffen
en het energielabel te verbeteren (het doel van convenant Meer met Minder). De problemen rond
energiebesparing in de toekomst liggen volgens Elsinga voornamelijk bij een tekort aan technische
medewerkers (Elsinga, HR-wooncomfort, 6 mei 2008).
Aanbevelingen:

- Een groot deel van bovenstaand probleem van te weinig menskracht heeft te maken met de
opleiding van installateurs. Ten eerste zou een technische opleiding al vanaf de lagere en
middelbare school gepromoot moeten worden om meer menskracht in de techniek te krijgen.
Ten tweede kunnen volwassenen intern bij een bouw- en of installatiebedrijf opgeleid worden,
zodat ze direct kunnen worden ingezet. En ten derde kunnen huidige installateurs beter
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worden opgeleid voor het realiseren van (andere) energiebesparende maatregelen, zodat zij
bewoners ook hierin kunnen adviseren en kennis over kunnen brengen (Elsinga, HR-
wooncomfort, 6 mei 2008; van Eck, SN, 9 april 2008 & Maessen, SN, 23 april 2008).

- Niet alleen moeten installateurs meer kennis hebben over energiebesparende maatregelen, er
zouden volgens Lacroix in de gehele bouwketen kwaliteitsverbeteringen moeten plaatsvinden
om de scepsis te laten verdwijnen en vertrouwen bij de klanten te winnen.

- Installateurs zouden tekortkomingen over energie aan woningen kunnen signaleren wanneer
zij bezig zijn met een verbouwing. Daarbij kunnen zij, in goed overleg met de eigenaar-
bewoner, andere installateurs (of een aannemer of energieregisseur) inschakelen (Elsinga,
HR-wooncomfort, 6 mei 2008 & Scherpenzeel, SN, 7 april 2008).

- Installatiebedrijven en installateurs kunnen ook een totaalpakket van maatregelen aanbieden
of samenwerken met een energieregisseur (Lacroix, SN, 3 april 2008).

Energieregisseur
Rol: een energieregisseur is een adviseur die een bewoner ondersteunt in het bepalen van
mogelijkheden voor energiebesparing en het realiseren van meerdere maatregelen. Zo wordt de zorg
en een hoeveelheid werk uit de handen van de bewoner genomen. De rol van een energieregisseur is
om in een woning een energierenovatie uit te voeren door meerdere energiebesparende maatregelen
te koppelen. Het convenant Meer met Minder wil op deze manier woningen verbeteren en bewoners
stimuleren. Door een totaalpakket door energieregisseurs aan te bieden worden er barrières
doorbroken. Voorbeelden hiervan zijn dat bewoners niet zelf hoeven te zoeken naar installateurs en
weinig tijd hoeven te besteden aan de organisatie van de verbouwing. De projectgroep Meer met
Minder wil de bewoners ontzorgen (van Eck, SN, 9 april 2008 & Gerardu, SN, 9 april 2008).
Betrokkenheid binnen het netwerk: om een totale energierenovatie uit te voeren moet een
energieregisseur met veel andere partijen contact hebben. Bijvoorbeeld met installatie- en
bouwbedrijven, maar ook met gemeente of rijksoverheid voor eventuele subsidies. Ook het convenant
Meer met Minder streeft er naar dat meerdere partijen betrokken zijn, maar wel een persoon de
coördinatie heeft: de energieregisseur.
Belang: het doel van de energieregisseur is om bij bewoners het energieverbruik te verminderen. Hij
heeft hierdoor direct belang bij het stimuleren van energiebesparing. Ook heeft de energieregisseur
belang bij het energielabel, omdat het een indicatie geeft voor het resultaat van de renovatie.
Middelen: een goede energieregisseur is iemand waarmee de bewoner afspraken kan maken, die het
verbouwingsproces begeleidt, die alle contacten met installateurs onderhoudt, die uitleg geeft over alle
mogelijkheden en die de wensen van de bewoner mee laat wegen. Daar tegenover staat dat de
bewoner de tijd moet nemen om alles met de regisseur te bespreken en vertrouwen in de
energieregisseur moet hebben (Lacroix, SN, 3 april 2008).
Visie: de geïnterviewde energieregisseur vermeldt dat men beter kan communiceren over een
energierenovatie met een vermindering van het energieverbruik met 50% dan over het verbeteren van
een energielabel. Omdat het energielabel een minder goed imago heeft gekregen, noemt de
energieregisseur het energielabel niet in het contact met de klant, tenzij de bewoner hier om vraagt.
Wat wel positief is aan het label, is dat het effectief is bij het bewustwordingsproces, maar dit proces
zal ook op gang komen wanneer de energieprijzen steeds meer stijgen (Elsinga, HR-wooncomfort, 6
mei 2008).
Aanbevelingen:

- Energieregisseurs kunnen de maatregelen tastbaar maken door samen met de bewoner de
maatregelen te controleren en te monitoren op het energieverbruik, zodat de bewoner
geconfronteerd wordt met het verbruik en de verbetering (Lacroix, SN, 3 april 2008 & van
Wieringen, MC, 16 april 2008)

- Een EPA-adviseur of een energieregisseur kan zorgen voor een energiemaatwerkadvies met
verwijzingen naar bedrijven en informatie over financieringsmogelijkheden. Ook kan hij een
lijst geven met punten waar de bewoners bij een energierenovatie of andere verbouwing op
moeten letten. Zo kunnen bewoners makkelijker een keuze maken (van Wieringen, MC, 16
april 2008)
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- De projectgroep van Meer met Minder zou moeten zorgen dat de ondertekenende partijen van
het convenant druk en invloed uit gaan oefenen op hun achterban, waardoor er beter wordt
gestreefd naar samenwerking om energiebesparende maatregelen te nemen met behulp van
een energieregisseur (Maessen, SN, 23 april 2008).

4.3.3 Informatievoorzieners
Rijksoverheid
Rol: in het ‘Schoon en zuinig’ programma wordt aangegeven dat het ministerie van VROM de leiding
heeft over het beleid met betrekking tot het energielabel voor woningen (Ministerie van VROM, 2007).
Het ministerie van VROM volgt de praktische toepassing van de verplichting tot certificering in de
praktijk. Het toezicht op naleving van de regelgeving zal echter beperkt zijn.
Betrokkenheid binnen het netwerk: het ministerie van VROM, WWI en Economische Zaken hebben
hun betrokkenheid in het netwerk betuigd door het convenant Meer met Minder te ondertekenen.
Hierbij is afgesproken samen te werken met intermediaire partijen om energiebesparing in de
bestaande woningbouw te realiseren.
Belang: om de kabinetsdoelen te bereiken, heeft de rijksoverheid groot belang bij het stimuleren van
het nemen van energiebesparende maatregelen. Via het convenant Meer met Minder hebben de drie
ministeries tot doel gesteld om tot 2011 500.000 woningen energie zuiniger te maken.
Middelen: het ministerie van VROM heeft verschillende middelen om haar doelen te bereiken. Zij kan
subsidies opstellen die de financiële barrières beperken. Zij kan de meerwaarde van het energielabel
benadrukken door het op te nemen in andere besluiten en regelgeving, zoals het
huurwaarderingsstelsel. Ook kan zij overgaan tot handhaving wanneer blijkt dat zonder handhaving
het label niet voldoende wordt toegepast (Staatsblad, 2006). In oktober 2007 is het ministerie van
VROM gestart met een massamediale campagne waarin het energielabel uitgebreid bekend is
gemaakt. Hierbij heeft VROM de nadruk gelegd op de verplichting, maar daarbij werden de voordelen
van het energielabel en mogelijkheden voor energiebesparing niet duidelijk genoemd. Nu heeft de
bevolking wel de kennis dat een energielabel verplicht is, maar zij ziet de voordelen er niet van in,
waardoor het draagvlak van het label klein is. De meerwaarde van het label is niet duidelijk (Maessen,
SN, 23 april 2008).
Aanbevelingen:

- De rijksoverheid kan meer communiceren over de meerwaarde van het energielabel. Dan
krijgt het een handelingsperspectief. Hierbij is woonlastenverlaging erg belangrijk. De
financiële voordelen op de korte termijn moeten benadrukt worden (van Eck, SN, 9 april 2008;
Scherpenzeel, SN, 7 april 2008; Maessen, SN, 23 april 2008 & Tadema, Roterogroep, 7 mei
2008) Dit kan bijvoorbeeld door in tv-programma’s of tijdschriften voorbeelden te laten zien of
het energielabel naar voren te laten komen (Faber, EPA-winkel, 14 mei 2008; Marquart, SN,
15 mei 2008 & Elsinga, HR-wooncomfort, 6 mei 2008).

- Andere energiebesparende maatregelen zijn een succes geworden door onder andere het
aanscherpen van wet- en regelgeving en door subsidie (stimuleringsregelingen). Het
ministerie van VROM kan een regeling aan het energielabel koppelen. Het energielabel heeft
dit soort maatregelen nodig om goed van start te kunnen gaan. Hierbij moet de procedure
eenvoudig en voor iedereen toepasbaar zijn. Het nadeel van een subsidieregeling is dat deze
na verloop van tijd wordt stopgezet en dat men dan het signaal afgeeft dat energiebesparing
niet meer belangrijk is (Heinemans, SN, 17 april 2008; Wayenberg, VEH, 14 mei 2008;
Marquart, SN, 15 mei 2008; Dieteren, Gemeente Sittard-Geleen, 22 mei 2008 & Faber, EPA-
winkel, 14 mei 2008). Veel subsidieregelingen zetten in op relatief nieuwe technieken. Met
meer gangbare technieken als isolatie kan echter ook veel energie worden bespaard.

- De overheid kan normen stellen aan de bestaande bouw. Hier ligt een belangrijke rol voor het
energielabel. Het zou moeten werken als een EPC voor bestaande bouw. Een mogelijkheid
zou zijn om het energieverbruik te differentiëren. Dit betekent dat er verschillende tarieven
kunnen worden gevoerd voor een bepaald energieverbruik. Een andere mogelijkheid is om
bewoners met een hoger maandverbruik meer belasting te laten betalen. Zo werkt het ook in
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op persoonsgebonden verbruik (Maessen, SN, 23 april 2008 & Elsinga, HR-wooncomfort, 6
mei 2008).

SenterNovem
Rol: SenterNovem adviseert het ministerie van VROM met als doel investeringsbarrières weg te
nemen. Tevens communiceert zij naar intermediaire partijen die op kansrijke interventiemomenten
zoals bij verhuizing en verbouwing contact met de bewoner hebben (Hoogelander, SN, 7 april 2008;
Scherpenzeel, SN, 7 april 2008 & van Eck, SN, 9 april 2008). SenterNovem heeft geen contact met
eigenaar-bewoners en kan alleen de intermediaire partijen beïnvloeden. Door middel van de
internettool de Energiebesparingsverkenner kunnen eigenaar-bewoners wel inventariseren welke
maatregelen er in hun woning genomen kunnen worden. Deze tool moet intermediaire partijen
ondersteunen bij het contact met de eigenaar-bewoner om daarmee een indicatie van de mogelijke
maatregelen te geven, maar is via internet voor iedereen toegankelijk (Heinemans, SN, 17 april 2008).
Betrokkenheid binnen het netwerk: bij SenterNovem worden in opdracht van het ministerie van VROM
alle labels afgemeld en daarmee geregistreerd in de afmelddatabase. Een label is pas geldig wanneer
er een door SenterNovem uitgebracht nummer op staat. De gegevens geeft SenterNovem
rechtstreeks door aan het kadaster (Marquart, SN, 15 mei 2008).
Belang: SenterNovem voert voor het ministerie van VROM/ WWI het centrale
energiebesparingsprogramma ‘Kompas, energiebewust wonen en werken’ uit. Dit programma heeft
als doel bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving. Daarbij
wordt de nadruk gelegd op mogelijkheden van doelgroepen in de markt.
Middelen: SenterNovem geeft advies aan het ministerie van VROM en aan intermediaire partijen.
Tevens neemt Kompas een aantal uitvoeringstaken van het energielabel voor zijn rekening, zoals de
ontwikkeling en beheer van het afmeldsysteem en de communicatie met professionele doelgroepen
over het label. Ook komt Kompas tegemoet aan de vraag van marktpartijen naar toepassingen voor
energiebesparing. Zij levert kennis en informatie op maat, ontwikkelt praktische instrumenten,
adviseert overheden over beleid en regelgeving en ondersteunt projecten op locatie (SenterNovem,
2009). Hiermee wil SenterNovem bereiken dat elke intermediaire partij dezelfde informatie aan de
bewoners naar voren brengt, dat ze duidelijk te horen krijgen wat alle mogelijkheden zijn en dat deze
ook eenduidig zijn te vergelijken (van Eck, SN, 9 april 2008).
Aanbevelingen:

- Er zouden brochures gemaakt kunnen worden met voorbeelden van energiezuinig verbouwen
in de bestaande bouw. Deze brochures over voorbeeldprojecten zijn er al voor nieuwbouw,
maar nog niet voor bestaande bouw (Lacroix, SN, 3 april 2008).

- Het kost minder wanneer het energielabel digitaal beschikbaar wordt gesteld aan de nieuwe
bewoner. Het is een optie om bij SenterNovem de gegevens digitaal openbaar te maken,
zodat woningen onderling vergelijkbaar zijn (Faber, EPA-winkel, 14 mei 2008).

MilieuCentraal
Rol: MilieuCentraal is een landelijke organisatie die onafhankelijke betrouwbare informatie biedt aan
consumenten, waarbij het maatschappelijke draagvlak daarvan wordt onderzocht en het door een
toetsingscommissie wordt gecontroleerd op juistheid. Zij communiceert naar woonconsumenten over
maatregelen en stimulering van energiebesparing (Scherpenzeel, SN, 7 april 2008). Er is geen
persoonlijk contact met consumenten, maar consumenten kunnen informatie van MC opvragen bij de
gemeente, andere partijen zoals bouwmarkten en makelaars en via internet. (van Wieringen, MC, 16
april 2008).
Betrokkenheid binnen het netwerk: MilieuCentraal vraagt informatie op bij brancheverenigingen en het
bedrijfsleven. Verder heeft MilieuCentraal contact met de milieubeweging. Ook is zij betrokken bij het
convenant Meer met Minder.
Belang: het doel van MilieuCentraal is voorlichting te geven aan consumenten over het milieu.
Daaronder valt ook informatie over energiebesparing en het energielabel. Door dit voorlichtingsdoel
heeft zij belang bij het stimuleren van energiebesparende maatregelen.
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Middelen: MilieuCentraal geeft folders uit voor de consument en installatiesector: de verbouwwijzers.
Dit zijn een soort checklists waar in staat waarop gelet moet worden bij veel voorkomende
verbouwingen. Hierbij liften milieuvriendelijke maatregelen mee op een toch al geplande verbouwing.
Ook kunnen bewoners met vragen over het energielabel MilieuCentraal bellen via de informatielijn.
MilieuCentraal probeert de bewoners te prikkelen door mee te werken aan verschillende
mediacampagnes. Ook wordt er door MilieuCentraal onderzoek uitgevoerd via een online panel en
laat het tevens door anderen onderzoek uitvoeren (van Wieringen, MC, 16 april 2008).
Visie: de visie van de geïnterviewde persoon van MilieuCentraal is dat het energielabel tot nu toe nog
erg onzeker is. De markt zal het moeten uitwijzen. Het energielabel moet meer herkenbaar zijn voor
de consument. Van Wieringen vindt het label nu nog te abstract en te weinig innoverend.
Aanbeveling: MilieuCentraal kan de meerwaarde van het energielabel nog meer benadrukken. Zij kan
het energielabel koppelen aan verschillende handelingsperspectieven (Scherpenzeel, SN, 7 april 2008
& van Eck, SN, 9 april 2008).

Vereniging Eigen Huis
Rol: Vereniging Eigen Huis (VEH) is de belangenverenging voor eigenwoning bezitters. Wanneer
bewoners worden benadeeld gaat VEH daar tegenin. Zij probeert zoveel mogelijk
consumentenvoorwaarden te scheppen, zodat zij weten waar de dienst aan moet voldoen. De rol van
VEH ligt voornamelijk in de advisering en het geven van informatie en de bemiddeling voor leden.
Betrokkenheid binnen het netwerk: VEH verplaatst zich in wat de eigenaar-bewoner belangrijk vindt
(Wayenberg, VEH, 14 mei 2008). Binnen het netwerk is de VEH de vertegenwoordiger van de
eigenaar-bewoner.
Middelen: eigenaar-bewoners kunnen door de VEH een aankoopkeuring bij bestaande woningen laten
uitvoeren. Tijdens het opnemen van een aankoopkeuring wordt er ook gelet op energie en kan er door
de VEH gebruik worden gemaakt van de energiebesparingsverkenner. Hierbij vindt één op één
contact plaats waar bewoners veel vertrouwen in hebben. Ook doordat het op een natuurlijk moment
van verbouwing plaatsvindt, kan het effect hebben op de keuze voor energiebesparende maatregelen.
Er worden door de VEH jaarlijks ongeveer 10.000 aankoopkeuringen uitgevoerd (Wayenberg, VEH,
14 mei 2008). Tevens geeft de VEH via internet informatie, heeft het een technische adviesdienst en
een telefonische helpdesk waarbij consumenten met vragen over energie terecht kunnen (Wayenberg,
VEH, 14 mei 2008).
Belang: VEH ontwikkelt een bakenfunctie op het gebied van energiebesparing. Zo wordt energie een
belangrijk punt van aandacht. De VEH heeft belang bij het stimuleren van energiebesparing
aangezien zij de belangen behartigen van eigenaar-bewoners die met energiebesparende
maatregelen hun voordeel kunnen doen. De VEH ziet het maatschappelijke belang van
energiebesparing en ook het concrete belang voor huiseigenaren als het gaat om kosteneffectieve
maatregelen, comfort- en gezondheidverbetering.
Visie: de visie van Vereniging Eigen Huis is dat een adequaat label uitlegt hoe energiezuinig een huis
is en hoe dit kan worden verbeterd. Het dient eigenaren bewust te maken van de energieprestatie van
hun woning en het kan aanzetten tot energiebesparing. De gedachte achter het label vindt VEH goed,
het geeft een meetlat die het energieverbruik weergeeft, wat zorgt voor meer bewustzijn over dit
verbruik (Wayenberg, VEH, 14 mei 2008). Zoals in de vorige paragraaf en in het inleidende hoofdstuk
al naar voren is gekomen, heeft de Vereniging Eigen Huis een aantal kritiekpunten aangevoerd over
het energielabel. Zie daarvoor paragraaf 1.1 en 5.2. De geïnterviewde actoren geven geen
aanbevelingen aan de VEH.

Nibud
Rol: het nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) informeert en adviseert consumenten over
geldzaken. Tevens ondersteunt en adviseert het Nibud intermediaire partijen die zich bezighouden
met de geldzaken van consumenten en doet daar onderzoek naar.
Betrokkenheid binnen het netwerk: het Nibud heeft niet direct persoonlijk contact met consumenten en
kan er ook niet persoonlijk op wijzen welke maatregelen de consument kan doorvoeren. Het Nibud is
nauw betrokken bij de berekening van hypotheeknormen; hoe hoog een hypotheek maximaal mag zijn
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om voor de nationale hypotheekgarantie in aanmerking te komen. Er wordt onderzocht of de
energiezuinigheid van een woning daarin als criterium kan worden opgenomen en of dit gekoppeld
kan worden aan het energielabel. Bij de voorlichtingsactiviteiten werkt het instituut samen met andere
organisaties (Lamers, Nibud, 15 april 2008)
Belang: energiebesparende maatregelen kunnen voordelig zijn voor het budget van de bewoner. Als
voorlichtingsorganisatie over budget heeft het Nibud er belang bij om ook voorlichting te geven over
energiebesparende maatregelen.
Middelen: het instituut geeft voorlichting door middel van brochures, software, internet en via de
landelijke pers. Tevens geeft het boeken en voorlichtingsmateriaal uit voor consumenten en
professionele organisaties. Het Nibud geeft via internet een persoonlijk budgetadvies uit. Hierin zijn
ook activiteiten opgenomen die milieuvoordelen hebben en die daarmee geld besparen. Belangrijk
hierin is dat bekend is hoeveel het oplevert. Omdat het energielabel voor woningen gevolgen heeft
voor de portemonnee van consumenten heeft het Nibud het energielabel ook verwerkt in het
Persoonlijk Budgetadvies. Daarin wordt vermeld hoe de bewoner het label kan verbeteren en wat dat
voor voordeel op de maandlasten oplevert (Lamers, Nibud, 15 april 2008).
Aanbeveling: ten tijde van de interviews werd het advies gegeven om de nationale hypotheekgarantie
te koppelen aan het energielabel. (Hoogelander, SN, 7 april 2008; van Wieringen, MC, 16 april 2008;
Wayenberg, VEH, 14 mei 2008 & Kockelkorn, Makelaar Bonnema Stienstra, 3 juni 2008) Inmiddels is
dit advies doorgevoerd en kunnen eigenaar-bewoners die hun woning verbeteren zodat het
energielabel met twee stappen om hoog gaat, een hoger bedrag lenen. Zo krijgt het energielabel een
waarde (telefoongesprek Lamers, Nibud, 11 december 2008).
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5. Statistische analyse op basis van de survey

5.1 Inleiding
De factoren die in het vorige hoofdstuk naar voren kwamen als de belangrijkste factoren in het
keuzeproces, zijn in een survey aan eigenaar-bewoners voorgelegd. De invloed van de factoren is op
twee manieren aan de respondenten bevraagd. Ten eerste is de respondenten rechtstreeks gevraagd
naar het belang dat zij aan bepaalde factoren hechten. Ten tweede kwam een deel van de factoren
terug in de vignetsituaties die zij in totaal moesten beoordelen. Elke factorgroep die in hoofdstuk vier
beschreven staat komt naar voren in een deel van het vignet. Hierbij zijn de factoren gekozen die het
meeste tijdens de interviews naar voren kwamen, bijvoorbeeld financiën en effect. De vignetten die
aan de respondenten zijn voorgelegd, zijn samengesteld uit de delen die in bijlage III staan
weergegeven. De vignetten zijn door de respondenten beoordeeld door aan te geven hoe groot de
kans zou zijn dat ze in die situatie energiebesparende maatregelen zullen overwegen. De
respondenten hebben elk 6 verschillende vignetten beoordeeld.
In dit hoofdstuk komt per factor het belang naar voren dat de respondenten eraan hechten met behulp
van de antwoorden die zij op de survey-vragen hebben gegeven. Daarbij is eerst een hypothese
gesteld wat verwacht is en daarna is deze hypothese getoetst.
Nadat de factoren behandeld zijn is het totale keuzeproces aan de hand van de vignetten onder de
loep genomen en is de effectiviteit van het energielabel onderzocht.

5.2 Analyse van de factoren

5.2.1 Energiebewustzijn
Het energiebewustzijn komt bij een aantal vragen in de survey terug. Zo is er aan de respondenten
gevraagd of zij weten wat hun energieverbruik (in m3, kWh of GJ) is. Bijna 60% zegt dat niet te weten.
Slechts 15% weet wel wat het energieverbruik van het huishouden is en 26% zegt het ongeveer te
weten. Wanneer echter naar het maandbedrag van hun energie- en gasrekening wordt gevraagd,
weet maar 9% dit niet. Om te weten te komen wat de respondenten zelf vinden van hun
energiezuinigheid is gevraagd in hoeverre de respondenten zuinig omgaan met energie. Op een
schaal van 1 tot 5 konden de respondenten aangeven hoe zuinig zij zichzelf vinden omgaan met
energie, waarbij 1 stond voor niet zuinig en 5 voor heel zuinig. De gemiddelde score op deze vraag
was 3,51. Bijna 50% gaf zichzelf een 4 (47%). Maar 1% zei dat ze helemaal niet zuinig omgaan met
energie en 7% vindt dat ze heel zuinig met energie omgaan.
Nu is de vraag of bij ondervraagden die zeggen energiezuinig te zijn, dit ook te zien is aan een lagere
energierekening. Daarom is een analyse uitgevoerd die de correlatie tussen de maandelijkse gas- en
energierekening en de zuinigheid van de respondenten aangeeft. Hieruit blijkt inderdaad dat
respondenten met een lagere maandrekening ook zeggen energiezuiniger te zijn. Zo scoren
respondenten met een energierekening van onder de 50 euro gemiddeld een 4,38 op
energiezuinigheid en respondenten met een rekening van hoger dan 200 euro een 3,16. Er is ook een
verband tussen de bekendheid met het energieverbruik en de mate van energiezuinigheid van de
respondenten. Respondenten die zeggen hun energieverbruik (in m3, kWh of GJ) te weten, geven
vaker aan dat zij energiezuinig zijn dan respondenten die hun energieverbruik ongeveer of helemaal
niet weten.

In de vignetsituaties kwam de factor energiebewustzijn naar voren door het vermelden van één van de
volgende twee zinnen:

• Bij de koop kreeg u te horen dat de woning energielabel E heeft
• Bij de koop kreeg u te horen dat u een energie-onzuinige woning heeft.

Van te voren kan een hypothese gesteld worden over de beoordeling van de twee verschillende
situaties. Wanneer eigenaar-bewoners veel waarde hechten aan een specifiekere omschrijving van de
energiezuinigheid van de woning zullen zij vignetten waarbij het energielabel genoemd wordt beter
beoordelen, omdat dat meer zekerheid geeft over de energetische kwaliteit dan alleen te vermelden
dat de woning energie-onzuinig is. Men weet dan meer over de woning waardoor een hoger
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energiebewustzijn ontstaat. Wanneer de vignetten met een energie-onzuinige woning en vignetten
met een energielabel hetzelfde worden beoordeeld en de beide waarden daardoor geen significante
invloed hebben in het keuzeproces, kan blijken dat de bewoners het energielabel als dezelfde
informatie beschouwen als de algemene informatie dat de woning energie-onzuinig is.

Door de gemiddelden van de twee verschillende situaties te vergelijken en door middel van een
variantie-analyse kan de hypothese worden getoetst. In figuur 6 is te zien wat de gemiddelde waarden
zijn van de beoordeling van de situaties. De afwijking van de beide situaties ten opzichte van het
gemiddelde van alle vignetsituaties tesamen is in deze grafiek aangegeven. Zo is duidelijk te zien of
een kenmerk een toegevoegde waarde heeft wanneer dit in een situatie naar voren komt. Door middel
van een variantie-analyse kan worden bepaald of het verschil tussen de situaties ook daadwerkelijk
significant is.

Figuur 6: Gemiddelde score energie-onzuinigheid/energielabel van de woning

In deze grafiek is te zien dat de gemiddelde beoordelingen zeer dicht bij elkaar liggen en daarmee lijkt
de laatste hypothese juist te zijn. Situaties waar een energie-onzuinige woning worden genoemd
scoren een 3,33 en situaties waar energielabel E worden vermeld scoren gemiddeld een 3,34 op een
schaal van 5 categorieën. De scores zijn afgerond op twee decimalen en het gemiddelde van het
totaal van alle situaties bij elkaar is 3,33.
De juistheid van de laatste hypothese blijkt ook uit de variantie-analyse. Het verschil tussen de
vignetbeoordelingen blijkt niet significant1. Wanneer in het eerste gesprek bij de koop van een woning
het energielabel ter sprake komt zullen de eigenaar-bewoners even vaak overwegen maatregelen te
nemen dan wanneer alleen wordt gezegd dat de woning energie-onzuinig is. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat het energielabel geen meerwaarde heeft, of dat de respondenten deze
meerwaarde niet inzien. Het levert in ieder geval geen belangrijke extra bijdrage in het keuzeproces
om energiebesparende maatregelen te nemen.

Aan de respondenten is ook rechtstreeks gevraagd welke rol verschillende factoren spelen in de
keuze voor energiebesparende maatregelen. De respondenten konden aangeven of ze de factor zeer
onbelangrijk, onbelangrijk, neutraal, belangrijk of zeer belangrijk vonden. Zo is gevraagd naar de rol
van het energielabel van de woning en naar de huidige energiezuinigheid van de woning. Hoe
belangrijk de respondenten deze factoren vinden is te zien in de grafieken in figuur 7. Hierin is per
mate van belangrijkheid het percentage respondenten weergeven die dat antwoord heeft gegeven.

1 t(2998) = 0,38; p=0,70
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Veel respondenten vinden de huidige energiezuinigheid van de woning belangrijk in de keuze om
maatregelen te nemen. 62,6% zegt dit belangrijk te vinden. Slechts 1,5% vindt de energie-zuinigheid
zeer onbelangrijk. Dit is anders bij de factor energielabel. Daar vindt 14,2% het een zeer onbelangrijke
factor en maar 2% een zeer belangrijke factor. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het grootste deel
van de respondenten de factor van de huidige energiezuinigheid van de woning wel belangrijk of zeer
belangrijk vinden (in totaal 72,2%) maar dat men het minder belangrijk vindt dat dit uitgedrukt wordt in
een energielabel. Deze resultaten komen overeen met de analyse van de vignetsituaties.
Uit de factoren waarvan de respondent had aangegeven deze als belangrijk of zeer belangrijk te
ervaren heeft de respondent moeten aangeven welke van deze factoren hij/zij het meest belangrijk
vindt in het keuzeproces.
Naast dat het belang van de factoren is gevraagd, moesten de respondenten ook aangeven welke van
de factoren dan wel de belangrijkste factor was in het keuzeproces. 7% van de respondenten vonden
de huidige energiezuinigheid van de woning de belangrijkste factor. 2% vond dat het energielabel voor
de grootste mate bijdraagt in de keuze om maatregelen te nemen.

Meer dan 60% vindt het energiebewustzijn, ofwel het zuinig omgaan met energie een belangrijke
factor in het keuzeproces. Dit is te zien in figuur 8. Net meer dan een half procent van de
respondenten vindt dit zeer onbelangrijk. Of er energiebesparende maatregelen genomen worden
hangt voor een groot deel af van of de eigenaar-bewoner zegt al zuinig met energie om te gaan. Ook
zegt meer dan de helft (51,8%) van de respondenten de kennis over energiebesparende maatregelen
een belangrijke factor te vinden in het keuzeproces.

Figuur 8: Het belang van de factoren: energiebewustzijn en kennis van energiebesparende maatregelen

Figuur 7: Het belang van de factoren: het energielabel en de huidige energiezuinigheid van de woning
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In de vraag om de belangrijkste factor te noemen kwam het zuinig omgaan met energie op de derde
plaats (onder de financiële opbrengsten maandelijkse kostenbesparing en terugverdientijd). Dit
vonden 13% van de respondenten de belangrijkste factor in het keuzeproces om maatregelen te
nemen. 1,4% van de respondenten vond het hebben van kennis over energiebesparende maatregelen
de belangrijkste factor.

5.2.2 Vertrouwen
Aspecten van de factor vertrouwen zijn onder andere de eerdere ervaringen met het nemen van
energiebesparende maatregelen en de contactpersoon die informatie geeft over de mogelijkheden.
Daarom is aan de respondenten gevraagd of zij al eerder energiebesparende maatregelen hebben
genomen. 72% heeft al eerder in zijn huidige of vorige woning energiebesparende maatregelen
genomen. De meest genomen maatregel is het plaatsen van een HR-ketel (77%) en ten tweede
dubbel glas (72%). In figuur 9 staan de percentages van alle energiebesparende maatregelen die door
de respondenten zelf eerder genomen zijn.

Figuur 9: De maatregelen die al eerder door de respondenten genomen zijn

Respondenten die deze maatregelen al eens eerder genomen hebben, zullen hierin waarschijnlijk ook
meer vertrouwen in, tenzij zij er slechte ervaringen mee hebben. Omdat nog weinig respondenten een
zonneboiler of PV-panelen hebben geplaatst en daar dus geen ervaring mee hebben, zal de kans ook
kleiner zijn dat zij deze in de huidige woning zullen nemen.

De respondenten konden ook aangeven bij wie ze zouden informeren om meer te weten te komen
over het energielabel. Ze vertrouwen er op dat deze contactpersonen betrouwbare informatie over het
energielabel geven, anders zullen zij er bij hen niet naar vragen. In figuur 10 is weergegeven bij wie
de respondenten zullen informeren.

In deze grafiek is te zien dat de meeste respondenten zouden informeren bij de Vereniging Eigen Huis
(44%). Blijkbaar hebben eigenaar-bewoners vertrouwen in de kwaliteit van de informatie van deze
organisatie. Een oorzaak hier voor kan zijn dat deze organisatie geen commercieel belang heeft bij
het beïnvloeden van een bepaalde keuze van de consument. Dit is wel het geval bij banken,
hypotheekverstrekkers, makelaars, installateurs en aannemers. Toch kan dit niet goed doorgetrokken
worden, want eigenaar-bewoners informeren ook vaak bij de installateur die wel een direct belang
heeft bij het aanbieden van bepaalde producten. Wel wordt duidelijk dat de respondenten
geldverstrekkers niet associëren met het energielabel, daar zij nauwelijks genoemd worden.
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Organisaties waarbij eigenaar-bewoners informeren over
energielabel
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Figuur 10: organisaties waarbij eigenaar-bewoners over het energielabel informeren

De invloed van de contactpersoon is ook aan de respondenten voorgelegd in de vignetten. Er is
gekozen om in de vignetten de makelaar, de hypotheekverstrekker/adviseur en Vereniging Eigen Huis
op te nemen. De drie soorten contactpersonen in de vignetmethode zijn zó gekozen dat het een
situatie nabootst waarin bewoners voor het eerst met iemand in contact komen in relatie tot de
energetische kwaliteit van de te kopen of net gekochte woning. De makelaar zou in principe het
energielabel ter sprake moeten brengen in één van de eerste gesprekken met de nieuwe eigenaar. De
hypotheekverstrekker/adviseur kan het over energie hebben wanneer de bewoners
energiebesparende maatregelen op willen nemen in een hypotheek en de Vereniging Eigen Huis komt
met de bewoners in contact wanneer zij een aankoopkeuring voor de nieuwe bewoners uitvoeren. Een
tweede reden om de VEH in de vignetten te behandelen is omdat zo onderscheid kan worden
gemaakt tussen commerciële en niet commerciële partijen.
De verwachting is dat bewoners een niet-commerciële partij meer vertrouwen dan een commerciële
partij, die een winstbelang heeft, en daardoor in deze situaties ook vaker overwegen maatregelen te
nemen en dat die actor zo meer invloed kan hebben op het keuzeproces.

De vergelijking van de gemiddelden van de drie soorten vignetten ziet er als volgt uit:

Figuur 11: Gemiddelde score criteria contactpersoon

Hier is duidelijk te zien dat er een groot verschil is tussen de VEH (de partij zonder winstbelang) en de
hypotheekverstrekker en aankoopmakelaar. In situaties waarin de VEH informeert zullen meer
respondenten maatregelen overwegen dan wanneer een aankoopmakelaar of hypotheekverstrekker
dat doet. Hier uit blijkt duidelijk het vertrouwen in dit soort partijen.
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Uit de variantie-analyse blijkt tevens dat het verschil tussen de beoordeling van de drie soorten
vignetten significant is2. De verwachting blijkt dus te kloppen: de respondenten hechten in de
vignetsituaties veel waarde aan de VEH als contactorganisatie. De contactpersoon levert een relatief
grote bijdrage aan het overwegen van energiebesparende maatregelen. Degene die informatie over
energiebesparende maatregelen naar voren brengt, beïnvloedt het keuzeproces van de eigenaar-
bewoners. De VEH, een niet commerciële partij zal dit relatief positief beïnvloeden en een
aankoopmakelaar of hypotheekverstrekker relatief negatief. Hiermee kan gesteld worden dat het
nemen van maatregelen het best gestimuleerd kan worden wanneer de informatie over
energiebesparing aan het begin van het koopproces verstrekt wordt door een niet-commerciële partij.
In de vignetten was dit de VEH.

De mate van invloed van de contactpersoon en de invloed van eerdere ervaringen is ook direct (i.p.v.
in een vignet) gevraagd aan de respondenten. Dit is te zien in figuur 12.

Figuur 12: Het belang van de factoren: contactpersoon en eerdere ervaring

Beide grafieken zien er ongeveer hetzelfde uit. Weinig respondenten vinden deze factoren zeer
onbelangrijk of zeer belangrijk. 41% vindt de contactpersoon die informatie geeft over mogelijkheden
een belangrijke factor in het keuze proces. 44% vindt de eerdere ervaring een belangrijke factor. Wat
ook opvalt is dat veel respondenten deze factoren als neutraal beoordelen. Deze neutraliteit is ook te
zien wanneer men de antwoorden op de vraag wat zij de belangrijkste factoren vinden nader
analyseert. Maar één respondent (0,2%) vindt de contactpersoon de belangrijkste factor en 3
respondenten (0,6%) vinden de eerdere ervaring van de bewoner het belangrijkste. Er kan nu gesteld
worden dat vertrouwen wel een belangrijke invloed heeft in het keuzeproces, maar dat de
respondenten denken dat dit niet de doorslag geeft om maatregelen te nemen. Uit de beoordeling van
de vignetsituaties blijkt echter dat juist het vertrouwen in de contactpersoon heel belangrijk is in het
keuzeproces. Onbewust speelt bij de bewoner het vertrouwen in de contactpersoon toch een zeer
grote rol in een situatie waarin de keuze wordt gemaakt voor energiebesparende maatregelen.

5.2.3 Omgevingsfactoren

In de vignetsituaties zijn de omgevingsfactoren niet specifiek naar voren gekomen. Deze komen
namelijk deels al terug in het vermelden van de contactpersoon. Die zou je immers ook een
omgevingsfactor kunnen noemen. Naast dat het een beeld van het vertrouwen geeft kan men hieruit
ook een conclusie trekken over in hoeverre een omgevingsfactor, zoals degene met wie je contact
hebt, invloed heeft op de eigenaar-bewoner. Uit figuur 11 uit de voorgaande paragraaf blijkt dat deze
invloed vrij groot is in het keuzeproces in de vignetsituaties. Het levert de grootste bijdrage in
vergelijking met de andere factoren in de vignetsituatie.
In de vraag waarin de respondenten het belang van een aantal factoren moesten aangeven zijn twee
omgevingsfactoren aangegeven, namelijk de mening van vrienden en kennissen en de positieve en

2 t(2997) = 4,44; p=0,000
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negatieve berichten op de tv, radio of in de krant. De resultaten daarvan zijn te zien in onderstaande
grafieken.

Figuur 13: Het belang van de factoren: mening van familie/vrienden en positieve/negatieve berichten in de media
Uit deze grafieken is op te maken dat bijna niemand deze factoren zeer belangrijk vindt in het
keuzeproces. Veel respondenten vinden de mening van familie en kennissen zeer onbelangrijk of
onbelangrijk in het keuzeproces (bij elkaar 48%). 15% vindt het wel een belangrijke factor. De
positieve en negatieve berichten op de tv, radio en in de krant spelen volgens de respondenten een
iets grotere rol in het keuzeproces. Hier vindt 29% deze factor belangrijk in het keuzeproces. Veel
respondenten geven de neutrale categorie aan (44%) en 25% vindt de factor onbelangrijk tot zeer
onbelangrijk. Beide omgevingsfactoren worden niet genoemd als belangrijkste factor in het
keuzeproces. Uit deze analyse blijkt dat de respondenten zich niet (willen) laten leiden door anderen
en door hun omgeving. Of dit werkelijk ook niet gebeurt, is hier echter niet mee te concluderen, omdat
een consument door omgevingsfactoren, volgens Cialdini, ook onbewust beïnvloed wordt. De
omgevingsfactoren zullen echter niet de definitieve doorslag geven bij de keuze.

5.2.4 Financiële beperkingen en mogelijkheden
Aan de respondenten is gevraagd hoeveel zij maximaal willen uitgeven aan energiebesparende
maatregelen. Hier kan worden bepaald wat de betalingsbereidheid van eigenaar-bewoners is en hoe
zij inschatten hoeveel de maatregelen zouden kosten. Veel respondenten hadden geen idee wat zij
voor specifieke maatregelen uit wilden geven. Bij het bepalen van het maximale bedrag van
muurisolatie hadden de meeste respondenten moeite. 62% had geen idee hoeveel zij daaraan wilden
uitgeven. De andere aantallen lagen rond de 50%. Dit betekent dat over de betalingsbereidheid voor
energiebesparende maatregelen nog veel onduidelijkheid is. Hierop kan door verschillende partijen
meer worden ingespeeld. Wanneer eigenaar-bewoners meer zullen weten over de kosten van
energiebesparende maatregelen dan zal hun afweging om deze maatregelen te nemen makkelijker
verlopen. Dit zou bijvoorbeeld in promotiecampagnes meer aandacht kunnen krijgen.

De kosten van maatregelen kunnen op verschillende manieren worden genoemd. Ten eerste kunnen
de totale kosten van de maatregelen worden vermeld, maar doordat dit vaak hoge bedragen zijn,
schrikt dit de bewoners al af. Daarom wordt er vaak bij vermeld wat de terugverdientijd van de
maatregel is. Een andere manier is om de maandelijkse woonlastendaling weer te geven. Dit houdt in
dat de kosten van de maatregelen over een bepaald aantal maanden worden verdeeld (bijvoorbeeld
wanneer men er een lening of hypotheek op neemt). De bewoner betaalt dan een vast bedrag per
maand aan de maatregelen, maar de maandelijkse energiekosten gaan omlaag. Zo gaat de bewoner
er netto op vooruit en ziet hij het directe voordeel van de toegepaste maatregelen. Welke manier van
communicatie het beste op de bewoners overkomt, is getoetst in de vignetsituaties. In de helft van de
situaties werd de terugverdientijd van de maatregelen vermeld. In de andere situaties werd de daling
van de maandelijkse woonlasten genoemd. Zij werden als volgt geformuleerd:

• Daarbij wordt gezegd dat wanneer u energiebesparende maatregelen neemt, uw maandelijkse
woonlasten direct zullen dalen met € 55,-. 
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• Daarbij wordt gezegd dat wanneer u energiebesparende maatregelen neemt, u binnen 7 jaar
de maatregelen heeft terugverdiend.

Hierin komen €55,- en 7 jaar terugverdientijd ongeveer op hetzelfde neer (hierbij is een voorbeeld uit
de energiebesparingsverkenner als uitgangspunt genomen). De hypothese is dat de respondenten de
situaties dan ook als gelijkwaardig zullen beoordelen. Dan kunnen beide boodschappen dienen om de
kosten en opbrengsten van energiebesparende maatregelen duidelijk te maken. Wordt echter in
situaties waarin de terugverdientijd wordt genoemd vaker overwogen maatregelen te nemen, dan zal
het beter zijn in de communicatie te focussen op de terugverdientijd. SenterNovem en het convenant
Meer met Minder spelen in op de maandelijkse kostenbesparingen. Zij gaan er van uit dat eigenaar-
bewoners hierdoor sneller maatregelen zullen nemen dan wanneer de terugverdientijd wordt
genoemd. Met de hypothese dat vignetten met een maandelijkse energiebesparing beter beoordeeld
worden, wordt getoetst of de stelling van SenterNovem en Meer met Minder juist is.
De vergelijking van de gemiddelde beoordeling van de beide vignetsituaties is in figuur 14
weergegeven.

Figuur 14: Gemiddelde score criteria kostenbesparing

Uit de grafiek lijkt er enig verschil tussen deze situaties te zitten. Dit verschil is echter niet significant.
Dit blijkt uit de variatieanalyse3. Dit betekent dat beide aanpakken gebruikt kunnen worden. In de
communicatie kan zowel de terugverdientijd als de woonlastendaling benadrukt worden. Uit de
vignetsituaties blijkt geen significant verschil tussen deze twee methoden. Wanneer echter wordt
gevraagd naar het belang dat zij hechten aan een bepaalde factor dan waarderen de respondenten de
woonlastendaling hoger. In figuur 15 is nog geen groot verschil te zien, maar wanneer er gekeken
wordt naar wat de respondenten de belangrijkste factor noemen wordt dit wel duidelijk. 25% zegt
namelijk dat zij de woonlastendaling de belangrijkste factor vinden in het keuzeproces. 15% vindt dat
van de terugverdientijd. Hieruit volgt de conclusie dat beide methoden goed gebruikt kunnen worden,
maar dat de woonlastendaling voor de eigenaar-bewoner net iets belangrijker is dan de
terugverdientijd. De kans dat eigenaar-bewoners maatregelen nemen wanneer de nadruk wordt
gelegd op de directe verlaging van de woonlasten is daarom groter.

3 t(2998) = 1,61; p=0,62
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Wanneer de kosten van energiebesparende maatregelen voor de bewoner bekend zijn, zijn de
mogelijkheden voor financiering van belang. De bewoner gaat nu inventariseren hoe hij de kosten
voor de energiebesparende maatregelen kan betalen. In de vignetsituaties zijn drie mogelijkheden
aangegeven. Wanneer de bewoner voldoende spaargeld heeft kan hij daar de maatregelen van
betalen. Ten tweede kan een subsidieregeling de bewoners stimuleren maatregelen te nemen en ten
derde kan de bewoner een hypotheek met een lage rente afsluiten om de maatregelen te financieren.
In de vignetten zijn de drie mogelijkheden als volgt naar voren gekomen.

• Deze energiebesparende maatregelen kunt u nemen met behulp van een subsidieregeling die
20% van de investeringskosten dekt.

• Deze energiebesparende maatregelen kunt u nemen met behulp van een klimaathypotheek
op energiebesparende maatregelen met een rentekorting van 1%.

• Deze energiebesparende maatregelen kunt u nemen met behulp van uw spaargeld.
Na inventarisatie van een aantal bestaande subsidies is gekozen om een subsidie van 20% van de
investeringskosten in de vignetten op te nemen. Dit komt overeen met de bedragen uit bestaande
subsidies. Ook de rentekorting van 1% is een reëel getal voor een klimaathypotheek (hierbij was de
Rabobank klimaathypotheek het uitgangspunt).
De verwachting is dat de manier van financiering veel invloed heeft op de keuze om
energiebesparende maatregelen te nemen. Hiermee kan worden getoetst welke interventie, in dit
geval een subsidie of een klimaathypotheek, de meeste invloed kan hebben.
In figuur 16 staan de drie opties en de gemiddelde kans dat maatregelen worden overwogen
weergegeven.

Figuur 16: Gemiddelde score criteria financiële mogelijkheden

Hieruit blijkt duidelijk dat de voorkeur uitgaat naar een subsidieregeling. Dat is eigenlijk ook
vanzelfsprekend omdat een subsidie een gift is en de bewoner een klimaathypotheek of spaargeld zelf
moet betalen. Het verschil is in de variantie-analyse tevens significant te noemen4. Wanneer een
eigenaar-bewoner een klimaathypotheek moet afsluiten of het spaargeld moet aanspreken is hij

4 t(2997) = -2,971; p=0,003

Figuur 15: Het belang van de factoren: financiële opbrengsten: maandelijkse kostenbesparingen en terugverdientijd
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minder geneigd om energiebesparende maatregelen te overwegen. Wanneer er inzicht is in de
mogelijke subsidieregelingen en dit helder wordt gecommuniceerd kan dit ertoe leiden tot dat
maatregelen vaker worden genomen waardoor de Nederlandse woningvoorraad zuiniger wordt.
De communicatie over financiële mogelijkheden is erg belangrijk. Dit is op te maken uit de grafiek die
rechts hieronder is weergegeven. 76% van de respondenten vindt de financiële mogelijkheden ter
bekostiging belangrijk tot zeer belangrijk in het keuzeproces. 11% vindt dit de belangrijkste factor om
de keuze voor maatregelen te kunnen maken. Wanneer de bewoners inzicht hebben in de financiële
mogelijkheden zullen zij makkelijker hun keus voor energiebesparende maatregelen kunnen maken.
Wat hieraan kan bijdragen is inzicht in de kosten en opbrengsten via een rekenprogramma op
internet. SenterNovem heeft hiervoor de Energiebesparingsverkenner ontwikkeld. met deze
internettool kunnen de kosten en besparingen van maatregelen worden bepaald. Hiermee zouden
bewoners betere beslissingen over energiebesparingsmaatregelen kunnen nemen. Dit blijkt ook uit de
mate van belangrijkheid van deze factor. 47% vindt een dergelijk programma belangrijk en 11% zeer
belangrijk. Zo kan een internettool als de Energiebesparingsverkenner blijkbaar veel invloed hebben
op de eigenaar-bewoners.

5.2.5 Praktische beperkingen en mogelijkheden

Uit de interviews bleek dat eigenaar-bewoners vaak veel leeuwen en beren op de weg zien. Zij
hebben van te voren geen goed inzicht in de werkzaamheden, de hoeveelheid tijd en hoe ze de
energiebesparende maatregelen moeten regelen. Een goede voorlichting kan deze bezwaren
wegnemen. Omdat de vignetsituaties zich in het begin van het keuzeproces afspelen is ervoor
gekozen om de nadruk te leggen op deze informatievoorziening. De vignetsituaties bevatten drie
soorten informatie over de mogelijke maatregelen en de praktische mogelijkheden en beperkingen
daarvan:

• De contactpersoon biedt u een gespecificeerd maatwerkrapport aan waarbij de mogelijkheden
van maatregelen in uw huis duidelijk omschreven staan.

• De contactpersoon biedt u persoonlijke begeleiding van een expert aan bij de keuze en
uitvoering van energiebesparende maatregelen.

• De contactpersoon biedt u informatiefolders aan.
Hier zijn twee relatief actuele ontwikkelingen in de informatievoorziening over energiebesparende
maatregelen gekozen, naast een neutrale categorie informatiefolders. Zo is de waarde ‘persoonlijke
begeleiding van een expert’ gekozen om één van de concepten van het Meer met Minder convenant,
ook wel het ontzorgen genoemd, te toetsen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bewoners veel
waarde hechten aan persoonlijke informatie. Om dit te toetsen wordt de hypothese gesteld dat in

Figuur 17: inzicht in kosten en opbrengsten via rekenprogramma op internet en financiële mogelijkheden ter bekostiging
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situaties waarin persoonlijke begeleiding wordt aangeboden de respondenten vaker
energiebesparende maatregelen overwegen.
Veel geïnterviewden vermeldden dat een maatwerkadvies een grotere stimulans is dan een
energielabel en dat een dergelijk advies meer zekerheid biedt over welke maatregelen genomen
kunnen worden. Hieruit volgt de hypothese dat een maatwerkadvies een grote invloed kan hebben op
de keuze om maatregelen te nemen.
In figuur 18 komt de beoordeling van de vignetten met de drie soorten informatievoorziening naar
voren

Figuur 18: Gemiddelde score criteria informatievoorziening

Er is een duidelijk verschil tussen de drie situaties te zien. Dit verschil is met een variantie-analyse ook
significant gebleken5. Wanneer het maatwerkadvies tijdens het contactmoment wordt aangeboden
zullen de respondenten vaker energiebesparende maatregelen overwegen dan in situaties waarin
persoonlijke begeleiding van een expert of informatiefolders worden aangeboden. Een aanpak met
een specifiek maatwerkrapport stimuleert de bewoners meer dan persoonlijke begeleiding. Het
ontzorgingsprincipe van het convenant ‘Meer met Minder’ zal de bewoners niet extra aanzetten om
maatregelen te nemen. Oorzaak daarvan kan zijn dat het niet geheel duidelijk is of de expert
onafhankelijk is en hoeveel tijd de persoonlijke begeleiding van de bewoner vraagt. Met een
maatwerkadvies krijgt de bewoner onafhankelijk advies, waarin de keuze geheel aan de bewoner
wordt overgelaten. Blijkbaar spreekt dit de bewoner toch meer aan dan persoonlijke begeleiding.
Aan de respondenten is gevraagd om het belang van vier factoren aan te geven die te maken hebben
met praktische beperkingen en mogelijkheden. Deze staan in figuur 19 en 20. In het algemeen is de
conclusie dat factoren omtrent praktische beperkingen en mogelijkheden niet vaak als zeer belangrijke
factor in het keuzeproces worden beschouwd. Deze percentages liggen tussen de 4% (duur van de
werkzaamheden) en 7% (gedoe rond regelen). Zeer onbelangrijk vindt men deze factoren echter ook
niet. Het weegt dus wel degelijk mee in het keuzeproces. De mate van informatievoorziening wordt
gemiddeld als belangrijkste factor binnen de vier factoren beschouwd. 50% van de respondenten vindt
deze factor belangrijk in het keuzeproces. Gemiddeld vinden de respondenten de factor overlast van
de werkzaamheden het minst belangrijk (gemiddelde beoordeling is 3,03).

Figuur 19: Het belang van de factoren: mate van informatievoorziening en organiseren van de werkzaamheden

5 t(2997) = -3,374; p=0,001
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Figuur 20: Het belang van de factoren: overlast en duur van de werkzaamheden

5.2.6 Effect
Bewoners weten vaak niet dat energiebesparende maatregelen ook een fysiek waarneembaar effect
hebben, zoals de verbetering van het comfort. De verbetering hiervan wordt door de geïnterviewde
actoren wel als erg belangrijk ervaren. Wanneer vooraf bekend is wat het effect van de maatregelen
is, is de verwachting dat men vaker zal overwegen maatregelen te nemen. Daarom is er voor gekozen
om dit op te nemen in de vignetsituaties. Omdat de geïnterviewden vooral comfort als een belangrijke
factor zien kan de hypothese worden gesteld dat comfort een groot effect heeft op het keuzeproces en
dat in deze situaties vaker zal worden overwogen maatregelen te nemen.
In de andere situaties wordt verteld dat de maatregelen een verbeterd energielabel opleveren.
Wanneer in deze situaties vaker maatregelen worden overwogen kan geconcludeerd worden dat het
energielabel een meerwaarde voor de respondenten heeft. In figuur 21 is de beoordeling van de twee
situaties weergegeven.

Figuur 21: Gemiddelde score criteria effect

De gemiddelde beoordelingen van beide situaties liggen zeer dicht bij elkaar. Er is dan ook geen
significant verschil in de variantie-analyse naar voren gekomen6. De situaties krijgen dezelfde
beoordeling. Dit kan betekenen dat de respondenten in een beginsituatie nog geen rekening houden
met het te bereiken effect en dat zij de andere criteria belangrijker vinden. De hypothesen die van te
voren zijn gesteld kunnen beiden worden verworpen. Uit de situaties blijkt dat respondenten de
verbetering van het comfort niet zo belangrijk vinden dat zij minder of meer maatregelen overwegen.
Dit is een opvallend resultaat vergeleken met wat in de interviews naar voren kwam: bijna iedereen
noemde comfort als belangrijke factor.
Tevens blijkt hieruit niet of het energielabel een meerwaarde heeft voor de respondenten. Wanneer er
rechtstreeks naar de factoren wordt gevraagd wordt wel een duidelijk verschil zichtbaar, zoals te zien
is in figuur 22 en 23. Nagenoeg niemand vindt comfort onbelangrijk. Ruim 60% zegt dat de
verbetering van comfort belangrijk is in het keuzeproces en bijna 20% vindt dit zeer belangrijk. 10%
van de respondenten vindt dit de belangrijkste factor. Ook het huidige comfort vinden de
respondenten belangrijk om maatregelen te overwegen.
De verbetering van het energielabel zegt slechts 1 respondent de belangrijkste factor te vinden. Ook
in de grafiek is duidelijk te zien dat deze factor een veel kleinere rol speelt dan de verbetering van het

6 t(2998) = -,174; p=0,862
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comfort. Net iets meer dan 30% vindt deze factor belangrijk (31%). Echter ook ongeveer 30% zegt de
verbetering van het energielabel onbelangrijk tot zeer onbelangrijk te vinden. Bijna 40% geeft een
neutraal antwoord. Hieruit kan volgen dat het energielabel geen meerwaarde heeft voor de
respondent en voor veel respondenten weinig invloed heeft op het keuzeproces. Het kan ook zijn dat
bewoners nog niet goed weten wat de verbetering van een energielabel inhoudt, omdat er veel
neutrale antwoorden zijn gegeven.

Figuur 22: Belang van de factor: resultaat: verbetering comfort en verbetering energielabel

Figuur 23: Belang van de factor: het huidige comfort
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5.3 Effectiviteit van het energielabel
In de voorgaande paragraaf is het energielabel al meerdere malen aan bod gekomen. In deze
paragraaf wordt een beeld geschetst van de effectiviteit van het label aan de hand van de vragen uit
de survey. Zo is gevraagd of de respondenten het energielabel al kenden. 70% weet wat het
energielabel is, 28% heeft er wel eens van gehoord en maar 2% weet niet wat het energielabel is. Het
energielabel is daarmee grotendeels bekend bij de eigenaar-bewoner.
Wanneer een energielabel voor de woning is opgesteld kunnen eigenaar-bewoners maatregelen gaan
overwegen. Bij welk label de eigenaar-bewoners deze stap gaan zetten is te zien in figuur 24.

Hieruit blijkt dat meer dan de helft van de respondenten maatregelen gaan overwegen vanaf label D
(67%). Ook bij label C zullen veel respondenten nog maatregelen overwegen (45%) Hieruit blijkt dat zij
herkennen dat de energetische kwaliteit van hun woning nog altijd kan verbeteren.
16% neemt helemaal geen maatregelen naar aanleiding van het label. Deze laatste groep kan niet
worden gestimuleerd om maatregelen te nemen om het energielabel te verbeteren. Ook de groep die
pas bij energielabel F of E maatregelen overweegt is moeilijker door middel van het energielabel te
stimuleren maatregelen te nemen, omdat voor hen het energielabel niet aanzet tot het overwegen van
maatregelen (6%). Uit deze resultaten lijkt het dat veel respondenten naar aanleiding van een laag
energielabel maatregelen zullen overwegen.
In de vignetten komt dit minder naar voren. Wanneer het energielabel wordt vergeleken met de
energie-onzuinigheid van de woning maakt dit geen verschil. Alleen vermelden dat de woning energie-
onzuinig is, heeft dezelfde invloed als het noemen van het energielabel. Ook in situaties waarin de
verbetering van het energielabel aan bod komt, worden niet vaker maatregelen overwogen dan in
andere situaties. Wel moet hierbij worden vermeld, dat dit is vergeleken met comfortverbetering, een
factor die door de geïnterviewde partijen als erg belangrijk wordt beschouwd.
Wat de vignetten wel duidelijk laten zien is dat de respondenten veel waarde hechten aan een
specifiek maatwerkadvies. Wanneer er in plaats van een label een maatwerkadvies wordt
aangevraagd, is de kans groter dat eigenaar-bewoners maatregelen nemen. Hier heeft men
waarschijnlijk meer vertrouwen in, meer dan wanneer er persoonlijke begeleiding wordt aangeboden.
Wanneer de respondenten rechtstreeks naar het belang van de factoren wordt gevraagd, is het
belang dat de respondenten hechten aan het energielabel niet groot in vergelijking met de andere
geanalyseerde factoren. Dit is duidelijk te zien in figuur 25 waarin de gemiddelde beoordeling van de
factoren is uitgezet. Hierbij moet echter wel worden vermeld dat er in de periode dat deze survey
plaatsvond er veel kritiek op het energielabel te horen was. Dit kan de resultaten van de survey
hebben beïnvloed.

Figuur 24: Bij welk label overwegen eigenaar-bewoners maatregelen?
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Aan de mening van familie en kennissen hechten de respondenten nog minder belang dan aan het
energielabel en de verbetering daarvan. Slechts 2% vindt het energielabel de belangrijkste factor en
ook de verbetering van het label wordt nauwelijks als belangrijkste factor genoemd. 36,2% vindt het
energielabel onbelangrijk tot zeer onbelangrijk. Voor de verbetering geldt dat 28% dit onbelangrijk tot
zeer onbelangrijk vindt. Hieruit valt te concluderen dat een derde van de eigenaar-bewoners het
energielabel onbelangrijk vindt bij het overwegen van energiebesparende maatregelen.

Figuur 25: Het belang van 19 factoren in het keuzeproces om energiebesparende maatregelen te nemen
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6. Conclusies en aanbevelingen

Dit laatste hoofdstuk van deze scriptie beschrijft de conclusies van het onderzoek. Deze conclusies
worden weergegeven aan de hand van de antwoorden op de in de inleiding gestelde deelvragen en
centrale vraag. De laatste deelvraag over de aanbevelingen zal in de paragraaf aanbevelingen aan
bod komen. Deze antwoorden worden kort weergegeven waarop uitleg volgt over hoe de doelstelling
kan worden bereikt. Deze doelstelling is tweeledig. Allereerst is het doel om inzicht te krijgen in de
beïnvloeding van eigenaar-bewoners. Het tweede deel van de doelstelling komt terug in de paragraaf
met aanbevelingen (paragraaf 6.2) met adviezen aan intermediaire partijen over hoe zij
energiebesparing met behulp van het energielabel kunnen stimuleren.

6.1 Conclusies
Het antwoord op de eerste deelvraag - Wie zijn de belangrijkste actoren die invloed kunnen hebben
op eigenaar-bewoners? - bestaat uit een beschrijving van de belangrijkste actoren die invloed kunnen
hebben op eigenaar-bewoners Deze actoren zijn ingedeeld in drie groepen, namelijk de
dienstverleners, de uitvoerende partijen en de informatievoorzieners. Zij hebben alle drie een andere
functie en kunnen daardoor de eigenaar-bewoner ook op verschillende manieren beïnvloeden.

• De categorie dienstverleners bestaat uit makelaars, hypotheekadviseurs en verstrekkers,
labeladviseurs, notarissen, gemeenten en energiebedrijven. Zij komen vooral met de
bewoners in contact tijdens een verhuismoment. Op dat tijdstip komt ook het energielabel ter
sprake en dan is het ideale moment aangebroken om energiebesparende maatregelen te
nemen. De dienstverleners kunnen op dat moment invloed op de bewoners uitoefenen.

• De uitvoerende partijen komen met de bewoners in contact wanneer zij hebben besloten om
te verbouwen: de aannemer, bouwmarkt, installateur en energieregisseur. Zij hebben inzicht
in de mogelijkheden van de woning en kunnen juist daar op inspelen.

• De laatste groep is die van de informatievoorzieners, zoals de rijksoverheid, SenterNovem,
MilieuCentraal, de Vereniging Eigen Huis en het Nibud. Deze hebben vaak geen direct
contact met de bewoners maar kunnen met het verspreiden van informatie de kennis van
eigenaar-bewoners vergroten en daarmee meer zekerheid bieden in het keuzeproces.

De tweede deelvraag ging in op de factoren die invloed hebben op de eigenaar-bewoners. Op basis
van drie gedragsbeïnvloedingstheorieën en de interviewresultaten wordt duidelijk dat aan de keuze
voor energiebesparende maatregelen veel vooraf gaat. Dit keuzeproces wordt beïnvloed door zes
categorieën van factoren:

• Energiebewustzijn: voordat de bewoner over energiebesparende maatregelen gaat nadenken
moet deze eerst weten dat hij zijn energieverbruik kan verminderen en dat dit ook nut heeft.
Pas wanneer hij dit bewustzijn heeft, gaat hij nadenken over energiebesparende maatregelen.

• Vertrouwen: eigenaar-bewoners zullen alleen maatregelen overwegen wanneer zij vertrouwen
hebben in het nut van de maatregelen en weten wat er daar in het algemeen bij komt kijken.
Hierbij spelen eerdere ervaringen met verbouwingen en bouwpartijen een rol.

• Omgevingsfactoren: De bewoner kan door anderen en door opvattingen in de maatschappij
beïnvloed worden bij de keuze om energiebesparende maatregelen te nemen.

• Financiële mogelijkheden en beperkingen: het kunnen betalen van maatregelen is een
essentiële factor in het keuzeproces. Ook al zijn het energiebewustzijn, het vertrouwen en de
omgevingsfactoren positief, dan nog kunnen bewoners afhaken wanneer zij de financiële
mogelijkheden niet hebben of niet weten wat de mogelijkheden zijn, zoals subsidie of
klimaathypotheek. Financiële aspecten kunnen ook juist energiebesparende maatregelen
bevorderen, een hoge energierekening kan bijvoorbeeld stimuleren maatregelen te nemen.

• Praktische mogelijkheden en beperkingen: vaak schatten bewoners de hoeveelheid tijd, werk
en overlast van de maatregelen verkeerd in. Als er dan tegenslag optreedt, haken bewoners
snel af. De kans op tegenslag is kleiner wanneer iemand van te voren weet wat de praktische
mogelijkheden en beperkingen zijn. Die beperkingen kunnen bijvoorbeeld door persoonlijke
begeleiding worden verkleind.
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• Effect: een reden om geen maatregelen te nemen is dat de bewoners vaak de effecten van de
maatregelen niet zien of kennen. Wanneer van te voren bekend is welke effecten er zijn, zoals
een verbeterd comfort, een verlaging van het voorschotbedrag, een verbetering van het
energielabel of een betere verkoopwaarde van de woning, wordt de stap om maatregelen te
nemen makkelijker gezet.

Door een vignetmethode onderzoek, waarin 500 respondenten verschillende situaties beoordeelden,
is de mate van beïnvloeding van verschillende factoren bepaald (deelvraag 3). Hieruit blijkt dat
eigenaar-bewoners vaker maatregelen nemen wanneer:

• het eerste contact over het energielabel of energiebesparing plaats vindt met een partij die
geen belang heeft bij de verkoop van de woning, in dit onderzoek de Vereniging Eigen Huis;

• er aangeboden wordt een gespecificeerd maatwerkadvies te laten uitvoeren;
• een subsidieregeling het nemen van maatregelen stimuleert.

Hieruit blijkt dat de factoren vertrouwen, financiële mogelijkheden en de mate van
informatievoorziening over praktische mogelijkheden en beperkingen de belangrijkste bijdrage leveren
in het keuzeproces.
Op de directe vraag naar het belang van verschillende factoren komen er iets andere factoren in het
keuzeproces als belangrijkste naar voren. Eigenaar-bewoners zeggen het meeste belang te hechten
aan de financiële opbrengsten. Op de eerste plaats de maandelijkse kostenbesparingen en ten
tweede via de terugverdientijd. De financiële opbrengsten kunnen het best worden genoemd als
verlaging van de woonlasten want respondenten hechten daar een groter belang aan dan aan de
terugverdientijd.
De financiële mogelijkheden en de verbetering van comfort worden ook als erg belangrijk beschouwd,
evenals het energiebewustzijn.
Een opvallend resultaat is dat de respondenten veel minder belang zeggen te hechten aan de
contactpersoon die informatie geeft over mogelijkheden voor energiebesparing, terwijl uit de vignetten
juist blijkt dat men de keuze voor het grootste deel hierop baseert. De eigenaar-bewoners blijken
onbewust veel beïnvloed te worden door de contactpersoon in een situatie. Wanneer eigenaar-
bewoners informatie zoeken over het energielabel, zullen zij eerst informeren bij de Vereniging Eigen
Huis en ten tweede bij de energieleverancier. Deze actoren kunnen eigenaar-bewoners het beste
stimuleren om naar aanleiding van het energielabel maatregelen te nemen.
Bij de verbetering van het comfort is er juist een tegenovergesteld effect te bespeuren. Respondenten
zeggen dat ze daaraan veel belang hechten, maar bij de vignetten speelt dit een ondergeschikte rol.

Tijdens de interviews en in de survey is gevraagd naar de effecten van het energielabel en het belang
dat aan het energielabel wordt gehecht. Dit is de vierde deelvraag van het onderzoek: op welke
manier en in welke mate zet het energielabel aan tot de beslissing om energiebesparende
maatregelen te nemen?
Uit de interviews bleek dat het energielabel de bewoners bewust maakt van hun energieverbruik. Het
energielabel confronteert de bewoner met de energetische kwaliteit van de woning. Het zicht daarop
wordt met het energielabel beter. Volgens de geïnterviewde actoren is het effect van het energielabel
nog klein. Een van de oorzaken daarvan zou kunnen zijn dat veel bewoners geen energielabel
aanvragen, omdat er geen controle is op de verplichte aanwezigheid van het energielabel. Veel
actoren zeggen dat het energielabel beter aan de kopende partij kan worden afgegeven dan aan de
verkopende partij omdat de koper meer kan doen met deze informatie. Hierbij vinden actoren een
maatwerkadvies effectiever dan een energielabel. Veel geïnterviewden zeggen dat eigenaar-
bewoners nog weinig met het energielabel doen en vinden het een non-instrument.
In de vignetsituaties levert het energielabel geen belangrijke bijdrage aan het keuzeproces om
energiebesparende maatregelen te nemen, een gespecificeerd maatwerkadvies doet dat echter wel.
Op een directe vraag naar het belang van het energielabel, blijkt dat respondenten daaraan - op de
mening van familie en vrienden na - het minste gewicht toekennen. Een derde van hen vindt het
energielabel en de verbetering ervan onbelangrijk tot zeer onbelangrijk. Wanneer de respondenten
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een energielabel krijgen zou de helft ervan wel maatregelen overwegen bij label D. 16% zou helemaal
geen maatregelen nemen ongeacht welk label de woning krijgt.
Met deze beoordeling is het energielabel gelabeld.

Met bovenstaande uiteenzetting is antwoord gegeven op de centrale vraag: Wat zijn de factoren en
actoren die er voor kunnen zorgen dat eigenaar-bewoners na het verkrijgen van een energielabel
energiebesparende maatregelen nemen?
Kort samengevat is het antwoord hierop dat voornamelijk de financiële mogelijkheden en beperkingen
een belangrijke rol spelen en de soort informatievoorziening en het vertrouwen in degenen die contact
hebben met de eigenaar-bewoners erg belangrijk is. Hierbij spelen zekerheid en onafhankelijkheid
een grote rol. Dit blijkt uit de voorkeur voor een onafhankelijk gespecificeerd maatwerkadvies boven
persoonlijke begeleiding van een expert en de voorkeur voor de Vereniging Eigen Huis: een niet-
commerciële partij.
Dit alles geeft zicht op de invloed die het energielabel en vooral de toepassing ervan kan hebben op
het investeringsgedrag van eigenaar-bewoners.

6.2 Aanbevelingen
In hoofdstuk 4 zijn per intermediaire partij aanbevelingen gegeven om het effect van het energielabel
te verbeteren en energiebesparende maatregelen te stimuleren. Deze worden hier niet allemaal
herhaald. In deze paragraaf komen de aanbevelingen aan bod die zowel bij de interviews als bij de
enquête naar voren zijn gekomen, zodat antwoord gegeven kan worden op deelvraag 5: Welke
aanbevelingen kunnen er worden gedaan om het effect van het energielabel te verbeteren?

Eigenaar-bewoners vinden de energiezuinigheid van hun woning belangrijk, maar het energielabel
wordt daarbij niet als meerwaarde gezien. Een van de punten die bij de interviews naar voren kwam
was dan ook dat de meerwaarde van het energielabel meer nadruk kan krijgen. Bewoners zien het
label vaak als een verplichting en niet als een nuttig instrument om de mogelijkheden voor
energiebesparing te inventariseren. Verschillende actoren, zoals de informatievoorzieners, maar ook
de EPA-adviseur of de makelaar, kunnen bij de communicatie naar de eigenaar-bewoner de
meerwaarde van het energielabel veel meer accentueren. Bij het verhogen van het energiebewustzijn
spelen vooral de informatievoorzieners een rol. Zij kunnen eigenaar-bewoners informeren over het
energieverbruik en energiebesparende maatregelen en hen laten zien hoe nuttig het is om het
energieverbruik te verlagen. Energiebedrijven kunnen het zelfde doen door informatie bij hun nota te
versturen over de mogelijkheid het voorschot te verlagen nadat er energiebesparende maatregelen
zijn genomen. Ook de gemeente kan er, bijvoorbeeld met een energieloket of het geven van
informatie tijdens verhuizingen, ook meer de nadruk op leggen.

Uit het vignetonderzoek bleek dat de eigenaar-bewoner veel vertrouwen heeft in de Vereniging Eigen
Huis, een partij met relatief weinig commercieel belang. Het is wellicht mogelijk om dit door te trekken
naar andere partijen die geen of weinig commercieel belang hebben bij de verkoop van de woning of
bij de verkoop van energiebesparende maatregelen. Hier kan een rol liggen bij informatievoorzieners,
maar ook in de informatie over energiebesparende maatregelen van energiebedrijven hebben
eigenaar-bewoners vertrouwen. Ook het geven van een maatwerkadvies door een EPA-adviseur zal
eigenaar-bewoners beïnvloeden.
Vooral deze partijen krijgen het advies om tijdens het contact met de eigenaar-bewoner
energiebesparingsmogelijkheden naar voren te brengen. Die moeten wel in relatie staan tot de
wensen van de bewoner, stimuleer bijvoorbeeld dakisolatie wanneer de bewoner een dakkapel wil
plaatsen.

Eigenaar-bewoners kunnen door hun omgeving worden beïnvloed in de keuze om wel of geen
maatregelen te nemen. Zo spelen de opvattingen uit de maatschappij over het energielabel een grote
rol. Het ministerie van VROM kan via de massamedia aandacht vragen voor het energielabel door niet
alleen te focussen op de verplichting van het energielabel, maar juist op het nut er van. Door positieve
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berichten over het nut van het label en van energiebesparende maatregelen, mogelijk gecombineerd
met een stimuleringsregeling, kan er een positieve tendens komen, waardoor het label wellicht vaker
wordt aangevraagd en er meer energiebesparende maatregelen worden genomen. Hierbij kunnen
andere informatievoorzieners, maar ook juist de dienstverleners die aan het begin van het
verhuisproces met de bewoners in contact komen van betekenis zijn.

In principe is communicatie over de terugverdientijd even belangrijk als communicatie over de
woonlastendaling. Toch wordt het belang van de verlaging van de woonlasten hoger ingeschat dan de
terugverdientijd. Daarom is het advies om de mogelijke verlaging van de woonlasten (de verhoogde
maandlasten minus de kostenbesparingen op de energierekening) duidelijk te vermelden. Dit zal
eigenaar-bewoners meer aanzetten om maatregelen te nemen, want bewoners ervaren dit als de
belangrijkste factor. Dienstverlenende bedrijven kunnen het accent leggen op de woonlastendaling bij
het nemen van maatregelen. Aankoopmakelaars en EPA-adviseurs kunnen de eigenaar-bewoner
wijzen op de mogelijkheden in de woning om energie en daarmee kosten te besparen.
Hypotheekadviseurs kunnen samen met de eigenaar-bewoner bepalen hoeveel financiële ruimte er is
voor verbouwingen, waarin ook energiebesparende maatregelen worden opgenomen.
Energiebedrijven tenslotte kunnen eigenaar-bewoners stimuleren door een regeling waarbij ze
energiebesparende maatregelen kunnen nemen die direct besparing op de energierekening
opleveren, zodat de voorschotnota gelijk blijft, maar ook de maatregelen niets kosten.
Als er subsidie mogelijk is zal er eerder worden overwogen maatregelen te nemen dan wanneer deze
mogelijkheid er niet is (dit in vergelijking met het gebruik van spaargeld en klimaathypotheek). Dit is in
principe te verwachten. Hierbij moeten de eigenaar-bewoner en de contactpersonen wel van deze
mogelijkheden af weten. Met een overzicht, bijvoorbeeld via internet door de informatievoorzieners, is
het voor de bewoners makkelijker om deze beslissing te maken. Een kritisch punt hierin is dat
subsidies maar een bepaalde tijd geldig zijn, waardoor er vaak weinig vertrouwen in
subsidieverleningen bestaat.

Praktische beperkingen kunnen worden weggenomen door de eigenaar-bewoner goed inzicht te
geven in de hoeveelheid werk, tijd en overlast en hen te helpen dit te verlagen. Zo kan een EPA-
adviseur de eigenaar-bewoner met een maatwerkadvies inzicht geven in de mogelijkheden en hem
informeren over de mogelijke werkzaamheden. Een maatwerkadvies spreekt de bewoners namelijk
erg aan, zo blijkt uit het vignetmethode-onderzoek. Zij kunnen de bewoner onafhankelijke informatie
bieden, die specifiek op hun woning is gericht en laat de keuze toch bij de eigenaar-bewoner.
Wanneer de eigenaar-bewoner naar aanleiding van het maatwerkadvies voor energiebesparende
maatregelen heeft gekozen kunnen uitvoerende partijen zorg uit handen nemen door voldoende
gemak en service te bieden. Door dit van te voren aan de bewoner te laten zien zal die meer
vertrouwen hebben in de maatregelen, zodat de praktische mogelijkheden en niet de beperkingen bij
de bewoner zullen overheersen.

Alle actoren kunnen de nadruk leggen op het positieve effect van energiebesparende maatregelen.
Niet alleen kan het effect hebben op de energierekening, maar ook het comfort wordt vaak beter door
het nemen van energiebesparende maatregelen. Het effect moet zichtbaar worden gemaakt voor de
bewoner. De resultaten moeten van te voren benadrukt worden, zodat de bewoner weet wat de
voordelen van de maatregelen zijn. Het effect kan achteraf ook zichtbaar worden gemaakt door
bijvoorbeeld de voorschotnota te kunnen verlagen en het energielabel te verbeteren door de
labeladviseur.

Tot slot is het belangrijk dat een intermediaire partij goed in speelt op het keuzeproces van de
eigenaar-bewoner. Met de checklist in bijlage V kan de contactpersoon de eigenaar-bewoner van
informatie voorzien, hem verder helpen in het keuzeproces en belemmeringen wegnemen. Hierbij is
het iedere keer van belang om de specifieke situatie, de wensen van de eigenaar-bewoner en de
mogelijkheden van de woning als uitgangspunt te nemen.
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6.3 Reflectie
Ik heb met veel enthousiasme gewerkt aan deze afstudeeropdracht bij SenterNovem. Dit werd nog
verder gestimuleerd door het enthousiasme en interesse van collega’s. Zo kon ik zonder problemen
veel mensen vinden die ik kon interviewen en bood SenterNovem mij de mogelijkheid om een survey-
onderzoek te laten uitvoeren onder een consumentenpanel.
Het energielabel is na de invoering ervan aan verandering onderhevig geweest. Samen met de vele
media-aandacht voor dit onderwerp had dat voor- en nadelen voor mijn onderzoek.
Zo kon ik ervaringen opdoen met ontwikkeling van beleid (onder andere door veel aan collega’s te
vragen die met de ontwikkeling van het label bezig waren). Dit was één van de redenen om juist voor
dit onderzoek te kiezen.
Nadeel is wel dat het onderzoek beïnvloed werd door de media-aandacht. De respondenten in het
survey-onderzoek zouden waarschijnlijk zonder de kritiek vanuit de media de vragen over het
energielabel anders hebben beantwoord. Dat betekent echter niet dat het onderzoek minder bruikbaar
wordt. Door juist de nadruk te leggen op verschillende aspecten die het investeringsgedrag kunnen
beïnvloeden – waaronder het energielabel – is het onderzoek breder toepasbaar, ook wanneer er
minder media-aandacht voor het label is en het imago is veranderd.
Vanuit SenterNovem kwam de vraag om het onderzoek te richten op praktijkervaringen en van daar
uit ook een advies te geven. Dit komt in het interviewdeel en het hoofdstuk over de survey sterk naar
voren. In verband daarmee heb ik in de scriptie minder de aandacht besteed aan het beschrijven van
bestaand onderzoek. Ik ben deze afstudeeropdracht begonnen met literatuurstudie van bestaande
onderzoeken over energiebesparing en gedrag en dit heeft ook de aspecten in de vignetstudie
bepaald. Deze aspecten komen eveneens terug in de basistheorieën die in hoofdstuk 2 beschreven
staan zodat ‘theorie’ en ‘praktijk’ aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
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Bijlage I: Interviewguide

Inleiding
In deze afstudeeropdracht wil ik onderzoeken hoe het energielabel en de toepassing ervan het
investeringsgedrag van particuliere woningeigenaren beïnvloedt, omdat ik wil weten wat de werkelijke
energiebesparing is die het energielabel kan veroorzaken teneinde inzicht te krijgen in
effectiviteitsverbeteringen.

Algemeen
• Wat houdt uw bedrijf/functie in?
• Hoe komen eigenaar-bewoners met u in contact?
• Hoe verloopt dit contact?
• Hoe voorziet uw bedrijf de eigenaar-bewoner van informatie?
• Welke impact heeft deze informatie?
• Op welke manier beïnvloeden jullie de eigenaar-bewoner nog meer?

Energielabel
• In hoeverre speelt bij het contact het energielabel een rol?
• Hoe speelt u met het geven van informatie in op het energielabel?
• Wat en met wie is het eerste contact na het verkrijgen van een energielabel?
• Welke factoren spelen er mee om actie te ondernemen naar aanleiding van het energielabel?
• Waarom deze factoren?
• Welke zijn daarin de belangrijkste?
• Hoe kan effectiever met het huidige energielabel worden omgegaan?
• Hoe zou de effectiviteit van het label kunnen worden verbeterd? Wat kan het tot een succes

maken?
• Hoe kunnen jullie daar een rol inspelen?
• Hoe betrekken jullie het energielabel in jullie diensten en producten?
• In hoeverre wordt er na een energielabel en na een EPA-advies besloten maatregelen te

nemen? Wat is jullie rol daarbij?
• Hoe kunnen actoren consumenten inspireren om meer te doen met het label? Wat, wie en

hoe?

Energiebesparing
• Wat bieden jullie aan met betrekking tot energiebesparing, energielabel en besparende

maatregelen?
• Merkt u dat er meer belangstelling is voor energiebesparing en energiebesparende

maatregelen?
• Welke factoren spelen er mee in de beslissing om energiebesparende maatregelen te

nemen?
• Op welke manier kunnen consumenten het beste gestimuleerd worden om maatregelen te

nemen? hoe kan daar in het energielabel en de verschillende actoren een rol spelen?

Afsluiting
• Heeft u nog andere informatie die voor mij belangrijk kan zijn?
• Heeft u nog contactpersonen of bedrijven die ik zeker nog moet betrekken in dit onderzoek?
• Wat vond u van dit interview, heeft u nog tips of opmerkingen?
• Dank u wel voor het interview
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Bijlage II: Interviews experts

Datum Geïnterviewde Bedrijf Functie
3 april 2008 Felix Lacroix SenterNovem Adviseur Team Woningbouw (contact

intermediaire commerciële partijen)
7 april 2008 Kees Jan

Hoogelander
SenterNovem Adviseur Team Beleid, informatie en

communicatie
7 april 2008 Hans Scherpenzeel SenterNovem Adviseur Team Utiliteitsbouw
9 april 2008 Hans van Eck SenterNovem Manager Team Woningbouw
9 april 2008 William Gerardu SenterNovem Adviseur Team Woningbouw

(corporaties)
10 april 2008 Jacqueline

Hooijschuur
SenterNovem Team Utiliteitsbouw

15 april 2008 Sanne Lamers Nibud senior wetenschappelijk onderzoeker met
specialisatie financiën en milieu

16 april 2008 Jan Tjemme van
Wieringen

Milieu Centraal Kennisontwikkeling

17 april 2008 Marjolein Heinemans SenterNovem Adviseur Team Woningbouw
(coördinator)

18 april 2008 Cees Egmond SenterNovem Adviseur Team Beleid, informatie en
communicatie (gedragsverandering)

23 april 2008 Fons Maessen SenterNovem Manager Team Stedelijke Vernieuwing
Gemeente

6 mei 2008 Sjak Elsinga HR-wooncomfort Mededirecteur
7 mei 2008 Johan Tadema Rotero-groep Supportmanager
14 mei 2008 Steven Wayenberg Vereniging Eigen

Huis
Juridisch beleidsadviseur

14 mei 2008 Floris Faber EPA-winkel EPA-adviseur
15 Mei 2008 Edwin Marquart SenterNovem Adviseur Team Beleid, informatie en

communicatie (monitoring energielabel)
21 mei 2008 John Martens Energieloket

Sittard-Geleen
22 mei 2008 Rogier Dieteren Gemeente

Sittard-Geleen
Energiecoördinator. Team
bestemmingsplannen en milieu afdeling
openbare ruimte.

30 mei 2008 Peter Delissen Volta Limburg Accountmanager projecten
3 juni 2008 Ton Kockelkorn Makelaar

Bonnema
Stienstra

Kantoordirecteur register makelaar
taxateur onroerende zaken
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Bijlage III: Opbouw vignetten

Criteria A:

1. U heeft net een eengezinswoning gekocht. Bij de koop kreeg u te horen dat de woning
energielabel E heeft.

2. U heeft net een eengezinswoning gekocht. Bij de koop kreeg u te horen dat u een
energie-onzuinige woning heeft.

Criteria B:

1. Dit kreeg u te horen van de aankoopmakelaar.

2. Dit kreeg u te horen van de hypotheekverstrekker.

3. Dit kreeg u te horen van Vereniging Eigen Huis (via een aankoopkeuring).

Criteria C:

1. Daarbij wordt gezegd dat wanneer u energiebesparende maatregelen neemt, uw
maandelijkse woonlasten direct zullen dalen met € 55,-. 

2. Daarbij wordt gezegd dat wanneer u energiebesparende maatregelen neemt, u binnen
7 jaar de maatregelen heeft terug verdiend.

Criteria D:

1. Deze energiebesparende maatregelen kunt u nemen met behulp van een
subsidieregeling die 20% van de investeringskosten dekt.

2. Deze energiebesparende maatregelen kunt u nemen met behulp van een
klimaathypotheek op energiebesparende maatregelen met een rentekorting van 1%.

3. Deze energiebesparende maatregelen kunt u nemen met behulp van uw spaargeld.

Criteria E:

1. De aankoopmakelaar/ De hypotheekverstrekker/ Een medewerker van Vereniging
Eigen Huis biedt u een gespecificeerd maatwerkrapport aan waarbij de mogelijkheden
van maatregelen in uw huis duidelijk omschreven staan.

2. De aankoopmakelaar/ De hypotheekverstrekker/ Een medewerker van Vereniging
Eigen Huis biedt u persoonlijke begeleiding van een expert aan bij de keuze en
uitvoering van energiebesparende maatregelen.

3. De aankoopmakelaar/ De hypotheekverstrekker/ Een medewerker van Vereniging
Eigen Huis biedt u informatiefolders aan.

Criteria F:

1. Hij zei ook dat na het nemen van maatregelen het wooncomfort zal verbeteren.

2. Hij zei ook dat na het nemen van maatregelen het energielabel van uw woning zal
verbeteren.
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Bijlage IV: Enquêtevragen

Geachte heer/mevrouw,

Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek. Het gaat over de
beslissingen die worden gemaakt na het verkrijgen van een
energielabel voor een woning.

We beginnen met een aantal algemene vragen over uw
woonsituatie. Daarna leggen we u een aantal situaties voor en
vragen we uw mening daarover.

In de vragenlijst is er bij sommige termen uitleg aanwezig. Als
u met uw muis over dit woord gaat krijgt u extra uitleg.
Hieronder staat een voorbeeld.

energielabel

Het Energielabel:
Bij de verkoop van een huis is het sinds januari 2008 verplicht om een energielabel voor het huis
aan te vragen. Het label heeft tot doel energiebesparing in woningen te stimuleren. Het energielabel
is een maat voor de energieprestaties van woningen en andere gebouwen. Dit label ziet er uit als
het energielabel dat ook op wasmachines en auto’s te zien is.

De categorieën lopen van A tot G, waarvan A de energiezuinigste is en G de meest onzuinige. De
huidige nieuwbouwhuizen hebben label A. Een rijtjeswoning van vlak na de oorlog waar niets aan is
gebeurd, heeft meestal label G, Een rijtjeswoning uit de jaren ’80 heeft meestal label C. Op de
achterkant van het label staat een aantal mogelijke energiebesparende maatregelen genoemd.

Het energielabel wordt aan de nieuwe koper bij het koopcontract meegegeven. Wanneer de
bewoner zijn label wil verbeteren is het nodig energiebesparende maatregelen te nemen.
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Algemene vragen

1. Wat voor woning heeft u?
o Vrijstaande woning
o Twee onder een kap
o Rijtjeswoning: tussenwoning
o Rijtjeswoning: hoekwoning
o Flat, appartement, boven/benedenwoning

2. Wat is het bouwjaar van uw woning?
o Tot en met 1965
o 1966-1988
o 1989-2000
o 2001-2008

3. Kende u voordat u deze enquête invulde het energielabel?
o Ja o ongeveer, wel eens van gehoord o Nee

4a. Heeft uw woning een energielabel?
o Ja o Nee weet ik niet

-- indien energielabel naar 4b--

4b. Welk label heeft uw woning?
A B C D E F G weet ik niet

5. Stel, u laat een energielabel voor uw huis opstellen. Bij welk(e) energielabel(s) gaat u overwegen
om energiebesparende maatregelen te gaan nemen met als doel het label te verbeteren?

A of lager
B of lager
C of lager
D of lager
E of lager
F of lager
G
Geen van alle

6. Weet u wat het energieverbruik (in m3 en/of kWh) van uw huishouden per maand is?
O ja o ongeveer o nee

7a. Heeft u al eens eerder zelf energiebesparende maatregelen getroffen? Dit kan betrekking
hebben op uw huidige woning, maar ook op uw vorige woning(en).

O Ja O Nee

-- indien maatregelen naar 7b--

7b. Welke maatregelen heeft u eerder al genomen? (Meerdere antwoorden mogelijk)
o Glasisolatie (dubbel

glas)
o HR-(combi)ketel

o Muurisolatie o Zonneboiler (voor verwarming en/of warm
water)

o Vloerisolatie o PV-panelen (zonnepanelen voor
elektriciteit)

o Dakisolatie o Anders, namelijk:
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8a. Welke maatregel(en) zou u bij uw huidige woning willen toepassen? Geef per maatregel aan
hoe groot de kans is dat u voor deze maatregel zou kiezen, of dat deze al aanwezig is.

Zeker
niet

Waarschijnlijk
niet

Misschien Waarschijnlijk
wel

Zeker
wel

Is al
aanwezig

Glasisolatie O O O O O O
Muurisolatie O O O O O O
Vloerisolatie O O O O O O
Dakisolatie O O O O O O
HR-
(combi)ketel

O O
O

O O O

Zonneboiler O O O O O O
PV-panelen O O O O O O

8b. Welk bedrag zou u maximaal willen uitgeven aan de energiebesparende maatregelen?
Als u niet precies weet hoeveel zoiets kost zijn we toch benieuwd naar uw antwoord. Geef dan
een globale schatting van het bedrag dat u maximaal zou willen besteden. Wanneer u het echt
niet weet, vul dan 'weet niet' in. Vul dan echter wel het totaal bedrag in wat u aan maatregelen
zou willen besteden.

Bedrag
in euro

Weet
niet

Glasisolatie
Muurisolatie
Vloerisolatie
Dakisolatie
HR-(combi)ketel
Zonneboiler
PV-panelen
Totaal

9. Vindt u dat u zelf thuis zuinig omgaat met energie?

Nee, niet zuinig O O O O O Ja, heel zuinig

10a. Welke factoren spelen voor u mee in de keuze om energiebesparende maatregelen in uw huis
te nemen? Geef per regel aan hoe groot de rol van de factor is.

--Stellingen randomiseren--

Factor Zeer
onbelangrijk

Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer
belangrijk

Het energielabel van de woning O O O O O
De huidige energiezuinigheid van de
woning

O O O O O

Het huidige comfort: klachten over
vocht en tocht

O O O O O

Degene die mij de informatie geeft
over de mogelijkheden tot
energiebesparing.

O O O O O

Mate van informatievoorziening O O O O O
Inzicht in kosten en opbrengsten van
maatregelen via een
rekenprogramma op internet

O O O O O

Financiële mogelijkheden ter
bekostiging

O O O O O

Financiële opbrengsten: maandelijkse
kostenbesparing O O O O O

Financiële opbrengsten:
terugverdientijd

O O O O O
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Resultaat: verbetering comfort O O O O O
Resultaat: verbetering energielabel O O O O O
Energiebewustzijn: het zuinig omgaan
met energie

O O O O O

Uw eigen kennis over
energiebesparende maatregelen

O O O O O

Eerdere ervaring met
energiebesparende maatregelen

O O O O O

Mening van familie/vrienden O O O O O
Positieve en negatieve berichten op
de tv, radio of in de krant

O O O O O

Gedoe rond regelen (organiseren van
de werkzaamheden) O O O O O

De overlast van de werkzaamheden
(stof, rommel ed.)

O O O O O

Duur van de werkzaamheden O O O O O
Anders, namelijk:

O O O O O

10b. Welke van de onderstaande factoren speelt voor u de belangrijkste rol in de keuze om
energiebesparende maatregelen in uw huis te nemen? U kunt één factor aankruisen.

--Lijst vraag 10a waar antwoord 4 of 5 is gegeven--

11a. Bij wie zou u informeren als u meer wilt weten over het energielabel? (meerdere antwoorden
mogelijk)

o Aannemer o Installateur van energiebesparende
maatregelen

o Bank o Labelinspecteur
o Bouwmarkt o Makelaar
o Consumentenbond o MilieuCentraal
o Energieleverancier o Ministerie van VROM
o Familie en kennissen o SenterNovem
o Gemeente o Vereniging Eigen Huis
o Hypotheekverstrekker

of -adviseur
o Anders, namelijk:

11b. Wie van de onderstaande partijen vindt u het belangrijkste om informatie te verkrijgen over het
energielabel? U kunt één factor aankruisen.

--Lijst vraag 11a die zijn aangekruist--



91

Vragen situaties

We leggen u dadelijk zes situaties voor. De situaties lijken erg op elkaar, maar zijn toch ieder op een
aantal punten anders. Lees ze daarom goed door.

We stellen u bij elke situatie twee vragen. Antwoord zo eerlijk mogelijk: denk er even over na en kies
het antwoord dat het best bij u past. Er is geen goed of fout antwoord.

Ter voorbereiding geven we eerst een voorbeeldsituatie.

Stelt u zich de volgende situatie voor:

U heeft net een eengezinswoning gekocht. Bij de koop kreeg u te horen dat de woning energielabel E
heeft.

Dit kreeg u te horen van Vereniging Eigen Huis (via een aankoopkeuring).

Daarbij werd gezegd dat wanneer u energiebesparende maatregelen neemt, uw maandelijkse
woonlasten direct zullen dalen met € 55,-. 

Deze energiebesparende maatregelen kunt u nemen met behulp van een subsidieregeling die 20%
van de investeringskosten dekt.

Een medewerker van Vereniging Eigen Huis biedt u een gespecificeerd maatwerkrapport aan waarbij
de mogelijkheden van maatregelen in uw huis duidelijk omschreven staan.

Hij zei ook dat na het nemen van maatregelen het wooncomfort zal verbeteren.

Voor deze situatie vult u de volgende twee vragen in:

Vraag a:
Zou u in deze situatie energiebesparende maatregelen overwegen?
Zeker niet O O O O O Zeker wel

Als u deze situatie wel aan spreekt, vult u bijvoorbeeld het vierde vakje in, omdat u denkt dat u in deze
situatie wel zal overwegen om energiebesparende maatregelen te nemen.

In de volgende vraag komt naar voren waarom u die keus gemaakt heeft.

Vraag b: Waarop baseert u uw keuze? (Meerdere antwoorden mogelijk)
o Het belang dat ik hecht aan het hebben van een energielabel
o Mijn vertrouwen in de contactpersoon
o Het financiële voordeel dat ik er uiteindelijk uithaal
o De mogelijkheden om de maatregelen te bekostigen
o De informatie die ik krijg
o Het resultaat dat ik zie (nl. verbetering van het wooncomfort)
o Anders, namelijk….

Hier vinkt u bijvoorbeeld ‘de informatie die ik krijg’ aan, omdat u bijvoorbeeld in het begin erg veel
waarde hecht aan goede informatie specifiek over uw huis.

Na het beantwoorden gaat u verder met de volgende situaties.

U krijgt nu 6 situaties voorgelegd.
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Situatie 1 - 6
Stelt u zich de volgende situatie voor:

U heeft net een eengezinswoning gekocht. Bij de koop kreeg u te horen dat u een energie-onzuinige
woning heeft.

Dit kreeg u te horen van de hypotheekverstrekker.

Daarbij werd gezegd dat wanneer u energiebesparende maatregelen neemt, uw maandelijkse
woonlasten direct zullen dalen met € 55,-. 

Deze energiebesparende maatregelen kunt u nemen met behulp van een subsidieregeling die 20%
van de investeringskosten dekt.

De hypotheekverstrekker biedt u persoonlijke begeleiding van een expert aan bij de keuze en
uitvoering van energiebesparende maatregelen.

Hij zei ook dat na het nemen van maatregelen het energielabel van uw woning zal verbeteren.

-- er worden zes van deze soort situaties voorgelegd waarbij de schuingedrukte gedeelten steeds
verschillen --

Vraag a:
Zou u in deze situatie energiebesparende maatregelen overwegen?
Zeker niet Waarschijnlijk

niet
Misschien Waarschijnlijk

wel
Zeker wel

O O O O O

Vraag b: Waarop baseert u uw keuze? (Meerdere antwoorden mogelijk)
o Het belang dat ik hecht aan het hebben van een <energielabel / energiezuinige woning>
o Mijn vertrouwen in de contactpersoon
o Het financiële voordeel dat ik er uiteindelijk uithaal
o De mogelijkheden om de maatregelen te bekostigen
o De informatie die ik krijg
o Het resultaat dat ik zie (nl. verbetering van het <wooncomfort / energielabel>)
o Anders, namelijk….

-- de bewoording van opties 1 en 6 tussen <> wisselt naar de invulling van het vignet op resp.
criterium A en F--
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Bijlage V: Keuzeproces energiebesparende
maatregelen
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Factor: praktische beperkingen en mogelijkheden

Factor: vertrouwen

Factor: energiebewustzijn

Factor: omgevingsfactoren

Factor: financiële beperkingen en mogelijkheden

Factor: effect

Keuzeproces energiebesparende maatregelen

Bent u er bewust van dat u uw energieverbruik kan verlagen?

Beseft u het nut om uw energieverbruik te verlagen?

Weet u wat er over het algemeen komt kijken bij het nemen van energiebesparende maatregelen en wat
het oplevert?

Heeft u goede ervaringen met bouw- en installatiebedrijven?

Heeft u hierdoor vertrouwen dat u de maatregelen kunt nemen?

Hebben familie en kennissen ervaring met energiebesparende maatregelen of andere verbouwingen en
hebben zij een positieve invloed op u m.b.t. maatregelen?

Hebben de algemene opvattingen en waarden uit de maatschappij invloed op u?

Ging de adviseur, installateur of bouwbedrijf in op uw wensen, vragen en ervaringen? Geeft dit een
positieve indruk voor het nemen van maatregelen?

Heeft u kennis over uw energieverbruik & energiebesparende maatregelen?

Weet u wat het nemen van maatregelen aan kostenbesparingen kan opleveren?

Beseft u dat dit voordelig voor u is?

Kunt u de maatregelen financieren?

Weet u wat (andere) mogelijkheden voor financiering zijn, zoals een voordelige klimaathypotheek of een
subsidie?

Ziet u de stijging van de energieprijzen en uw energierekening en wilt u wat aan deze stijging doen?

Weet u precies wat de hoeveelheid werk, tijd en overlast voor u is?

Weet u wat u allemaal moet regelen?

Kunt u het nemen van energiebesparende maatregelen combineren met andere verbouwingen of
onderhoud, zodat u in totaliteit relatief minder overlast heeft?

Ziet u van te voren het effect van de maatregelen?

Kan dit ook zichtbaar worden gemaakt?

Biedt de installateur of bouwbedrijf voldoende gemak en service?
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