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Voorwoord
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie over energiebesparing van woningeigenaren in de
Hilversumse Meent. Voor deze scriptie heb ik van maart tot juni 2016 een
afstudeeronderzoek verricht in opdracht van de gemeente Hilversum, Meentkracht en
Hoom.
Gedurende mijn vooropleiding HBO bestuurskunde aan de Thorbecke Academie, heb ik
steeds meer belangstelling gekregen voor duurzaamheid. Dit is de reden dat ik de premaster Milieu en maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit ben gaan doen,
als opstapje naar de master Environment and Society studies. De energietransitie in
Nederland en in het bijzonder de rol van de overheid hierin vind ik erg interessant. Hoe
stimuleren de Nederlandse overheden de burgers tot het nemen van energiebesparende
maatregelen in hun woning en in hoeverre werken deze subsidies en collectieve projecten?
Dit is een erg breed onderzoeksonderwerp, daarom heb ik me gefocust op de Hilversumse
Meent. Dit is een wijk in de gemeente Hilversum. In deze wijk heeft MeentKracht (een
burgerinitiatief), samen met Hoom en de gemeente Hilversum een collectief project opgezet,
met als doel zoveel mogelijk woningen te verduurzamen.
Dit voorwoord wil ik graag gebruiken om een aantal personen te bedanken. Allereerst wil ik
graag Chiel van Eendenburg, mede initiatiefnemer van MeentKracht, bedanken voor de
begeleiding die hij mij heeft geboden gedurende dit afstudeeronderzoek. Hij heeft mij
wegwijs gemaakt in de wijk en heeft gefungeerd als klankbord waardoor ik veel heb kunnen
leren van dit proces. Daarnaast wil ik mijn afstudeerbegeleider vanuit de Radboud
Universiteit, Henk-Jan Kooij, bedanken voor de geleverde feedback op mijn scriptie en de
begeleiding bij mijn onderzoek. Ook wil ik mijn familie, vriend bedanken voor de steun die ze
mij gegeven hebben en het eindeloze doorlezen van mijn onderzoek. Tot slot, wil ik Brigitte
bedanken voor het meedoen aan de deur-tot-deur actie die er voor gezorgd heeft dat het
aantal respondenten is verdubbeld.
Lisa Bakker
juni ’16
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Samenvatting
Energiebesparing; goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee. Toch handelen
woningeigenaren vaak niet in lijn met hun bezorgdheid voor het milieu. Er is sprake van een
‘energie-efficiëntie kloof’ tussen de kennis van woningeigenaren over de mogelijkheden van
kostenefficiënte energiebesparende maatregelen en de daadwerkelijke implementatie van de
maatregelen, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Deze kloof wordt verklaard aan de hand van
verschillende barrières die in het proces van het nemen van energiebesparende maatregelen
optreden.
Deze kloof is vervelend want energiebesparing is ook noodzakelijk voor het realiseren van
diverse Europese en Nederlandse energiedoelstellingen. Om deze doelstellingen te behalen
moet alles aangegrepen worden, zo ook energiebesparing in particuliere woningen. Echter
gaat dit op de wijze waarop we nu energie besparen niet binnen de gestelde termijn lukken.
Uit berekeningen van Natuur en Milieu (2016) blijkt dat het op deze manier nog minstens 31
jaar duurt voordat alle woningen in Nederland geïsoleerd zijn. Er moet tempo gemaakt
worden , in het belang van het milieu.
Op allerlei niveaus is de overheid bezig met het stimuleren van onder andere woningbezitters
om energiebesparende maatregelen te nemen. Zo ook de gemeente Hilversum, welke een
gezamenlijk energiebesparingsproject met Hoom heeft opgestart en een
duurzaamheidslening aanbiedt. Desondanks zijn er veel woningeigenaren in de Hilversumse
wijk de Hilversumse Meent die geen (extra) energiebesparende maatregelen kunnen of
willen nemen. Welke barrières ervaren zij? Welke barrières en motieven hebben de
woningeigenaren die wel maatregelen genomen hebben ervaren? En zit er verschil tussen
barrières bij collectieve besparingsregelingen en een zelfstandige aanpak? Dit is waar dit
bachelor thesisonderzoek zich op focust. De centralevraag die hierop aansluit luidt:
“Welke verschillende barrières en motieven zijn er te identificeren bij het collectief nemen van
energiebesparingsmaatregelen en het particulier nemen van energiebesparingsmaatregelen en
hoe kunnen deze barrières worden beperkt?”
Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken welke barrières en motieven
woningeigenaren in de Hilversumse Meent ervaren bij het nemen van energiebesparende
maatregelen in hun woning. Dit moet leiden tot aanbevelingen aan Hoom en de gemeente
Hilversum, om zo bij te dragen aan het stimuleren van energiebesparing door
woningeigenaren in de Hilversumse Meent.
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Om antwoord te geven op de hoofdvraag is er gebruik gemaakt van de Value-Action Gap
theorie van Blake (1999). Deze theorie richt zich op de barrières tussen milieubewustzijn, de
intentie om milieu bewust te handelen en de daadwerkelijke milieubewuste actie. Volgens
deze theorie zijn er drie verschillende barrière categorieën: individuele barrières,
verantwoordelijkheidsbarrières en praktische barrières. Met dit als uitgangspunt is er
empirisch onderzoek gedaan in de vorm van 11 interviews en een enquête die door 128
woningeigenaren is ingevuld.
Uit de analyse van het onderzoek komt naar voren dat een tekort aan beschikbare financiën
de belangrijkste barrière vormen voor woningbezitters in de Hilversumse Meent. Daarnaast
vinden ook veel bewoners de terugverdientijd te lang, dit heeft mede te maken met de leeftijd
van de eigenaren. Maar liefst 48,5 procent van de volwassen Meentbewoners (vanaf 26 jaar)
is 65-plus. Daarnaast spelen fysieke barrières ook een rol, hierbij moet gedacht worden aan:
een gezamenlijk dak met de buren, of een te kleine kruipruimte.
Motieven om maatregelen te nemen zijn: een verhoging van het wooncomfort, financieel
voordeel en een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Het motief ‘bekenden of buren
hebben het ook gedaan’ blijkt het minst van toepassing.
Op basis van deze bevindingen is een aantal aanbevelingen geformuleerd richting de
gemeente Hilversum en Hoom: de focus zou moeten liggen op het verhelpen van de financiële
barrière in de vorm van een duidelijke korting of subsidie. Een vorm van deze korting kan
een bijvoorbeeld een straatkorting zijn, deze speelt tegelijkertijd in op de praktische barrière
rondom dakisolatie en spouwmuurisolatie. Er wordt gestimuleerd om het gezamenlijk met
buren aan te pakken in de vorm van een financiële prikkel.
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1 Inleiding
1.1 Projectkader
Energiebesparing is goed voor het milieu en de portemonnee. Weinig mensen zullen dit
ontkennen. Maar waarom nemen we deze energiebesparende maatregelen dan niet? Slechts
1 op de 100 Nederlandse particuliere woningbezitters heeft concrete plannen voor het
energiezuiniger maken van de eigenwoning (Team Vier, 2016).
Naast dat energiebesparing goed is voor de portemonnee, is het ook een belangrijk onderdeel
in het realiseren van diverse Europese en Nederlandse energiedoelstellingen. Dit moet zowel
gebeuren in kantoor, bedrijfspanden als in particuliere woningen. In het SER Energieakkoord
heeft de Nederlandse overheid zich onder andere als doel gesteld om een gemiddeld
energielabel A te hebben in 2030. Op dit moment heeft ongeveer 70% van de koopwoningen
in Nederland energielabel C of lager. Om de gestelde doelen uit het SER Energieakkoord te
behalen moet er nog veel gebeuren (Team Vier, 2016). Wanneer alle Nederlandse woningen
geïsoleerd zijn daalt het gasverbruik met maar liefst 50% (Natuur & Milieu, 2016). Echter
gaat dit op de wijze waarop we nu energie besparen niet binnen de gestelde termijn lukken.
Uit berekeningen van Natuur en Milieu (2016) blijkt dat het op deze manier nog minstens 31
jaar duurt voordat alle huizen in Nederland geïsoleerd zijn.
Om tempo te kunnen maken is het van belang om te weten waarom woningeigenaren geen
energiebesparende maatregelen nemen. Vaak handelen mensen niet in lijn met hun
bezorgdheid over het milieu als het gaat om energieverbruik, zo blijkt uit onderzoek van Steg
(2008). Er blijkt een ‘energie-efficiëntie kloof’ te bestaan tussen de kennis over de
mogelijkheden en kosten van effectieve energiebesparende maatregelen en het
daadwerkelijk implementeren van de maatregelen (Jaffe & Stavins, 1994; Jaffe, Newell, &
Stavins, 2004). Deze ‘kloof’ kan verklaard worden doordat er verschillende barrières zijn bij
het nemen van energiebesparende maatregelen. Weber (1997) stelt dat barrières drie
kenmerken bezitten namelijk: het obstakel voor het doel, het onderdeel dat verhinderd is, en
de actie die verhinderd is (Weber, 1997). Er zijn diverse barrièremodellen die kunnen
worden gebruikt om de barrières van energie-efficiëntie maatregelen zichtbaar te maken.
In deze bachelorthesis wordt inzicht te verkregen in het verschil tussen de barrières en
motieven die woningeigenaren ervaren bij het collectieve energiebesparingsprojecten en bij
het zelfstandig nemen van deze energiebesparingsmaatregelen. Het onderzoek is gefocust op
woningeigenaren in de wijk de Hilversumse Meent in de gemeente Hilversum. In deze wijk
hebben drie partijen, MeentKracht, Hoom (initiatief van Alliander) en de gemeente Hilversum
13

gezamenlijk een collectief energiebesparingsproject opgezet. De barrières en motieven van
deelnemers aan dit project worden vergeleken met die van woningeigenaren die niet hebben
deelgenomen.

1.2 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is (a) inzicht verkrijgen in barrières en motieven die ervaren
worden door woningeigenaren in de Hilversumse Meent bij het deelnemen aan collectieve
energiebesparende maatregelen en barrières die ervaren worden bij het zelfstandig nemen
van energiebesparende maatregelen, (b) het collectieve project van Hoom, MeentKracht en
de gemeente Hilversum te evalueren, en (c) op basis van de resultaten van dit onderzoek
aanbevelingen te doen aan de gemeente Hilversum, Meentkracht en Hoom met betrekking tot
het activeren van woningeigenaren in de wijk de Meent om energiebesparingsmaatregelen te
nemen, collectief of particulier.

1.3 Onderzoeksvraag
Aansluitend op de in paragraaf 1.2 geformuleerde doelstelling staat de volgende vraag
centraal in dit onderzoek:
Welke verschillende barrières en motieven zijn er te identificeren bij het collectief nemen van
energiebesparingsmaatregelen en het particulier nemen van energiebesparingsmaatregelen
en hoe kunnen de barrières worden beperkt?

Toelichting begrippen


Barrières: een figuurlijke hindernis (Van Dale, 2016). In dit onderzoek zijn het de
belemmeringen die woningeigenaren voelen tot het nemen van energiebesparende
maatregelen.



Motieven: ook wel drijfveren of beweegredenen genoemd. In dit onderzoek zijn het de
drijfveren die woningeigenaren hebben bij het nemen van energiebesparende
maatregelen.



Collectieve besparingsmaatregelen: de energiebesparende maatregelen die gezamenlijk in
een verbond kunnen worden genomen. In dit onderzoek is het collectief opgezet door de
gemeente Hilversum, Meentkracht en Hoom.



Particuliere besparingsmaatregelen: de energiebesparende maatregelen die zelfstandig
zijn genomen door de woningeigenaren, zonder deelname aan een collectief of een
project.
14

1.4 Deelvragen
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is deze onderverdeeld in de volgende
deelvragen:

a) Waarom nemen woningeigenaren geen energiebesparende maatregelen in de
Hilversumse Meent? Is er verschil tussen een collectieve en zelfstandige aanpak?
b) Wat stimuleert woningeigenaren in de Hilversumse Meent om energiebesparende
maatregelen te nemen? Is er verschil tussen een collectieve en zelfstandige aanpak?
c) Wat is het huidige beleid van de gemeente Hilversum met betrekking tot
energiebesparende maatregelen? En op welke wijze communiceert de gemeente over
die doelen met haar burgers?

1.5 Wetenschappelijke relevantie: collectief vs. zelfstandig
Burgers zijn zich in het algemeen wel bewust van de problemen die gerelateerd zijn aan het
energieverbruik in huishoudens en houden zich hier tot op zekere hoogte ook wel mee bezig
(Abrahamse, 2007). Toch blijkt dat woningeigenaren vaak geen energie-efficiëntie
maatregelen nemen ondanks het bewustzijn; dit wordt ook wel de energie-efficiëntie kloof
genoemd. Verschillende onderzoeken tonen aan dat deze ‘kloof’ bestaat tussen het
milieubewustzijn van consumenten en het handelen naar dat milieubewust zijn door het
nemen van energie-efficiëntie maatregelen (Steg, 2008; Jaffe & Stavins, 1994; Jaffe, Newell, &
Stavins, 2004). Deze energie-efficiëntie kloof kan worden verklaard door de barrières die
consumenten kunnen ervaren (Thollander, 2010). Er is veel onderzoek gedaan naar deze
verschillende barrières. Barrières kunnen worden onderscheiden in economische, gedrag- en
organisatorische barrières (Weber, 1997).
Bestaande literatuur maakt geen onderscheid in barrières bij het collectief nemen of
particulier nemen van energiebesparende maatregelen (Blumstein, Krieg, Schipper, & York,
1980; Steg, 2008; Thollander, 2010; Vasseur & Kemp, 2015; Palm & Tengvard, 2011; Kien,
2016;Blake, 1999). Dit bacheloronderzoek focust zich, naast de barrières bij particuliere
energiebesparingsmaatregelen, ook op collectieve besparingsacties. Daarnaast wordt er in dit
onderzoek gezocht naar niet in de bestaande literatuur beschreven barrières.
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1.6 Maatschappelijke relevantie: energiebesparing is een must
De klimaatverandering, veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen, is een van de
grootste problemen van de 21ste eeuw. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn een
maatschappelijk probleem, en zorgen voor schadelijke effecten voor mens en natuur
(Armaroli & Balzani, 2007). Efficiënter met energie omgaan is een van de meest belangrijke
stappen die gezet moet worden om de klimaatverandering tegen te gaan. Hoewel de energieefficiëntie door de jaren heen steeds groter is geworden, groeit het energieverbruik door de
stijgende hoeveelheid elektronische apparaten die huishoudens gebruiken (Abrahamse &
Steg, 2011). Energiebesparing kan en moet op allerlei niveaus gedaan worden, zo ook op
huishoudenniveau.
Veel Nederlandse gemeenten zetten, samen met energiecoöperaties of zelfstandig, collectieve
regelingen op die woningeigenaren moeten stimuleren om energie-efficiëntie maatregelen te
nemen. Zo ook in de Hilversumse Meent. Onduidelijk is welke barrières woningeigenaren in
de Hilversumse Meent ervaren tot het deelnemen aan die regelingen. Daarnaast wordt ook
het zelfstandig nemen van energie-efficiëntie maatregelen door woningeigenaren
aangemoedigd, in de gemeente Hilversum wordt dit gedaan in de vorm van een
duurzaamheidslening. Maar ook bij het zelfstandig nemen van maatregelen zijn er diverse
barrières te identificeren. Door in kaart te brengen welke barrières woningeigenaren in de
Hilversumse Meent ervaren bij zowel het collectief als het zelfstandig nemen van maatregelen
en deze met elkaar te vergelijken, kan er inzichtelijk gemaakt worden op welke punten de
gemeente Hilversum en Hoom haar beleid aan kan passen. Om op die manier meer
woningeigenaren te bewegen om energiebesparende maatregelen te nemen.

1.7 Leeswijzer
In deze inleiding heeft u al kunnen lezen dat veel Nederlandse woningeigenaren geen
energiebesparende maatregelen nemen, ondanks dat ze zich wel milieubewust zijn. Dit wordt
de ‘energie-efficiëntie kloof’ genoemd. In hoofdstuk 2 wordt deze kloof verklaard aan de hand
van verschillende relevante theorieën. Het derde hoofdstuk van deze scriptie is het
methodologie hoofdstuk, dit omvat het research design dat gebruikt is voor het mixed methods
onderzoek, de manier waarop de data is verzameld en geanalyseerd. Daarnaast worden ook
de betrouwbaarheid, validiteit en de generaliseerbaarheid van het onderzoek besproken. In
hoofdstuk 4 worden de resultaten uit dit onderzoek gepresenteerd. Tot slot, worden in het
laatste hoofdstuk conclusies getrokken op basis van de in het vorige hoofdstuk geanalyseerde
data. Op basis van deze conclusies worden er ook aanbevelingen gedaan aan de gemeente
Hilversum en Hoom.
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2 Theoretisch kader
Het begrip ‘barrière’ staat in dit onderzoek centraal. Daarom wordt er in dit hoofdstuk
allereerst een uitgebreide definitie gegeven. Vervolgens is de theorie beschreven die is
gebruikt in dit onderzoek. Tot slot, is er op basis van die theorie een conceptueel model
opgesteld gebaseerd op de verwachte resultaten van dit onderzoek.

2.1 Het begrip barrière
Ondanks dat energiebesparende maatregelen economisch rendabel zijn, worden zij vaak niet
genomen (Weber, 1997). In de literatuur wordt dit fenomeen de energie-efficiëntie kloof
genoemd, dat veroorzaakt wordt door diverse barrières (Weber, 1997; Jaffe & Stavins, 1994;
Jaffe, Newell, & Stavins, 2004). Een barrière is een verondersteld mechanisme dat
investeringen remt in technologieën die zowel energie-efficiënt als economisch efficiënt zijn
(Sorrell, et al., 2000, p. 11). Weber (1997) hanteert de volgende typen barrières:


institutionele barrières;



markt barrières;



organisatorische barrières;



gedragsbarrières.

Deze typen barrières zijn niet strikt te onderscheiden, omdat ‘elke barrière institutionele-,
economische-, organisatorische- en gedragsaspecten bevat’ (Weber, 1997). Om barrières
empirisch te kunnen benaderen heeft Weber (1997) vragen opgesteld die helpen een
barrière te identificeren:
1. “Wat is de barrière?: personen, gedragspatronen, attitude, voorkeuren, sociale
normen, gewoontes, behoeften, organisaties, culturele patronen, technische
mogelijkheden, regels, economische belangen, financiële prikkels etc.
2. Voor wie of wat is het een obstakel?: consumenten, huurders, werknemers, managers,
gemeenten, huishoudens, NGO’s, bedrijven, etc.
3. Wat houdt het tegen?: het aanschaffen van efficiëntere energie apparaten, het nemen
van energie efficiëntere maatregelen etc.” (Weber, 1997).

2.1.1 Economische barrières
Economische barrières worden door Jaffe, Newel & Stavins (2004) opgesplitst in barrières
veroorzaakt door marktfalen en barrières die niet zijn veroorzaakt door het falen van de
markt. Marktfalen kan van invloed zijn op de mate waarop energiebesparende maatregelen
worden ingevoerd. De beschikbaarheid van informatie is een veel gebruikt argument voor het
verklaren van de energie-efficiëntie kloof (Jaffe, Newell, & Stavins, 2004). Er zijn diverse
informatie gerelateerde barrières te onderscheiden. Asymmetrische informatie en gebrek aan
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kennis over de beschikbare besparingsmaatregelen en producten wordt vaak als reden
aangegeven waarom consumenten systematisch onderinvesteren in energie-efficiëntie
maatregelen (Gillingham, Newell, & Palmer, 2009). Asymmetrische informatie vindt plaats
wanneer een partij meer informatie heeft dan de andere betrokken partij (Thollander, 2010).
Een andere informatie gerelateerde barrière is de ‘principal-agent’ relatie waarbij de
verschillende partijen verschillende motieven hebben. Deze situatie ontstaat wanneer een
partij (de agent) de mate van energie-efficiëntie bepaalt terwijl de andere partij (de
principaal) de energie rekening betaalt (Gillingham, Newell, & Palmer, 2009). Een voorbeeld
hiervan zijn huurwoningen waarbij de verhuurder de mate van energiezuinigheid van het
huis bepaalt terwijl de huurder de energierekening moet betalen.
Barrières die niet door de markt zijn veroorzaakt zijn vaak kostengerelateerd. Zo kunnen
verborgen kosten die consumenten verwachten te krijgen bij het nemen van
energiebesparende maatregelen een verklaring zijn voor het niet nemen van die maatregelen.
Consumenten zijn bang dat de besparing niet kosteneffectief zal zijn en daarom de
investering niet waard is (Thollander, 2010). De tweede kostengerelateerde barrière is de
beperkte toegang tot kapitaal wat consumenten hebben. Dit wordt mede veroorzaakt door de
beperkte mogelijkheden tot het nemen van een lening, maar er kan ook sprake zijn van zelf
opgelegde beperkingen (Thollander, 2010). Bijvoorbeeld wanneer mensen liever geen
leningen afsluiten. Daarnaast is angst voor de onomkeerbaarheid van de maatregelen en de
optie om te wachten ook een verklaring voor de energie-efficiëntie kloof. Het wachten op een
betere optie wordt mede bepaald door de energie prijs, de mate van onzekerheid over de
kosten van de investering en de onzekerheid over schommelende energieprijzen, ook kunnen
consumenten wachten op mogelijke nieuwe technologieën (Gillingham, Newell, & Palmer,
2009). Ten slotte zorgt de heterogeniteit in energiegebruikers ervoor dat een maatregel niet
kostenefficiënt hoeft te zijn voor een individuele gebruiker, ondanks dat een maatregel wel
kostenefficiënt is voor de meerderheid (Gillingham, Newell, & Palmer, 2009).

2.1.2 Gedragsbarrières
De categorie gedragsbarrières is afgeleid van de gedragswetenschappen. Net als in
economische barrières speelt informatie hierin ook een rol. Informatie krijgt niet altijd de
aandacht van consumenten die verwacht wordt door de aanbiedende partij. Dit kan komen
doordat consumenten veelal niet actief naar informatie zoeken en selectief zijn in het
verwerken van informatie. Naast de vorm waarop de informatie overgebracht wordt is
geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de informatieverstrekker erg belangrijk. Dit is
vooral belangrijk, omdat consumenten vaak niet zelf over de juiste kennis beschikken om
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bijvoorbeeld de kostenefficiëntie van een bepaalde energiebesparende maatregel in te
schatten (Thollander, 2010). Onder gedragsbarrières valt ook de mate waarin een consument
zich gecommitteerd voelt bij het welzijn van het milieu. Consumenten die zich meer
betrokken voelen bij milieuproblematiek zullen eerder bereid zijn tot het nemen van
maatregelen (Vasseur & Kemp, 2015).

2.1.3 Organisatorische barrières
Organisatorische barrières gaan in op macht en cultuur binnen een organisatie. Deze
barrières zijn gebaseerd op de organisatietheorie. Onder de personen die willen besluiten
over energie-efficiëntie maatregelen is soms gebrek aan macht, bijvoorbeeld omdat zij dit
niet in hun takenpakket hebben. Daarnaast is de cultuur van een organisatie van invloed op
de normen en waarden van medewerkers die hun invloed hebben op de organisatie, zijn deze
milieubewust (Thollander, 2010). Deze barrière is van toepassing in organisaties en daarom
niet relevant voor dit onderzoek op huishoudenniveau.

2.1.4 Institutionele barrières
De oorzaak van institutionele barrières ligt bij politieke instituties en (lokale) overheden
(Sorrell, et al., 2000). Dit komt vooral door regels en/of wetten die het nemen van
maatregelen ingewikkeld of zelfs onmogelijk maken (Blumstein, Krieg, Schipper, & York,
1980). In de literatuur wordt niet verder uitgeweid over institutionele barrières op
huishoudenniveau.

2.2 Theorie: Value-Action Gap
In dit onderzoek wordt er uitgegaan van het Value-Action Gap Model van Blake (1999). Dit
model is gericht op de barrières tussen de attitude, intentie en de daadwerkelijke actie. Een
andere theorie die overwogen is, is de Theory of Reasoned Action van Ajzen en Fishbein
(1988). Dit model laat zien dat het gedrag niet direct bepaald wordt door attitudes, maar dat
attitudes de gedragsintentie beïnvloeden (Kollmuss & Agyeman, 2002). Het Value-Action Gap
model van Blake is hierop voortgebouwd en is toegespitst op milieuvriendelijk handelen en
de barrières tussen de attitude, intentie en actie, in tegenstelling tot het model van Ajzen en
Fishbein wat gericht is op gedrag in zijn algemeenheid. Blake bekritiseert de Theory of
Reasoned Action, omdat het onvoldoende rekening houdt met de structurele en institutionele
factoren die individuele acties stimuleren of tegen houden (Blake, 1999). Gezien dit
onderzoek gericht is op energiebesparing of te wel milieuvriendelijk handelen van
individuele huishoudens in een wijk wordt het model van Blake geschikter geacht.
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Een derde model dat is overwogen is het Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
(UTAUT) van Venkatesh en Davis (2003). Het nemen van energiebesparende maatregelen
vergt adoptie van innovaties. Het UTAUT-model is gericht op het schatten van de mate van
acceptatie van nieuwe technologische toepassingen. De UTAUT-theorie gaat er vanuit dat de
acceptatie van nieuwe technologie samen hangt met geslacht, leeftijd, ervaring en
vrijwilligheid. In dit onderzoek gaat het echter om de mate van acceptatie van
energiebesparende maatregelen door huishoudens, dit is onafhankelijk van geslacht. Ook
gaat het bij energiebesparende maatregelen niet om de nieuwste technologieën, veel
maatregelen bestaan al meerdere jaren en zijn al vaak toegepast. Om die reden blijkt ook het
UTAUT-model niet geheel te passen binnen dit onderzoek. Er is daarom gekozen om gebruik
te maken van het Value-Action Gap model.

2.2.1 Value-Action Gap
Het model dat centraal staat in dit onderzoek is het Value-Action Gap model van Blake (1999).
Blake beschrijft in ‘Overcoming the Value-Action Gap’ de barrières tussen het
milieubewustzijn, de intentie tot milieubewust handelen en het daadwerkelijke
milieuvriendelijk handelen. In Figuur 1 is te zien dat het model drie barrièrecategorieën
identificeert die de overgang van ‘bezorgdheid en betrokkenheid bij milieu’ tot
‘milieuvriendelijke actie’ belemmeren, dit zijn: barrières gericht op individualiteit, barrières
gericht op verantwoordelijkheid en praktische barrières (Kollmuss & Agyeman, 2002).

Figuur 1 Value-Behaviour Gap model (Blake, 1999 in Kollmuss & Agyeman, 2002)
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Barrière 1: Individualiteit
Blake (1999) omschrijft individualiteit als een barrière die de persoonlijke attitude en
cognitieve structuur omvat. Het model is gericht op mensen die wel milieubewust zijn, maar
er niet naar handelen. In het geval van individualiteit kan het zo zijn dat dit milieubewustzijn
er wel is, maar dat dit door andere prioriteiten naar de achtergrond verschuift. Een andere
reden is luiheid of gebrek aan interesse, daarnaast kunnen mensen zichzelf niet als ‘de juiste
persoon’ beschouwen om over te komen tot actie.

Barrière 2: Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid wordt in Overcoming the ‘Value-Action Gap’ als een barrière
omschreven die bestaat uit sociale en externe factoren, welke de overweging van de
mogelijke consequenties van een actie beïnvloeden. Zelfs wanneer de individuele factoren
een milieuvriendelijke actie zullen ondersteunen is het niet zeker dat mensen ook
daadwerkelijk actie gaan ondernemen. In de meeste gevallen is er sprake van een
sociaaldilemma, bijvoorbeeld wanneer men denkt dat hun actie geen verschil zal maken. Een
andere oorzaak kan zijn dat de woningeigenaar geen maatregelen wil nemen die geen
persoonlijk voordeel opleveren. Het gebrek aan vertrouwen in betrokken overheidsinstanties
of andere instanties kan overgaan tot actie ook negatief beïnvloeden.

Barrière 3: Praktisch
Wanneer de attitude en intenties om milieuvriendelijk gedrag te vertonen er zijn, kunnen er
nog steeds barrières optreden die de actie tegenhouden. Deze laatste categorie barrières
bestaat uit barrières die praktisch of institutioneel van aard zijn. Voorbeelden van deze
barrières zijn: gebrek aan tijd, gebrek aan geld, gebrek aan fysieke mogelijkheden, gebrek aan
informatie, regels die een actie weerhouden et cetera (Blake, 1999).

2.2.2 Theorie vs. energiebesparing in de Hilversumse Meent
Het Value-Action Gap model van Blake (1999) is gericht op milieubewust handelen. Het
invoeren van energiebesparende maatregelen kan gezien worden als milieubewust handelen.
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen zich bewust zijn van de negatieve invloed van
energieverbruik op het milieu (Abrahamse, 2007). Het Value-Action Gap model geeft een
overzicht van de mogelijke barrières die kunnen optreden. De redenen die woningeigenaren
aangeven als reden om geen energiebesparende maatregelen te nemen zullen niet altijd in
één categorie passen. Er bestaat een overlap tussen de drie categorieën. Blake geeft aan dat
het soms lastig te beoordelen is in welke categorie een barrière past. “According to different
priorities, one respondent might admit that failure to act reflected 'laziness', while another
would justify it as 'lack of time'” (Rutherford, 1997 in Blake, 1999).
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De gedrags-, economische en institutionele barrières die in paragraaf 2.1 beschreven zijn
vormen deels overlap met de barrières die het Value-Action Gap model identificeert. Op basis
van het door Blake ontworpen Value-Action-Gap model zijn alle in de theorie voorkomende
barrières ingedeeld in het conceptueel model (zie Figuur 2). De gedragsbarrières zijn
opgedeeld in individuele barrières, barrières die te maken hebben met verantwoordelijkheid
en praktische barrières. Het conceptueel model in Figuur 2 is toegespitst op dit onderzoek
onder woningeigenaren in de Hilversumse Meent.
Barrières die te maken hebben met gedrag zijn moeilijk te beïnvloeden door een externe
partij, in dit geval de gemeente Hilversum, MeentKracht of Hoom. Verwacht wordt dat deze
partijen het meeste invloed kunnen hebben op de praktische barrières.

Figuur 2 Conceptueel model gebaseerd op Blake (1999)
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3 Methodologie
De meest bepalende kernbeslissingen in het onderzoek worden beschreven in het
onderzoeksdesign. In dit hoofdstuk worden deze kernbeslissingen beschreven en worden de
onderzoeksmethoden die in dit onderzoek gebruikt zijn nader toegelicht.

3.1 Onderzoeksdesign
De eerste kernbeslissing betreft de vraag of er een breed of diepgaand onderzoek plaats gaat
vinden (Verschuren & Doorewaard, 2007). Uit de in hoofdstuk 1 beschreven vraagstelling en
doelstelling die in dit onderzoek centraal staan blijkt al dat het onderzoek gefocust is op
woningeigenaren in de wijk de Hilversumse Meent. Door de keuze voor een kleinschalige
aanpak is er de mogelijkheid ontstaan om de diepte in te gaan met het onderzoek.
De tweede kernvraag die Verschuren en Doorewaard identificeren: is het doel van het
onderzoek om resultaten te kwantificeren of is een kwalificerende benadering van
toepassing? In dit onderzoek is het laatste van toepassing. Het doel van het onderzoek is om
de barrières en motieven, van woningeigenaren in de Hilversumse Meent, bij het nemen van
energiebesparende maatregelen te achterhalen. En op basis hiervan op de Hilversumse
Meent toepasbare conclusies te trekken. Door deze keuze, worden de uiteindelijk resultaten
van het onderzoek weliswaar minder generaliseerbaar naar de rest van de gemeente of zelfs
Nederland, maar de vergaarde kennis is wel gedetailleerder en toegespitst op de situatie in de
Hilversumse Meent.
Het gaat dus om een enkelvoudige casestudy. Dit is een onderzoek waar er een diepgaand
inzicht verkregen wordt tussen enkele tijdruimtelijk begrensde objecten of processen
(Verschuren & Doorewaard, 2007). In dit geval gaat het om de motieven en barrières die
woningeigenaren in de Hilversumse Meent ervaren bij het nemen van energiebesparende
maatregelen.
Er is gekozen om de zogenoemde mixed methods methode toe te passen in deze casestudy.
Door de imput van verschillende vormen van data was datatriangulatie mogelijk. De mixed
methods methode zorgt er voor dat er niet alleen een kwantitatief resultaat naar voren is
gekomen uit dit onderzoek, in de vorm van enquête resultaten, maar er ook een in-depth
understanding is van de verschillende motieven en barrières die woningeigenaren ervaren bij
het nemen van energiebesparende maatregelen. De kwalitatieve resultaten onderbouwen de
gevonden barrières en motieven die in het enquête onderzoek naar voren kwamen.
Andersom is dit ook het geval, met de kwantitatieve data kan er gewicht gegeven worden aan
de uitspraken in de interviews.
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3.1.1 Literatuuronderzoek
In de voorbereidende fase van dit onderzoek is literatuuronderzoek uitgevoerd. Op basis van
de geraadpleegde wetenschappelijke bronnen is het theoretisch kader geschreven. Wanneer
er gerefereerd wordt naar literatuur is de volledige publicatie vermeld in de literatuurlijst.
Naast wetenschappelijke bronnen zijn er ook niet-wetenschappelijke bronnen geraadpleegd.
Voor het beantwoorden van deelvraag c is het huidige beleid van de gemeente Hilversum op
het gebied van energiebesparing in particuliere woningen bekeken. Deze data is opgevraagd
bij een projectadviseur energiebesparing woningeigenaren werkzaam bij de gemeente
Hilversum. Daarnaast is de schriftelijke communicatie over het collectieve
energiebesparingsproject in de Hilversumse Meent geïnventariseerd en geanalyseerd. Deze
data is opgevraagd bij een medewerker van Hoom. Door middel van een vraag in de enquête
is bekeken via welk informatiekanaal de meeste inwoners hun informatie over de
besparingsactie hebben binnen gekregen.

3.1.2 Ondervraging van de Meentbewoner
De overige data is verkregen door middel van ondervraging. Dit is gedaan met behulp van
interviews en een survey. Deze twee manieren verschillen van elkaar in de mate van
voorgestructureerdheid van de ondervraging en de mate van openheid van de vraagstelling
(Verschuren & Doorewaard, 2007).
Interviews
Interviews zijn te karakteriseren door de geringe mate van voorstructurering en de open
vraagstelling (Verschuren & Doorewaard, 2007). In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van
semigestructureerde interviews, dit houdt in dat er vooraf een lijstje met onderwerpen
opgesteld was, gebaseerd op de in de theorie gevonden motieven en barrières (zie bijlage VII
voor de interviewguide).
Er is gekozen om de deelnemers op een aselecte wijze te selecteren. Dit is gedaan door een
oproep te plaatsen in de wijkkrant wat bijna iedere bewoner in de Hilversumse Meent
ontvangt (zie bijlage I). Hierin werd ook verteld dat het interview zou gaan over
energiebesparingsmaatregelen in de eigenwoning. De geïnterviewden hebben zichzelf bij de
onderzoeker aangemeld. Om onderscheid te maken in barrières die optreden bij collectieve
besparingsprojecten en barrières bij het zelfstandig nemen van besparingsmaatregelen zijn
er woningeigenaren uit de volgende vier categorieën geïnterviewd (zie bijlage VI voor
indeling):
1. Twee woningeigenaren die zelfstandig energiebesparingsmaatregelen hebben genomen.
2. Vier woningeigenaren die collectief energiebesparingsmaatregelen hebben genomen.
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3. Twee woningeigenaren die collectief en zelfstandig energiebesparingsmaatregelen
hebben genomen.
4. Drie Woningeigenaren die geen energiebesparingsmaatregelen hebben genomen.
De interviews hebben plaatsgevonden op 25, 30 en 31 maart 2016. In totaal zijn er 11
semigestructureerde interviews afgenomen bij diverse woningeigenaren. De interviews
duurden gemiddeld 40 minuten en zijn volledig opgenomen met een audiorecorder. Na
afloop van de interviews zijn de geluidsbestanden woordelijk getranscribeerd (zie bijlage IV),
hierbij is niet gelet op intonatieverschillen, (denk)pauzes of twijfelingen. Om de anonimiteit
van de respondenten te waarborgen zijn de interviews genummerd en zijn verwijzingen
(zoals namen en adresgegevens) naar de respondenten verwijderd.
Na de transcriptie zijn de interviews inductief gecodeerd, hieruit bleek dat de volgende
themalijnen in de interviews naar voren komen:


Motief voor deelname aan Hoom;



Motief voor deelname aan een ander collectief;



Feedback op het project van Hoom;



Feedback op de bijeenkomst van Hoom;



Overwegingen tijdens het proces, na besluit maatregel te nemen;



Motief voor energie besparen in het algemeen;



Barrières bij energiebesparingsmaatregelen;



Motivatie voor zelfstandige aanpak in plaats van collectief.

De volgende codes zijn aangebracht (zie bijlage V voor de codetabel en de subcodes):


Hoe was men op de hoogte van Hoom;



Barrières tot het nemen van maatregelen in het algemeen;



Barrières tot het deelnemen aan het project van Hoom;



Motivatie om deel te nemen aan collectief project (Hoom);



Motivatie voor het nemen van energiebesparende maatregelen;



Ervaringen met de bijeenkomst van Hoom;



Ervaringen met Hoom;



Duurzaamheidslening.

Survey
De survey vloeit voort uit de semigestructureerde interviews die in de Hilversumse Meent
gehouden zijn en de literatuurstudie die is gedaan. Er zijn verschillende variaties op het
survey-onderzoek. In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een cross sectioneel
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onderzoek, hierbij wordt op één tijdstip materiaal verzameld bij een zelfde groep. Het surveyonderzoek wordt uitgevoerd door middel van een aselecte steekproef. Dat houdt in dat alle
potentiële onderzoekseenheden in de populatie even grote kans hadden om in de steekproef
te worden opgenomen (Verschuren & Doorewaard, 2007). De operationele populatie van het
enquêteonderzoek bestond uit 950 adressen van koopwoningen, hiervan hebben 129
deelgenomen aan het onderzoek.

Er is op verschillende manieren gehandeld om woningeigenaren de kans te geven te
participeren in dit onderzoek:


22 april 2016 - De enquête is op de website www.meentkracht.nl geplaatst en op de
facebookpagina van Stichting de Hilversumse Meent. Deze actie heeft in totaal 11
respondenten opgeleverd.



30 april 2016- De brief vanuit de gemeente is opgesteld (door de onderzoeker) en vanuit
de gemeente verzonden naar alle woningeigenaren in de Hilversumse Meent. (Zie bijlage
II voor de brief) Een week na deze actie stond het totaal aantal op 65 respondenten.



12 en 13 mei 2016 – Tot slot is er een deur-tot-deur-actie gepland. Hierin werden
woningeigenaren persoonlijk gevraagd de enquête in te vullen. Bij de woningen waar
niemand thuis was is een flyer door de brievenbus gedaan, deze is eveneens overhandigd
aan de geïnteresseerden die niet direct tijd hadden. De flyer is verspreid op persoonlijke
titel, met daarin de focus op het afstudeeronderzoek (zie bijlage III voor de flyer). De
eerste dag is er in de Varenmeent, Rietmeent,
Mossenmeent, Kroosmeent, Bijenmeent,
Goudwespenmeent en de Meikevermeent gelopen
(zie rode straten in Figuur 3). Op de tweede dag is
er geënquêteerd bij de Vlindermeent, Krekelmeent,
bij het winkelcentrum en een stuk Zeggemeent (zie
gele straten in Figuur 3). De staten zijn aselect
geselecteerd uit het totaal aantal straten dat voor
het grootste deel uit koopwoningen bestaat. Dit is
gedaan via de website namenloten.nl. Deze actie
heeft geleid tot 15 respondenten die de enquête
direct ingevuld hebben en een totaal van 131
ingevulde enquêtes.

Figuur 3 Deur-tot-deur actie route, kaart
gemaakt met Here Maps.
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De respondenten hadden de mogelijkheid om mee te doen aan een verloting van een aantal
led-lampen en fleecedekens die beschikbaar zijn gesteld door Hoom. Dit kon door hun emailadres te noteren, deze adressen zijn alleen gebruikt om de winnaars te informeren. De
enquête zelf is anoniem verwerkt.
De enquête bestond uit allerlei vragen over genomen en gewenste energiebesparende
maatregelen en deelname aan Hoom hierbij. Daarnaast is er ook gevraagd naar de motieven
en barrières die men hierbij ervaart (zie voor de volledige enquête bijlage VIII). De enquête is
gemaakt in Google Forms, wat als voordeel heeft dat de verzamelde data automatisch in een
Excel bestand komt te staan. Na het sluiten van de enquête op 24 mei 2016 is dit Excel
bestand gedownload. De verwerking van de resultaten is in Google Spreadsheets en Excel
gedaan. De resultaten zijn vervolgens gesplitst in een categorie ‘respondenten die
deelgenomen hebben aan een collectief’ en een groep die ‘niet heeft deelgenomen’ (zie bijlage
IX voor de gesplitste data uit de enquête).

3.2 Casusselectie
3.2.1 Onderzochte groep
Er is gekozen voor een kwalitatieve casestudy. Dit omvat een onderzoek naar de motieven en
barrières van woningeigenaren in de wijk Hilversumse Meent bij het nemen van zowel
collectieve als zelfstandige energiebesparingsmaatregelen. Er is voor deze wijk gekozen,
omdat er een oproep lag van de gemeente Hilversum bij de Radboud Universiteit om het
collectieve besparingsproject van Hoom en de gemeente Hilversum te evalueren. Met een
aantal uitbreidingen en aanvullingen was deze oproep geschikt voor een bachelorthesis
onderzoek. Betrokken partijen in dit onderzoek zijn de gemeente Hilversum, MeentKracht en
Hoom (dochterbedrijf van Aliander). Het (onafhankelijke) onderzoek wordt deels in opdracht
van deze partijen uitgevoerd.
In deze paragraaf worden de kenmerken van de Hilversumse Meent en het collectieve project
van Hoom verder uitgewerkt.

3.2.2 Kenmerken van de Hilversumse Meent
De Hilversumse Meent is een wijk van Hilversum gelegen op enkele kilometers buiten de stad
en ligt dicht naast Bussum (zie Figuur 4). De wijk is in de jaren ’70 van de vorige eeuw
gebouwd op gronden van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland.
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Figuur 4 Ligging Hilversumse Meent (Google Maps, 2016)

De structuur van de wijk kenmerkt zich door een planmatige functionele opzet, met daarin
een functionele opbouw, namelijk: een wijkstructuur, buurtstructuur en een woonblok met
daarin veel aaneengeschakelde woningen. Herkenbaar is de functiescheiding in de wijk,
bedrijvigheid komt bijna niet voor in de woonwijk, dit is conform de bouwvisie van die tijd.
Er staan verschillende typen woningen in de Hilversumse Meent, maar kenmerkend zijn de
grote licht hellende daken en lange goten (zie Figuur 5) (Gemeente Hilversum, 2011).
Zoals te zien is in Figuur 5 zijn de
voorgevels van de woningen verschuilt
achter de garages en is de
privébuitenruimte aan de voorzijde is soms
afgeschermd met een schutting, waardoor
de voordeur niet direct te bereiken is. In de
wijk is veel groen aanwezig, de
verschillende buurten en straten zijn van
elkaar afgeschermd door veel groen. Om de
gehele wijk heen ligt een groengordel als

Figuur 5 Lange hellende daken (de gouden makelaar, 2016)

overgangszone tussen de bebouwing en de
weilanden.
28

In totaal staan er 1789 woningen, en zijn er circa 4015 inwoners. De wijk bevat zowel huur
als koopwoningen, het aantal koopwoningen is circa 950 (zie Tabel 1). De woningeigenaren
van die koopwoningen zijn de doelgroep van dit onderzoek.
Tabel 1 Aantal inwoners en woningen

Inwoners
Aantal inwoners
Man/vrouw
Aantal huishoudens
Woningen
Aantal woningen
Gemiddelde WOZ waarde
Percentage koop
Percentage huur
Percentage corporatie woningen
Overige huurwoningen

4015 (in 2013)
1950 / 2105 (in 2013)
1795 (in 2013)
1789 (in 2012)
€287.000
53%, 950 (in 2012)
47% (in 2012)
43% (in 2012)
4% (in 2012)

3.2.3 Leeftijd respondenten vs. inwoners
De gemiddelde leeftijd van de respondenten in het survey-onderzoek is relatief hoog. Circa
60.5% van de respondenten is 65 jaar of ouder (zie Figuur 7). In de leeftijdscategorie 50 tot
65 valt 24% van de respondenten, ongeveer 12% in de categorie 35 tot 50 en slechts 4% is
tussen de 26 en 35 jaar. Dit is voor een deel representatief voor de cijfers van het CBS (zie
Figuur 6). Hieruit blijkt namelijk dat van de het totaal aantal inwoners van de Meent vanaf 25
jaar, de categorie 70+ het grootste is met circa 34%. De leeftijdscategorie tussen de 65 en 70
jaar is in dit onderzoek in vergelijking tot de cijfers van het CBS oververtegenwoordigd. De
overige leeftijdscategorieën 25 tot 35 en 35 tot 50 jaar zijn licht ondervertegenwoordigd in
de enquête. De cijfers van het CBS zijn echter niet gespecificeerd op het niveau van eigenaren
van koopwoningen.

Figuur 7 Leeftijdscategorieën respondenten

Figuur 6 Leeftijdscategorieën CBS (2015)

29

3.2.4 Gezinssamenstelling
Uit gegevens van het CBS (2013) blijkt dat 41% van de woningen in de Hilversumse Meent
bewoond wordt door een huishouden zonder kinderen, 33% door huishoudens met kinderen
en 26% van de woningen wordt bewoond door één persoon. De verdeling van de
respondenten in dit onderzoek is anders. Meer dan de helft van de respondenten (60%)
woont samen in een woning, bijna 25% woont als gezin met kinderen en 15,5% is
alleenstaand. Net als bij de leeftijdscategorieën zijn de gegevens van het CBS niet
gespecificeerd naar koopwoningen, maar betreft het alle huishoudens in de Hilversumse
Meent.

3.2.5 Collectief energie besparen in de Hilversumse Meent
In 2014 hebben Hoom, MeentKracht en de gemeente Hilversum gezamenlijk een collectief
energiebesparingsproject opgezet in de Hilversumse Meent. In het kader van dit project zijn
diverse ‘opstartavonden’ georganiseerd voor burgers in de wijk. Tijdens deze bijeenkomsten
gaven de partijen informatie over energiebesparende of energieopwekkende maatregelen en
over de mogelijkheden dit collectief te regelen. Er zijn nu in totaal drie collectieve
besparingsrondes geweest in de Hilversumse Meent. In deze rondes was het mogelijk om op
collectieve basis vloer-, spouwmuur-, dakisolatie en zonnepanelen te nemen. Figuur 8 laat
zien dat de eerste bijeenkomst, die plaats vond op 1 juli 2014, 120 geïnteresseerden trok,
waarvan er 36 bezoekers hebben deelgenomen. Er zijn in totaal 52 maatregelen genomen.
Daarnaast zijn er tijdens de eerste ronde 10 energiebesparing adviezen gedaan. De tweede
bijeenkomst was op 24 maart 2015 en trok een kleine 100 bezoekers, 11 mensen hebben
deelgenomen aan de tweede ronde van het collectieve besparingsproject, in totaal zijn er 16
maatregelen genomen. De derde en laatste bijeenkomst was op 10 november 2015, hier
waren 35 aanwezigen. In de derde ronde hebben zes personen deelgenomen, hierbij zijn er
zes maatregelen genomen en is er een energiebesparingsadvies gegeven. Met elkaar komt dit
op een totaal van 76 maatregelen in 53 woningen.

Figuur 8 Bezoekers bijeenkomst vs. deelnemers project van Hoom.
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De deelnemers aan het collectieve project ontvangen een collectiviteitskorting, ook wel
wijkkorting genoemd, mits de grens van 15 deelnemers is behaald. Het kan dus voorkomen
dat de collectiviteitskorting niet wordt verrekend.
Ter evaluatie van het project willen de betrokken partijen graag in beeld brengen waarom de
overige bezoekers van de bijeenkomst niet hebben deelgenomen aan het collectieve project.
Kortom: de redenen en barrières die tot de keuze hebben geleid om niet deel te nemen. Naast
deze vraag wil de gemeente Hilversum ook graag antwoord op de vraag: welke zelfstandige
energiebesparende maatregelen hebben burgers in de wijk Meent genomen, buiten de
collectieve projecten om? En sluit de huidige manier van collectieve aanpak aan op de wensen
en behoeften van woningeigenaren in de Hilversumse Meent? Om het verschil tussen de
barrières bij collectieve maatregelen en zelfstandige maatregelen in kaart te brengen worden
ook woningeigenaren die zelfstandig maatregelen genomen hebben betrokken in dit
onderzoek. Met de resultaten van het onderzoek hoopt MeentKracht een stap dichterbij te
zijn van het in kaart brengen van wat er nog moet gebeuren om de wijk geheel selfsupporting
maken op het gebied van energie.
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4 Onderzoeksresultaten
Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer die zijn verkregen door het afnemen van interviews en
een enquête onder woningeigenaren in de Hilversumse Meent. De onderzoeksresultaten zijn
gesplitst in ‘deelnemers aan een collectief energiebesparingsproject’ (27 respondenten) en
overige respondenten die zelfstandig of geen maatregelen genomen hebben (101
respondenten). Deze splitsing leverde in een aantal gevallen interessante verschillen op,
indien de resultaten gesplitst worden weergeven, is dit aangegeven in de analyse.

4.1 Energieverbruik in de Hilversumse Meent
Het energieverbruik van alle enquêterespondenten loopt erg uiteen. De hoeveelheid gas
varieert van 250m3 tot 4200m3 per jaar, het gemiddelde gasverbruik van de respondenten
die deze vraag beantwoord hebben is 1673m3 per jaar. Dit is hoger dan het gemiddelde
gasverbruik van 1550m3 dat het CBS (2015) heeft berekend voor de koopwoningen in de
Hilversumse Meent. Het stroomverbruik van de respondenten loopt uiteen van 500 kWh tot
9400 kWh per jaar, met een gemiddelde van 3033 kWh per jaar. Dit gemiddelde is iets lager
dan het gemiddelde van het CBS (2015) voor eigenwoningen in de Hilversumse Meent, dit
gemiddelde ligt op 3400 kWh. Tien respondenten hebben deze vraag niet beantwoordt. Ruim
70% (90 respondenten) van de respondenten gaf aan dat ze de verbruiksgegevens op
moesten zoeken, de overige 30% van de respondenten wist de verbruiksgegevens wel uit zijn
of haar hoofd.

4.1.1 Genomen energiebesparende maatregelen
In Tabel 2 is te zien dat van de totale respons (N=128) de meeste woningeigenaren
maatregelen genomen hebben zonder een collectief zijn genomen. De meest voorkomende
energiebesparende maatregel is de Hr-ketel (102 keer, 79,7%), opgevolgd door dubbelglas
(93 keer, 72,7%). De meest collectief genomen maatregelen zijn spouwmuurisolatie en
vloerisolatie.
Tabel 2 Genomen energiebesparende maatregelen (alle respondenten)

Hr-ketel
Dubbelglas of HR++/+++
Gevel/spouwmuurisolatie
Vloer of bodemisolatie
Dakisolatie
Zonnepanelen
Slimme energiemeter
Zonneboiler
Warmtepomp
Pelletkachel

Collectief genomen Zelfstandig genomen
Aantal
% N=128
Aantal
% N=128
2
1,6%
99
77,3%
6
4,7%
87
68,0%
11
8,6%
36
28,1%
11
8,6%
33
25,8%
2
1,6%
28
21,9%
7
5,5%
28
21,9%
2
1,6%
25
19,5%
5
3,9%
1
0,8%
1
0,8%
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Door technische problemen was de enquête op de website niet geheel zichtbaar bij de vraag
over genomen energiebesparende maatregelen. Er moest naar rechts gescrold worden
anders was de laatste optie ‘nee, ik heb deze maatregel niet in mijn woning’ niet zichtbaar.
Vermoedelijk hebben een aantal mensen dit vakje niet gezien en daarom niet aangekruist.
Daarom is de optie ‘is niet in mijn woning’ niet meegenomen in de analyse, maar is er alleen
gekeken naar wat de respondenten wel zelf gedaan hebben aan maatregelen.
4.1.2 Interesse in energiebesparende maatregelen
Hier geldt hetzelfde als bij de genomen energiebesparende maatregelen, ook hier was de
laatste optie niet goed zichtbaar, in dit geval ‘ik heb geen interesse’. Daarom zijn alleen de
zichtbare antwoordcategorieën geanalyseerd.
Tabel 3 laat zien dat van het totaal aantal respondenten (N=128) de meeste respondenten
(29 respondenten) geïnteresseerd zijn in zonnepanelen, hiervan willen 16 dit doen via een
collectief project en 13 geven de voorkeur aan een zelfstandige aanpak. Op de tweede plaats
komt vloer- of bodemisolatie, 19 respondenten zijn hierin geïnteresseerd. Dakisolatie staat
op de derde plaats, met 18 geïnteresseerde respondenten. Opvallend is dat er ook een aantal
respondenten geïnteresseerd zijn in een zonneboiler, warmtepomp en
warmtekrachtkoppeling, ondanks dat dit kostbare maatregelen zijn met een langere
terugverdientijd.
Tabel 3 In welke maatregelen heeft u interesse? (alle respondenten)
Via collectiefproject
Zelfstandig uitvoeren
Aantal
% N=128
Aantal
% N=128

Zonnepanelen
Dubbelglas HR++ of HR+++
Dakisolatie
Vloer- of bodem isolatie
Gevel- of spouwmuurisolatie
Hr-ketel
Zonneboiler
Warmte krachtkoppeling
Slimme Energiemeter
Warmtepomp
Pelletkachel

16
2
8
11
10
3
9
7
6
9
2

12,5%
1,6%
6,3%
8,6%
7,8%
2,3%
7,0%
5,5%
4,7%
7,0%
1,6%

13
10
10
8
7
5
3
4
4
2
1

10,2%
7,8%
7,8%
6,3%
5,5%
3,9%
2,3%
3,1%
3,1%
1,6%
0,8%

4.1.3 Aansluiting op het collectieve project van Hoom
Hoom biedt een collectieve wijkaanpak aan voor dak-, spouwmuur-, vloerisolatie en
zonnepanelen. Dit zijn ook de vier maatregelen die de meeste respondenten via een collectief
project willen uitvoeren. Daarnaast zijn ook een aantal respondenten geïnteresseerd in de
aanschaf van een zonneboiler of een warmtepomp via een collectief project, dit biedt Hoom
niet aan.
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4.2 Motieven voor het nemen van energiebesparende maatregelen
In dit onderzoek zijn uiteenlopende motieven om de woning te verduurzamen aan bod
gekomen. In deze paragraaf zijn de reacties per motief beschreven. Hiermee wordt deelvraag
b: “Wat stimuleert woningeigenaren in de Hilversumse Meent om energiebesparende
maatregelen te nemen? Is er verschil tussen een collectieve en zelfstandige aanpak?”
beantwoordt.
In Figuur 9 zijn de motieven weergeven waarom woningeigenaren die deelgenomen hebben
aan het onderzoek energiebesparende maatregelen hebben genomen. De resultaten zijn
opgesplitst in respondenten die aangaven deel te hebben genomen aan een collectief (N=27)
en een groep die aangaf niet te hebben deelgenomen (N=101) (zie vraag 34 bijlage VIII). Deze
motieven worden in de volgende subparagrafen nader toegelicht.

Figuur 9 Motieven om energiebesparende maatregelen te nemen, gesplitst in deelnemers aan een
collectief en overige

4.2.1 Lagere energielasten
Lagere energielasten werd door 42,6% van de respondenten die zelfstandig of geen
energiebesparende maatregelen genomen hebben het belangrijkste gevonden. Van de
respondenten die wel deelnamen aan een collectief vond één derde (33,3%) lagere
energielasten het belangrijkste motief om de woning te verduurzamen. Uit de interviews
blijkt dat het krijgen van een subsidie de doorslaggevende factor was in een aantal gevallen,
dit was in de jaren ’70 het geval bij het nemen van dubbelglas.
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Deelnemers aan dit onderzoek zien energiebesparende maatregelen als een goede
investering die binnen een aantal jaar terug te verdienen is. Vooral nu de spaarrente bij de
banken zo laag is, zien woningeigenaren dit als een beter alternatief voor sparen. Dit geldt
voornamelijk voor de installatie van een hoog rendementsketel en zonnepanelen zo blijkt uit
de interviews. Een meer opvallende financiële reden voor het nemen van energiebesparende
maatregelen kwam van een respondent wiens man ziek is waardoor zij niet meer op vakantie
kunnen, zij gaf aan “Ik heb mijn vakantiegeld op mijn dak gelegd, het maakt mij niet uit of ik het
terugverdien, het is goedkoper per maand.”

4.2.2 Verhoging van het wooncomfort
De woningen in de Hilversumse Meent zijn vrijwel allemaal in de jaren ’70 gebouwd. In die
tijd werden de woningen niet standaard opgeleverd met dubbelglas, vloer- en
spouwmuurisolatie, dit was een optie. Dit heeft tot gevolg gehad dat veel woningen niet
geïsoleerd zijn. Veel interviewrespondenten vinden hun woning koud. Uit de interviews blijkt
dat de woningeigenaren voornamelijk hun woning isoleren en voorzien van dubbelglas in de
hoop op een verhoging van het wooncomfort. Met een verhoging van het comfort wordt
bedoeld dat het binnen minder snel koud aanvoelt en het minder tocht in huis. Dit is ook het
belangrijkste motief voor het grootste aantal enquêterespondenten (37%) die hebben
deelgenomen aan een collectieve energiebesparingsactie. Van de respondenten die niet
hebben deelgenomen aan een collectief vond 21% verhoging van het wooncomfort het
belangrijkste.

4.2.3 Energie besparen is goed voor het milieu
Uit de interviews komt naar voren dat slechts één respondent energiebesparende
maatregelen heeft genomen puur en alleen ten behoeve van het milieu. Andere respondenten
geven aan het milieu wel belangrijk te vinden, maar geven daarnaast aan dat financiën of
verhoging van het wooncomfort de hoofdreden is bij het nemen van een maatregel. Het gaat
altijd om een combinatie van beide. Zo zegt een geïnterviewde: “Ik heb wel dus toen op dat
moment een van de beste Hr-ketels die er was aangeschaft. Dat is ook milieubesparing en ook
weer (*geldbeweging*) zo eerlijk ben ik wel, want wie puur voor het milieu gaat heb ik zo mijn
bedenkingen bij.” Deze uitspraak wordt ondersteund door de uitspraken in andere interviews,
waaruit blijkt dat men naast het milieu ook nog andere motieven heeft. Opvallend is dat dit in
tegenstelling is met de resultaten uit de enquête, maar liefst 19,5% van het totaal aantal
respondenten geeft aan het milieu als belangrijkste motief te zien om de woning te
verduurzamen. Hiermee staat het milieu op nummer drie van de meest belangrijke redenen
om maatregelen te nemen.
36

In het onderzoek van Palm en Tengvard (2011) komt naar voren dat ‘concern for the
environment’ inderdaad een belangrijk motief kan zijn voor het aanschaffen, van in dit geval
energie opwekkende maatregelen. Wel is het belangrijk om hierbij te vermelden dat alle
onderzoekseenheden in dat onderzoek al hadden geïnvesteerd in maatregelen.

4.2.4 Minder afhankelijk van energieleveranciers
Eén geïnterviewde geeft aan het liefst selfsupporting te zijn, dit wil zij uit
milieuoverwegingen. De reden hiervoor is dat ze onafhankelijk wil zijn van de
energieleveranciers en de netbeheerders. “Want die praten nu alleen nog maar over fossiele
brandstof dat ze dat willen promoten. En ik las daarnet ook nog een artikel dat het eigenlijk ook
nog zwaar gesubsidieerd wordt. En daar ben ik helemaal niet blij mee.” De wens om
onafhankelijk te zijn komt ook naar voren in de enquête. Voor zes enquêterespondenten
blijkt dit de belangrijkste reden te zijn om te verduurzamen. Voor 9% van de respondenten
(N=128) komt de wens om minder afhankelijk te zijn van energieleveranciers op de tweede
plaats, 8,5% van de respondenten (N=128) geeft dit aan als derde belangrijke reden om te
verduurzamen.

4.2.5 Combinatie met verbouwing
Veel besparingsmaatregelen worden genomen in combinatie met een verbouwing zo blijkt uit
de interviews. Een geïnterviewde, die nog maar net woonachtig is in de wijk, geeft aan dat ze
erg veel zin had om dingen aan te pakken in haar nieuwe woning. “Ja, daar gewoon heel veel
zin in hebben. Die zonnepanelen vond ik gewoon heel leuk.” Maar meestal is de verduurzaming
niet de stimulus om iets aan te pakken, maar is dit juist andersom. Een voorbeeld hiervan uit
de interviews is dat de kozijnen van een respondent vervangen moesten worden, omdat deze
verrot waren, dit was de reden om gelijk dubbelglas te nemen. Er werd door meerdere
geïnterviewden aangegeven dat zij bij een verbouwing of noodzakelijke vervanging kiezen
voor duurzamere en energiezuinigere alternatieven. Verduurzaming bij noodzakelijke
vervanging geldt voornamelijk voor Cv-ketels, deze werden voornamelijk op advies van de
installateur, tijdens de jaarlijkse controle, vervangen voor een Hr-ketel. Bij een verbouwing
komt de duurzame keuze mede doordat het soms een totaalpakket is wat de aannemer
aanbiedt. Zo geeft een respondent aan: “Die kunststof kozijnboeren die leveren een totaal
product en die leveren op dat moment ook de hoogste isolatie.” Opvallend is dat deze
motivaties om energiebesparende maatregelen te nemen totaal niet terugkomen in de
enquêteresultaten.
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4.2.6 ‘De buren hebben het ook gedaan’ is geen motief
Hilversumse Meent bewoners hechten geen waarde aan het feit dat bekenden of buren ook
energiebesparende maatregelen genomen hebben. Figuur 10 laat zien dat ruim 55% van de
respondenten die hebben deelgenomen aan een collectief (N=27) en bijna 30% van de
overige respondenten (N=101) dit de minst belangrijke reden vinden om hun woning te
verduurzamen. Dit contrasteert met het onderzoek van 5plus1 (2015) waaruit blijkt dat
sociaal bewijs (anderen doen het ook) een extra prikkel biedt om ook te investeren. Op de
tweede plaats staat ‘als statement’, 15% van de respondenten die deelnamen aan een
collectief (N=27) en 18% van de respondenten die niet deelnamen (N=101) gaven dit aan als
minst belangrijke reden om de woning te verduurzamen. Een deel (15% van collectief en
14% van niet collectief) van de respondenten vindt het ook niet belangrijk om onafhankelijk
te worden van energiemaatschappijen en leveranciers.

Figuur 10 Minst belangrijke reden om maatregelen te nemen (alle respondenten)

4.2.7 Aansluiting op het beleid van Hoom
Hoom focust voornamelijk op de zekerheid en kwaliteitscheck achteraf. De collectiviteitskorting wordt ook veel genoemd, maar is pas van toepassing bij een afname van vijftien
dezelfde maatregelen in een wijk. De deelnemers weten dus pas bij de start of dit aantal
bereikt is, en of de korting van toepassing is. Echter blijkt uit zowel de interviews als de
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enquête dat verwachte financiële voordelen, zoals lagere energielasten of een snelle
terugverdientijd en een verhoging van het comfort de meest belangrijke motieven zijn voor
de ondervraagde woningeigenaren om de woning te verduurzamen. Financiën zijn dus de
grootste stimulans om te verduurzamen. Opvallend is dat een groot deel van de respondenten
ook het feit dat energiebesparing goed is voor het milieu als motief aangeeft om maatregelen
te nemen, terwijl dit niet zo sterk naar voren kwam in de interviews.

4.3 Barrières tot het nemen van energiebesparende maatregelen
“Energiezuiniger huis strandt op geldgebrek”, zo kopt Bouwend Nederland over de resultaten
uit het onderzoek dat zij samen met brancheorganisatie TeamVier heeft uitgevoerd. Er is in
dit onderzoek gekeken naar de motieven van Nederlandse woningeigenaren om hun woning
wel of niet te verduurzamen (Team Vier, 2016). Dit komt overeen met de resultaten uit het
onderzoek in de Hilversumse Meent. In deze paragraaf wordt deelvraag a: ‘Waarom nemen
woningeigenaren geen energiebesparende maatregelen in de Hilversumse Meent? Is er verschil
tussen een collectieve en zelfstandige aanpak?’ beantwoordt. In Figuur 11 zijn de barrières
weergeven die de woningeigenaren die deelgenomen hebben aan het onderzoek ervaren bij
het nemen van energiebesparende maatregelen. De resultaten zijn opgesplitst in
respondenten die aangaven deel te hebben genomen aan een collectief (N=27) en een groep
die aangaf niet te hebben deelgenomen (N=101) (zie vraag 34 bijlage VIII). Deze barrières
worden in de volgende subparagrafen nader toegelicht.

Figuur 11 Barrières, gesplitst in deelnemers aan een collectief en overige
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4.3.1 De kosten en terugverdientijd van de maatregelen
De hoge kosten is een vaak genoemde reden om geen energiebesparende maatregelen te
nemen. Voor een groot deel van de enquêterespondenten blijkt dit zelfs de belangrijkste
reden te zijn om de eigenwoning niet te verduurzamen. Het kan ook een kwestie zijn van
prioriteiten. In de interviews werd een aantal keer aangegeven dat men het geld wel bezit
maar het er niet voor over te heeft, of dit liever aan andere dingen besteed. Daarnaast werd
er tijdens een interview aangegeven dat men wacht op een toename aan populariteit van de
maatregel zodat deze goedkoper wordt. Dit hangt samen met het feit dat veel interview en
enquêterespondenten bang zijn dat de investering niet of pas (te) laat terugverdiend wordt.
Voornamelijk respondenten die collectief energiebesparingsmaatregelen hebben genomen
(N=27) ervaren deze barrière, maar liefst 41%, neemt geen maatregelen omdat ze bang zijn
voor een te lange terugverdientijd. Van de overige enquêterespondenten (N=101) ziet 21%
de terugverdientijd als de belangrijkste reden om geen maatregelen te nemen. De
verwachting van de woonduur is ook van invloed op de mate waarin de respondenten willen
investeren in energiebesparende maatregelen. In de enquête geven drie respondenten aan
verhuisplannen te hebben en daarom niet meer te willen investeren.

4.3.2 Leeftijd
In het wel of niet acceptabel vinden van de terugverdientijd speelt ook de leeftijd van de
respondenten een rol. De Hilversumse Meent is een wijk waar veel 65-plussers wonen. Zowel
uit de enquête als de interviews blijkt dat ruim één derde (37,7%) van deze categorie hun
hoge leeftijd en de lange terugverdientijd van de maatregel als belangrijkste reden ziet om
niet te investeren in energiebesparende maatregelen. In de interviews werd aangegeven dat
men verwacht dat de terugverdientijd te lang voor hen is en zij nooit zullen profiteren van de
opbrengst. Een aantal respondenten geven het geld daarom liever uit aan leuke dingen uit
zolang dit nog kan. Deze opmerking valt ook te plaatsen onder het stellen van andere
prioriteiten. Niet voor iedereen blijkt leeftijd een reden te zijn om geen energiebesparende
maatregelen te nemen, een van de eerste bewoners die deelnamen aan Hoom was een 91jarige mevrouw, zij heeft destijds tien zonnepanelen op haar dak gelegd. Uit de resultaten van
de enquête blijkt echter dat het hier om een uitzondering gaat. Van de 70-plussers die hebben
deelgenomen aan de enquête heeft slechts 15% zonnepanelen op het dak gelegd, ten
overstaan van 36% van de respondenten jonger dan 70 jaar.
In gevonden wetenschappelijke onderzoeken komt de barrière die ontstaat naarmate de
leeftijd boven de 65 uitstijgt niet naar voren. Onderzoek van 5plus1 (2015) geeft juist een
ander beeld van ‘ouderen’. Uit dit onderzoek blijkt dat ouderen vanaf 55 jaar sterker
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gemotiveerd zijn op het gebied van duurzaamheid. Uit dit onderzoek blijkt niet of dit ook
stopt na een bepaalde leeftijd en of 55-plussers ook meer bereid zijn te investeren in
maatregelen.

4.3.3 Onzekerheid over het resultaat en wachten op betere technologieën
Onzekerheid over de resultaten is een veel genoemde reden om geen maatregelen te nemen.
Hierbij gaat het niet alleen om onzekerheid over de directe resultaten, maar ook over de
onzekerheid van de maatregelen in de toekomst, denk hierbij aan garantie. Een
interviewrespondent geeft aan dat hij geen zonnepanelen wil aanschaffen omdat hij bang is
dat mate waarin de markt van zonnepanelen de afgelopen tijd is gegroeid zorgt voor veel
faillissementen in deze branche. De respondent is bang dat extra onderdelen bij vervanging
dan niet meer verkrijgbaar zijn. Hij wil om deze reden nog geen zonnepanelen aanschaffen.
Ruim 15,5% van het totaal aantal respondenten ziet onzekerheid van de resultaten als één na
belangrijkste reden om geen maatregelen te nemen.
Wachten op betere technologieën is ook een barrière. In een interview geeft woningeigenaar
aan lang geen energiebesparende maatregelen genomen te hebben omdat hij gewacht heeft
tot de kinderziektes uit de isolatie waren. Voornamelijk de categorie respondenten die met
een collectief maatregelen genomen heeft, wacht op betere technologieën, van deze categorie
gaf 18,5% aan dit als één na belangrijkste barrière te ervaren.

4.3.4 Andere prioriteiten
Andere prioriteiten is een lastig te definiëren begrip. Het kan gaan over de beschikbare tijd
die respondenten hebben, maar ook over de besteding van het beschikbare geld. Vaak krijgen
andere (dagelijkse) dingen prioriteit, waardoor de niet direct noodzakelijke
energiebesparingsmaatregel blijft liggen. Zo geeft een respondent aan op de vraag wanneer
hij van plan is om te isoleren: “Misschien als ik een beetje extra tijd heb. Maar dan zullen we wel
weer een jaar verder zijn, want die weekenden vliegen er hard door heen.”

4.3.5 Kennistekort
Een tekort aan kennis over de maatregel is een barrière waar veel andere barrières die
woningeigenaren ervaren mee samenhangen. Een mooi voorbeeld hiervan wordt gegeven in
een interview, omdat de respondent niet op de hoogte was van het belang van
energiebesparende maatregelen heeft hij hier ook nooit over nagedacht. Daarnaast is er ook
een tekort aan kennis over de technische mogelijkheden van de
energiebesparingsmaatregelen, bijvoorbeeld over de geschiktheid van het dak voor
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zonnepanelen. Er kan ook sprake zijn van onwetendheid of verkeerde en verouderde kennis
over de kosten en de terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen. Zo gaf een
respondent aan in het verleden te hebben gehoord dat de terugverdientijd van zonnepanelen
twaalf jaar was, dit vond hij te lang, echter is dit inmiddels al verkort tot gemiddeld vijf tot
acht jaar (EcoPro, 2015).
Door een bestaand kennistekort van woningeigenaren over energiebesparende maatregelen
is het niet vreemd dat zij advies van derden snel serieus nemen, vooral als dit gaat over de
risico’s van een maatregel. Een geïnterviewde gaf aan dat zijn zwager, die restauratiearchitect
was, grote bedenkingen had bij de materialen die gebruikt werden voor spouwmuurisolatie.
Dit was de reden waarom hij en zijn partner het toen niet gelijk bij de bouw hebben laten
aanbrengen. Later hebben zij spouwmuurisolatie opnieuw overwogen, maar op dat moment
gingen er verhalen in de ronde over spouwmuurisolatie waar mensen allergisch voor waren,
omdat ze dit risico niet wilden lopen is er toen opnieuw geen spouwmuurisolatie
aangebracht.
Ondanks dat een tekort aan kennis in de interviews nadrukkelijk naar voren kwam als iets
waar woningeigenaren tegen aan lopen, komt dit geheel niet naar voren in de
enquêteresultaten. Het wordt slechts door twee respondenten gezien als de belangrijkste
barrière tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Gemiddeld geven de
respondenten aan niet veel maar ook niet weinig te weten over mogelijkheden op het gebied
van energiebesparing. Het komt hierin dus niet naar voren als een belemmering.

4.3.6 Fysieke barrières
Er zijn ook respondenten die wel energiebesparende maatregelen willen nemen, maar dit
niet kunnen, omdat dit praktisch niet mogelijk is in de woning. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om een te kleine kruipruimte waardoor vloerisolatie onmogelijk is, of een dak dat niet
geschikt is voor zonnepanelen. Zo geeft een respondent aan “We hebben op de website gezien
waar je kunt kijken of je huis geschikt is voor zonnepanelen dat ons huis niet geschikt is, ook
i.v.m. de boom van de buren.” Ook bestaande isolatie zorgt soms voor een praktische barrière
bij verdere isolatie. Zo is er bij een aantal woningen direct bij de bouw spouwmuurisolatie
toegepast, achteraf bleek deze spouwmuurvulling niet goed verlijmt en is de vulling er deels
uitgewaaid door de jaren heen. Maar doordat de spouwmuren al een keer gevuld zijn, dan dit
volgens veel aannemers geen tweede keer gedaan worden. Een andere praktische reden is
dat bij dakisolatie aan de buitenkant de buren ook mee moeten doen, men is dus afhankelijk
van anderen. Deze belemmering kan in de Hilversumse Meent veel voorkomen, omdat hier
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veel aaneengeschakelde woningen staan en relatief weinig vrijstaande woningen. Zowel in de
interviews als in de enquête werd er een aantal keer een praktische reden aangegeven als
argument waarom er geen energiebesparende maatregelen genomen zijn.

4.3.7 Esthetiek
Esthetiek, of te wel de mate waarin iemand iets mooi of lelijk vindt, blijkt ook mee te spelen in
de besluitvorming rondom het wel of niet nemen van zonnepanelen. Uit de interviews blijkt
dat een aantal woningeigenaren zonnepanelen lelijk vinden. Echter geven ze bij doorvragen
aan dit geen doorslaggevende factor te vinden om geen zonnepanelen aan te schaffen.
Esthetiek is voor hen geen op zichzelf staande barrière, maar een aanvulling op meerdere
barrières die zij ervaren. Dit blijkt ook uit de enquêteresultaten. Ruim 56% van de
respondenten (N=128) geeft aan dat de lelijkheid van zonnepanelen totaal geen reden is om
deze niet aan te schaffen. Voor 24% van de respondenten zou dit wel een reden zijn om geen
zonnepanelen te kopen. De overige 20% heeft geen stelling ingenomen op deze vraag.

4.3.8 Aansluiting op het beleid van Hoom
De belangrijkste categorie barrières die in dit onderzoek naar voren komen zijn financiële
barrières, waar de kosten en de terugverdientijd onder vallen. Hoom biedt een wijkkorting
aan, deze is geldig vanaf 15 deelnemers die dezelfde besparingsmaatregel nemen. Tijdens de
laatste bespaarronde in de Hilversumse Meent waren er niet genoeg deelnemers hiervoor. Er
is toen dus geen extra korting berekend. Onduidelijk is of dit ook voor extra afmeldingen
gezorgd heeft.
Hoom speelt wel in op het kennistekort dat woningeigenaren mogelijk hebben, door
informatieavonden te organiseren en onafhankelijke adviseurs in te zetten tijdens deze
bijeenkomsten. Daarnaast biedt Hoom ook de mogelijkheid om de energiezuinigheid van de
woning te laten controleren door middel van een warmtescan.
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4.4 Collectief energie besparen met Hoom
Alle deelnemers aan de interviews zijn op de hoogte van het bestaan van het collectieve
energiebesparingsproject van Hoom, de gemeente Hilversum en MeentKracht. Een grote
meerderheid van de enquêterespondenten (86,7%) is ook op de hoogte van het collectieve
besparingsproject van Hoom in samenwerking met de gemeente Hilversum en Meentkracht.
In deze paragraaf worden de reacties op de bijeenkomst en het project zelf beschreven.
Daarnaast wordt ingegaan op redenen waarom deelnemers aan het onderzoek wel of juist
niet hebben deelgenomen aan de collectieve besparingsactie van Hoom.

4.4.1 De bijeenkomst van Hoom
De bijeenkomsten van Hoom in het wijkcentrum waren drukbezocht. Uit de resultaten van de
enquête blijkt dat 31% (N=101), van de respondenten die zelfstandig of geen
energiebesparende maatregelen hebben genomen, een bijeenkomst van Hoom heeft bezocht.
Van de deelnemers aan een collectief is dit 93% (N=27). De overige 8% heeft deelgenomen
aan een ander collectief besparingsproject.
De bijeenkomsten waren goed georganiseerd en helder, zo gaven de interviewrespondenten
aan. Uit de enquête blijkt dat 92% van de respondenten die uiteindelijk aan een collectief
heeft meegedaan geïnspireerd was door de bijeenkomsten. Van de overige respondenten die
een bijeenkomst hebben bezocht is 61,5% geïnspireerd door de informatie van Hoom. Uit de
interviews blijkt dat het in een aantal gevallen het lastig was om tijdens de informatiesessie je
vragen te stellen, maar deze konden dan gesteld worden na afloop of tijdens een afspraak op
een later tijdstip. De interviewrespondenten die uiteindelijk deelgenomen hebben aan Hoom
merkten op dat er veel personen op de bijeenkomsten afkwamen, maar dat er uiteindelijk
maar weinig hebben deelgenomen aan de actie.
De geïnterviewden gaven aan voornamelijk naar de bijeenkomsten te gaan om informatie te
krijgen, zowel over de verschillende maatregelen als over het collectieve project zelf. Van de
respondenten die de bijeenkomsten hebben bezocht, maar uiteindelijk niet hebben
deelgenomen, geeft 35% aan over meer informatie te beschikken na afloop van de
bijeenkomst. 13 Respondenten geven aan zich direct te hebben aangemeld voor het
collectieve programma na afloop van de bijeenkomst. Daarnaast geven negen respondenten
aan een energiescan te hebben aangevraagd. Drie respondenten geven aan na de bijeenkomst
over te zijn gegaan tot de orde van de dag en er niet meer aan te hebben gedacht. Tot slot,
geven negen respondenten aan dat ze zelfstandig aan de slag zijn gegaan met
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energiebesparing. Van deze respondenten hebben vijf zelfstandig maatregelen in de woning
genomen, twee hebben via een andere aannemer maatregelen laten uitvoeren en één persoon
heeft uitgezocht wat de mogelijkheden zijn.

4.4.2 Deelname aan collectieve energiebesparingsacties
Ruim 85% van de deelnemers aan een collectiefproject geeft de voorkeur aan collectief
energie besparen met Hoom boven zelfstandig energie besparen. Van de respondenten die
niet deelnamen aan een collectief geeft slechts 21% de voorkeur aan een collectieve aanpak
in plaats van een zelfstandige aanpak.
Uit de interviews blijkt dat er vooral is deelgenomen aan het collectief van Hoom, omdat er
behoefte was aan onafhankelijke informatie en deskundig advies. De enquêteresultaten
onderschrijven deze behoefte, 25% geeft aan dat dit de reden is waarom ze deelgenomen
hebben aan Hoom. Respondenten zien Hoom als een onafhankelijke en betrouwbare
organisatie die geen direct commercieel belang heeft. Natuur en Milieu en de ASN Bank, die
ook collectieve besparingsacties organiseren, worden gezien als partijen die er veel kennis
over hebben. Daarnaast vindt men het prettig dat Hoom de aannemer is en zo het contact met
de bouwbedrijven en installateurs voert, dit zorgt voor gemak.
De kwaliteitscheck en garantie is voor 17% van de enquêterespondenten die deelnamen aan
Hoom het motief geweest om deel te nemen. Van het totaal aantal enquêterespondenten
(N=128) heeft bijna 80% gelet op de garantievoorwaarden en kwaliteitskeurmerken van de
producten en/of aannemer. De overige 20% zegt hier niet op gelet te hebben. Deze zekerheid
vinden de deelnemers erg belangrijk, zo blijkt ook uit de interviews. Daarnaast werd in de
interviews aangegeven dat het prettig was dat Hoom naar de wijk toe kwam, in plaats van de
bijeenkomsten in Hilversum te houden. Dit zorgde ervoor dat de bijeenkomsten
laagdrempeliger waren voor de bewoners om deze te bezoeken. De financiële bijdrage van
Hoom en de collectiviteitkorting maakte deelname extra aantrekkelijk, ruim 29% van de
deelnemende enquêterespondenten (N=128) gaf aan dat dit de hoofdreden was om deel te
nemen aan Hoom.

4.4.3 Ervaringen met het collectieve project van Hoom
De ervaringen van de geïnterviewden die deelgenomen hebben aan het collectieve project
van Hoom lopen uiteen. De een noemt het proces vlekkeloos en de ander noemt Hoom een
amateuristische organisatie. Dit laatste heeft vooral te maken met de administratieve afdeling
van Hoom, meerdere interviewrespondenten geven aan dat het administratieproces te
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langzaam is. Daarnaast bleef Hoom achter in het informeren over BTW terugvragen, de
salderingsregeling en het niet werken van de slimme meter bij zonnepanelen. De
geïnterviewden hadden hier graag meer informatie over ontvangen, zij hebben hier niet zelf
naar gevraagd, omdat zij hier helemaal niet van op de hoogte waren, ze konden hierdoor geen
gerichte vragen stellen. Maar alles overwegend waren de respondenten die deze feedback
gaven positief over het eindresultaat en positief over het gehele project.

4.4.4 Redenen om niet deel te nemen aan het project van Hoom
Een aantal interviewrespondenten dat bij de bijeenkomsten van Hoom is geweest, in
sommige gevallen zelfs al offertes hadden opgevraagd, heeft uiteindelijk toch besloten de
aanpak zelfstandig met zelfgekozen aannemers te doen in plaats van met Hoom.
Eén interviewrespondent geeft aan er uiteindelijk voor gekozen te hebben om niet deel te
nemen aan het collectieve project van Hoom, omdat Hoom veel duurder was. Het ging hierbij
om het aanbrengen van spouwmuurisolatie. De aannemers van Hoom gaven aan dat het
noodzakelijk was om hiervoor twee dagen een hoogwerker te huren. De aannemer die
mevrouw zelf heeft uitgekozen kon dit zonder hoogwerker doen, dit scheelde in totaal 1000
euro. Onder de deelnemers van de enquête is er ook een respondent die aangeeft dat Hoom
duurder is.
Specifieke wensen of tegelijkertijd andere dingen aanpakken in de woning is niet mogelijk
met Hoom. Tegen deze barrière lopen vijf enquêterespondenten aan, ook komt dit in twee
interviews naar voren. In de interviews ging het om verbouwingen die niets te maken hebben
met energiebesparing, gecombineerd met energiebesparende maatregelen. Het was daarom
handiger om één aannemer voor alles te nemen, omdat Hoom alleen gericht is op
energiebesparing heeft de respondent zelf een aannemer gezocht. Uit de enquête blijkt dat er
ook respondenten zijn die per se zelfstandig de maatregelen willen uitvoeren. Ongeveer
15,5% (32 respondenten) van de groep respondenten die niet geïnteresseerd is in Hoom
geeft dit aan als argument.
Zowel in de enquête als de interviews geven een aantal personen (drie in totaal) aan geen
vertrouwen te hebben in Hoom. Een geïnterviewde heeft niet deelgenomen aan het project
omdat hij negatieve geluiden gehoord over Hoom van iemand die door hen vloerisolatie had
laten aanbrengen. De respondent gaf aan dat Hoom te zien als een onbetrouwbare
commerciële partij die geen goede aannemers had gekozen, hierdoor zou hij zelf nooit met
Hoom in zee willen gaan.
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4.5 Gemeentelijk beleid en communicatie
In deze paragraaf over het gemeentelijk beleid wordt er antwoord gegeven op de deelvraag:
‘Wat is het huidige beleid van de gemeente Hilversum met betrekking tot energiebesparende
maatregelen? En op welke wijze communiceert de gemeente over die doelen met haar burgers?’

4.5.1 Algemeen gemeentelijk beleid
De gemeente Hilversum schrijft in haar programma Duurzaam Hilversum 2016-2020
100kTon CO2-reductie te willen realiseren tot 2020. Dit houdt in dat er 30% CO2-reductie in
2020 is ten opzichte van 1990. Het lange termijndoel is om in 2050 een klimaatneutrale
gemeente te zijn. Om dit doel te behalen heeft de gemeente Hilversum een visie ontwikkeld
met daarin drie sporen. Het eerste spoor is ‘energieplatform Hilversum, Green Deals’ met als
doel om kennis over duurzaamheid te bundelen en gezamenlijke doelen te stellen. De eerste
Green Deal is gesloten tussen de gemeenten en HilverZon met als doel 15.000 extra
zonnepanelen te plaatsen voor 2020. Het tweede spoor is ‘voorbeeld en inspiratie vanuit
gemeente Hilversum’ dit houdt in dat de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal wil zijn
voor 2020. Het derde en laatste spoor gaat in op de verduurzaming van de maatschappij,
hierbij moet gedacht worden aan steun aan energieneutrale (nieuw)bouw en collectieve
projecten. Onder spoor drie valt ook het verduurzamingsproject van Hoom en MeentKracht
in de Hilversumse Meent (Gemeente Hilversum, 2015).
Om initiatieven van bewoners te stimuleren biedt de gemeente een duurzaamheidslening
aan. Van alle respondenten die maatregelen genomen hebben, zijn er slechts vier die gebruik
gemaakt van de duurzaamheidslening die de gemeente Hilversum aanbiedt voor het
verduurzamen van de woning. Van de respondenten die geïnteresseerd zijn in het nemen van
energiebesparingsmaatregelen overweegt ongeveer 30% een duurzaamheidslening, de
meerderheid bijna 70% heeft hier geen behoefte aan. Dit is in lijn met de resultaten uit het
onderzoek van Kien (2016) dat is uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu. Hieruit blijkt
dat wanneer Nederlanders energiebesparende maatregelen nemen in hun woning, zij dit het
liefst doen met eigen geld. Een ruime meerderheid van de respondenten uit het onderzoek
van Natuur en Milieu geeft aan nooit te zullen lenen voor het nemen van energiebesparende
maatregelen.

4.5.2 Doelen in de Hilversumse Meent
Een van de projecten die onder het derde spoor van de gemeentelijke duurzaamheidsvisie
valt is het collectieve project in de Hilversumse Meent. De samenwerking met MeentKracht
en Hoom is al een aantal jaren gaande en krijgt in ieder geval voor de komende jaren een
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vervolg. Het doel is om jaarlijks in heel Hilversum 300 woningen te verduurzamen in de
periode 2016-2020, dit komt neer op een totaal van 1500 woningen. De gemeente heeft geen
specifiek doel geformuleerd voor de verduurzaming van woningen op wijkniveau.

4.5.3 Communicatie over het collectieve energiebesparingsproject
Er is op vele manieren gecommuniceerd over het collectieve energiebesparingsproject van de
Hoom. Namelijk via brieven van de gemeente, de wijkkrant, flyers, posters in het winkel- en
wijkcentrum en via de websites van Hoom, de gemeente en MeentKracht.
Van de enquêterespondenten was 57% op de hoogte gebracht via het wijkkrantje ‘je Meent ‘t’,
17% had gehoord van het project via een huis-aan-huis brief van de gemeente en 11% was op
de hoogte gebracht door buurtgenoten. Acht respondenten gaven aan via de website van
Meentkracht over het project gelezen te hebben. Eén respondent geeft aan dat hij via alle
kanalen gehoord heeft van het project.
Ter promotie van de tweede voorlichtingsbijeenkomst werden er gratis ledlampen uitgedeeld
aan bezoekers, dit stond ook vermeld op de promotie-flyer. Daarnaast is er een brochure
uitgegeven met daarin alle mogelijke energiebesparende maatregelen die genomen kunnen
worden in het collectieve project. Hierin staat per maatregel beschreven hoeveel deze kost en
uiteindelijk oplevert.
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5 Conclusies en aanbevelingen
In de vorige hoofdstukken hebben we gezien dat het nemen van energiebesparende
maatregelen kan worden beïnvloed en worden tegengehouden door verschillende barrières.
Het Value-Action Gap model van Blake identificeert: individuele barrières,
verantwoordelijkheidsbarrières en praktische barrières. Door middel van deze theorie en
eigen empirisch onderzoek - bestaande uit semigestructureerde interviews en een enquête onder de woningeigenaren van de Hilversumse Meent, is geprobeerd de barrières en
motieven rondom het nemen van energiebesparende maatregelen te achterhalen. In dit
laatste hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek beschreven, en
wordt er op basis van deze bevindingen aanbevelingen gedaan.
In paragraaf 5.1 wordt aan de hand van de bevindingen de centralevraag in dit onderzoek
beantwoordt. In paragraaf 5.2 worden de aanbevelingen gedaan, aan de gemeente Hilversum,
Hoom en MeentKracht en voor verder onderzoek. Met als doel de woningeigenaren in de
Hilversumse Meent beter te kunnen stimuleren om in de nabije toekomst energiebesparende
maatregelen te nemen. In de laatste paragraaf (5.3) wordt teruggeblikt op het onderzoek: wat
ging goed en wat kon beter?

5.1 Conclusie
Uit het voorgaande hoofdstuk wordt duidelijk welke belemmeringen ervaren worden door de
(aan dit onderzoek deelnemende) Meentbewoner bij het nemen van energiebesparende
maatregelen. Deze informatie zorgt er voor dat er antwoord gegeven kan worden op de
centralevraag in dit onderzoek:
‘Welke verschillende barrières en motieven zijn er te identificeren bij het collectief nemen van
energiebesparingsmaatregelen en het particulier nemen van energiebesparingsmaatregelen?’
De barrières bij het nemen van collectieve energiebesparende maatregelen blijken vrijwel
gelijk te zijn aan de barrières bij het zelfstandig nemen van energiebesparende maatregelen.
Voor beide groepen respondenten zijn de kosten van de maatregelen de grootste
belemmering, opgevolgd door een verwachte (te) lange terugverdientijd van de maatregelen.
Deze terughoudendheid bij een lange terugverdientijd wordt mede beïnvloed door de leeftijd
van de woningeigenaar, deze barrière wordt door ruim één derde van de 65-plussers
ervaren. In de volgende subparagrafen worden deze barrières nader toegelicht en in de
laatste paragraaf worden de motieven toegelicht die in dit onderzoek naar voren zijn
gekomen.
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5.1.1 Gebrek aan geld
Gebrek aan geld is in de enquête het vaakst aangegeven is als belangrijkste reden om geen
energiebesparende maatregelen te nemen. Deze barrière bij het nemen van
energiebesparende maatregelen wordt zowel bij collectief energie besparen als bij het
zelfstandig nemen van energiebesparende maatregelen ervaren. Deze uitkomst komt overeen
met het onderzoek van Bouwend Nederland (2016, p. 8).
Het gebrek aan geld is een praktische barrière. De naam zegt het al, praktische barrières zijn
praktisch of institutioneel van aard. Dat wil zeggen dat woningeigenaren de maatregelen wel
willen nemen maar dit niet kunnen, om praktische redenen. Hoom speelt nog niet in op deze
belemmering. De organisatie biedt wel een wijkkorting aan, maar deze is pas geldig wanneer
vijftien huishoudens deelnemen en de zelfde besparingsmaatregel nemen. De deelnemers
weten dus pas bij de start of dit aantal bereikt is, en of de korting van toepassing is. De laatste
bespaarronde in de Hilversumse Meent waren er niet genoeg deelnemers hiervoor, er is toen
geen extra korting berekend. Gezien de kosten een barrière vormen voor woningeigenaren
om te investeren in energiebesparende maatregelen, is een vooraf niet vaststaande korting
naar verwachting niet voldoende om woningeigenaren over de streep te trekken.

5.1.2 Lange terugverdientijd
Een verwachte (lange) terugverdientijd blijkt voor woningeigenaren in de Hilversumse
Meent een reden te zijn om geen energiebesparende maatregelen te nemen. Het verwachten
van een (te) lange terugverdientijd past onder de verantwoordelijkheidsbarrière. Deze
barrière categorie bestaat uit sociale en externe factoren, die van invloed zijn op de
overweging van de mogelijke consequenties bij het nemen van energiebesparende
maatregelen. De woningeigenaren willen voornamelijk energiebesparende maatregelen
nemen als zij daar financieel beter van worden. Wanneer dit naar verwachting te lang op zich
laat wachten dan kan dit reden zijn om niet te investeren. Woningeigenaren verwachten dat
de maatregel te weinig financieel nut zal hebben.

5.1.3 Leeftijd
Uit het onderzoek van 5plus1 (2015) komt naar voren dat ouderen vanaf 55 jaar sterker
duurzaamheids gemotiveerd zijn dan woningeigenaren onder de 55 jaar. Uit de resultaten uit
de Hilversumse Meent blijkt het tegengestelde. Hoe ouder de woningeigenaar, hoe minder
bereid tot het investeren in energiebesparende maatregelen. Veel van de respondenten die
boven de zeventig zijn geven aan zichzelf te oud te vinden voor het nemen van
energiebesparende maatregelen. Voor ouderen in dit onderzoek geldt dat ze verwachten dat
de terugverdientijd voor hen te lang is. Zij zullen nooit financieel profiteren van de
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maatregelen die zij nemen. Dit is een kwestie van prioriteit, omdat het geld wel beschikbaar
is, maar zij dit liever aan andere dingen besteden. Het aantal 65-plussers in de Hilversumse
Meent bedraagt ongeveer 48,5% van de volwassen bewoners vanaf 26 jaar (CBS, 2013), dit is
een erg hoog percentage. Het grote aantal oudere Meentbewoners zorgt er dus mede voor dat
veel woningen niet verduurzamen.
Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat leeftijd het besluitvormingsproces van het
wel of niet nemen van energiebesparende maatregelen beïnvloed. Er kan gesteld worden dat
hoe hoger de leeftijd is (voornamelijk boven de 70) hoe minder een woningeigenaar bereid is
om te investeren in energiebesparende maatregelen. De terugverdientijd vormt hier een
belangrijke barrière. Leeftijd is daarom toegevoegd als bepalende factor in het conceptueel
model (zie Figuur 12).

Figuur 12 Conceptueel model, aangepast naar onderzoeksresultaten

5.1.4 Overige barrières
Uit de enquête- en interviewresultaten komen ook een aantal minder voorkomende barrières
naar voren. Deze barrières zijn niet voor de meerderheid van toepassing, maar zijn toch het
vermelden waard. Ten eerste het gebrek aan fysieke mogelijkheden, wat voor veel
interviewrespondenten speelt. De Hilversumse Meent bestaat hoofdzakelijk uit
aaneengeschakelde woningen, hierdoor is het voornamelijk bij dakisolatie en in een aantal
gevallen bij spouwmuurisolatie noodzakelijk om samen te werken met de buren. Dit is niet in
alle gevallen mogelijk of gewenst, het is daarom een praktische barrière.
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Een andere praktische barrière die tijdens de interviews naar voren is gekomen is het gebrek
aan kennis over de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen. Hoom biedt voor
deze woningeigenaren informatieavonden aan en ondersteuning tijdens het proces.
Daarnaast komt in de enquêteresultaten ook naar voren dat onzekerheid over het resultaat
voor 15,5% van de respondenten de belangrijkste reden is om geen maatregelen te nemen.
Een derde barrière; het wachten op betere technologieën, hangt samen met geen vertrouwen
hebben in de huidige maatregelen. Het blijkt dat deelnemers aan een collectief dit vaker als
een barrière zien, 18,5% van die respondenten wacht op betere technologieën. Onzekerheid
over het resultaat en het wachten op nieuwe technologieën vallen binnen de
verantwoordelijkheidsbarrières in het Value-Action Gap model.
In de interviews komt ook naar voren dat er veel grotere vervuilers in Nederland zijn dan de
huishoudens. Hierdoor lijkt de bijdrage van de consument voor sommige respondenten
slechts een druppel op de gloeiende plaat. Deze barrière past onder ‘het verwachten dat de
maatregel geen nut heeft’ in de categorie verantwoordelijkheidsbarrières.
Tot slot, speelt esthetiek ook een rol blijkt uit dit onderzoek. Dit is niet door Blake (1999)
opgenomen als barrière in het Value-Action Gap model. Bijna een kwart van de
enquêterespondenten geeft aan dat de lelijkheid van zonnepanelen een reden is om deze niet
aan te schaffen. Gezien het om een persoonlijke mening gaat, in een sociale context past deze
barrière het best onder de verantwoordelijkheidsbarrières.

5.1.5 Motieven
Naast barrières is er ook onderzocht met welke motieven woningeigenaren in de
Hilversumse Meent energiebesparende maatregelen nemen. Uit de resultaten van het
onderzoek komen drie motieven naar voren die het vaakst aangegeven zijn door de
woningeigenaren in de wijk. Als eerste zijn lagere energie lasten een reden voor
verduurzaming van de woning. Daarnaast moet een maatregel zorgen voor een verhoging
voor het wooncomfort, voornamelijk deelnemers aan een collectief project vinden dit het
belangrijkste. Opvallend is dat ook veel respondenten aangeven maatregelen uit het
milieuoogpunt te nemen. Verder onderzoek moet uitwijzen of dit een op zichzelf staand
motief is of dat het altijd hand in hand gaat met andere motieven, zoals in de interviews naar
voren komt.
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Een andere opvallende uitkomst die zowel onder motieven als barrières past is de invloed
van negatieve verhalen van bekenden en/of buren over energiebesparende maatregelen.
Voornamelijk uit de interviews blijkt dat deze verhalen ervoor kunnen zorgen dat een
maatregel niet genomen wordt. Dit staat in contrast met het sociaal bewijs als motief om
energiebesparende maatregelen te nemen, het grootste deel van de respondenten vindt dit de
minst belangrijke reden om te verduurzamen. Het ‘sociale bewijs’ als motief waar in het
onderzoek van 5plus1 (2015) over gesproken wordt komt uit de resultaten van dit
onderzoek dus niet naar voren.

5.2 Aanbevelingen
Nu de belangrijkste barrières in de voorgaande paragraaf zijn geïdentificeerd is het van
belang om antwoord te geven op het tweede deel van de centralevraag in dit onderzoek:
‘Hoe kunnen deze barrières worden beperkt?’
Het lijkt op basis van dit onderzoek verstandig om de focus grotendeels te leggen op de
praktische barrières. Dit zijn de barrières waar externe organisaties invloed op uit kunnen
oefenen. Dit geldt niet voor de individuele- en verantwoordelijkheidsbarrières, deze zijn
moeilijk te beïnvloeden. Hierbij gaat het om het denkpatroon van de woningeigenaar en het
vertrouwen dat diegene heeft in de overheid en energiebesparing in het algemeen. Hoom en
de gemeente Hilversum worden daarom geadviseerd om zich te richten op de praktische
barrières die ervaren worden door de Meentbewoners. Vervolg onderzoek is nodig om inzage
te maken welke specifieke maatregelen kunnen ingrijpen op deze barrières, maar duidelijk is
dat er ingegrepen moet worden op de financiële barrière. Financieel voordeel blijkt namelijk
een van de grootste stimulansen om te verduurzamen.
Zowel uit dit onderzoek als uit het onderzoek van Kien (2016) blijkt dat woningeigenaren
liever niet lenen voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Wanneer
Nederlanders energiebesparende maatregelen nemen in hun woning, doen zij dit het liefst
met eigen geld (Kien, 2016). Hoom en de gemeente Hilversum doen er daarom goed aan om
opnieuw te kijken naar de duurzaamheidslening, wellicht dat deze pot ook gebruikt kan
worden in de vorm van een subsidie op bepaalde maatregelen.
De huidige wijkkorting die Hoom aanbiedt is pas geldig bij vijftien aanmeldingen voor
eenzelfde maatregel. Vooraf is dus niet zeker of deze korting van toepassing zal zijn. Gezien
financiën voor het groot deel van de respondenten zowel een barrière als een stimulans kan
zijn, doet Hoom er goed aan om deze regeling opnieuw te bekijken. Een alternatief kan
bijvoorbeeld een straatkorting zijn, waarbij het kortingspercentage oploopt naargelang er
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meer aanmeldingen vanuit een straat komen. Deze methode wordt ook in de gemeente
Nijmegen gebruikt (Power2Nijmegen, 2014). Dit stimuleert bewoners om gezamenlijk, met
de buren, maatregelen te nemen. De straatkorting speelt in op de praktische barrières.
De collectieve wijkaanpak die Hoom aanbiedt voor dak-, spouwmuur-, vloerisolatie en
zonnepanelen sluit aan op de maatregelen die de meeste respondenten via een
collectiefproject willen uitvoeren. Een aantal respondenten wil een stapje verder gaan en is
geïnteresseerd in de aanschaf van een zonneboiler en een warmtepomp via een
collectiefproject zoals Hoom. Deze resultaten bieden een uitgangspunt voor een verder
marktonderzoek.

5.3 Discussie
Terugkijkend op het gedane onderzoek zijn er een aantal zaken die opvallen. In deze
paragraaf wordt er gereflecteerd op de in dit onderzoek gebruikte methoden en literatuur en
op de rol van de onderzoeker.

Methodische reflectie
Beginnend met de enquête, om de respons zo hoog mogelijk te krijgen is aanvullend deuraan-deur mondelinge en schriftelijke reclame gemaakt voor het onderzoek. Dit heeft er toe
geleid dat de respons van 65 naar 129 is gestegen. Toch zorgt de steekproef van 129
respondenten, waarvan 27 deelnemend aan een collectief, er voor dat de resultaten met enige
voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Zeker over het verschil in barrières tussen
collectieve besparingsprojecten en zelfstandige aanpak.
In het onderzoek werd gebruikgemaakt van een mixed methods methode. Dit houdt in dat het
onderzoek niet alleen kwantitatief is, maar ook een kwalitatief deel bevat. De keuze voor het
mixed methods onderzoek heeft er toe geleid dat er nu een kwalitatieve onderbouwing bij de
kwantitatieve gegevens is. De interviews hebben gezorgd voor een in-depth understanding
van de motieven en barrières die naar voren komen in de enquête. Door deze methode zijn er
motieven en barrières geïdentificeerd, die onderbouwd zijn met kwalitatieve data uit de
interviews. Deze uitkomsten zijn nuttig: aan de hand van de gevonden barrières en motieven
kan de gemeente Hilversum in samenwerking met Hoom en MeentKracht nieuwe strategieën
bedenken om woningeigenaren in de Hilversumse Meent extra te stimuleren. Op die manier
kunnen er meer energiebesparende maatregelen genomen worden en is de Hilversumse
Meent een stukje dichterbij de - door MeentKracht - gewenste energieneutraliteit.
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Reflectie op de literatuur
Het in dit onderzoek gebruikte Value-Action Gap model bleek een goed uitgangspunt te zijn.
De beschreven barrières kwamen vrijwel allemaal terug in de onderzoeksresultaten.
Daarnaast zijn er nog een aantal niet in de theorie beschreven barrières geïdentificeerd.
Leeftijd bleek in de Hilversumse Meent een belangrijke barrière te zijn, voor de oudere
respondenten geldt dat men niet meer wil investeren in energiebesparende maatregelen. De
factor leeftijd is daarom toegevoegd aan de theorie van Blake. De invloed van leeftijd op de
barrières bij het nemen van maatregelen is echter niet statistisch bewezen, vervolg
onderzoek moet dit gaan uitwijzen.
De invloed van het wel of niet mooi vinden van een energiebesparende maatregel op de
besluitvorming is onduidelijk. In dit onderzoek komt naar voren dat het wel mee speelt, maar
niet doorslaggevend is. Aanvullend onderzoek zal moeten uitvoeren in welke mate de
esthetiek van invloed is.
Een andere aanleiding voor een vervolgonderzoek is het verschil in invloed van positieve en
negatieve verhalen over energiebesparingsmaatregelen van buren/bekenden. Temeer, omdat
positieve verhalen van buren en bekenden geen motief vormen voor het nemen van
energiebesparende maatregelen, in tegenstelling tot negatieve verhalen van bekenden welke
wel een barrière vormen. Uit onderzoek van 5plus1 (2015) blijkt dat ‘sociaal bewijs’ (anderen
doen het ook) juist wel een extra prikkel biedt om ook te investeren. Het is onduidelijk
waardoor de uitkomst van dit onderzoek in tegenstelling is met de resultaten uit het
onderzoek van 5plus1.

Reflectie op de rol van de onderzoeker
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hilversum, Hoom en MeentKracht.
Door deze opdrachtgevers, die onder andere de pr voor dit onderzoek gedaan hebben, kan
het onderzoek ongemerkt gekleurd zijn. Respondenten kunnen door de vraagstellingen in d
enquête die gericht waren op Hoom ongemerkt een kant op gestuurd zijn. Bijvoorbeeld: ‘of
men heeft deelgenomen aan een collectief?’ doordat de enquête op de website van
MeentKracht stond, kunnen respondenten ingevuld hebben dat het om de collectieve
besparingsactie van Hoom en MeentKracht gaat.
De indeling van website waar de vragenlijst geplaatst was zorgde ervoor dat bij twee vragen over de genomen en gewenste maatregelen – de laatste antwoorden niet zichtbaar waren. De
interpretatie van deze resultaten gebiedt hierdoor enige voorzichtigheid.
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Bij het analyseren van de data bleek dat lastig was om de top drie van barrières en motieven
samen te voegen. Daarom is er gekozen om alleen de belangrijkste barrières en motieven te
analyseren. Dit probleem kan voorkomen worden door in een volgend onderzoek dit eerder
te controleren.
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Bijlage I – Uitnodiging interviews
Beste woningeigenaar in de Hilversumse Meent,
Op 30 oktober 2015 hebt u als bewoner van de Hilversumse Meent een uitnodiging ontvangen voor de
derde energiebesparingsbijeenkomst van 10 november jl. In deze brief is een enquête aangekondigd om
een beter inzicht te verkrijgen in de verduurzaming van het woningbestand. De uitkomsten zijn voor de
gemeente van belang voor het verder vormgeven van het beleid. De Radboud Universiteit Nijmegen (RU) is
gevraagd dit onderzoek uit te voeren en gaat deze enquête zelfstandig uitvoeren. Ter voorbereiding van
deze enquête zal er een veldonderzoek plaatsvinden.
Voor het veldonderzoek is de Universiteit op zoek naar adressen van te interviewen bewoners.
Adressen zijn deels bekend via het bestand van Meentkracht, ook Hoom heeft een bestand.
Vanuit het oogpunt van privacy wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. Het merendeel van de bewoners die
hun adres achtergelaten heeft niet aangegeven dat dit niet gebruikt kan worden. Een zeer klein percentage
heeft dat wel aangegeven. Zij worden dus uiteraard niet benaderd. Bij deze wordt u benaderd voor
deelname aan het veldonderzoek.
Veldonderzoek/afstudeerproject
Hierbij de uitnodiging om deel te nemen aan een afstudeeronderzoek naar het nemen van
energiebesparende maatregelen in uw woning.
De onderzoekster /Lisa Bakker is benieuwd naar de ervaringen die u hebt met de energiebesparende
maatregelen in uw woning. Ook wanneer u geen maatregelen heeft genomen in uw woning is uw
deelname gewenst.
Voor het veldonderzoek zullen voor de drie categorieën ongeveer 3 mensen worden geïnterviewd.
1) Woningeigenaren, die zelfstandig energiebesparingsmaatregelen hebben genomen.
2) Woningeigenaren, die collectief energiebesparingsmaatregelen hebben genomen.
3) Woningeigenaren, die geen energiebesparingsmaatregelen hebben genomen.
Daarom wordt u uitgenodigd deel te nemen aan een interview van ca. 30 minuten met uitloop tot een uur.
Het interview is onderdeel van haar afstudeeronderzoek voor de studie Geografie, Planologie en Milieu aan
de Radboud Universiteit Nijmegen. Op basis van de resultaten van het onderzoek worden er aanbevelingen
gedaan aan de Gemeente Hilversum, MeentKracht en Hoom.
Uw privacy wordt natuurlijk te allen tijde gewaarborgd, de interviews worden daarom anoniem verwerkt.
Bij voorkeur worden de interviews afgenomen tussen 23 maart en 7 april 2016, maar mocht u binnen deze
termijn niet kunnen dan is een later moment ook bespreekbaar. Na afronding van het onderzoek eind juni,
kan er op verzoek een samenvatting van de bevindingen met u gedeeld worden via de wijkkrant en op de
website van Meentkracht en de Hilversumse Meent.
Als u mee wilt werken aan het afstudeeronderzoek dan wordt u uitgenodigd een e-mail te sturen
naar lisabakker_94@hotmail.com onder vermelding van ‘onderzoek’, of om te bellen naar 06-52232202
zodat een afspraak gemaakt kan worden. Ook als u nog vragen heeft kunt u de onderzoeker via deze
kanalen bereiken.
Tot slot,
1) Als u uw emailadres uit het bestand wilt verwijderen wordt u verzocht dat te melden via de website van
Meentkracht.nl. U kunt ook contact opnemen met Chiel van Eendenburg van de Meentkracht 0651534752. 2) Lisa hoopt dat u bereid bent bij te dragen aan haar afstudeeronderzoek.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Chiel van Eendenburg
Meentkracht
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Bijlage II – Deelname enquête
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Bijlage III – Flyer deelname enquête
Oproep voor medewerking aan mijn afstudeeronderzoek
Beste inwoners van de Hilversumse Meent,
Mijn naam is Lisa Bakker en voor mijn afstudeerproject doe ik onderzoek naar
energiebesparing van woningeigenaren in de Hilversumse Meent. Om dit onderzoek te laten
slagen heb ik zoveel mogelijk respons op de enquête nodig. Zou u mij willen helpen door de
enquête via www.meentkracht.nl in te vullen?
Naast dat u mij helpt met afstuderen maakt u ook nog kans op leuke prijzen, zoals een
ledlamp of een fleecedeken. Allemaal energiebesparend.
De resultaten van het onderzoek zullen ook gebruikt worden om een advies te geven aan de
gemeente Hilversum en Hoom over hoe zij energiebesparing in de diverse wijken kunnen
stimuleren.
Als ik ±300 reacties heb ontvangen is er sprake van een geslaagde enquête. Uw deelname stel
ik dan ook zeer op prijs. Hebt u de enquête al ingevuld? Dan wil ik u erg bedanken!

Alvast vriendelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
Lisa Bakker
Student Geografie, Planologie en Milieu
Radboud Universiteit Nijmegen
Voor vragen kunt u mij bereiken via: 0652232202 of
lisabakker_94@hotmail.com
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Bijlage IV – Transcript interviews
Interview 1 - 25 maart 2016
De geïnterviewde (man) heeft onlangs twee energiebesparende maatregelen genomen, vloerisolatie en spouwmuur
isolatie. Dit hebben de bewoners gedaan met de collectieve regeling van Hoom. De maatregelen zijn genomen in de
juli/augustus 2015 uitgevoerd.
I: Vloerisolatie was in de laatste week voor de bouwvak, het was de laatste klus. Spouwmuur isolatie was de eerste
klus na de bouwvak.
L: Oké, en wanneer heeft u besloten zeg maar om die maatregelen uit te voeren, uit te gaan voeren?
I: Dat moet geweest zijn in maart denk ik, vorig jaar. Toen er zo’n voorlichtingsbijeenkomst van Hoom was hier op
de Meent. Dat eh, daar eh, we hebben een foldertje in de bus gehad en toen ben ik vanwege het feit dat er een soort
begeleiding was. Ja want anders hadden we het niet gedaan. Maar dit was een aanleiding, van ja misschien is het
een aardig idee.
L: Oke. En u woont hier met uw vrouw?
I: Ja.
L: U heeft dus samen het uit laten voeren.
I: Ja, want zelf kunnen we het niet.
L: Hoe was eigenlijk dat besluitvormingsproces? Wat heeft u over de streep getrokken? Was u vooraf al
geïnteresseerd?
I: De hoofdreden was dat het huis vrij koud is. Het is natuurlijk een hoekhuis, het ligt dus eigenlijk vrij vrij. En eh,
toen wij dit huis kochten in 1976, het is in ’77 opgeleverd, wij zijn eerste bewoners. Dat was in een tijd dat
spouwmuurisolatie was nog iets heel nieuws. En mijn zwager die restauratie architect was, die had grote
bedenkingen met het idee van ja, die materialen, men weet nog niet hoe die zich houden enzovoorts. Dus toen
hebben we het niet gedaan, maar we hebben wel dubbel glas genomen toen. Maar geen spouwmuurisolatie. En ja
het was gewoon, achteraf gezien hebben we daar spijt van gehad. Maar dus met de gedachte van misschien dat het
dan het huis wat minder koud wordt. Laten we het maar doen. En die spouwmuurisolatie zegt men van dat je die
makkelijk terug verdient. Die vloerisolatie niet, ik bedoel we zijn geen 20 meer. Dus de tijd dat je dat terug
verdient komt niet, maar we hebben het voor het comfort gedaan. Echt dat is de reden.
L: Ja. En welke ervaringen heeft u er mee?
I: Geen, want het is geen koude winter geweest. Ik heb niet gemerkt dat het huis warmer was dan anders. Ik heb
de effecten die we er van gemerkt hebben zijn absoluut nul.
L: Oké, baalt u daar dan ook een beetje van?
I: Nee, maar we kunnen het natuurlijk ook nog niet zien aan de energierekening want die hebben we nog niet
gehad. Bovendien, met zo’n zachte winter zegt het toch zo weinig. Je kunt het zo moeilijk vergelijken. Maar
eerlijkheid gebied me te zeggen dat we het niet in de eerste plaats gedaan hebben vanwege de kostenbesparing.
Maar voor het comfort.
L: En, was het dan ook belangrijk dat het door Hoom uitgevoerd werd, dat er dan ook een kwaliteitscontrole
achteraf plaatsvond?
I: Ja! dat gaf de doorslag.
L: Want u had zelf natuurlijk ook een aannemer op kunnen bellen en het zelf kunnen regelen?
I: Ja, we hebben soms hele goede ervaringen gehad met aannemers, we hebben de electriciteitskast hier laten
vernieuwen en ik heb een electricien van internet geplukt en daar zijn we buitengewoon tevreden over. Maar we
hebben ook wel eens gehad, een aannemer die we halverwege de klus hebben weggestuurd, omdat die de zaak aan
het tillen was. Ja, we hadden geen zin, ik had geen zin in avonturen. Maar ik had met Hoom die controle
enzovoorts, dat zal dan wel minder problematisch zijn. Ik had ook de indruk dat het allemaal, dat het prima
mensen waren. Het zijn prettige lieden geweest die er kwamen.
L: Oké, hoe vond u het verdere proces verlopen? Vanaf de eerste bijeenkomst of vanaf het moment dat u het
foldertje door de bus kreeg.
I: Het verliep vlekkeloos. Behave dat ze steeds verkeerde email adressen gebruikten. Dat maakte de communicatie
wat lastiger. Er is kennelijk op een of andere manier het e-mail adres van mijn vrouw in geslopen, en dat is toen,
dat adres daar keek ze niet zoveel op. En toen zei ik, jullie moeten het naar mijn e-mail adres sturen, maar toch
werd het steeds naar dat gestuurd. Het systeem was kennelijk fout. Maar verder, waren het plezierige mensen, als
ik contact had. En ik vond de mensen ook plezierig in de omgang.
L: Heeft u nog meer mensen in de buurt die ook toen tegelijkertijd iets gedaan hebben?
I: Nee, maar ik weet wel dat ze hier op de hoek, hier aan de overkant, daar heb ik later die firma gezien die ook bij
ons is geweest. We hebben geen contact gehad onderling daarover. Maar we zijn ook vorig jaar een groot deel van
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het jaar hier niet geweest, we zijn een tijd in het buitenland geweest. Dus ik heb niet bij gehouden of ik die auto
meer heb zien staan. Maar ik weet wel dat ze hier in de buurt regelmatig werkten dus, in de Meent. Er zijn hier
toch wel aardig wat projecten uitgevoerd heb ik het idee.
L: Oké. Als we dan kijken naar zo'n bijeenkomst, hoe gaat dat dan in zijn werk?
I: U bedoelt die voorlichtingsbijeenkomst?
L: Ja. Daar ben ik natuurlijk niet geweest, dus ik ben benieuwd hoe dat ging.
I: Oh, die bijeenkomst was in het wijkcentrum en dat was aardig vol. En daar werd voorlichting gegeven door de
gemeente en daar lopen ook mensen bij, rond, waarbij de isolatie al is uitgevoerd. Die je kunt aanschieten om te
vragen naar hun persoonlijke ervaringen. Die waren natuurlijk allemaal buiten gewoon gunstig, daar hoor je niet
van, ik heb er niks van gemerkt.
L: Oke, en dat was dan één avond of waren het meerdere avonden?
I: Ik ben naar één avond geweest.
L: En toen had u gelijk al uw beslissing genomen?
I: Ja. De spouwmuurisolatie was eigenlijk, dat was echt gewoon een kwestie van ik geloof 1200 euro. En dat, nou
dat verdien je wel terug. Die vloersisolatie was relatief duur. Maar daarvan was ook heel duidelijk dat maakt ook
niet zoveel verschil. Maar goed omdat die vloer koud was, nou ja, wie weet.
L: En zou u dan in de toekomst nog andere energiebesparende maatregelen willen nemen?
I: Ik zou niet weten wat. Dakisolatie, maar dan wordt je dak een stuk dikker. Aan zonnepanelen beginnen wij niet
meer. Want dat verdienen wij nooit terug, altans daar gaan wij nooit van profiteren. Bovendien vind ik de heisa
veel te veel. Dus daar begin ik niet aan.
L: Dus wat dat betreft heeft u nu op energiebesparingsgebied uw ideaalplaatje ge-?
I: Ja, ik bedoel we doen wel lampen vervangen door LED lampen en dat soort dingen, dat doe je wel. Maar ja er
zaten toch al spaarlampen in dus, zoveel scheelt dat niet meer.
L: Oké, en heeft u nog andere energiebesparingsmaatregelen genomen? Zelfstandig of ?
I: Nou alleen de lampen vervangen. Eh, verder zou ik het niet... nou we hebben natuurlijk dubbelglas. Maar dat
hebben we direct al gedaan. Dat is natuurlijk tegenwoordig standaard, maar dat was vroeger niet. We konden
kiezen, we kregen er ook subsidie voor om dat te doen, toendertijd. En dat is een kwestie van comfort, dat eh, de
ramen beslaan minder, dat was de reden om het te doen.
L: Ja, en je hoeft minder te stoken natuurlijk.
I: Ja dat scheelt wel. Wij kwamen uit amsterdam uit een oud huis waar je onder de vensterbanken zo naar buiten
kon kijken met enkel glas. En de woonkamer was vrij groot. Als het echt koud was gebruikten we die niet, dan kon
je daar niet zitten. Het was niet meer warm te stoken. En dit was dan natuurlijk op eens heel geweldig.
L: U vertelde net al over uw zwager die verteld had over die spouwmuurisolatie destijds. Dat dat iets was wat u zo
lang heeft tegen gehouden. Zijn er ook nog ander belemmeringen geweest?
I: Ja! Er was op een gegeven moment sprake van spouwmuurvullingen waar mensen allergisch voor waren, en dat
risico wil je sowieso niet lopen natuurlijk met je huis. En verder, ja, dat zijn dingen die er niet van komen. Wij zijn
er niet zo mee bezig geweest. We wisten we hebben geen spouwmuurisolatie, doen we misschien de verwarming
iets harder stoken. Oja wat natuurlijk wel nog enorm verschil maakte was de overgang van de oude
verwarmingsketel naar de hoge rendementsketel. Waarmee het gasverbruik met een derde terug liep.
L: Dat is natuurlijk ook iets, dat is eigenlijk ook een besparingsmaatregel.
I: Ja dat was een enorm verschil.
L: Wanneer heeft u die vervangen?
I: Dat hebben we gedaan in 1999.
L: Oké. Dus die hangt er nu ook alweer een tijdje.
I: Ja, maar hij is nog eh. Hij wordt elk jaar gecontroleerd. Maar dat einde komt wel in zicht, er staat 15 tot 20 jaar
voor dus ja.
L: Was die oude toen verouderd dat die weg moest of?
I: Wij hebben elk jaar onze ketel laten controleren. En de verwarmingsmonteur zei tegen ons, meneer die ketel die
slurpt. Denkt u toch eens na, want u verdient het snel terug. En dat was ook zo.
L: Ja, als het met een derde afneemt dan is dat inderdaad snel.
I: Ja dat is natuurlijk enorm veel.
L: U vertelde over de subsidies, heeft u daar toen ook gebruik van gemaakt?
I: Met de ramen wel ja. Ik weet niet meer hoeveel het was, maar er zat een zekere subsidie op.
L: Was dat toen ook een motivatie om het te doen?
I: Dat was ook een motivatie om het te doen, want toen wij dit huis kochten, toen was ik 29. En het was een hele
uitgave. Dus we moesten echt wel opletten wat we wel en wat we niet deden. Dus daar hebben we toen wel over
zitten rekenen om met de subsidie mee te doen. Maar er waren wel mensen in de buurt die het niet gedaan
hebben. We hebben ook wel, die schuifpui die is twee jaar geleden ook vervangen door de nieuwe. Niet vanwege
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de reden isolatie, maar een van de twee ruiten was lek. Dus die besloeg aan de binnenkant. En ten tweede, de
rechterkant schoof en dat hebben we omgekeerd. Dat maakte een doorloop naar de..
De vrouw van de geïnterviewde komt binnen en sluit aan bij het interview.
I: maar dat isoleert wel weer beter dan die oude.
L: Heeft u ook een ander type glas er in laten zetten?
I: Niet het aller hoogste, want je hebt geloof ik ook nog drievoudig glas.
M: Ja, maar ook niet de meest goede in de dubbelglas. Het is vrij gewoon. Gewoon dubbel glas.
I: Maar die sponningen, zijn wel verbeterd. Omdat dat uit een stuk bestond, en nu zitten er isolatie stukken tussen.
Dus dat metaal, want het zijn aluminium sponningen, die is onderbroken. Voorheen als het heel koud was, het was
een koude winter, dan stond het ijs daar beneden aan de binnenkant.
M: Ja...
L: Dat is niet echt prettig lijkt me.
L: Bent u ook bij de bijeenkomst van Hoom geweest?
M: Ja, nou ik had een afspraak die avond, maar ik heb het laatste deel meegemaakt.
L: Bent u op dat moment ook echt over te streep getrokken om die spouwmuurisolatie en vloerisolatie te gaan
doen?
M: Ja! Want omdat het nu het systeem anders was. Mijn man heeft u misschien al verteld dat wij bij de bouw ook
besloten hebben om geen isolatie te nemen, omdat het ja..
L: Ja klopt.
M: Wij hadden toch ook wel zo links en rechts wat gehoord dat het niet naar tevredenheid was, met die losse
korrels. Maar nu met die korreltjes die er ingespoten worden en meteen die lijm erbij, nou dat heeft ons, althans
mij, over de streep getrokken. Ik dacht, dat is een mooi systeem.
L: Oke, en waren er dingen waar u tegen aan liep bij het nemen van deze besparingsmaatregelen?
M: Ik wil nog even zeggen over de vloerisolatie, dat waren wij dus van plan. Nog voor dat Hoom.. Want ik heb altijd
steenkoude voeten. En als je eenmaal koude voeten hebt wordt je de hele dag niet meer warm. En mijn man, dat
merkt u waarschijnlijk ook wel, stookt niet zoals andere mensen. Dus ik koulije altijd koulije. Dat is wel iets
minder, sinds de vloerisolatie.
I: Oja? Ik heb net verteld dat dat we geen verschil merken.
M: Nou ik moet zeggen dat ik toch iets minder die ronduit steenkoude voeten heb. Het is gewoon, de verwarming
moet gewoon een graadje hoger, dat is het, dat is makkelijk te doen. Maar die vloer, dat scheelt iets, maar niet om
nu te zeggen, tsjonge jonge jonge nu heb ik nooit meer koude voeten.
*Man zet gelijk de verwarming een graad hoger*
M: Maar ik heb wel de indruk. We hebben natuurlijk nu ook geen koude winter gehad he. Maar ik heb vast de
indruk dat het wel iets helpt. Maar niet juichend, van dit is nu voor altijd voorbij.
I: We hebben eens een keer, die keuken waar je nu op kijkt, dat was oorspronkelijk de garage. Die hebben we 20
jaar geleden gedaan. Daar hebben we toen wel direct spouwmuurisolatie laten aanbrengen.
M: 1990, 26 jaar alweer.
I: Dus daar zat al isolatie in de muren.
M: Ja, maar daar integen weer niet in de vloer. Dat kon niet want het is de oude garage vloer.
I: En daar zit geen kruipruimte onder.
M: Daar zit dus wel iets van extra vloerisolatie, maar omdat het meteen op het zand ligt. Dat is altijd minder goed
dan een kruipruimte die je isoleert. Maar de koude voeten had ik altijd daar (wijst naar woonkamer, bij de bank)
maar in de zithoek werd ik het koudste altijd, maar daar zit je natuurlijk ook heel veel. Maar in de keuken, is
natuurlijk ook nog een aparte kachel, en daar zit je natuurlijk dichtbij en die straalt zo over de vloer. Dus het is
moeilijk te zeggen waar het precies aan ligt. Maar ik denk all over, waar ik persoonlijk heel enthousiast over ben,
die iedereen er uit haalt, zijn die doublet ramen, want dat isoleert als de beste. Ik vind het perfect, alleen schijnt
het niet zo veilig te zijn.
I: Hoe bedoelt u?
M: Inbraakgevoelig. Ze kunnen natuurlijk vrij makkelijk, wat niet met termopeen kan, er zo'n zuignap op zetten en
uitzagen en dan heb je zo een gat er in. Dat is dan weer een nadeel.
L: Als u alles overweegt zou u het dan weer doen?
M: Ja.
L: en ook collectief, met Hoom?
M: Ja. dat was goed.
I: Ja, dat is goed bevallen.
M: Bovendien, de firma's die hier geweest zijn waren bijzonder plezierige mensen. We hebben ook wel eens
mensen over de vloer gehad, waarvan je denkt hoe eerder ze weg zijn hoe liever. Maar deze mensen waren goed.
I: Vooral de vloerisolatie. Ze waren hier beneden aan het zingen.
M: Ik heb nog nooit zulke prima mensen eigenlijk. Maar ook de mensen van de muren. Want ze hadden gezegd, al
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die muren moeten kaal. Maar achter staat een vuurdoren, maar om die nou op een halve meter boven de grond af
te zagen gaat me ook aan het hart. Dus ik ben een hele dag bezig geweeest om zoveel mogelijk te snoeien, maar ik
dacht dat kunnen ze met een beetje hulp wel op zij duwen, dan kunnen ze er wel bij. Maar het blijft een vuurdoren,
dat zijn natuurlijk elendige planten. Ze hebben het zo keurig gedaan. Ze hebben er niet over geklaagd en het was
best een klus. Ze konden natuurlijk ook wel zien dat ik maatregelen had genomen. Het was over de volle breedte
dat ze moesten werken,en ik heb me ook niet gerealiseerd dat ze om de meter ofzo, zoveel plekken. Dus ze hebben
er echt echt moeite voor moeten doen.
I: Ja ze hebben een hoop gaten geboord in het huis, maar ze hebben het echt netjes gedaan.
L: Was het dan ook belangrijk dat je het niet zou zien?
I: Nou dat wisten we vooraf natuurlijk niet.
M: Nee, ze vertelden vooraf wel dat ze alles zouden stoppen, maar je denkt dan. We hebben wel eens eerder
mensen gehad die iets aan de muren moesten restaureren, dat je dat later precies ziet, want de kleur klopt niet.
Maar ze hebben er goed op gelet. Want hiervoor ook je ziet het gewoon niet waar er geboord is. En het waren
aardig wat gaten.
I: En het was prettig dat ze het daarna kwamen inspecteren. Er was een probleem in de kruipruimte daar liggen
nog al wat kabels, van telefoon en televisie enzovoorts. Ze hadden, aan de onderkant van de vloer zit een dik pak
maar op de zandbodem is ook plastic gelegd, en dat hadden ze over de kabels gelegd, en dat vond ik niet zo handig.
Je moet er wel bij kunnen. Dat hadden we pas later ontdekt dat ze dat gedaan hadden. En dat heb ik toen tegen die
man van Hoom gezegd en die zei meteen, oh dan moeten ze terug komen. Dus toen zijn ze terug geweest, weer erg
plezierig trouwens. Toen hebben ze dat veranderd.
L: Oke, dus dat was echt die kwaliteitscheckals u het misschien zelf had gedaan had u hiet niet eens gezien?
I: nou ik had het wel gezien. En kon ze er ook wel onder uit halen, maar dat is een rotwerk.
M: En bovendien moet het dan weer geplakt worden, en zei hebben het materiaal. Je kunt dat niet zomaar met een
plakbandje doen. Zij hebben daar speciale kleefbanden voor, en dan moet je dat weer aan gaan schaffen en het is
heel plezierig dat zij dat gedaan hebben ja.
Op de hoogte van klimaatakkoord?
I: Ik weet dat het er is, maar ben niet op de hoogte tot in alle details.
M: Ja dat is voor mij het zelfde ja.
Bent u op de hoogte van de duurzaamheidslening van de gemeente?
I: Oja, je kan in sommige gevallen een lening krijgen. Dat is op de voorlichtingsbijeenkomst van Hoom verteld.
Op de hoogte van aantal kwh of meer prijs?
I: ik weet ongeveer wat het verbruik is, en weet ook wat ik maandelijks betaal.
M: Omdat het een warme winter is is het heel lastig te stellen wat het heeft opgeleverd.
I: ik kreeg toen we de besparing nog niet hadden laten uitvoeren bijna 1000 euro terug, maar dat was omdat ik
een te hoog maandtarief had. Nu is het maandtarief een stuk lager.
M: ik moet ook heel eerlijk zeggen dat het mij niet zoveel interesseert. Maar het comfort dat je krijgt, dat is, ik
bedoel het behaaglijk hebben vind ik belangrijker dan de kosten. Je moet nou een maal, stroom en gas kosten geld.
En dat is nou eenmaal zo. En je moet natuurlijk altijd proberen zo min mogelijk. Maar het comfort vind ik helemaal
voorop staan. En als het dan iets meer kost, so be it. En het is ook voor het huis trouwens, voor het behoud van het
huis. We hadden vochtplekken en meubels die vochtig uitslaan. Het is ook met deze winter, ik heb het idee dat het
minder is. Eikenhout bij ons als je dan niet stookt in een kamer, dat is heel typisch met eikenhout, daar komt
schimmel op. Dat is vochtig, dat kan ook niet goed zijn voor mensen.
Interview 2 – 25 maart 2016
I: Ik vind het een goed initiatief van Hoom, maar ik heb wel wat op en aanmerkingen. Ik vind het echt een
amateuristische organisatie zoals ik er tegenaan kijk, maar de maatregelen dat vind ik uitstekend. En de manier
waarop het tot stand is gekomen. Eigenlijk zijn zij de aannemer en dat vind ik heel erg prettig. Daarom ben ik er
ook mee in zee gegaan, ik hoef geen bedrijf met een offerte, nee. Zij zeggen ook als je garantie hebt of problemen,
dan moet je bij hun wezen en zij nemen contact op met de uitvoerder. Wat ik heel slecht vind ik, als ik naar de
bakker ga, ik krijg een brood, gelijk oversteken. Ik vind die bedrijven die dat uitgevoerd hebben die hebben ook
recht op hun geld als het werk klaar is. Nou die vloerisolatie, er moest eigenlijk nog een heel klein stukje doen. Dat
is in juli vorig jaar is dat uitgevoerd, ik heb dat nu een maandje geleden aan Hoom pas betaald (maart). Een derde
had ik betaald, ik moest nog 1000 euro betalen. Maar omdat ze het, naja, diegene die het moest uitvoeren zei het is
eigenlijk een beetje peanuts, maar dat is natuurlijk waar, het moet gewoon goed uitgevoerd worden. Maar ook de
zonnepanelen ook daar had ik problemen met de rekening, de zonnepanelen had ik geïnstalleerd. En ik wilde de
btw natuurlijk terug vragen, en ik werd daar niet goed over geïnformeerd, van vooraf van hoe dat moest. Ten
slotte kreeg ik van hun een link toegestuurd hoe ik dat op internet kon zoeken hoe ik dat dan terug kan vragen. En
toen dacht ik van nou, ik moet niet te lang wachten met die btw, want ik kan niet volgend jaar de btw terugvragen.
Want ik ga eens informeren of ze een rekening hebben, want daar staat de btw op. Maar toen bleek die rekening
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was al naar mij verstuurd. Maar binnen Hoom was die naar iemand gestuurd en die had hem naar mij toe moeten
sturen, maar het leek bij hun in hun administratie alsof hij verstuurd was maar ik had die rekening nooit gekregen.
Het duurde toen nog een tijdje, ik geloof dat het toen weer twee weken duurde voordat ik hem kreeg en naja toen
heb ik hem betaald. Ik vind dat zo’n bedrijf ook, het is veel geld, en of ik het nou, ik heb het geld en of ik nou nu
betaal, over een maand of een half jaar dat maakt mij niet uit. Zorg dan ook dat het bedrijf zijn geld krijgt.
Wat ik ook als commentaar heb, dat vond ik heel vervelend maar het ik goed afgelopen. Ik had een zogenaamde
slimme meter van Oxio, op het moment dat ik zonnepanelen had kon hij niets registreren, dat was mij niet verteld
dat die meter daarop aangepast moest worden.
En toen ik die link kreeg van btw, ging ik wat verder kijken en toen zag ik je moet je aanmelden bij de
netbeheerder, dat hebben we gedaan en vanaf drie weken later. In ieder geval heb ik twee maanden heb ik stroom
geproduceerd met m’n zonnepanelen, en toen was het nogal zonnig augustus september, en ik zag dat ik wel
400KWh had geproduceerd, maar dat was niet geregistreerd door de meter. Ik heb Hoom toen benader, die zeiden
daar kunnen we niets mee, ik heb de stroomleverancier benaderd, die zeiden we kunnen er niks mee maar willen
wel bemiddelen. Oja ik had eerst die netbeheerder Liander gebeld, nou die zeiden daar kunnen wij niets aan doen.
Dan moet je bij de leverancier zijn die de stroom levert, en toen heb ik daar contact mee opgenomen. Die zeiden,
wij kunnen er niets mee, maar wij zullen contact op nemen met Liander, nou veel succes dacht ik want mij zeiden
ze dat ze niets konden doen. Maar het is uiteindelijk toch nog gelukt. Het was niet wettelijk verplicht zeiden ze
maar het was een soort van coulance regeling. Maar zij konden precies berekenen wat ik opgewekt had, dat vond
ik wel heel bijzonder. Ik hou niet alles bij maar vind het leuk om te kijken wat die zonnepanelen doen. Op een
zonnige dag zeg ik tegen mijn vrouw, wij gaan lekker fietsen en winkelen en dan verdienen de zonnepanelen
vandaag voor ons het geld.
Dat wat de klacht betreft, er waren natuurlijk ook positieve dingen.
L: wanneer heeft u besloten om die vloerisolatie te..?
I: Ik geloof dat ik eh.. ik ben altijd al geïnteresseerd in energiebesparende maatregelen, maar ik ben twee keer naar
een bijeenkomst van Hoom geweest in de wijk en de tweede keer dacht ik van ja dit spreekt mij wel aan. De eerste
keer had ik het er met mijn vrouw over en de tweede keer, ik geloof dat het een jaar later was, en toen had zij wel
zoiets van doe maar want jij ziet het toch helemaal zitten, dat zei m’n vrouw toen. Omdat het veel geld is hé.
L: wat was er bij de eerste keer dat u tegen hield? Bij de eerste bijeenkomst?
I: Nou omdat ik het veel geld vond. Dus dat moest eventjes een beetje bezinken. Ik wist niet waar ik het precies
over had met zonnepanelen en vloerisolatie. Dus ik moest even kijken of spouwmuurisolatie, maar dat is eigenlijk,
Hoom gaf aan dat is eigenlijk niet, nou dat kun je eigenlijk beter niet laten uitvoeren want dat kost meer dan dat
het oplevert. Het is niet nodig, want er zit isolatie in. Ik vond de eerste keer, ik was enthousiast over wat zij
vertelde, op de manier waarop dus ook. Dat er zoveel leveranciers die zij geselecteerd hebben, die sturen jou een
offerte en dan kun je zelf uitmaken met welke van die drie jij in zee gaat of niet in zee gaat, dat kan ook.
L: waar heeft u dan op gelet bij het maken van die keuze?
I: Ik heb meer naar de prijs, ik heb ook wel gekeken of het een groot landelijk bedrijf zou zijn. Ze hadden ook een
klein plaatselijk bedrijf, toen dacht ik nou nee daar kies ik niet voor. Een groot bedrijf heeft meer ervaring in het
uitvoeren van hun werkzaamheden. En er zat gewoon veel prijsverschil in de offertes, wel 200-300 euro toch wel.
Dus dat vond ik toch wel een overweging.
Wat heel prettig was, heel positief, is dat Hoom zelf ook nog een bijdrage erbij doet. Hoeveel een percentages of
een vast bedrag bij de zonnepanelen. Ik heb zonnepanelen en vloerisolatie laten uitvoeren en bij vloerisolatie
dacht ik dat ze daar geen bijdrage bij gedaan hebben. Maar vloerisolatie is zo heb ik begrepen ook eigenlijk een
maatregel dat is meer voor comfort, want terugverdientijd is lang. Maar goed hier zit een betonnen vloer er onder,
dus altijd last van koude voeten. Loop altijd met slofjes aan ofzo. Dus dat hebben we voor het comfort laten
uitvoeren. De rest is aangebouwd, dat is goed geisoleerd dus het was eigenlijk om oorspornkelijke aan te passen.
L: Oke, u zegt eigenlijk u heeft er een jaar overna gedacht om het besluit te nemen?
I: Nou eigenlijk heb ik er niet een jaar over nagedacht, het was omdat Hoom de tweede vergadering hier plande.
Toen dacht ik, daar ga ik naar toen en nu lijkt het me wel echt iets.
L: Dus als die vergadering er niet was geweest was het weer weggezakt?
I: Absoluut. Anders dan was het, omdat het hier ook in de wijk was, niet dat ik er iets op tegen heb om naar
Hilversum te gaan, maar ik vind via het wijkblad. En toen dacht ik meteen nu is dat dan toch wel.. ik lees dat ook
altijd en dingen die georganiseerd worden ga ik soms wel naar toe. Dus dat heeft wel echt met Hoom te maken dat
zij naar de mensen toe gaan.
L: Is het hier ook een echt hechte wijk of?
I: Nou, ja, kijk (lacht). Beetje wisselend, want ik heb eigenlijk met mijn buren, die wonen er ook al een tijd, maar
met andere mensen heb ik niet veel contact. Maar dat denk dat ik normaal is, ‘s morgens gaan mensen naar hun
werk en ‘s avonds gaan ze weer naar huis. Tegen de tijd dat mensen stoppen met werken hebben ze meer tijd en
die zoeken elkaar meer op, in het wijkcentrum bijvoorbeeld. Maar om nou te zeggen het is een hechte wijk, zolang
de kinderen op de basisschool zitten doe je heel veel omdat je kinderen aan de activiteiten mee doen. Dat is echt
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heel saamhorig hier in de wijk. Maar zodra je kinderen ouder worden doe je daar niet meer aan mee. Ze hebben
ook heel veel moeite om vrijwilligers te vinden voor dat soort activiteiten.
L: Hoeveel zonnepanelen heeft u op uw dak?
I: 12
L: Dat is niet genoeg om de hele woning te voorzien toch?
I: Nee ik heb dat bewust voor gekozen. Ik had het idee dat ik, nu woont hij, mn zoon nog thuis, momenteel wonen
we dus met z’n drieën. Ik denk dat wij ongeveer 3600KW verbruiken, met z’n tweeën, klopt dat ongeveer?
L: kan ja.
I: Dus als we het goed doen komen we ongeveer op 2800 met de zonnepanelen. Ik heb wel gekeken op, dat vond ik
nog een beetje moeizaam. De offerte wilde ik aanpassen. Ik had eerst een offerte aangevraagd voor 9 panelen.
Vaak is het zo je klikt op iets en dan kan je het zien. En ze hebben ook verschllende soorten, met 250 Watt piek en
ook met 275 Watt piek. In eerste instantie keek ik dus naar, omdat ik veel naar de prijs keek, keek ik naar de totale
prijs van de offerte. Naar mate ging ik toch inhoudelijk wat meer kijken. Ik wilde toch een wat groter vermogen,
want ik wilde er niet heel veel, ik wilde niet mijn hele dak, ik heb aan de zijkant nog een stukje daar zou ik ook
panelen kunnen liggen. Maar ik vond, mijn vrouw zei ook, zo’n 6000 euro als we daarmee uitkomen is dat wel een
mooi bedrag. En alle zonnepanelen waren zo’n 4800 meende ik, maar ik kreeg ook een hele hoop aan btw terug.
Dus zo duur is dat ook niet. Maar ik zat daar toen wel een beetje mee te knobbelen dus ik heb toen verschillende
nieuwe offertes bij Hoom opgevraagd. En ik vond dat een beetje moeizaam via de mail. Maar het is nu wel naar
tevredenheid, dat ik nu onder de 3000 KW blijf.
L: Dat u niet terug levert?
I: Dat wil ik absoluut niet. Want dan wordt ik leverancier en dan als ik het goed begrepen heb, ben ik
stroomleverancier en dan moet ik ook belasting betalen. Nee dat zou ik echt niet willen. Dat is ook niet mijn
streven.
L: Wat was dan eigenlijk de reden waarom u die zonnepanelen heeft aangelegd?
I: Nou ik ben wel voor het milieu. Ik het verleden had ik er ook wel naar gekeken, wat geïnformeerd, maar toen zag
ik dat de terugverdientijd 10-12 jaar was. Maar dit was, ik stond er echt van te kijken, dat het zo kort was, 6 jaar.
Het is een geweldige investering. En toen dacht ik, ik wil best wel investeren in het milieu en ja daar heb ik wel
geld voor over. Maar dan moet ik er wel iets voor terug krijgen. En dit is echt heel duidelijk als ik geld in mijn
schoenendoos heb moet je het gewoon hiervoor gebruiken, vind, denk ik. Dat is ook de reen dat jongere mensen,
die lopen er, tenzij je portemonnee dik is, dan lopen ze er niet zo warm voor. Het is allemaal extra, je ziet er niets
van terug, ja op termijn. Ik had zelf het idee, ik weet niet hoe lang ik hier nog blijf wonen, maar mijn zonnepanelen
neem ik mee, haha. Tegen die tijd is het zoveel gedoe dan doe ik het vast niet. Er wordt wel gezegd door
zonnepanelen is je huis meer waard.
L: Heeft u dan nu eigenlijk uw ideaalplaatje bereikt qua energiebesparendemaatregelen? Of heeft u nog iets anders
wat u zou willen op termijn.
I: Nee ik heb nu vloerisolatie, 1500 euro waarvan ik eigenlijk niets terug zie. Het doet wel wat hoor maar, ik voel
niet ik echt warmere voeten heb ofzo. De zonnepanelen daar heb ik geen spijt van, ik heb er denk ik wel alleen wat
spijt van dat ik er niet wat bij heb laten leggen, dat ik toch iets meer. Maar dat had er eigenlijk mee te maken dat ik
mijn vrouw moest overtuigen. En die vond dat bedrag, ik zat het zo voor te rekenen, afgaande op de eerste offerte,
ik zat het zo door te rekenen en ik denk dat je globaal, als een paneel 300 euro kost, als ik er dan nog 4 bij had
gelegd dan denk ik wel 1500 euro, nou nee. Niet dat ik het geld niet heb, maar het geld dat je in je huis investeert
krijg je nooit weer terug, tenzij je het verkoopt en op de hei gaat wonen en lekker gaat potverteren. Maar dat was
een beetje de afweging. Je mag er best van genieten, maar niet alleen omdat het mooi is maar het moet ook
functioneel zijn en ik denk dat dit heel functioneel is. Maar eigenlijk krijg je nu pas inzicht in hoeveel stroom. Het
gaat dag en nacht door, naja ’s nachts niet dus. Maar bij wijze van. Als je niet thuis bent gaat het toch door. Zelfs nu,
dan sta je er van te kijken hoeveel stroom dat ding opwekt. Bij mij zal dat ongeveer 250 kw per maand moeten
zijn, nou dan zit ik dit wel voor mezelf bij te houden, hoeveel die panelen dan opwekken. Wat die meter dan geeft
vind ik niet eens zo belangrijk, want dat wist ik ook niet precies, dat is eigenlijk in de uitleg ook een beetje
achterwege gebleven. Het is zo de stroom die jij opwekt, wat jij nodig hebt, als ik nu een lamp aan doe dan wordt ie
door de zonnepanelen opgewekt. Als er over is, dan wordt het aan het net geleverd. Dat wist ik helemaal niet! Ik
dacht van het wordt allemaal, ik heb 3600 kw nodig per jaar en die panelen produceren 3000, dus aan het einde
van het jaar krijg ik 600kwh wat ik moet afrekenen. Nou zo simpel is het niet, want ik gebruik zelf dus ik ga
eigenlijk geen 3600 verbruiken, ik neem veel minder af. Ik neem zegmaar 2000 af ofzo en ik lever dan 1400 en dan
is het verschil 600, dus het wordt anders berekend. Het is wel prettig als je het van te voren weet. Maar voor een
info avond is dat misschien een beetje te veel. Misschien is er toch wel een beetje, een soort van, misschien de gene
die dat hier komt bekijken dat die daar aandacht aan kan besteden. Hoe dat zit, dus ook met btw terugvragen. Dat
zou toch helemaal niet gek zijn. Die meneer is hier drie keer geweest, ik heb wel gelezen, nou die meneer is hier
echt niet op mijn dak geweest hoor om te kijken of de aansluitingen hier goed zitten. Ik heb gelezen dat ze dat
eigenlijk moeten doen. Als ik problemen heb dan bel ik Hoom wel.
….
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Het is prettig om een beetje te weten. Misschien wil de ander het niet weten, die zegt van zet ze maar op het dak.
Maar ik denk eigenlijk niet dat het zo werkt met zonnepanelen.
L: Bent u door die zonnepanelen ook bewuster geworden met energieverbruik?
I: Ik denk dat dat altijd al was.
L: Oké, dus het is niet zo dat u door die zonnepanelen bewuster bent hoe lang het duurt om het op te wekken.
I: Daar sta ik wel van te kijken ja. Zonnepanelen wekken stroom op maar, het moet wel echt zonnig zijn wil het
toereikend zijn om je huishouden er van te voorzien. Ik ben eigenlijk altijd wel zo, wat je niet verbruikt, het is hier
nu ook vrij koud want ik was vanmorgen er niet, dan heb ik nooit de verwarming aan. Ik kom straks ook weer
even thuis, het is niet erg koud, dus dan maakt het niet zoveel uit. De een doet dat niet, en de ander. Ik doe dat uit
energiezuinigheid en ook voor het milieu. Maar ook dus je eigen portemonnee, maar dat is dus ook het milieu.
L: U vertelde net al dat er een aantal dingen waren waar u tegen aanliep bij het nemen van energiebesparende
maatregelen. Waren er ook andere belemmeringen waarom u er niet eerder bent begonnen?
I: Ik denk dat eigenlijk, wat mij over de streep heeft getrokken, het is veel geld, maar doordat er
wijkvergaderingen waren, dacht ik daar ga ik kijken, het is om de hoek. Toen kreeg ik pas concreet een idee van
hoeveel geld het was, hoeveel het ging kosten. Ik weet wel dan moet je een offerte opvragen, maar als je een
offerte opvraagt dan heb je vaak ook concrete plannen om het aan te schaffen. Zover was ik denk ik nog niet. Ik las
er wel over en ik las ook over de terugverdientijd waarvan ik niet wist dat het eigenlijk zoveel korter was
geworden. Ik hield het niet van jaar tot jaar bij, maar ik dacht het is een jaar of 10-12, maar dit was dus een heel, ik
was daardoor ook verast ook. Ik heb het er na de vergadering er met mijn vrouw over gehad en nou ja dan suddert
het weg. En blijkbaar was het niet zo van belang dat ik daar aan getrokken heb. Maar de tweede keer dacht ik van,
ja dit wil ik wel. En toen was zij ook wel overtuigd, zo van jij wil dit zo graag dan doen wij dat. We hebben verder
geen financiële belemmeringen hoor, want ik weet wel dat ze het aan de man probeerden te brengen met leningen
enzo. Dat heeft absoluut niet meegespeeld, alleen ik moest mijn vrouw overtuigen. Die vond het een grote
investering qua geld. Maar dat komt omdat ik altijd met het huis bezig ben hoor, dan is het weer dit en dan is het
weer dat. Je kan altijd wel je geld in je huis stoppen maar je moet ook een keer ophouden, je moet er ook een keer
van genieten. En dan denk ik, ja dat is zo.
L: wat is de reden dat u het met Hoom heeft gedaan en niet zelfstandig na die bijeenkomst een aannemer heeft
gebeld?
I: Ik weet niet precies wat daar de overweging voor was. Naja, Hoom die levert een kant en klaar pakket waarbij je
niet zelf hoeft te zoeken van die doet het goed en die niet. Dat kan je uit de offerte die drie bedrijven opmaken, en
als je het wil laten instaleren heb je drie mogelijkheden. Daar kan je dan een keuze uit maken. En wat ik een
prettige bijkomstigheid vond is dat zij er ook een bijdrage bij doen. Er was ook sprake van als er meer dan 10
deelnemers zijn dan krijg je een soort van collectieviteitskorting van dat bedrijf. Maar ik weet het niet, ik zag
geloof ik wel iets op de rekening staan dat dat gehaald was, ik geloof met de vloerisolatie dat ik een
collectiviteitskorting kreeg, maar dat is achteraf. Maar daaraan zie je de prijs is niet helemaal waar je op af gaat.
Wel ongeveer, de richtlijnen. De offerte is natuurlijk wel bindend, maar het kan zijn dat je toch nog iets anders,
bijvoorbeeld een omvormer of meer panelen of een ander type wil.
L: wilt u nog andere energiebesparende maatregelen nemen?
I: Een hybride auto, ik ben er wel voor in voor een electrische auto. Ik heb mijn vrouw al een beetje.. Ik vind ze erg
duur. Maar het voordeel daarvan is als je nu instapt heb je volgens mij nog een tijd lang voordeel. Want ik merk nu
ook, wij hebben nu nog de salderingsregeling en die had je voorheen niet. Dat heeft ook wel meegespeeld met die
aanschaf van de zonnepanelen. Eerst was het zo je betaalde twee dubbeltjes voor je stroom en als je dan terug
leverde kreeg je maar een dubbeltje. Nou dat vond ik vreselijk oneerlijk, daarom heeft het ook eigenlijk een tijd
geduurd dat ik niet met zonnepanelen instapte. Maar dat heeft eigenlijk ook te maken met de terugverdientijd.
Door die salderingregeling. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat mensen dat ook weten. Maar die regeling die
wordt om zeep geholpen, die staat op de helling. Het is nu afgesproken tot 2020 garanderen ze dat. Dat betekent
dat we nog een jaar of 4 hebben te gaan. Des te meer zonnepanelen mensen plaatsen des te meer btw de overheid
misloopt, dat kan niet goed gaan natuurlijk.
Ik heb een hybride auto en die was toen ook wegenbelasting vrij, maar dat was ook inenen ik geloof in 2012 ofzo
toen ging die regeling op de helling. De aanschaf is heel duur van zonnepanelen, elektrische auto’s, worden wel
steeds goedkoper gelukkig. Er komt een model in het najaar van 25.000 euro, denk niet dat ik het koop hoor, maar
ik heb daar wel oren naar.
Voor de rest ook ik weet dat er met warmte, aardwarmte is het niet maar, ter vervanging van je cv ketel.
L: Warmte pomp?
I: Ja, ja, dan denk ik ja. Maar dan heb ik het er met mijn vrouw over, en die zegt dan van… en ik weet ook niet hoe
lang wij hier nog, het is een vreselijk groot huis, voor onze begrippen vind ik het vreselijk groot. Want we
woonden hier met z’n vijven en nu nog samen, dus ja. Als ik heel eerlijk ben zou ik eigenlijk nooit meer willen
verhuizen want ik heb alles zelf opgebouwd. Er is niks meer hoe het origineel was, misschien nog ergens een
stukje van de buitenmuur, maar voor de rest is het helemaal op nieuw, gewoon helemaal zelf verbouwd. Maar om
nou met z’n tweeën in zo’n groot huis te blijven wonen dat weet je ook niet. Maar als ik ergens anders zou gaan
wonen dan begin ik weer van voor af aan, daar heb ik geen behoefte aan.
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L: bent u op de hoogte van het klimaatakkoord in parijs?
I: Ik denk deels, ik wist niet dat het laatste klimaatakkoord in parijs was. Ik weet niet wat het exact inhoud, de
norm is voor 2020 die Nederland absoluut niet gaat halen, dan moeten ze nu alles uit de kast halen willen ze dat
halen.
L: U bent op de hoogte van het aantal KWH dat u verbruikt vertelde u mij net al, kijkt u daar dan altijd naar of kijkt
u naar de prijs?
I: Ik kijk eigenlijk niet naar de prijs, dat interesseert mij eigenlijk niet. Ik kijk mijn zonnepanelen wat die
opwekken, maar niet naar wat ik verbruik. Want ik ben van mening dat ik steeds verder, lampen zijn ook allemaal
energiezuinig, het zijn ledlampen. Ik gebruik heel weinig dus daar kijk ik niet zo naar. En ik zit echt niet te
rekenen, nou moet ik nog zoveel dagen tot ik mijn zonepanelen, tot ze zichzelf terugverdiend hebben. Dat
interesseert me ook niet, ik ga er vanuit dat ze zich na 6 a 6,5 jaar terugverdiend hebben. En ik vind het leuk om te
zien wat ze op een zonnige dag geproduceerd hebben. Dat je daarmee ook bijdraagt aan eigen energie productie?
L: u zegt dat u het ook voor het milieu deels doet, vindt u dat dan ook een taak voor de overheid om dat meer te
stimuleren, dat meer burgers dat doen of vindt u dat meer wat burgers zelf moeten ondernemen?
I: Ik vind dat wel iets voor de overheid, maar ik vind dat misschien ook meer iets voor lokale overheden. De
gemeente Hilversum heeft als doelstelling, in 2050 wil zij energieneutraal zijn. Dus ik ben wel op de hoogte van
wat er een beetje speelt. En dan denk ik de gemeente en die ondersteund ook Hoom als organisatie. De overheid
doet daar ook in, misschien moeten ze daar meer in doen. Omdat ze het streven van 2020, waarvan wij allemaal
denken dat ga je niet halen, gaan ze een eindsprint inzetten, dat moet ook want anders komen ze er helemaal niet
aan. Ze investeren wel in windmolens en windparken maar misschien te weinig voor particulieren. Zo’n regeling
als de saldering vind ik jammer dat ze dat niet garanderen. Maar veel mensen weten er misschien ook wel niet
eens van af. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is, en als ik het goed heb zijn wij de enige in de wereld die dat
hebben, behalve in Amerika daar is een staat die dat ook heeft.
L: heeft u nog dingen waardoor Hoom en de gemeente Hilversum hun communicatie kunnen verbeteren en
waardoor mensen misschien beter bereid zijn om deel te nemen?
I: Ik had tijdens die bijeenkomsten wel wat gerichte vragen, vooral de tweede bijeenkomst. Ik vind dat Hoom dat
heel goed gedaan heeft die informatie avonden. Maar ik vond dat er zo massaal waren er mensen toegestroomd,
iedereen heeft na afloop gerichte vragen en dan kon je bij die terecht of bij die terecht. Ik had nog heel wat
gedetailleerde vragen en toen kwam dat er niet van, omdat het zo druk was. En ik denk, als mensen specifieke
vragen hebben na zo’n avond, waar kun je dan nog terecht? Moet je het op de mail zetten of? Het zou prettig zijn..
nu moet ik eerlijk zeggen, omdat ik gehoorproblemen heb hou ik niet zo van bellen, want misschien versta ik het
niet goed. Dus ik ga liever naar een vergadering toe. Ik had nog wel wat aanvullende vragen, waar ik achteraf nog
wel de antwoorden op heb gekregen via een omweg. Zelfde over die btw. (…)
Ik denk dat er in de informatie, dat daar toch nog wat meer te doen is. Informatie verstrekken.
L: heeft u dan ook een idee hoe dat beter kan, zo’n bijeenkomst bijvoorbeeld dat het zo massaal is?
I: Nou kijk er komen dan vragen uit de zaal. Iedereen heeft zo zijn eigen vragen en het is wel informatief om daar
naar te luisteren. Maar iedereen denkt in zijn eigen huis, en daar heb je lang niet altijd wat aan. Ik had weer mijn
eigen vragen. Dan stelde ik die, ; ja dan moet je naar die toe, en die was toen ook weer in gesprek met twee mensen
al. En dan kom je daar bij staan en dan denk je laat maar zitten hoor. En dan ga je over tot de orde van de dag en
heb ik die offertes opgevraagd, en daarna gaat het draaien. Maar die vragen die je toen had, kwamen niet.. Maar
het is natuurlijk wel een succes dat er zoveel mensen op af komen. Ik geloof elk jaar hebben ze een
informatiebijeenkomst. Ik hoef er nu natuurlijk niet meer naar toe te gaan. Maar als ik achteraf hoorde, ze doen
alsof het een heel succes is, maar ik vond dat een beetje.. de eerste keer waren er geloof ik 8 huiseigenaren die
lieten zonnepanelen doen, de tweede keer waren dat denk ik wat minder. En als ik dan zie hoeveel mensen er
waren, denk ik nou er zijn niet veel die tot actie over zijn gegaan. Die indruk kreeg ik. Misschien moeten ze daar
ook wat meer reclame voor gaan maken: ‘er zijn u zoveel mensen voorgegaan’. Dan kunnen ze natuurlijk ook
denken van nou dat is ook niet veel, dat kan ook. Maar waarom doen die mensen dat, waarom.. misschien trekt dat
jou ook over de streep. Maakt bijvoorbeeld de ligging van je woning iets uit? Maar dat maakt helemaal niet zoveel
uit. Dat weten veel mensen niet.
…
Wat misschien ook van belang is is achteraf, hoe hou je het up-to-date? Misschien is dat ook nog wel iets. Ik zou
het wel willen weten van Hoom, als er bijvoorbeeld een eenvoudige maatregel met mijn huidige zonnepanelen, dat
moet je eigenlijk aanpassen want we zijn zoveel verder. Bijvoorbeeld over 5 jaar daarmee haal je er een hoger
rendement uit. Dan hoop ik dat Hoom dat tegen die tijd gaat informeren aan de mensen, en als dat dan niet teveel
kost. Bijvoorbeeld voor een hoger rendement moet je een andere omvormer hebben.
L: Bent u na die tweede of eerste informatie bijeenkomst, heeft Hoom u toen ook benaderd of u ook mee wilde
doen?
I: Ik heb aangegeven dat ik wel interesse had en waarvoor ik dan interesse had. Ik geloof dat je dat moest
aangeven en dan moet je ook concreet aangeven wat je wil. Hoeveel zonnepanelen je wilt en wat voor vermogen
etc. En daarna zijn ze komen kijken. Oh nee zo was het, waar ben je in geinteresseerd? Toen ben ik gebeld, en toen
hebben we een afspraak gemaakt en toen is er iemand komen kijken wat goed zou zijn om uit te voeren.
..
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Toen zijn we naar het dak gaan kijken. Verder op liggen er 12 en dat vond ik wel een mooi gezicht, als je dak
gewoon vol ligt. En niet een rijtje van 9 of 6. Ik koos er in eerste instantie voor negen, maar in iedergeval kwam er
iemand langs om te kijken. Dat was wel goed, het wordt persoonlijk besproken, maar ik vond dat er op dat
moment wat meer informatie overdacht had kunnen wezen. Op dat moment heb je dan contact met Hoom,
misschien had ik dan de vragen die ik op de informatie avond niet heb kunnen stellen, had ik die dan moeten
stellen. Maar er zijn ook dingen die je niet weet, en daar kom je dan achteraf achter. Ik had ook het idee dat zij een
soort checklist moeten hebben, hij had wel iets hoor, van alles dat besproken moet worden. Maar ik weet 100%
zeker dat over die meter die niet die zonne-energie registreerde, dat is niet aan de orde geweest. Maar gelukkig is
dat wel op zn pootjes terecht gekomen. Want waar heb je het over, het ging tenslotte om 60 euro. Maar goed het is
toch leuk meegenomen. Maar eigenlijk geef ik als ik zo het hele.. ik heb wel veel commentaar hoor, en misschien
ligt daar de nadruk op, maar eigenlijk geef ik het hele gebeuren van Hoom als ik dat in een rapport cijfer zou
moeten uitdrukken een 8 of 8.5. Zo tevreden ben ik er toch ook wel weer over.

Interview 3- 30 maart 2016
L: U zegt net u heeft alleen de standaard besparingsmaatregelen genomen, welke waren deze, kunt u deze nog een
keer herhalen?
I: Nou die zitten dus standaard in het huis, ik bedoel ik zou het niet weten.
L: U heeft wel spouwmuurisolatie?
I: dat zit er allemaal in ja.
L: Heeft u dat zelf er in laten zetten?
I: nee dat was allemaal al.
L: En dubbel glas?
I: Dubbel glas, ja dat is goed van u. Toen we er in kwamen, 20/19 jaar geleden, toen was het enkel glas op sommige
dingen na, wij hebben zowel boven als beneden overal dubbel glas genomen en boven in de koepel zelfs
zonnewerend dubbel glas.
L: Oké, en wanneer heeft u dat gedaan?
I: Poeh, ik denk een jaar of 14 geleden. (tegen vrouw) Kit, dat dubbel glas is toch al een jaar of 14 geleden?
V: Zoiets, ik denk we woonden er toen een paar jaar dus volgens mij wel.
L: Oké en waarom heeft u dat destijds gedaan?
I: Er waren twee dingen, er waren dus ruiten die een bepaalde laag hadden, dat ik denk van nou dat is niet
helemaal in orde, met andere woorden het lekt heel anders. Dat waren deze ruiten, die waren wel dubbel glas. En
toen heb ik eigenlijk alles dubbel glas genomen. Inverband met dat het gewoon beter was. Dus dat was inderdaad
een soort energiebesparing, tussen twee haakjes.
L: Dus dat u dan bespaart op uw energierekening of comfort?
I: Daar heb ik dus niet, dat was het dus niet eigenlijk. Om eerlijk de waarheid te zeggen,was ik daar toen niet mee
bezig. We doen er gewoon dubbel glas in, het was beter.
L: Oké, is dat de laatste energiebesparende maatregel geweest?
I: Zo ver ik weet wel.
L: Waarom heeft u, heeft u in de afgelopen 14 jaar nog andere dingen in uw woning veranderd waar eventueel
energiebesparende maatregelen bij hadden..
I: Tsja, wij hebben dus het dak, het is plat dak hier, en daar is inplaats van drie centimeter, is daar 5 centimeter
tussen gekomen. Dat isoleert beter en nu heb ik minder last van warmte. Ik moet wel zeggen, wij hebben een
slaapkamer met een plat dak, nou dat is zomers heavy hoor. Daar heb ik dus ook een airco, die ik alleen eigenlijk,
nee normaal bijna niet gebruik, maar wel als het zo boven de 26/27 graden wordt. Dus dat zijn eigenlijk de
dingen..
L: Dus u houdt eigenlijk de warmte tegen in plaats van?
I: Nou nee, ’s ochtends zet ik wel eventjes de boel open, het moet wel even doorluchten. We hebben een speciale
wand die de lucht van binnen naar buiten trekt. Inverband met de lucht en de ventilatie.
Want ik vind, ik weet niet of u het gehoord hebt, maar ik vind deze woningen vochtig. Wie dat niet zegt die wil dat
misschien niet weten, maar wij hebben echt vocht opnemers hier. U ziet ze niet maar ze zitten er wel.
L: Waarom heeft u geen energiebesparende, waarom vind u dat niet nodig
I: Nou, a. ik heb er wel overna gedacht in het begin. Maar ik dacht ik wacht even tot dat behoorlijk op de rit zit. En
waarvoor dacht ik dat ik dacht als er meerdere mensen mee gaan doen wordt dat alleen maar goedkoper. Je krijgt
ook in het begin de kinderziektes, die in de isolatie zit. Dat heb ik dus wel gehoord, dat mensen bepaalde dingen
aangeschaft hebben die van een bepaalde makeladij waren. Die dus a. dat ze niet helemaal goed werkten en dat de
importeur failliet ging. Toen op een gegeven moment, ja kwam ik op een moment, in 2003 heb ik mij
gepensioneerd. Ben ik gestopt met werken. En, ja, dan zijn de inkomsten die vallen dan helemaal weg om het zo
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maar te zeggen. Drie jaar daarna krijg je dan AOW, maar dat moet je dan lijfrente, dat is helemaal prima. Maar op
den duur wordt dat, naja, ik heb dat niet tot 90 of 85 afgesloten. Want ik denk als je daarvoor gaat hemelen dan
heb je daar niks aan. Maar op een gegeven moment wordt dat wel minder. En ik vind die 5000 euro die ik dan in
het huis stop, wat na 10 jaar pas rendabel is, als het helemaal goed gaat he, dan moet het helemaal goed gaan. Dan
moet je geen narigheid krijgen of wat dan ook, dan heb je het na 10 jaar er uit. Nou mijn vrouw is dan bijna 85, ik
denk dat wij dan naar een doorstroming woning gaan. Toen dacht ik nee die 4000-5000 euro die dat kost, die
maak ik wel aan andere dingen op.
L: Dus u vindt de kosten eigenlijk niet opwegen tegen de baten voor u?
I: Nou dat vind ik, maar dat is ook vanwege mijn leeftijd, ik moet zeggen als ik 65 had geweest dan had ik het zeker
laten doen. Dan had ik zeker zonnecolectoren genomen, absoluut.
L: Oké, en zou u dat dan ook via Hoom doen of zou u dat dan zelfstandig willen opnemen?
I: Nou, ik zou even kijken bij diverse dingen en even googlen hoe of wat het gaat kosten, en ik zou ook zeker
informatie nemen bij mensen die zo’n soortgelijke woning hebben, hoe zij het ervaren. Die dat zegmaar al twee of
drie jaar hebben, dan kan je dus wat zeggen. Als je het 6 maanden hebt dan is dat moeilijk denk ik.
L: Dus het komt voor u eigenlijk een beetje op het verkeerde moment?
V: Ja 10 jaar geleden toen was dat nog niet hoor.
I: En dan moet ik zeggen dat ik het niet mooi vind.
V: Nee ik vind het vreselijk.
I: Ik vind het afschuwlijk. Die huizen zijn dan heel mooi en dan zijn er van die dingen, oké ik begrijp daar kijk je op
een gegeven moment door heen. Maar mooi vind ik het niet. Dat wil niet zeggen dat ik, ik vind het functionele
belangrijker als het mooie hoor maar, dat wil ik er wel aan toevoegen.
L: Oké, want er zijn nu ook van die zwarte panelen ipv. die hele felle blauwe. Vindt u dat dan beter of is dat nog
steeds niet mooi?
V: Nee dan heb je nog die vlakken. Zulke daken dat verpest het gewoon, ik vind zulke pannen mooier als die
vlakken overal.
I: Maar dat is een ander aspect he. Dat is niet zwaarwegend.
L: Terugkomend op het dubbel glas wat u heeft laten inzetten. Wat voor ervaringen heeft u daar mee?
I: Tsja wat voor ervaringen heb ik er mee.
L: Bent u achteraf blij dat u het gedaan heeft?
I: Absoluut, beneden was het al, alleen boven was het niet en aan de voorkant was het niet. Dat vond ik eigenlijk,
tsja, ik weet niet hoever de in 1977 waren, maar het is natuurlijk een zuivere besparing geweest vanhet bouwen
dat ze het boven niet gedaan hebben. Want verhoudingsgewijs, in verhouding met wat het huis kost, kost het maar
een peanut meer om daar dubbel glas in te zetten. Ik zeg het nogmaals ik heb zonnewerend genomen daar boven
in omdat daar bovenin die koepel als daar de hele dag de zon op zit te schijnen.
L: Stelt u zich voor u zou wel mee willen doen aan zo’n collectieve regeling van Hoom, wat vindt u dan belangrijk
in zo’n traject?
I: Hoe bedoel je. Het gaat zuiver om energiebesparing. Iemand die zegt ik doe het voor het milieu. Ik vind het
allemaal prachtig maar men denkt allemaal aan hun portemmonnee hoor. Er zijn maar weinigen die echte
milieufreaken zijn, tenminste dat vermoed ik. Ik spreek alleen voor mezelf.
L: Wat vindt u belangrijk in zo’n traject, wilt u bijvoorbeeld echt begeleiding daarin of zegt u ik kan het allemaal
zelf wel uitzoeken?
I: Het is tweeledig, ik zou het zelf willen uitzoeken en bij mensen die dat al gedaan hebben en mocht ik dan
denken, het is niet volledig wat ik wil weten dan zou ik zeker dat ander met die mensen gaan kijken. Ik bedoel dus
wat het kost, het geld wat het kost, ik geloof dat het 200 euro kost, maar dat zou ik tegenover de 5000 euro die het
gaat kosten zou ik het absoluut voor over hebben.
L: U benoemde net al een aantal belemmeringen die u tegenhouden, zijn er dan nog andere belemmeringen?
I: Je zou kunnen zeggen, ik vind het niet mooi, maar dat vind ik geen belemmering. Ik zou het niet weten. Ik weet
niet hoe andere mensen daar over denken. In deze rij heeft geloof ik een mannetje of vier het. Nummer 43 geloof
ik die meneer heeft het wel laten doen.
V: Maar het valt me op dat veel oudere mensen hier voor in weet je wel, dat die het niet hebben, die ouderen.
I: Dat kan natuurlijk ook een, dat ze zeggen he, het gaat me te veel geld kosten.
V: Ja dat geloof ik daar niet zo, maar goed. Misschien denken ze wel dat het niet terug verdient. Ik bedoel dat het
niet rendabel is binnen een paar jaar.
I: Ja hoe ouder je wordt, ik denk dat mensen die zeker al 80 zijn die denken (*schud nee*). Dus wij zijn een tussen
geval.
L: Ja dus het is voor u nog afwegen wat u doet.
I: Ja en je moet natuurlijk ook rekenen, zo’n huis heeft ook onderhoud nodig. Dat is bijvoorbeeld een bepaalde
schilderslkus die moet gedaan worden. Want die moet je wel laten doen en onderhoud van je huis. En dat vind ik
dus veel belangrijker als die zonnepanelen.
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L: U noemde het net al, hoe belangrijk vindt u het milieu aspect daar in?
I: Ja dat speelt natuurlijk wel een rol. Maar als ik zie, dat is misshcien heel gek maar zie ik hier een auto van de
post, een oude dan, en die stookt me toch een partij dieseltroep uit. Ik denk dat het veel belangrijker is dat dat
afgeschaft wordt dan, tenminste ik heb er niet zoveel verstand van maar met mijn boerenverstand.
L: Dus u zegt eigenlijk dat andere dingen eerst aangepakt moeten worden. Door wie zou dat dan moeten
gebeuren?
I: Ja, aan de andere kant begrijp ik wel als men op termijn al de huizen aanpakt en je plaatst zoveel mogelijk
zonnepanelen, dan zal dat natuurlijk wel in milieu schelen daar ben ik van overtuigd. Maar wat zijn dan de
grootste milieu vervuilers. Weet u dat?
L: Ik denk vooral de grootste industrieën.
I: Dan zijn wij een peanut. Ik fietste vroeger wel langs de amstel, dan heb je daar zo’n soort teerfabriek staan bij
Uithoorn. Als je daar langs rijdt de stank alleen al.
L: Vind u dat een taak voor de overheid om die milieuvervuiling aan te pakken of vindt u dat een taak voor de
burgers zelf?
I: Ja zeker, maar ik begrijp wel, als die burgers daar een beetje in mee kunnen participeren dan is dat een goed iets.
Maar laten we eerlijk zijn, kort gezegd is het misschien kort door de bocht, pure business.
L: Hoe bedoelt u dat?
I: Nou ik bedoel, die mensen die voor het milieu, die mij willen helpen onderzoeken, a verdienen die er aan en die
hebben weer connecties met degene die de zonnepanelen doet. De een geeft de ander weer een hand, zo gaat dat.
Ik bedoel het is ook een soort handel.
I: Wat wij natuurlijk welk, ik heb wel dus toen een op dat moment een van de beste HR ketels die er was. Dat is ook
milieu besparing en ook weer (*maakt geld bewegig*) zo eerlijk ben ik wel, want die puur voor het milieu gaat heb
ik zo mijn bedenkingen bij. Het is altijd tweeledig. Eerst komt het geld, en dan als tweede komt het milieu. Ik weet
niet hoe u het bij anderen ervaart?
L: Nee maar dat zie je toch wel vaak, het is mooi voor het milieu maar de drijfveer is meestal geld of comfort.
L: Heeft u vorig jaar ook een flyer of uitnodiging gekregen van Hoom?
I: Ja klopt en in eerste instantie heb ik daarop gereageerd. En later heb ik een via een e-mailtje het keurig afgezegd.
Toen heb ik nog iemand gehad, ook ong van het bedrijf. Er zijn hier personen geweest die hebben alles opgemeten
en toen gingen ze zeggen wat het ging kosten. Zo doende wist ik dus ongeveer de prijs, en toen dacht ik geloof het
wel. Ik heb wel eerst gevraagd om een prijs, want ik dacht als ik het zo af zeg dan weet ik niks.
L: Waren dat mensen van Hoom of anderen?
I: Het was een bedrijf, en als ik het goed heb een bedrijf met een geel opschrift. Daarna na twee maanden hebben
ze nog een keer een berichtje gestuurd. Het is natuurlijk zuiver business.
L: Kwam dat voort uit die flyer die door de bus had gekregen?
I: Ik weet niet, wij kregen op gegeven moment een aanschrijven of wij daar geinteresseerd in waren. Net zoals met
u, ik laat u ook komen, dan weet ik ongeveer wat uw beweegredenen zijn.
L: Bent u op de hoogte van de KWH dat u verbruikt of kijkt u alleen naar de prijs die u moet betalen per maand?
I: Nou je krijgt dus een afrekening en daar staat dus wat je aan gas en aan electra verbruikt. Wat ik wel elk jaar
doe, daar ben ik dus wel heel sterk in, tenminste sterk in. Als het even moet, ik zit er helemaal niet mee om te
veranderen, ik ben al drie keer veranderd. Het levert mij gewoon geld op. Ik wacht ook, en ik ben ook lid van de
consumentenbond. En daar gaan we weer, de consumentenbond zegt dan moet u dit doen, maar ze verdienen, ook
de consumentenbond, vraagt aan elk iemand die dus mee doet 50 euro. Al die mensen die u via de e-mail
benaderen dat ze een uitstekend bod hebben, kan ook wel, maar zij verdien daar geld aan. Dan stap ik over. Je
krijgt een overzicht van wat je per kwh en per kuub gas moet betalen, dat krijg je, maar je kan natuurlijk ook dat
jaar meer verbruiken, en als je meer verbruikt dan worden je kosten hoger. Dus je hebt wel een bepaalde prijs je
afspreekt met je leverancier. De nederlandse energiemaatschappij kwam er dan weer het beste uit, en dan neem ik
die. Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad. Ik sluit het altijd af voor één jaar. Het overstappen kost niets. Dus
ik weet wel wat het kost. Maar we gaan niet, tsja hoe moet ik dit nu zeggen ik vind het een beetje moeilijk.. We zijn
dus wel eens bij mensen, dan hebben wij het koud dan heb je het gouwer koud. Dus wij zitten ’s avonds 20 en dan
gaat ie naar 21 toe. En dan zitten er mensen die zitten in de kou dan, en dan denk ik of ze trekken een trui aan en
dat vind ik prima. Maar ik heb daar geen trek in. Ik ben 75 sorry, we zetten gewoon de kachel even hoger. Niet
extreem, hoger dan 21 komt ie niet, ja of het moet kraken dat het vriest.
L: Dus comfort vindt u wel belangrijk.
I: Ja. Laat ik het anders zeggen, er zijn mensen die willen het wel maar die zeggen van, ja maar dan houden we
geen geld over. Dan denk ik kort gezegd: ik leef wel met mijn kinderen maar niet voor mijn kinderen. Er zijn
mensen die zeggen ja we moeten wat achterlaten. Nou dan zeg ik wij maken zo veel mogelijk in onszelf op.
L: Bent u op de hoogt van het klimaatakkoord in Parijs?
I: Daar heb ik wel via de media over gehoord. Maar wat er nou precies.. men wil zo veel mogelijk de uitstoot
terugbrengen. En ook natuurlijk in die landen waar moeilijk dat te realiseren is omdat die amper te eten hebben.
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Dus ik kan mij voorstellen dat die de uitstoot wel belangrijk vinden, maar als je niets te eten hebt, ja sorry. Maar ik
vind het wel een heel goed iets.
L: Wat vindt u er van dat de gemeente Hilversum het initiatief neemt om de collectieve projecten op te zetten? Is
dit een taak van de gemeente?
I: Ik vind dat uitstekend. Ik weet niet of dat helemaal financieel haalbaar is maar het zou natuurlijk fantastisch zijn.
Interview 4 – 30 maart 2016
L: Welke energiebesparende maatregelen heeft u genomen?
I: Oh ik heb een lijstje gemaakt van wat er gebeurd is afgelopen jaren, ik dacht ik zet alles maar even op een rij. Ik
heb drie klap ramen die dingen die daar boven zitten, dat noemen ze een tuinraam. Dat waren vroeger van die
hele oude van dat plexiglas, die zijn toen vervangen door nieuw met dubbelglas. De laatste twee zijn er toen
uitgegaan twee jaar geleden, toen had je die korting van de BTW. Ik dacht nou ik sla ze er gelijk uit, en doe ik twee
nieuwe plaatsen. Dan doe ik van die super dunne isolatieglazen er in. De CV ketel is een tijd geleden vernieuwd,
daar zat nog de oude originele in, dat verschilt werkelijk 30% met het gas. De eerste is er toen in ’77 ingezet toen
het pand opgeleverd werd en ik ben hier komen wonen in ’89 en ik heb denk ik 8 jaar geleden de nieuwe ketel er
in gezet. Dat scheelde enorm. Beneden hebben wij alles dubbelglas gezet. Dat heb ik voor een groot deel zelf
gedaan met een goeie vriend. Deze panden zijn allemaal opgeleverd met flinterdun enkelglas. Nou als je hier ‘s
winters zat, je zat gewoon met een bevroren rug hier. En het laatste dubbelglas hebben we er vorig jaar ingezet
toen Hoom, voor de winter optrad. En het scheelt inderdaad, het is een stuk aangenamer geworden. Recentelijk,
dat was vorige week, toen hebben we deze vloer er zelf ingezet. Die is net klaar. De vorige eigenaar had heel dun
parket iets van een millimeter of 8 op de betonvloer gelijmd, nou dan krijg je een soort van omgekeerde centrale
verwarming in de winter, die betonvloer wordt koud dat gaat door een dun laagje hout heen. Ik dacht ik ben met
pensioen, dus ik rag de hele boel er uit. Isolatie aangebracht, massieve parketvloer er op gelegd en ik merk nu al
dat het een stuk lekkerder is. Dat aangebracht en even kijken hoor.. op zolder heb ik een aantal van die cv
leidingen met van dat schuim omhult. Al heel snel overal spaarlampen ingedraaid, toen ze net op de markt
kwamen heb ik ze gelijk overal er in gezet. Die gaan ook honderd jaar mee zo’n beetje. En nu elke spaarlamp die
kapot gaat vervang ik door een ledlamp. Het scheelt qua stroom niet zo heel veel maar ze gaan nog langer mee. En
het enige wat ik nog volgend jaar ga doen is bodem isolatie onder de kruipruimte. Dat is een deel van die vloer is
koud omdat er natuurlijk vocht in de lucht zit, dan is een van de manieren om de vloer beneden, het zand, af te
dekken met een dikke laag folie en nog eens te kijken of je de onderkant van die vloer met tempex platen kunt
bekleden. Dat is nog niets wat ik uit moet zoeken of dat lonend is. Niet zo zeer lonend in geld, maar of het de
moeite is. Het is best een ruimte om in te werken, het is met elkaar 50 vierkante meter dus dan ben je toch wel
even zoet. Dat zijn de maatregelen die wij hebben genomen. En verder aan de voorkant, die witte planken heb je
misschien al gezien, dat heb ik twee jaar geleden open gebroken, toen was het hout verrot. En een deel van de
balken bleek ingerot te zijn. Er was gezegd er zit isolatie achter, maar dat waren van die flinterdunne tempex
plaatjes die ze denk ik over hadden gehouden aan kartonverpakkingen en uitgezakte snippertjes glaswol wat
vochtig was en dan uit gaat lubberen. Dus dat heb ik helemaal weggehaald en van dat dikke, 5/6 centimeter dikke,
het lijkt van dat purschuim op aluminiumfolie er in gezet, alle kieren afgedekt, een deel van de draagbalk
vernieuwd en toen redcederhout er tegen aan. Dus dat kan ook weer honderd jaar mee. Dus dat is zo’n beetje wat
er de afgelopen tien jaar vertimmert is aan isolatiemateriaal.
L: En u zegt, u heeft de vloer als laatste aangepakt, wat was uw motivatie om dit te doen?
I: Om het als laatste of om het te doen?
L: Om het aan te pakken.
I: Omdat die vloer altijd koud bleef, er gaat toch vooral winters heel veel… ja je zit toch met een koude vloer altijd.
Dus je zit altijd met warme sokken, pantoffels aan van die dikke sloffen. Vorig jaar heb ik gewerkt, ik heb nu 44
jaar gewerkt en nu ben ik met pensioen, ik dacht dat is het eerste wat ik ga doen hier. De hele zooi er uit slopen, de
hal leeg, de keuken leeg, dit leeg, alles er uit gehaald. En toen met de weinig ruimte die je nog hebt, je kan
natuurlijk niet eindeloos de hoogte in, want je zit natuurlijk met die keuken en de deur, toen dit er in en vorige
week klaar. De meubels staan er net drie dagen in, daarom kon je ook niet vorige week komen. Maar het had
vooral te maken met de tijdsinvestering. Alles inpakken, schoonmaken, breken en bouwen dan ben je toch gouw
een week of 4 bezig en als je dan nog werkt, je gaat niet snel vier werken vakantie opnemen om de vloer te
vervangen. En laten doen, dat is toch een verhaal, dat is en blijft kostbaar natuurlijk, dan komt er nog een hoop
geld bij.
L: Dus u heeft alles zelf gedaan?
I: Ja met een goede vriend en die betaal ik dan wel. Hout sowieso dat schaf je bij een bedrijf aan, maar al het
arbeidsloon wordt dan aanzienlijk minder. BTW heb je dan niet. En het maakt het ook makkelijker, je kunt het op
je gemak goed doen.
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L: Dus u doet het eigenlijk liever zelf dan dat het uitbesteed?
I: Wat ik zelf kan doen dat doe ik zoveel mogelijk zelf. En dat is vaak toch een zaak van financiën omdat als je
dingen laat doen, ja het arbeidsloon is stevig in Nederland bruto en natuurlijk over het geheel komt ook nog een
aardig bedrag aan BTW, want dat komt boven op het uurloon. Dat merkte ik toen ik die twee kantelramen liet
vervangen, toen zijn ze een dag bezig geweest met twee man. Het was in een tijd dat met die crisis toen hadden ze
die btw verlaagd naar 6%. Dat scheelt op twee kantelramen scheelt je dat bijna 400 euro. Ik denk ja, dat is
makkelijk verdient. En dan gelijk twee vliegen in een klap, op zo’n dak ga ik niet lopen rommelen. En het scheelt in
btw bijna 400 en het wordt top professioneel gedaan. Dus daar zit ook een deel van het verhaal, van zoveel
mogelijk doen, het scheelt gewoon geld.
L: U wilt in de toekomst nog uw kruipruimte isoleren..
I: Ja ik wil dit jaar even uitzoeken hoe dat moet en of dat ook echt de moeite loont. Je kan het laten doen met van
die Tonson dekens, maar dat is voor dit pand 1600-1700-1800 euro kom je op uit. Ik denk ‘Jezus wat een bak geld’.
Dan denk ik dat afdekken van de grond kun je zelf doen, dat is een kwestie van ik weet niet hoeveel
vierkantemeters dik folie halen en dat op je gemak uitrollen. Ja het is een smerige klus, maar goed daar heb je een
douche voor. En dan kijken of je dan heel simpel nog iets kunt bedenken om met tempexplaten het plafond (van de
vloer) af te dekken. Het is marginaal geïsoleerd toen der tijd, dus de laag die ik aan wil brengen zullen drie vier
centimeter dikke tempex platen zijn. Moet ik even kijken hoe ik dat moet doen, vastkitten of met houdertjes
vastmaken. En dan ben je hier uitgeïsoleerd. Dat is het zo’n beetje. Kijk de gevels daar zit als het goed is glaswol in,
dat is ooit gezegd, maar ja dat zit er nu vanaf ’77 in 40 jaar. Dat gaat ook zijn kracht verliezen. Er komt vocht in,
dus ik denk dat daar de isolatiewaarde wel wat schraal is. Maar we hebben het wel eens gehad over dat inspuiten
met die korreltjes waar Hoom ook voor staat. Maar het punt is als er al isolatie in zit, de restanten glaswol, dan
komen die korreltjes ook niet zo ver want die blijven gewoon hangen in het glaswol. Als het kon zou ik zeggen,
spuit die hele rommel maar vol. Hier zit je ook met restantjes. Dus dat schiet niet echt hard op, tenzij je zegt ik ga
al het metselwerk slopen, maar dat wordt een hele dure. Daar heb ik geen zin in. Je zit ergens tussen twee huizen
in, je kunt moeilijk zeggen met de buren, sorry jongens ik zaag de boel er even uit. Dan is ook gelijk heel het
verband er uit. Daar zit weinig in.
Op de eerste verdieping stook ik eigenlijk nooit. Ik ben niet zo’n warmte liefhebber. Ik vind zonnewarmte heerlijk
maar ik vind stookwarmte niet zo lekker. Boven is overal enkelglas, maar zomers en winters slaap ik altijd met de
ramen open. Met de zon op de achterkant is het zo 20 graden dus ik denk ja kinderen zijn de deur uit dus dat hoeft
ook niet meer. En de zolder is een klein beetje opslag dus ik heb verder geen behoefte aan om dat helemaal te
verwarmen. Dus dat houdt je verbruik ook vrij laag met gas. Ik hoorde iemand van Hoom zeggen, ja we hebben
een zwaar isolatie programma gedraaid en daarbij iemands verbruik teruggedraaid naar 1500m 3, toen zei ik ‘god
ik ben in geen tien jaar boven de 1000m3 uitgekomen.
L: Oh echt?
I: Ja ik zit zo rond de 950. 750 is mijn laagste. Mijn hoogste verbruik is 950, dat hangt ook een beetje van de winter
af. Daar schommel ik zo’n beetje tussen de laatste 5 jaar. En kWh zit heel stabiel zo’n beetje tussen de 880, 890,
950 kWh. Daar zit het hele jaar verbruik op, dus dat is ook niet, ik zou ook niet zo heel gouw weten hoe je dat nog
omlaag moet drukken. En het scheelt want je leeft met een persoon, en voor de verwarming maakt dat niet zoveel
uit. Maar goed voor de was scheelt dat, minder douchen. Drogen doe ik veel buiten, als de zon schijnt droogrek
buiten ‘hup’. Dat scheelt ook nog wel. Maar ik denk dat dit een beetje met de huidige stand van zaken haalbaar is.
En ik ben heel benieuwd nu die nieuwe vloer er in ligt, of dat ook in gas gaat schelen.
L: U heeft al uw maatregelen zelf genomen en niet collectief met een besparingscollectief van de gemeente?
I: Nee. Ik heb de meeste maatregelen al jaren geleden genomen, alleen de vloer hebben we dit jaar gedaan. En
buiten kant isolatie hebben we vorig jaar genomen. Dat zat niet bij een collectief inbegrepen, dat is gewoon ja het
verfwerk was rot, het houtwerk was rot. En ja wat de gemeente deed dat was dan zegmaar een soort van renteloze
lening kon je dan krijgen. Ja ook tot een bepaalde inkomensgrens, ik dacht daar sta ik toch boven, dus daar schoot
ik niets mee op. En daar komt ook bij, ja renteloos, de gemeente Hilversum leent ook renteloos dus dat maakt niet
zo heel veel uit. Ik denk dat als je het zelf doet dat je dan op arbeidsloon en btw bespaart, financieel zit daar
gewoon de verdienste. Zelf zou ik groot voorstander zijn als de overheid echt, rijk provincie gemeente, echt willen
stimuleren. Ik denk alle installatie maatregelen, ketel, dubbelglas, ook voor bedrijven maar ook vooral
particulieren. Maak het of vrij van btw of zet de btw terug naar 6%. Want het is zo’n hap geld, als je nog een keer
21% moet betalen over je materiaalkosten maar ook over je arbeidsloon. In arbeidsloon zitten al een hele boel
premies verwerkt en dan gaat daar nog eens een keer 21% over. Dan denk ik ‘goddomme’. Dat loopt op, dat loopt
enorm op. Als je echt mensen wilt lokken, dan denk ik ja die renteloze lening laat maar zitten want je betaalt
tegenwoordig niks meer voor rente. En voor de gemeente Hilversum is het in wezen doorgeven van geld wat ze
zelf ook kosteloos lenen. Dan denk ik, ja knikker die btw omlaag naar 6%. En je trekt ook extra werk en dat levert
de staat ook weer extra op met premies. Ik vind dat wel eens een verkeerde vorm van zuinigheid, ik denk daar
zouden we goed kunnen sturen.
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L: u neemt eigenlijk maar een klein beetje stroom af, heeft u wel eens nagedacht over energie opwekkende
maatregelen?
I: Ja ik heb iemand van Hoom hier gehad, die is ook binnen geweest. En er is zo’n verkoper geweest van zonneenergie. Hij schrok zich als eerste lam van hoe weinig stroomverbruik er was, zo van hoe doe je dat. Financieel
levert het weinig op. Gekeken naar de praktijk, ik zit hier tussen aan de achterkant pal op het oosten en daar zit ik
precies tussen twee grote dakkapellen in. Daar staat vanaf een uur of 12 slagschaduw van die dakkapel over dit
stuk dak heen dus dat schiet niet op. En de voorkant staat een hele grote berkenboom en die schaduw schuift ook
over het dak. En dan loopt het effect van die zonnecellen hard naar beneden. Dus toen heb ik gezegd, van naja, nu
hebben we allebei geconstateerd het feit dat je heel laag rendement hebt door de slagschaduw van de dakkapel en
de grote berkenboom en je verbruik wat onder de 1000 kWh zit, dat zet niet echt zoden aan de dijk. Dat is een hele
kapitale investering voor.. wat levert het op, in geld bijna niks en qua energie ook heel weinig. Wat ik ook
ingewikkeld vind is de overheid, je zit vaak met een overschot aan energie, ja inleveren is niks mis mee. Maar dan
moet je er aan de andere kant btw over betalen, ik denk jongens kom op. Zeg gewoon ik gooi het terug in de lijn en
ik verreken het met je kWh verbruik. En dan ingewikkeld doen met toeslagen en btw er overheen. Maar als ik een
vrij dak had gehad, op het zuidwesten dan had ik hem zeker volgehangen met collectoren. Ik ga die grote
berkenboom ook niet omhakken.
L: U was dus op de hoogte van Hoom.
I: Ja ik ben op de eerste bijeenkomst geweest.
L: Oké en wanneer was die bijeenkomst?
I: Dat was de allereerste bijeenkomst die toen gegeven werd. Volgens mij was het ergens vorig jaar. Ik ben geloof
ik twee keer geweest en een keer is die man nog een keer aan de deur geweest. En die heeft toen staan kijken over
die zonnecollectoren. Dat was nog een ding van is daar iets mee te doen en mee te halen. En toen is er een heleboel
doorgelopen. Ja ik gebruik de droger bijna nooit, ik heb geen vaatwasmachine, er lopen geen kinderen meer rond,
je hebt geen dochters meer die elke dag de was doet dus ja. Ook overal led en spaarlampen in dus daar valt ook
niets meer te halen. Geen kinderen die op alle kamers radiatoren en lichten aanhebben. Dan wordt het zei ze, dat
schiet echt niet op. Je kan het doen, maar met die boom in de voortuin en tussen die twee daken wordt het niet
veel.
L: Wat vond u van die bijeenkomsten zelf?
I: Ik vond ze heel helder. Ik vond het leuk dat er werd gewerkt met praktijkvoorbeelden uit de wijk. Dat werd
uitgesplitst naar wat leveren de maatregelen op. Wat levert een nieuwe CV ketel op, dubbelglas al dat soort
dingen. Helemaal per stuk uitgewerkt. Ook de kostenplaat, wat kost het en wat levert het op. De rekeningen er bij.
Dit kost zoveel, los van comfort en gemak, want dat laat zich natuurlijk moeilijk in geld uitdrukken. Dus dat werd
heel systematisch weergegeven dus je kon per thema kijken van wat loont voor mij echt de moeite, of voor je gezin
of voor je huishouden. En dat je dan door collectief inkopen nog korting kon krijgen, nou ik denk dat spreekt altijd
aan. Vanaf dan zie ik overal zonnecollectoren verschijnen en ook een aantal verbouwingen gingen toen lopen. En
voor de reclame hadden ze dozen met van die ledverlichting gedaan. Ik heb er eentje meegenomen en ik dacht zo
dit is lekker spul zeg, je doet hem aan en hij doet het gelijk. Je hoeft niet te wachten. Dus dat heeft de omslag
gemaakt, dus hier ga ik ook elke lamp die kapot gaat die wordt gelijk vervangen door een Ledlamp. Ja hier niet, dat
is het enige en ja de WC ook niet, dat is waar je denkt van ja, een lamp voor 20 euro dat schiet niet op. En dat werd
systematisch terug gebracht naar het woontype hier. Geen getheoretiseer van ja we hebben een theoretisch huis.
Het waren gewoon een paar van die proeven hier in de wijk. En natuurlijk ook benadrukken, dat blijft een lastig
thema, je gedrag als consument. Hoe ga je met je energie en hoe ga je met je spullen om? En ze hebben het hier
denk ik heel terecht op de technische aspecten gehad, isolatie, dubbelglas, afdichten van schoorstenen, dat vond ik
wel een beetje ver gaan, want ja ik dacht je verliest geen energie in de openhaard. Dat kun je zelf ook wel een
beetje afdichten als je niet stookt. Dus dat vond ik goed dat het heel systematisch werd neergezet, goeie
kostenberekening er bij. Deze waren ook heel realistisch, niet een berekening waar gouden bergen beloofd
worden. Die kennen we wel en dan dit valt tegen dat valt tegen, noem maar op. Realistisch en ik merk ook door
een paar voorbeeld projecten uit de wijk dan denk ik ook van ja hoekhuis, hoe zit het met je eigen huis hoe staat
dat. En wat heel goed is dat je terplekke vragen kon stellen. Je zit toch vaak met heel veel vragen en omdat het
denk ik losgekoppeld is van, kijk je kan ook vragen stellen aan een commercieel adviseur die daar staat die gaat
natuurlijk verkopen, logisch die moet er van eten daar is ook niks mis mee maar daar moet je wel voor op je hoede
zijn. En hun staan er gewoon van hoe krijgen we het verbruik om laag en dan denk ik dat ze wel iets vertellen wat
wel klopt, dat is juist dat herken ik. Dat een man van Hoom zei, ja joh met jou gas verbruik en elektra verbruik dat
moet je niet doen. Ten zij je je elektriciteitsrekening op nul wilt brengen. Oké doe het dan maar dan ben je wel 20
jaar onder weg. Het moet dan ook een beetje hobby worden want het kost veel geld.
L: Ja dan is het echt de motivatie om los te komen van het energienet.
I: Ja en dan denk ik van je kan heel veel halen waar je nu zit.. en dan gelijk denk ik van.. hoe ga je met je
huishouden om welke voeding eet je, eet je veel of weinig vlees, welke verpakkingen gebruik je, douche je een keer
per dag, vier keer in de week, laat je veel licht branden want veel mensen doen dat toch door het hele pand heen.
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Ja als je ziet hoeveel boodschappen hier gedaan worden in de wijk met de auto, dan denk ik van het is vijf minuten
fietsen of ga lopend heen. Dat is ook natuurlijk een enorm energieverbruik alleen dan op een andere manier, het
zit in de tank van je auto. Maar ook een heleboel kleding, je ziet toch een hele boel dames kleding wisselen iedere
dag, snel in de wasmachine pleuren, nieuwe halen. Ik ben nog een beetje ouderwets, als er gaten in vallen gaat het
weg. Daar zit ook een heleboel verboren energieverbruik in. Het transport, het maken, het afvoeren en daar is
denk ik, zeker in dit soort wijken waar toch een behoorlijke levenstand is, nog veel te halen aan energieverbruik.
Ook verpakkingen, van die kleine k*t verpakkinkjes allemaal, dan denk ik jongens haal yoghurt van een liter en
kwak de aardbeien er in. Dan hoef je niet van die kleine bekertjes want plastic is ook een berg afval en
energieverbruik om te maken.
L: Ja, en houdt u daar dan ook rekening mee als u uw boodschappen doet?
I: Ja, ik heb altijd bij een overheid gewerkt ook een tijdje op een onderzoeksafdeling en daar zie je ook van als je
nou een fles yoghurt haalt en je gooit er zelf wat fruit in of je haalt van dat kleine spul, ja kinderen vinden het
heerlijk, drie scheppen en het is leeg. Een hoop chemie, het moet gemaakt worden en er moet een kleurtje op. Je
transport is relatief veel volume, het is veel verpakking en weinig qua inhoud. Dan zit je op allemaal
energieverbruik. Plus brandstof wat na die tijd gewoon de kachel in gaat en dan is het weg. Dat leert je ook op een
andere mannier naar grondstoffen kijken ook.
L: Oké dus daar bent u zich ook wel bewust van als u de boodschappen haalt.
I: Ja. Ik vind vlees bijvoorbeeld erg lekker maar ik houd het op twee keer per week. Eet je zes keer per week vlees,
zeven keer per week, eet je veel vlees per keer of weinig. Daar is natuurlijk ook heel veel ammoniakuitstoot, dat
zul je wel weten, dat is drie keer zo schadelijk als CO2 uitstoot qua opwarming van de aarde. Dus als je die bal
gehakt laat staan en je slaat eens een keer een worst over. Man, als je kijkt hoeveel water het kost en hoeveel afval
je hebt. Daar zit ook heel veel in. Hoe je consumentengedrag beïnvloed dat vlak, daar valt allemaal veel te halen.
L: en dat is wel het lastigste denk ik om dat te kunnen veranderen, want dat is echt gedrag.
I: Ja ik heb zelf heel lang gewerkt met gedrag, ik ben 25 jaar lang jeugdbeschermer geweest in Den Haag en bij het
TNO. Als er een ding moeilijk is dan is het gedragsverandering bij mensen en dan blijvend. Het is een hele lastige.
L: Ja dat lijkt mij ook want de intentie is er vaak wel..
I: Ja dat is de burger, maar dan komt de consument. En die wint het vaak.
L: Heeft u dan nu eigenlijk uw ideaalplaatje op het gebied van energieverbruik, besparing bereikt?
I: Ik denk wat het huis betreft, er gaan nog een handjevol spaarlampen uit en dan gaan daar ledlampen in. Ik ben
benieuwd wat de vloer doet. Over een jaar of vijf, zes moet er een nieuwe ketel in, dan gaan we kijken naar de
meest energiezuinige ketel. Dan heb je het wel een beetje gehad. De droger gebruik ik maar een keer per maand, ’s
winters wel wat meer, zomers amper nog. Ik zou niet weten wat nog zou kunnen weghalen.
L: Als u dan die besparingsmaatregel neemt, vanuit welk motief neemt u dat? Is het dat u geld bespaard of omdat
het goed is voor het milieu of voor het comfort.
I: Het is voor mij alle twee. Sommige mensen laten zich weerhouden voor de hoge kosten voor energie besparing.
Maar ik kijk vooral naar waar je die snelle slagen kunt maken. Het is voor mij vaak hand in hand, besparen het
elektra om laag dat is echt puur het milieu verhaal en daarnaast je pakt het gelijk in je portemonnee mee. Als je
zegt je moet geld investeren vind ik dat geen probleem maar ik wil dat wel over een jaar of tien terug zien. Ik zou
best voor een hele hoop geld twee drie zonnepanelen kunnen neerhangen, maar ik denk dan die twee driehonderd
kWh op jaar basis wat je dan hebt. Dan denk ik ja, dat doe ik niet, dat wordt gewoon te gortig. Omdat ik nog kansen
zie voor energie besparen op het gebied van voeding, hoe ga je met je kleding, met je afval, met je transport. Dat is
ook een vorm van energiebesparing waar heel veel te halen valt. En daar kun je ook van zeggen daar ga ik veel
gerichter op in komen.
L: en vindt u dat u op dat gebied al doet wat u zou willen doen?
I: Qua voeding zeker. Met kleding, ja ik draag alles altijd op tot de gaten er in vallen. Verkeer, ik heb wel 40 jaar
gewerkt, woon werk verkeer, ik heb veel in Den Haag gewerkt, heb ik met het openbaar vervoer gedaan. 40 jaar in
de trein gezeten en alles in de stad met de bus, tram en fiets gedaan. Nu heb ik dat niet, ik merk wel dat mijn auto
verbruik omhoog gaat en dat is rond de 25000 kilometer op jaarbasis. Daar moet ik even kritischer naar kijken
van het gemak versus het even op de bus stappen of de trein stappen, daar kan ik nog best wat in betekenen. Maar
ik heb 44 jaar gewerkt, fulltime, en altijd woon werkverkeer, altijd trein, bus, fiets, tram. Maar ik moet zeggen dat
zat in de Randstad ontzettend goed in elkaar hoor, met de wagen wil je niet eens den Haag in. Fiets is geweldig,
tram is geweldig. De treinen rijden fantastisch en je staat niet in de file. Ik heb het drie keer gedaan, er is geen
doorkomen aan. Dat moet je niet willen. Ik pak mijn krant en ik ga lekker lezen, zalig.
En wat ik ook doe is veel spullen zijn hier tweedehans. Je zult hier weinig nieuw aan treffen. Dat is natuurlijk ook
een smaakverhaal. Spullen gaan bij mij pas weg als ze stuk zijn en niet meer reparabel zijn. Ik ga er door heen of ik
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heb zelfs scheuren in mijn broek dat ik denk van ja hier kan ik niet mee op het werk verschijnen, dat gaat weg.
Kleding is ook als je ziet wat daar aan materiaal in zit, kleurstoffen, transport niet te vergeten. Is ook vaak een
enorme grondstofverbruiker/energieverbruiker.
L: En let u er dan ook op als u een nieuwe koelkast koopt wat voor verbruik die heeft of..
I: Als het prima te krijgen is zal het zo’n beetje in het hoogste segment zitten van verbruik, of niet verbruik. Dat is
tegenwoordig ook, die dingen kosten bijna niks meer. Je pakt de meest zuinige en als die dan weer kapot gaat dan
zal er nog een zuinigere versie zijn en dan pak je die weer op en dan ga je daar mee verder. Dat geldt voor
wasmachines ook.
L: Oké want er zijn natuurlijk ook mensen die kijken puur naar de aankoopprijs.
I: Ja. Maar goed dat hangt ook van je portemonnee af. Kijk sta je zelf niet op 200-300 euro meer of minder te
kijken, ja dan kan je natuurlijk makkelijk een dure machine nemen waarvan je zegt je hebt een langere
verbruiksduur, dat is ook nog wel iets om naar te kijken en een redelijk laag energieverbruik. Ik kan het geld wel
missen. Maar er zijn ook mensen die moeten al het geld bij elkaar harken. En je kan dan met pijn en moeite de
goedkoopste wasmachine gebruiken, ja van zo’n huishouden kun je niet verwachten dat ze uit milieuoogpunt de
beste kiezen. Daar hebben ze gewoon het geld niet voor. En misschien dat de gemeente daar iets in kan doen,
kwantitatief inkopen. Dat is ook iets waar mensen volgens mij vaak op spaak lopen. Dan kopen ze iets bij de
kringloop, een tweedehands wasmachine, waarvan ik denk jeetje ze staan er kosten weinig. Maar ja gaat de
stroom er in doen en dat is verschrikkelijk.
L: Bij het nemen van de energiebesparende maatregelen, bent u daarin ook tegen dingen aangelopen waarvan u
dacht van dit is echt een drempel die ik ervaar?
I: Bij de aanschaf, qua informatie of?
L: Nou in het algemeen, alles. U zegt ik wil vloerisolatie, loopt u dan ook ergens tegen aan? Dat u bijvoorbeeld niet
genoeg kennis heeft of…
I: Nee ik kom zelf uit de technische sector van origine. Dus dat scheelt. En ik vind dat er vrij veel voorlichting wat
wenselijk is wat isolatie waarde betreft. En ik zit even te kijken, ja die vloer kun je hier niet 10 centimeter
ophogen, dus ik moet zeggen nee over het algemeen heb ik daar niet tegen technische dingen aangelopen. Ja je kan
dubbelglas ook dat ultra super glas nemen, dan heb je toch weer met het prijsverhaal te maken. Ik vind het ook
niet mooi omdat het enorm spiegelend is. Dat soort dingetjes. Ja en bij de ketel moet je toch een beetje afgaan op
de merknaam en wat de installateur zegt. Dat is iets daar weet ik zelf weinig over. En dan krijg je natuurlijk
onderhoud van de ketel, doe je het wel doe je het niet, doe je het elk jaar of nooit. Nou ik laat hem elk jaar
schoonmaken, anderen zeggen dat is geld weggooien.. naja. En ook op die ledlampen staat dat die dingen 10.000
uur branden, ja dat is niet te controleren.
En met zonnecollectoren op het dak, ik vind het ook een reden om het tegen te houden, het dak is 40 jaar oud. Als
je een keer lekkage krijgt op het dak of het moet vervangen worden en het ligt helemaal behangen met
zonnecollectoren wat dan!? Bij de buren hier naast op de hoek hebben ze vorig jaar het dak moeten vernieuwen
aan een kant. Omdat het op de hoek zat, er was water in gekomen door een constructiefout. De draagbalken waren
verrot, de hele achterkant van het kunnen vernieuwen. Ik dacht jeetje stel dat je het een jaar daarvoor behangen
had met zonnecollectoren. Als je ook zonnecollectoren op hangt, dan denk ik wel ik hoop dat het je dak dan ook
daar onder tip top in orde zit want na 40 jaar gaat het toch wel vaak een beetje rommelen, wat dan? Dan ben je
ook aan de beurt. Moet je ze helemaal er afhalen en dan op nieuw ophangen. Ik weet niet of dat ook in de
voorlichting meegenomen werd, terplekke bijvoorbeeld een hele goede dakinspectie, je draagbalken zijn tip top in
orde, je dakspanten waar je betimmering en je dakpannen oprusten, is je isolatie allemaal goed van kwaliteit. Daar
kan je het op gaan zetten, of dat het gewoon klakkeloos er overheen gezet wordt, ik weet dat niet. Dat zou in de
voorlichting nog een punt zijn, van dat miste ik. Maar dat was ook meer achteraf dat ik dat dacht, toen het zo was.
Ik dacht zo buurvrouwtje je hebt echt mazzel. Want zij zitten op de hoek en hebben een heel groot dak met zon
van alle kanten.
L: Waren er dan ook nog andere verbeterpunten bij die voorlichting? Of dat proces zeg maar? Want uiteindelijk
heeft u het natuurlijk niet gedaan, maar dat waren vooral praktische redenen.
I: Ja dat is de reden, omdat veel dingen natuurlijk al gedaan waren. Nee ik heb eigenlijk niks gemist, ja ik heb
gemist.. nouja wat ik nou leuk had gevonden is wat nou in zo’n wijk, dat moet volgens mij heel gemakkelijk uit te
vogelen zijn, wat nou zo’n beetje in zo’n wijk wat nou het gemiddelde energie verbruik is. Wat gebruikt nou een
gemiddeld huishouden aan energie. Met gas en elektra. En ik weet niet of dat gemakkelijk uitsplitsbaar is of een of
twee persoonshuishoudens zijn of gezinnen. Dat je een beetje kunt kijken van ben ik een grootverbruiker of
gemiddeld of zit ik aan de onderkant. Nou had ik wel heel snel in de gaten, toen die man zei jeetje je zit helemaal
aan de onderkant het zal schrapen worden om daar nog wat vandaag te halen. Ik zie ook de buren zijn hier net
komen wonen en die hebben hier zo een vloerverwarming in gegooid, die schrok zich het lazarus van het verbruik.
Die hebben ze recht op de betonvloer gelegd dus die lopen de vloer naar beneden goed op te warmen, maar ja daar
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loopt niemand. Dus die waren helemaal zo van wat een rekeningen wat een rekening, en dan kan je wel
overstappen naar een goedkopere leverancier, dat is het prijsverhaal maar dat maakt het verbruik niet minder.
En ik denk dat als je mensen.. ja dan kom je op een hele andere vorm van voorlichting uit.. dan zou je met groepjes
mensen echt hun huishouden moeten gaan doornemen, zelfs adviesgesprekken aan gaan van hoe zit je verbruik in
elkaar. Wat valt daar nog in te doen, dan komt dat verhaal van gedrag. En dat is een ingewikkelde. Douche je elke
dag ja of te nee, was je elke dag. Ik weet niet of daar programma’s voor zijn. Dan heb je het over consumenten
gedarg, dan heb je het over autogebruik, over je voeding dat is ook een grootverbruiker van energie. En die is heel
onzichtbaar. Daar zit ik nog wel eens aan te denken van kan je daar in dit soort wijken ook iets gaan lopen
timmeren. Zo van dit is nou gedaan, hoe kan je op het gebied van voeding, kleding, vervoersgedrag, hoeverre zou
je daarop, daar is heel veel winst te halen denk ik, dat weet ik wel zeker. Maar inhoeverre zou je daar nog iets in
kunnen gaan doen. Dat is een hele lastige. Dat is gedrag en een dure vorm want dat moet je heel intensief en met
veel energie en geïnteresseerde mensen doen.
L: Is dat dan een taak van de gemeente vindt u?
I: In principe, ik denk, in wezen is alle informatie is voor handen, het kan. Poeh… ik denk laten we zeggen wat een
overheid zou kunnen doen dat heet breedtrekken van programma’s ontwikkelen, daar zou een universiteit
functioneel in kunnen zijn, sociologie, psychologie. Hoe kan je gedrag goed beinvloeden? Ik denk met de gemeente
en een hele actieve buurtvereniging, hoe krijg je dat vertaald de wijk in. Ik denk daar kan een gemeente en een
buurtvereniging een hele actieve vertaalslag in aan brengen, maar ik denk er zal. Het materiaal dat je daar voor
nodig hebt, hoe je dat voor elkaar krijgt. Ik denk dat moet je voor een deel expirimenteel onderbouwen,
psychologisch hoe krijg je dat voor elkaar een verandering in het consumenten gedrag. Ja coca-cola weet het ook
en Mac Donalds. Daar denk ik, hoe kun je dat doen.. zonder dat je zegt van je moet minder douchen of je moet
minder spijkerbroeken kopen of u moet minder vliegen. Hoe zou je daar op een positieve manier zachtjes in
kunnen gaan duwen. Dat is een hele lastige. Scholen kunnen nog iets doen met kinderen, als je kinderen al goed
opvoed is het mooi meegenomen.
En ik denk waar de overheid wel veel in zou kunnen doen is bij nieuwbouw hele goede isolatiemaatregelen voor
gaan schrijven in de wet en bouwverordeningen. Als je ziet naar Oostenrijk hoe daar al 30 jaar lang zwaar
geisoleerd gebouwd wordt. Dan zitten we hier gewoon in een papierenhok. Vloeren, wanden, plafonds. Dat is
ongelovelijk. Dat is gigantisch. Heel goed dubbel glas en heel goed sluitende deuren. En het is daar vaak wettelijk
verplicht. Daar zit een enorme verplichting overheen, het zijn koude landen, veel wind, veel sneeuw. Het is daar in
de bouwverordening gevangen, de hele bouwtechniek is daar op ingesteld. Grandioos werk.
L: Daarin heeft de overheid dus wel een hele grote rol.
I: Die heeft een hele grote rol gespeeld. Die zeggen we gaan niet onze eigen bossen verstoken, olie hebben we niet
en gas ook niet. We gaan het echt ook halen uit besparing. En ze kunnen natuurlijk tegenwoordig met de nieuwe
bouwtechnieken heel veel doen met licht. Philips is daar mee bezig, marginaal licht gebruik met energie maar
maximaal lichtgebruik van wat via ramen binnen komt. Dan is het hele gebouw voorzien van licht overdag. Heel
goed uitgekient van waar is het nodig, in gangen bijvoorbeeld veel minder licht nodig, en meer op de plek waar je
zit. Daar kan denk ik een overheid veel voor aandragen, zowel in onderzoek als in regelgeving. Niks geen 4
centimeter glaswol, je flikkert er maar 15 centimeter superisolatie tussen, punt. En dan kun je het ook nog netjes
stimuleren, doe het maar btw-vrij. En dan is bij een nieuw op te leveren woning, dan zakt je warmte verlies enorm,
en dat is gas. Dat zakt gigantisch. En dan kun je op een hele boel daken ook nog verplichte zonnecollectoren er op
kwakken, waar dat kan. Bij bedrijven ook met platte daken, leg die vol met zonnecollectoren, huizen ook. En het
moment als je gaat bouwen en je doet ze er gelijk op, dat is vele malen goedkoper dan dat je het op bestaande
daken doet. Dat is bijna niet op te brengen. Ga maar eens op jaren 30 gebouwen, daken zonnecollectoren leggen.
Als je daar op het dak loopt zak je er al doorheen van ellende. Daar is nog heel veel aan te doen, en dat kun je heel
erg stimuleren en belonen door het gewoon btw-vrij op te zetten. Dat mis ik hier wel in Nederland. Ook in de
brede politiek, over de kolencentrales ook, dan denk ik dat was 10 jaar geleden een discussie, doe die de deur uit,
bouw af, ga over op gas en ga over op windenergie, dan kost het maar een dubbeltje duurder, dat merkt geen mens
meer. Je hebt dan hartstikke schone stroom. Maar wat doet men, die kwakken er drie van die grote
kolenverstokers neer. En daar loop je dan met je ledlampje, en daar gaat voor mij dan wel eens de stimulans van
de uitdaging. Dan denk ik jongens het is best. Nederland tekent prima contracten, in parijs, het co2 verbruik om
laag, een maand later mogen we weer 130 kilometer. Dan denk ik wat voor signaal geef je af? Je zult het in het CO2
verbruik nauwelijks terug vinden maar het gaat om het signaal wat je afgeeft.
L: En voelt u zich daardoor ook, dat u denkt van nou laat maar. Ik draai die ledlamp er wel niet in.
I: Nee, het irriteert me, maar ik denk dus wat ik zelf kan doen en wat mijn eigen verantwoordelijkheid ook is. Het
feit dat ik financieel kan doen, doe ik dat. Maar het zou wel even prettiger zijn als de overheid op daat vlak, zeker
bij nieuwbouw, veel besturend op trad. En veel meer initiatieven nam, en veel op dat vlak ook onderzoeken
financiert. Dat de overheid tegen bedrijven zegt, die kennis stellen we gratis beschikbaar. Die hebben we als
belastingbetaler al betaald.
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In oostenrijk heb je in de meest kleine rivierbeekjes een pijpleiding er in, gat in de grond, waterturbine er in. Ze
maken er een deurtje in voor het onderhoud, een paar boompjes er om heen en je ziet niks meer. Het is een beetje,
het zijn kleine stroompjes maar gaan de hele dag door. In die dalen zie je ook veel houtzagerijen. Al dat houtafval
wordt verzameld en worden van die korrels van geperst. Die worden verstookt in een kleine centrale.
Wij hebben zo’n lange oosterschelde, er gaat zoveel water doorheen. Waarom zitten daar niet? Ik weet in de
moesel, elke sluis heeft daar een waterkrachtcentrale. Het water stroomt constant door. Waarom worden die hier
niet in de maas neer gezet? Dat heeft ook een verloop. Nee we doen niks, we gaan kolencentrales bouwen. En dat is
we laten heel veel zitten in nederland. Windparken, dat had al lang en breed moeten staan. Ik weet niet of je wel
eens in duitsland komt, dat is al helemaal behangen met windmolens. We hadden er al heel veel mee kunnen doen.
Dat is het, het is voor mij geen rem om zelf dingen te doen. Maar het is wel dat ik denk van jezus jongens, kom op.
L: Het is dus meer een frustratie?
I: Ja, en dat ik denk ik ook zoiets heb van, dat je geen serieus signaal uitzend naar je volk. Dat je straks lastig kunt
voorschrijven, dit met je huis, dat met je huis, zo met je huis, en ondertussen grote dingen waar de dingen echt te
halen zijn, dat je die uit de vingers laat lopen als overheid.
L: Bent u er in uw dagelijks leven bewust mee bezig met uw energieverbruik?
I: Nou niet echt, nou ik ben wel iemand dat als het lekker weer is niet meer in de kamer stookt. Dan denk ik het is
lekker weer, dan gaat de termostaat uit. Zodra de zon op mijn raam schijnt dan gaat ie gewoon uit. Dat gaat
gewoon automatisch. Als het buiten droog is, hup, was naar buiten. Het is misschien… zoals we hier met zijn allen
leven, we hebben een heel verspillende maatschappij. Het is heel comfortabel, en voor een hele grote groep is het
geweldig. Maar ik denk we zijn ook in een razend tempo de boel aan het opstoken met zijn allen, vervuilen. Dat
vind ik gewoon slordig, ja je wil het nog wel honderden duizenden jaren doorgeven. Maar als ik zie hoe dat
allemaal gaat nu, dan denk ik nou nou nou.
L: Maakt u zich daar dan ook zorgen over?
I: Zorgen over… nou niet voor me zelf, ik ga het allemaal niet meer meemaken. Maar als je ziet dat er nog twee
miljard mensen aan zitten te komen. In zulke landen als China, en ik snap hun kant wel, waar honderden
miljoenen mensen rondlopen, die de zelfde consumptie willen als hier. En ik snap dat ze het ook willen, wij hebben
het ook, dus zij willen het ook. Dan denk ik dat we nog wel wat voor de boeg hebben, die er niet zo leuk uit ziet. Ja
wel vanuit consumptie oogpunt, dan moet je wel accepteren dat je het niet kwijt raakt definitief. Dat zit hem meer
in natuurschoon dat het hier wel erg warm gaat worden, of dat alle koralen weg zijn. Een hele boel zeggen, koraal,
koraal, ik ga toch niet in de zee duiken, dat interesseert me niet. Zo ver niet, maar ik denk wel dat er nog een
aardige rekening aan zit te komen.
Waar nog een hele slag te gaan is, bijvoorbeeld in dit soort wijken het heeft een hele actieve wijkvereniging. Hoe
kun je gedrag beinvloeden, zodat het verbruik zo langzaam aan omlaag gaat. Het is een redelijk tot goed
geschoolde wijk, er is zeker geen armoe. Wel aardig wat consumentengebruik. Dat is een leuk thema om mee aan
de slag te gaan, hoe krijg je als gemeente, hoe krijg je als Hoom of MeentKracht dat voor elkaar. Dat je dat ook uit
laat dragen door buren of de buurt. Ik denk dat daar nog een hele hoop te halen valt hier.


Overige 10 minuten van het interview niet relevant voor het onderzoek.

Interview 5 – 30 maart
L: U had collectieve besparingsmaatregelen genomen? Welke maatregelen waren dat?
I: Ik geloof dat de vraag in het mailtje was van collectief of zelfstandig want we hebben het beide gedaan. We
wonen hier sinds ‘88 en we hebben eigenlijk altijd als we wat wilden vervangen in huis hebben we gekeken naar
een onderhoudsvriendelijkere en energiezuinigere oplossing. We hebben in 92 zelf al de spouwmuren laten
isoleren. We hebben ergens in 2003 hebben we hier deze voorpui dat was hout kozijnen dat was slecht en dat
hebben we laten vervangen door kunststof. Er zat al dubbelglas in en dat is HR++ geworden, dat hebben we zelf
gedaan. Wat we ook nog zelf hebben gedaan voor Hoom, toen we de CV ketel vervangen moest worden is het een
HR ketel geworden. We hadden net voordat Hoom ging spelen heb ik zonnepanelen op het dak laten leggen. Die
hebben we nu iets van 1,5 jaar. Toen Hoom kwam hebben we belsloten uiteindelijk om de vloer te laten isoleren
en we hebben op de eerste verdieping en op de zolder zaten nog een paar ramen met enkelglas die hebben we ook
dubbelglas laten doen.
L: Met Hoom waren uw laatste?
I: Dat waren de laatste en die waren zo zullen we het maar noemen collectief.
L: De zonnepanelen heeft u zelfstandig georganiseerd?
I: Ja.
L: Heeft u dan nog andere besparingsmaatregelen die u nog niet uitgevoerd heeft maar al wel in gedachten heeft?
I: Ja het enige wat nog.. we hebben toen we met Hoom begonnen is er iemand van Hoom geweest die heeft zeg

81

maar een soort van enegiethermometer gestoken en gekeken wat de staat van isolatie was en wat er nog moest
gebeuren, dat gaf ook een link met het energielabel. Dit huis zat geloof ik op D of G, dit is een huis uit 74. We zitten
nu, we hebben nu een officieel label en dat is B. het enige wat we nog moeten doen om naar A te gaan dat is
dakisolatie. Dat was dus ook een aanbeveling van Hoom, maar dat is vrij duur en daarom hebben we besloten om
dat in iedergeval niet te doen. Ook als je het nu doet zou je het aan de binnenkant moeten doen en dat is nooit zo
effectief, het is veel beter om het aan de buitenkant te doen. En we hebben ook geleerd van Hoom dat de
dakpannen die er nu liggen binnen een jaar of 15 ook vervangen moeten worden, en dat zou dan een mooie
gelegenheid zijn om dat dan ook te doen. Dat moet je dan collectief doen, want dan komen je dakpannen hoger te
liggen en dan moeten je buren mee. Dus of dat echt haalbaar is weet ik niet, maar het is in iedergeval iets waar wij
nu niet aan denken. Dat verdienen wij ook nooit meer terug.
L: En is dat ook een vereiste voor u als u iets aan pakt?
I: Nee hoor de vloerisolatie verdienen wij ook niet meer terug. EN voor die zonnepanelen, als we maar lang genoeg
leven dan gaat dat nog wel lukken. Dat duurt ook iets van 10 jaar dus dat is ook nog vreselijk lang. Maar dat speelt
wel mee.
L: Hoeveel zonnepanelen heeft u?
I: we hebben er 11
L: Wekt u dan genoeg op?
I: Net niet. Dat is wel leuk om te zien. Je krijgt er ook allemaal van die appjes bij, een beetje vanaf, nu zo’n beetje
volgende maand gaan we iedere maand structureel meer opbrengen dan verbruiken. We komen ergens dik onder
de nul halverwege het jaar en halverwege het november gaan we weer zo’n beetje door de streep. Het verbruik in
november december dat betalen we zelf, dat komt uit het net. En de rest krijgen we uit de panelen.
L: Waarom heeft u deze energe
I: Altijd een combinatie van, het is toch ook de financiele. Maar ook het comfort vinden we heel belangrijk. Ook het
milieu, ja je kunt wel zeggen daar kun je ook niet omheen dat dat gewoon wel moet.
L: Als we dan even kijken naar de collectieve maatregelen die u genomen heeft, bent u bij de eerste bijeenkomst
van Hoom geweest?
I: Ja wij zaten bij de eerste groep, ik weet niet Chiel van Eendenburg die woont hier tegenover en dat was de eerste
in de hele Meent die zonnepanelen had. En toen wij eenmaal zelf besloten hadden om zonnepanelen te nemen ben
ik met hem in gesprek geraakt. En toen zei hij er komt straks in het najaar iets van MeentKracht. Daar had ik van
gehoord. Dus wij zijn bij die eerste, want er zijn drie rondes geweest heb ik begrepen. Wij zaten gelijk bij die eerste
ronde. Toen hebben we gelijk die vloerisolatie en dubbelglas boven die kwamen gelijk uit die eerste ronde. Dus de
rondes daarna waren voor ons niet interessant meer.
L: Die zonnepanelen had u toen al dus.
I: Ja die had ik toen al besteld.
L: Had u toen ook contact gehad met chiel dat u daardoor het nam?
I: Nee we hebben eerst zelf het besluit genomen. We waren eenmaal, toen we getekend hadden heb ik het er wel
eens met hem over gehad van hoe zit het nou bij jou, dat waren meer details.
L: Wat was het motief om de zonnepanelen te laten plaatsen?
I: Wij gebruikten veel stroom eigenlijk. Ik kook wel graag dus ik heb twee ovens, wij gebruiken eigenlijk opvallend
veel stroom. Dat was ook de reden waarom ik toen via Hoom begonnen ben met de inventarisatie, dat onderzoek.
Daar is op dat punt niet zoveel uitgekomen, want Hoom zoomde heel erg in op gasverbruik en niet zoveel op
elektriciteit. Maar ja we wilden echt gewoon het stroomverbruik een stuk terugdringen, ook vanwege de financiën
want het wordt natuurlijk steeds duurder die energie.
L: U zegt u heeft nu energielabel B. Zou u dan nog naar A willen of zegt u van het is wel goed zo?
I: Nou ja ik vind dat label nog een beetje bijzaak, ik denk dat we relatief in de buurt gunstig uit steken. Die huizen
zijn hadden het zelfde niveau van isolatie. En volgens mij hebben veel meer mensen niet mee gedaan dan wel als ik
zo een beetje om mij heen kijk. Dus ja, nee, nogmaals het enige wat er nog zou kunnen is dakisolatie en dat is
absoluut niet interessant als je ziet wat dat bespaart en het is zo’n grote operatie. Dat laatste beetje dat geloof ik
dan wel. Komt ook we hebben geen kinderen dus die zolder wordt nauwelijks gebruikt, dat is natuurlijk wat
anders als je daar een slaapkamer hebt ofzo. Dus we hebben het voor het comfort niet nodig.
L: Als we kijken naar die bijeenkomst, wanneer was die?
I: Dat was in het najaar van 2014.
L: En hoe bent u op de hoogte gebracht van die bijeenkomst?
I: Dat weet ik niet eens precies meer. Chiel heeft het er over gehad. Volgens mij hebben we een brief gekregen van
de gemeente dacht ik. Of het kan zijn dat ik van Chiel gezegd heb van nou ik ben wel geïnteresseerd en die heeft
gezorgd dat ik op een mailinglist kwam.
L: Wat vond u van die bijeenkomst?
I: Ik vond dat wel heen nuttig ja. Het was een zeg maar de mensen die het deden waren deels een beetje van
MeentKracht, goedwillende amateurs. Maar Hoom had er ook duidelijk wat effort ingestoken en wat mankracht
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ingezet. Er zat iemand die bij Hoom zat die bij Hoom zat maar een aannemersachtergrond had, die was heel erg
deskundig. Maar ook wel met gezondverstand, met beide benen op de grond. Het moet zin hebben en het moet wat
opleveren. Het was geen verkoper als je begrijpt wat ik bedoel met zo’n mooi glad praatje en die het over targets
had enzo. Een hele praktische. En dat maakte het gewoon heel erg.. ik vond het wel interessant. EN nogmaals daar
ben ik mee begonnen we zijn zolang we hier wonen, bij alles wat we doen kijken we of het niet duurzamer en
onderhoudsvriendelijker kan, dat gaat vaak wel samen.
L: Heeft u nog verbeterpunten voor zo’n bijeenkomst?
I: Nee, je moet het ook volgens mij zeker niet te strak organiseren. Er was gewoon, kijk de eerste keer hadden ze
ook geen flauw idee hoeveel mensen er op afkwamen. Het was redelijk druk, er was een flinke opkomst toen. Nee..
dat is ook wel de charme, je bent hier gewoon in een wijk. Iedereen doet zijn best. Ik vond nogmaals Hoom er goed
in zitten met kennis van zaken. Dus wat mij betreft mogen ze het zo blijven doen.
L: Waarom heeft u er voor gekozen om het collectief te doen en niet zelfstandig zoals u het eerder gedaan heeft?
I: Wat mij in dat verhaal van Hoom aansprak was dat omdat wij als Hoom er tussen zitten zijn wij een grote
opdrachtgever. Dus bedrijven zullen zich wel twee keer bedenken voor ze zich er een beetje gemakkelijk van af
maken. Want als ze ruzie met ons krijgen verliezen ze niet een klantje maar dan verliezen ze bij wijze van spreken
de hele wijk. Dat sprak mij wel heel erg aan. Het feit ook dat ze zeiden dat omdat wij er tussen zitten heb je het
bedrijf die de normale garantie biedt, maar wij garanderen het ook nog eens een keer. Dus dat sprak mij wel aan.
L: En waren dat dan ook dingen waar u tegenaan liep toen u die andere maatregelen zelf nam?
I: Ja de vloer is met beide, zowel met de vloerisolatie als met dubbelglas hebben we wat in de uitvoering wat
gehakketak gehad. De vloerisolatie dat zou een bedrijf uit Waddinxveen doen en er kwamen op een gegeven
moment twee knapen die kwamen met de auto uit zeeland. Dat is het probleem met ZZP’ers die waren een beetje
ingehuurd en uit wat ze vertelden tegen mij toen ze daar bezig waren kreeg ik de indruk dat ze het gewoon anders
deden dan destijds verteld was. En het ook wat minder deden, er zou ook folie komen. Toen heb ik die man waar ik
het over had die met die aannemersachtergrond, die heb ik er op aangesproken. Die is gekomen en die is onder de
vloer gekropen en gekeken en die zei, het klopt niet en het moet over. Het is met een sisser afgelopen hoor, er zijn
wat dingen aangepast en toen was het in orde. Maar toen heeft hij goed, hij is toen een aantal keren daar mee bezig
geweest. Dat is het ene geval. Dat dubbelglas dat zou een aannemer uit Hilversum gaan doen. Op een gegeven
moment hebben ze iemand, in januari februari 2015 is er iemand langs geweest om het op te meten van die
aannemer. En daarna was het gewoon helemaal stil. En wij iedere keer maar bellen en bellen en bellen, naar dat
bedrijf. En de enige die daar iets van mocht zeggen was de directeur en die was er nooit of die zou terugbellen. Dus
dat heeft een hele tijd geduurd. Het was zelfs zo sterk, ik heb op een gegeven moment die directeur zelf ontmoet.
IK heb in het kader van Hoom nog in een klein werkgroepje meegedaan zeg maar voor die tweede ronde. Daar zat
die directeur van dat bedrijf bij, dus ik heb die buiten de vergadering om even aangesproken. Hij heeft een notitie
gemaakt en hij zegt ik bel u morgen op, nou dat moet ie nog doen. Dus al met al waren die ervaringen niet zo
geweldig. En daar heb ik op een gegeven moment… uiteindelijk is er.. heb ik via Hoom geregeld dat er een afspraak
gemaakt was en toen hebben ze het geplaatst, ergens in april ofzo. De boel zou ook nog geschilderd worden en dat
duurde ook maar. Uiteindelijk heb ik toen een brief geschreven naar Hoom, van dit is alles wat er gebeurd is en ik
vind zelf dat jullie als toezichthouder niet goed mee omgegaan zijn. Nogmaals naar mij luistert die bouwer
helemaal niet, jullie zijn zo’n grote opdrachtgever, nou doe dan wat. Ook dat is toen opgelost.
L: Want u had zeg maar die aannemer via Hoom gekregen?
I: Uiteindelijk Hoom stuurt de offerte, en zeker in dat allereerste, die meting van wat kun je nu nog doen in je huis.
Daar gaven ze al vrij gedetailleerd aan het gaat zoveel kosten en het levert zoveel gas op en dit is uw
terugverdientijd. In wezen die offerte die je dan krijgt is min of meer het zelfde bedrag, daar zijn ze heel
consequent in. In wezen is Hoom degene die het aan mij verkoopt. Zij charteren een ander bedrijf in. Dus ook de
rekening gaat naar Hoom, ze rekenen ook hun provisie nog, tenminste hun kosten. Maar dat vind ik niet meer dan
normaal. Dus dat was ook een beetje het probleem, ik kon die aannemer wel bellen en dat heb ik ook wel vaak
genoeg gedaan maar zij waren niet mijn partij eigenlijk, ik heb ook nooit iets met hen getekend. Dat liep allemaal
via Hoom. Op dat moment speelde ook dat mijn aanspreekpunt van Hoom van het eerste uur die is net in februari
geloof ik daar weg gegaan. Daar kwam iemand op zijn plaats zitten en die zei van ja als ik heel eerlijk ben het is
helemaal nieuw voor mij, ik moet nog groeien in die functie. Dus daar hadden we eigenlijk ook niet zoveel aan. Dus
het was misschien wel een beetje een samenloop van omstandigheden wel. Maar ja eigenlijk op de vraag waar je
mee begon om die te beantwoorden. De uitvoering is in beide gevallen een toch beetje haperig geweest. Het
grappige is al die dingen die ik op eigen houtje heb gedaan die zijn perfect gelopen. Dat ging allemaal heel netjes.
L: Dus u heeft toen aannemers benaderd of heeft u het zelf gedaan?
I: Nee, zon spouwmuurisolatie ook dat is aannemers vragen dat is specialistenwerk. En die zonnepanelen ja dat
hebben we toen via de vereniging eigenhuis gedaan, die had toen een collectieve actie voor weet je wel. Maar dat is
ook allemaal goed gegaan.
L: En wat zijn uw ervaringen tot nu toe met de energiebesparende maatregelen die u genomen heeft?
I: Ja dat is moeilijk vast te stellen. Kijk die panelen kun je helemaal aflezen, nauwkeurig wat dat oplevert. Gas is
natuurlijk altijd een beetje ongrijpbaar, wat men ook zei van vloerisolatie dat is geen gigantische impact op je
gasrekening, maar je vloer voelt wat warmer aan. Nou dat heb ik niet gevoeld, dat zal allemaal wel. Het is wel op
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zichzelf bewezen techniek allemaal, dus het moet wel schelen. Alleen ja, deze winter was misschien weer wat
kouder als de vorige dus het is moeilijker te vergelijken. Ik kan het verschil niet zien. Maar je zou zeggen… het is
niet zo dat je ineens driekwart minder gaat gebruiken van je gas. Wat dat betreft is het maar een paar% het is
misschien 8 of 9% maar dat zie je niet terug in je meter want dat hangt ook van het weer af.
L: Als u zo terug kijkt zou u het dan weer doen?
I: Ja ik zou het wel weer doen. Ik zou het al eerder doen.
L: Ja zou u het achteraf eerder doen?
I: Ja goed wij zijn toch wel redelijk op leeftijd. En we wonen hier ook al 28 jaar ofzo. En die spouwmuurisolatie
hebben we redelijk snel gedaan. Maar dubbelglas had ik eigenlijk wel eerder.. ik heb er nooit aan gedacht eigenlijk,
stom. Dat het boven ook nog zoveel zou uitmaken, altijd maar we stoken er niet. Maar ja, je verliest je warmte wel,
dus het moment dat je het isoleert verstook je toch minder. Dus ik heb er wel iets van geleerd.
L: Als u dan kijkt naar dat energiebesparingsproject met Hoom. Heeft u daarin, u vertelde het net al die problemen
met die aannemer, zijn er dan nog andere dingen in het traject dat u denkt dat kan anders?
I: Nee.. nogmaals vanuit Hoom, zeg maar in de presentatiesfeer is het allemaal wel goed gegaan. Het zijn toch een
beperkt aantal dingen waar je over praat. Hoom heeft zich wel, dat is dan een beetje de inbreng van MeentKracht,
die richt zich niet alleen op energiebesparen maar die kijken ook al een beetje naar deze wijk is van 74 dus dat is
nu ook een jaar of 40, straks krijg je meer huizen die met groot onderhoud te maken hebben. Dus die meentkracht
kijkt wat breeder, en Hoom heeft dat moet ik zeggen altijd gezegd wij zijn puur voor energie, dat is onze missie,
maar ze hebben daar best nog wel wat hand en spanddiensten in verricht, dat is wel netjes van ze. Ik wilde nog
wat voegen van metselwerk enzo, dat ging een beetje buiten Hoom om, maar zo stiekem keken ze nog wel een
beetje mee. Met name die man met die aannemersachtergrond, die was nooit te berroerd om even mee te kijken.
Het was zo van ik mag er eigenlijk geen tijd aan besteden, maar als je het nou zo en zo doet. Dat vond ik wel heel
erg positief. Ook best betrokken bij de Meent en de bewoners, niet puur alleen maar achter hun eigen
doelstellingen aanlopen.
L: Weet u toevallig dat nog meer mensen uit deze straat destijds?
I: nou dat zei ik net al even, ik vind dat niet zoveel mensen wat hebben gedaan. Ik weet dat onze buren ook de
vloer hebben geïsoleerd, maar dat hebben ze dacht ik niet via Hoom gedaan. Iemand aan de overkant heeft z’n
vloer geïsoleerd. Chiel was erg enthousiast en heeft zo’n beetje alles gedaan, volgens mij heeft hij zelfs dakisolatie
laten doen. Voor de rest heb ik er niet zo veel van gemerkt.
L: Is er dan ook nog een terugkoppeling geweest via Hoom of?
I: Nee, dat heb ik niet gehoord. Er is wel een keer een algemeen verhaaltje geweest ik geloof dat er nu, staat me bij
dat iets van 120 huizen in de Meent zonnepanelen hebben ofzo. Dat was meer van leuk om te weten, maar echt
serieus teruggekoppeld is het niet.
L: Als u kijkt naar dit kunstofkozijn, hoe bent u dan zeg maar tot het besluit gekomen om daar ook HR++ in te
doen? Hoe ging dat besluit?
I: Ja nou ja, de motivatie was gewoon dat er een nieuw kozijn in moest, dat het hout niet meer sterk was. Dat de
boel er toch uitgaat en dat zeg maar die kunststof kozijnboer die leveren een totaal product en die leveren op dat
moment ook de hoogste isolatie. Dus eigenlijk is dat nauwelijks een discussie geweest. We hebben gekozen voor
kunststof omdat we dan in een klap van het onderhoud en schilderwerk af. En ja het HR++ komt er gratis bij, we
hebben het natuurlijk wel betaald. Het was niet dat we zeiden van doe maar ouderwets enkel glas ofzo. Het was
helemaal geen issue. We hadden er sowieso voor gekozen, maar het is geen discussie of strijdpunt geweest.
L: Misschien is die spouwmuurisolatie dan een beter voorbeeld want dat lijkt mij een iets andere beslissing, want
dat verdwijnt in de muur. Dat doe je niet ergens bij.
I: Nee dat klopt dat zijn van die kleine korrels die ze er dan inspuiten. Ja goed, ik lees daar uiteraard wel over voor
dat ik zoiets doe, over de voor en nadelen van zulke systemen. Dat is puur op eigen houtje een beetje verzamelen
van wat er te koop is en dan offertes vragen en dan keuze maken.
L: Had u het van iemand gehoord dat dat kon ofzo, wanneer kwam u op het moment dat u dat ging uitzoeken?
I: Wij kwamen, toen wij hier naar toe verhuisden, wamen wij uit een huurhuis maar wij waren de eerste
bewoners. Dus dat was een huis uit 83 en dat was eigenlijk, ja ze zullen het tegenwoordig nog wel ietsje beter
doen, maar dat was eigenlijk gewoon 100 geïsoleerd. We kwamen dus hier naar toe en dit was gewoon een huis,
dit huis is nog helemaal zonder isolatie gebouwd. Er zat wel dubbelglas in maar ook lang niet alles. En dat was het.
Ja dat hebben we ook wel onderkent toen we er in kwamen, dat moeten we gewoon eens avonturieren hoe dat is,
maar dat zie je direct in je verbruik cijfers. Maar ook het comfort, wij zitten hier op de hoek, deze wand die was
winters koud, nooit echt lekker warm in huis, dus nog een graadje hoger en nog een graadje hoger. Dus toen zagen
wij ook wel dat moet gebeuren. En nog hoor, het is als je al die maatregelen kijkt die we gedaan hebben is de
isolatie van de gevel gewoon de grootste klapper geweest. Dat is gewoon duidelijk.
L: Het huurhuis was ook geïsoleerd met spouwmuurisolatie?
I: Ja het was toevallig ook een hoekhuis, maar daar merkte je er niets van en hier wel.
L: Wanneer had u die spouwmuurisolatie gedaan”?
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I: In 1992. We hebben altijd met z’n tweeën full time gewerkt, dus we stookten destijds toch nog relatief weinig
omdat de kachel altijd uit stond. Ik denk achteraf dat met name het comfort wan die spouwmuur van die wand dat
dat het zwaarwegende reden geweest is hoor. Dat weet ik niet meer met honderd procent zekerheid.
V: dat zal inderdaad zo geweest zijn, we zitten hier op het zuidwesten altijd die wind van die kant, dat he toch
koud was.
L: En waarom heeft u die zonnepanelen genomen?
I: Wat ik al zei wij gebruikten en nog veel elektriciteit. Dat wilden we omlaag brengen.
L: Waren het dan vooral de kosten die u.. of ziet u het als een investering die zonnepanelen? Ze zegge wel eens je
kunt het beter investeren in zonnepanelen dan het geld op de bank zetten.
I: Dat is eigenlijk, wel grappig dat je het zegt, want zo zijn we er wel uiteindelijk is dat wel het doorslaggevende
argument geweest. Want we hebben ze dus in 2014 geplaatst. Dus ik ben daar in begin 2014 mee begonnen, dat
was het tweede jaar dat de vereniging van eigenhuis zo’n collectief had. Het jaar daarvoor had ik ook ingeschreven
en toen kreeg ik ook een offerte en dat was toen was de terugverdientijd nog 10 of 12 jaar. We waren toen drie
jaar geleden waren we 65 net en ja jongens 12 jaar waar praten we over, wonen we hier nog wel over 12 jaar? Dus
dat hebben we toen niet gedaan. Maar het jaar daar op, die dingen worden steeds goedkoper, dus toen was de
terugverdientijd 9 of 10 jaar. Het is maar net hoe gunstig je het naar je toe rekent. En toen heb ik inderdaad, toen
werd die rente al zo laag op de spaarrekening. Toen heb ik ook bedacht voor mezelf, van ja je kan, je bent iets van
3000 euro kwijt, op de bank levert dat iets van 60 euro op per jaar, dat krijg je niet eens meer. En als je het op je
dak legt levert het je bij wijze van spreken 60 euro in de maand op.
L: U zei net al over dat dubbelglas, dat u dat eerder had willen doen. Zijn er dingen geweest waarvan u achteraf
zegt dat had ik eerder moeten doen?
I: Nou ja moet is een groot woord. Maar ja als ik toen de wijsheid van nu had dan had ik vooral dat dubbelglas daar
heb ik altijd van gezegd ik vind het onzin. Nogmaals het is niet koud boven en we stoken er niet. Eigenlijk heel
naïef want die warmte komt toch van onderen. Het is gewoon gas wat voor niks de schoorsteen uit gaat.
L: Dat was eigenlijk het stukje kennis wat u niet had wat u eigenlijk altijd tegen heeft gehouden.
I: Ja. Dat is denk ik het voordeel geweest van die eerste inventarisatie van Hoom. Want we zijn, om nog even door
te gaan dat Hoom er wel serieus mee bezig was die vloerisolatie. Eerst is er nog iemand geweest met allerlei
ingewikkelde apparaten, toen hebben ze geprobeerd om in te schatten. Een soort nulmeting van hoeveel warmte
er nu door de vloer kwijt raakt. Toen hebben ze, er is zelfs, op een gegeven moment heb ik met die knapen alle
kieren en ramen en ventilatieroosters afgeplakt. Toen is die hele voordeur is afgeplakt met doek en daar hing een
grote ventilator en die ventilator, ze deden twee kanten op, eerst gezorgd voor wat overdruk in huis en de tweede
meting was wat onderdruk in huis. Toen gingen ze hier langs de plinten meten en voelen en zelfs met rookstokjes
kijken of er lucht ontsnapte. Want veel huizen vertelde die er is met die aanhechting van de vloer en de wanden is
niet zo geweldig en dan komt daar heel veel trek uit. Maar dat kon hij hier eigenlijk niet zo echt vinden, vandaar
dat wij misschien niet zoveel merken van die vloer isolatie. Maar zo ver gingen ze toch wel weer mee. En wat ik
daar wel leuk van vond, die knaap had ook een warmtecamera, die heeft een beetje ook gekeken rond het huis. Die
heeft toen ook nog eens even naar die buitenwand gekeken, dat is geweest in 2015, toen zei die dat die gevel maar
heel weinig warmte uitstraalde. Dat is dus toch dik 20 jaar geleden dat die isolatie aangebracht is. Dat vond ik wel
heel leuk omdat weer eens even goed te horen, dat viel mij mee eigenlijk.
L: Hoe lang zijn ze dan met zo’n meting beziig?
I: ze zijn wel een uur of twee bezig geweest. Voor alles dichtgeplakt is. Toen kwamen we weer een of ander
badkamerroostertje tegen wat ook weer dichtgeplakt moest.
V: Ja ze zijn zeker twee uren bezig geweest.
L: Was dat van Hoom? En moest u daar ook voor betalen?
I: Ja dat was Hoom. Nee we hoefden daar niets voor te betalen, dat zat bij dat tarief in.
L: En u betaald dan aan Hoom een bepaald bedrag, hoe moet ik dat zien?
I: hun offerte is opgebouwd uit de werkzaamheden en een toeslag voor Hoom. Maar volgensmij kan dat nooit
kostendekkend geweest zijn.
L: Want die test is meer om te zien of er nog iets gedaan kan worden of?
I: Nou de bedoeling was eigenlijk het zou eigenlijk een soort van nulmeting zijn vooraf aan de werkzaamheden.
Maar omdat het bij ons zo uitgelopen is en in eerste instantie niet goed was is er van die nameting nooit meer
gekomen. Maar ik zeg er bij, uit die nulmeting bleek dat er eigenlijk al die lekkage langs die plinten was
verwaarloosbaar, dus daar haal je niets uit. Want dat is iets als je isoleert wordt dat ook beter. Dus dat is iets, of ze
dat mee gewogen hebben of dat dat verdwenen is in de vertraging dat weet ik niet.
L: Heeft u naar uw idee genoeg kennis over energiebesparende maatregelen?
I: haha. Ja met Hoom aan je zijde denk ik wel. Toch wel. En kijk Hoom is niet de enige. Vereniging eigenhuis zegt
ook regelmatig in hun blaadjes van dat moet je wel doen dat moet je niet doen en de consumentenbond schrijft
daar ook wel over. Dus het is niet de enige vorm van voorlichting die je krijgt. Dus wat dat betreft ben ik daar wel
redelijk professional… en ja het is natuurlijk ook geen rocket science eigenlijk.
L: Ja maar je moet wel weten wat er gedaan kan worden.
I: Ja nou ja je kan het niet zelf doen, want bijvoorbeeld als ze onder de vloer werken want het is vrij laag die
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kruipruimte. Het kon nog maar net. Nou ik ga daar niet in hoor.
V: jij past er misschien niet eens in.
L: Ziet u nog andere mogelijkheden in de aanpak van CO2 uitstoot, en dan bedoel ik niet alleen bij u persoonlijk
V: in de luchtvaart Henk.
I: Wij zijn allebei gepensioneerd KLMer. Wat dat betreft zou ik zeggen, dat moet je niet aan ons vragen. Dat weet ik
niet. Ik heb niet het idee dat ik een idee waar de hele wereld nog niet over nagedacht heeft hoor en dat dat ineens
het ei van Columbus is. We maken weinig auto kilometers, maar dat is ook alleen maar omdat we liever op de fiets
zitten dan in de auto. Als we op vakantie gaan rijden we 90 kilometer met de auto en voor de rest doet de wind het
want we hebben een zeilbootje. Veel groener kun je het niet krijgen.
L: Wat voor rol speelt energieverbruik aan in uw dagelijksleven? Denkt u er vaak aan?
I: Nou toch wel..
V: haha ik knikte al heel enthausiast.
I: Dat is misschien wel een aardig voorbeeld. Ik heb ik denk ene jaar voordat wij hier kwamen wonen, dat was
rond 87 dat was in die tijd dat al die pc prive projecten. Wij komen nog uit de tijd dat een pc, wij hebben nog mee
gemaakt dat de pc er kwam en dat je op een gegeven moment op kantoor waren er mensen die zeiden over 10 jaar
zitten we hier allemaal met een pc op het bureau, dat was er dus ooit niet. Op een gegeven moment was het zo dat
als bedrijf te zeggen van nou wij hebben twee of drie pc types uitgezocht en dan kun je die kopen met korting en
dan met een programmatje er bij en wij begeleiden de introductie en dat was heel slim want daardoor leerde
iedereen die daar aan mee deed in zijn eigen tijd al hoe een pc werkte. En later als je dat ding op je bureau kreeg
scheelde het een hoop opleidingen. Maar goed toen we hier kwamen had ik een pc en ik heb vanaf de eerste dag,
dus vanaf 88, heb ik al een spreadsheet en iedere eerste van de maand nam ik de energiestanden op, zowel gas als
elektriciteit. En ik heb dus boven vanaf 88 een spreadsheet. Ik kan je dus vanaf 88 de stand van de eerste van de
maand van gas en elektra opnoemen. Dus wat dat betreft heeft het altijd wel geleefd, ik heb altijd wel vinger aan
de pols gehouden.
We hebben hier een tv, de boel staat normaal altijd op stand-by maar ik heb nu zo’n klik aan klik uit systeem. En
dan kun je de stroom er afhalen.
V: En de boiler gaat ook uit ’s avonds en ‘s morgens zetten we hem weer aan, en dan is het water ook nog warm als
je hem uit zet ’s avonds tot het middag uur.
I: We hebben dus een zeilbootje, we zitten daar ieder weekend drie of vier dagen als het lekker weer is. Als we dan
terugkomen is hij wel koud maar dan is hij ook zo weer warm. Kwartiertje twintig minuten. En het bespaart toch,
hoeveel weet ik niet maar. Dat lampie, nee die lampies die komen van de ikea dat zijn halogeen lampies, daar zat
een 10 watt lampje in, maar die heeft hier nooit gebrand want ik heb er eerst een 5 watt lampje in gezet. Want
zoveel licht heb je daar niet nodig.
V: Zelfs de kerstboomverlichting die maar een keer per jaar brand heb je dit jaar vervangen door led. Het gaat ook
ver hoor soms.
I: Nou ja wat ik wel een probleem vind, want we hebben heel veel, dit is toevallig ook Led sinds ene paar jaar. We
hebben heel veel halogeenverlichting in huis, destijds was het iets zuiniger als gloeilampen enzo, maar nu is het
best nog veel. Alleen het probleem is je kan die lamp wel kopen in led maar daar zit ook een dimmer bij en die
dimmers werken dan niet meer op led. Dan moet je dus, dan zou je volgens mij, dan moet dat ook een ledlamp
worden..
V: dan moet je een aantal dingen vervangen. Maar die brand natuurlijk nauwelijks boven die eettafel.
I: Maar deze leeslamp die gebruik je best vaak, daar lees je bij en sfeerlampen, en als we op vakantie zijn staan de
dingen op een klok dat ze ’s avonds aan gaan. Dat ding daar boven in, die buisjes was halogeen, die waren 300
watt. Dat vreet wel, dus daar hebben we heel bewust ledlampen voor genomen. Dat scheelt ook een slok op een
borrel. Dat was mede een reden waarom we altijd zoveel stookten. Dat is een stuk minder geworden.
L: U kijkt dus meer naar het verbruik dan dat u moet betalen.
I: Ja, nee kijk het heeft natuurlijk met elkaar te maken. Maar we hebben dus zo’n appje op die panelen en dan
zeggen we tegen mekaar, joh wat heb je nou weer gedaan om 9 uur we hebben een piek, koffie gezet… We houden
mekaar, dat is vond ik heel opmerkelijk van onszelf, ik had het idee van als die panelen er eenmaal liggen en die
stroom komt met bakken dat huis binnen dan maakt het allemaal niks uit, maar we zijn eigenlijk nog veel
fanatieker geworden. Er gaan geen twee dagen voorbij of we hebben wel even op dat grafiekje gekeken, van wat
heb je nou weer gedaan of je hebt het licht laten branden. Ook een buitenlamp, we hadden een buitenlamp met
zo’n spaarlamp er in dat ding stond op een klok dus brandde alleen als het donker was, maar nu hang ik er een
ledlampje in met een bewegingsmelder, van 8 watt die zo maar 8 uur per nacht brand, is het nu 4 watt en hij brand
6 minuten per dag als iemand voor bij loopt.
V: Ik stap op de fiets dat is ook energiebewust (verlaat de ruimte).
L: Energie speelt dus een grote rol
I: Ik vind het wel interessant ja, wel een beetje een sport.
L: Probeert u dan ook zo zuinigmogelijk elke keer weer iets minder?
I: Toch wel, als we iets vervangen komt er iets terug wat nog zuiniger is. Met mijn auto net zo, als je naar die
verbruikscijfers in de folders kijkt die haalt niemand maar ik kom aardig in de buurt. Als we bijvoorbeeld naar
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Lelystad rijden dan gaan we niet over de snelweg maar gewoon over de dijk langs het water en dat is een 80
kilometer weg en ik rij ook gewoon 80. Ik haal nooit iemand in, ik word iedere reis ingehaald maar ik rij wel tegen
de 1 op 20 met dat ding. En dat vind ik leuk. Een stoplicht in de verte, gas los.
L: Zijn er dan nog andere dingen in uw gedrag waar u op let?
I: Nou ja, we zijn sinds we gepensioneerd zijn steeds meer hier in de buurt gaan fietsen en steeds minder de auto
gaan gebruiken.
L: Bent u op de hoogte van het klimaatakkoord in Parijs?
I: Niet inhoudelijk, maar ik weet dat er weer een co2 reductie is afgesproken, maar ik weet ook dat in Kyoto
afgesproken is. Ik ben er nog als sceptisch over hoor. Kijk alleen in Nederland al wat ze er eigenlijk niet aan doen.
L: Vindt u dat dan ook echt een taak van de overheid?
I: Ja dat is gewoon, het zit zo in het hele maatschappelijke leven, de overheid moet dat voortouw nemen.
L: Bent u op de hoogte van de duurzaamheidslening die de gemeente Hilversum heeft?
I: IK heb wel begrepen, dat is op de Hoom bijeenkomst vermeld, dat de gemeente inderdaad voor heel weinig
rente, dat je daar geld kunt lenen voor investeringen die een duurzame, met een energiebesparend karakter. Zo is
het toen gebracht, kennelijk is het ietsje breder dan dit. Het enige probleem is de rente is al super laag, dus
zoveel…
L: Maakt u zich ook zorgen over de CO2 uitstoot en het milieu? Of is dat iets waar u zich niet mee bezig houdt?
I: Zorgen is misschien niet het juiste woord, maar ik zie het wel somber in ja. Maar het klinkt misschien wel een
beetje raar als ik zeg van het zal onze tijd wel duren. IK denk niet dat wij daar gigantisch veel last van krijgen.
Maar ik zie niet in dat dat over vijf of 10 jaar allemaal stukken beter gaat. Met name de beleidsmatige zaken en dat
gaat allemaal vreselijk moeizaam. Ik denk dat er nog wel heel wat natuurstormen en natuurgeweld moet zijn
voordat iedereen daar.. ik spreek nog steeds een hoop mensen ook hier in de wijk wel, met rond het Hoom
gebeuren en mensen van joh waar praat je over. Een hoop geld aan al dat spul uit geven, er zijn kennelijk nog
zoveel mensen die daar totaal niet in geïnteresseerd zijn. Ik ben wat dat betreft, ik lig er niet van wakker dus
zorgen is niet het goede woord, maar ik ben er wel somber over gestemd. Er wordt heel veel over gepraat maar
eigenlijk doen we dat al 10 jaar met zijn allen.
L: Heeft u ook een idee hoe dat veranderd zou kunnen worden? Dat mensen toch wel die stap nemen om hun huis
te isoleren? Als u kijkt naar u zelf wat had u eerder over de streep getrokken?
I: Dat is een slecht voorbeeld, nogmaals we hebben, ik weet nog ooit voor dat paneel toen konden we ook subsidie
krijgen en dan krijg je op een gegeven moment 200 gulden van de gemeente of van het rijk terug of zo. Maar ik
weet het… ja.. voor mij heeft dat nooit zo gewerkt, heeft dat nooit zo meegespeeld die subsidie. Ik weet niet of dat
het nou is, want ook die regelingen zijn er toch al best lang. Nogmaals ik ben er niet echt optimistisch over, over
die ontwikkelingen. Dat zelfs zo’n land asl Amerika, met die orkaan Katrina en nieuw Orleans enzo en ook dat gaat
heel moeizaam. Terwijl het toch een land is waar ze met de kachel aan zitten en als ze het warm krijgen zetten ze
de airco er bij aan, dat soort belachelijke dingen. Ik ben er niet.. ik heb nogmaals daar de oplossing niet voor, ik
heb geen idee hoe je die mensen, als ik die mensen hoor praten dan denk ik van nou ja, ik zou ook niet weten hoe
je iemand zou kunnen overtuigen. Als ze te overtuigen waren met argumenten dan waren ze al overtuigd want ja
die argumenten zijn al honderd keer verteld.
Maar goed hoe je het ook wend of keert de portemonnee is natuurlijk een machtig wapen, het probleem is dat de
energie nu weer zo goedkoop is, als die prijs omhoog gaat komen de mensen van zelf wel, niet met de goede
motieven misschien maar ja.
Interview 6 – 30 maart 2016
L: Welke energiebesparende maatregel heeft u als laatste genomen?
I: Het laatst was spouwmuurisolatie. Die hebben we in december genomen. We hadden een isolatie, toen we hier
pas kwamen wonen in ’76 toen hebben we samen met elkaar ook spouwmuurisolatie gedaan, dat waren van die
witte korreltjes. En dat heeft niet goed verlijmt gezeten ofzo, dus in al die jaren als het waaide kwamen al die
korreltjes naar buiten en door kieren en weet ik veel allemaal wat. Dus nu was Hoom ook bezig geweest met
isolatie, spouwmuurisolatie. Maar uiteindelijk hebben we zelf iemand genomen. Die was voordeliger en die
gebruikte geen hoogwerker zoals die andere. Dus dat scheelt ook zo 1000 euro voor twee dagen. En die hebben er
dus suprafill ingedaan. Eerst dei korreltjes er uit gezogen, dat was twee keer zo duur als het spul er in doen maar
ja. Dus maar ja, ik wilde van die rommel af en dan goed er in. Dus ik hoop dat dat nu goed werkt.
L: Ja, en wanneer heeft u dat gedaan?
I: In december, eind december. Dat is nog maar net.
L: En wanneer was dan die bijeenkomst van Hoom?
I: Ja er zijn meerdere bijeenkomsten geweest waar ik geweest ben. Ik ben ook niet bij allemaal geweest want ze
doen het vaak op dinsdagavond en dan kan ik niet. Maar als ze overdag waren heb ik dat vaak wel gedaan. Dus ze
hebben het ook over dakisolatie en.. maar ik had zelf al zonnepanelen gedaan via milieu.. natuur en milieu en de
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ASN bank dat is 3 a 4 jaar geleden. Toen dacht ik dat zijn goede clubs die er wel van weten dus. En toen kreeg ik
ook nog subsidie dus.
L: Wat was eigenlijk het motief om het aan te pakken die spouwmuurisolatie?
I: Nou het komt zo, we gaan nu niet meer op vakantie al een paar jaar, omdat mijn man niet zo goed meer is. Dus ja
dan houdt je toch wat geld over. Dus toen dacht dan leg ik die zonnepanelen op mijn dak. Dus ik zeg ook altijd, ik
heb mijn vakantie geld op mijn dak gelegd. En de volgende stap was om die isolatie aan te pakken. Toen heb ik ook
zo’n termo foto’s laten maken. Toen moest je 24 uur hoog opstoken tot 24 graden en dan kwamen ze ’s avonds
laat, het was in november ofzo, kwamen ze foto’s maken, van die thermofoto’s. En dan kun je precies zien waar de
warmte lekt.
L: En dat was ook van Hoom?
I: Ja, en naar aanleiding daarvan heb ik dus die spouwmuurisolatie. Gekeken wat er nou nog in zat en wat er uit
was.
L: Bleek toen dat er niet zoveel meer in zat?
I: Nee, nah sommige plekken wel en sommige plekken niet. En toen dachten ze dat ik er eerst wel iets van hun
korrels, zij hadden iets van grijze korrels, er in kon doen. Maar daar had ik toch niet zo’n zin in. Ik dacht weer
korrels, en als het weer niet goed verlijmt is. En ze hadden het toen ook over die suprafill dat dat ook heel goed
was. En zij dachten in eerste instantie dat ik het er niet uit hoefde te halen. Maar ik dacht ja, dat klopt volgens mij
niet, dus toen heb ik toch offerte aangevraagd met wel er uit halen.
L: Hoe bent u op de hoogte gesteld van de bijeenkomsten van Hoom, hoe wist u daar van?
I: Via dat krantje, het kan ook zijn dat ze nog een briefje huis aan huis gedaan hebben. Dat weet ik niet meer, maar
in ieder geval in het krantje.
L: En toen dacht u van daar ga ik eens naar toe?
I: Ja want dat krantje probeer ik heel goed te lezen. Er staan altijd wel hele belangrijke dingen in. Het is hier van
deze wijk he. Deze is hier al zo’n 40 jaar, zo lang wij hier wonen krijgen we die. En dat is altijd heel goed hoor. We
hebben een goede wijkraad.
L: Wat vond u van die bijeenkomsten? Als u bijvoorbeeld eentje naar voren haalt, hoe ging dat in zijn werk?
I: Ja, soms was het heel algemene informatie. En als je dan wat specifiek ook weer, ja soms ook wel weer eens
lastig om dat te krijgen, maar ja er zitten toch wel weer mensen die hebben ze verdeeld over de wijken, dus dan
kan je daar ook wel weer aan informeren. Want ik heb toen inderdaad iemand, toen zouden ze met een tafeltje
zitten in het wijkgebouw en dat bleek toen weer anders te zijn, maar uiteindelijk zag ik iemand zitten en die kende
ik nog van vroeger. Die meneer van Eendenburg, die zegt ik zal het voor je navragen. En die is toen weer bij Hoom
gaan navragen en ik had ook mailcontact via, ik weet niet meer hoe die heet een man die dat via de mail allemaal
regelt. Opzich verloopt dat wel goed als je een maal de weg weet. Maar hoe het precies zit dat weet ik niet
helemaal hoor.. in ieder geval ze hebben de steun van Hilversum en je kan ook eventueel subsidie krijgen. Maar
hoe afhankelijk of hoe onafhankelijk ze zijn dat heb ik nog nooit begrepen. Ze hebben een aannemer aangezegd dat
die goed betrouwbaar was, ook voor die.. er zijn nog mensen die moeten de voegen nog laten doen maar dat
hadden wij al laten doen. Maarja mijn buurvrouw die had weer hele nare ervaringen met die, dus die zegt die komt
er bij mij niet in. Dus ja, dat is dan ook weer een beetje lastig. Maar ja je kunt ook zelf uitzoeken. Want ik had dus
van Hoom een offerte gekregen, via Hoom en toen ben ik zelf nog wat gaan zoeken om te kijken wat anderen dan
deden. En later vroegen ze waarom ik er niet gebruik van had gemaakt, die jongen die ik toen daarna op belde, dat
was een familie bedrijf en dat is natuurlijk wel allemaal kortere lijnen en vlotter. Dus die vrouw die ik aan de lijn
had die zei, oh mijn zoon is in de buurt die komt wel even kijken, dus die kwam gelijk kijen. Die muur even een
gaatje boren even kijken hoe het zat en zo. En die gaf een offerte die gelijk al zoveel lager was, dat ik denk ja.. maar
ja dan denk je ook in je achterhooft zijn ze wel goed. Net als met die zonnepanelen, die jongens gebruiken dan geen
hoogwerker en die zijn fysiek allemaal nog jong. En ja, eigen familiebedrijf dus dan houden ze zich niet helemaal
aan de arbeidsvoorwaarden, dus ik denk dat dat ook maakt dat ze goedkoper kunnen. En dat was met die
zonnepanelen ook, die moesten ze allemaal met een laddertje zo naar het dak gedragen. Die dingen waren
hartstikke zwaar, ik snap niet hoe die man dat kon doen. Ik denk dat hou je niet lang vol.
L: Hoe kwam u er bij om die zonnepanelen via de ASN bank te doen?
I: Nou ik krijg altijd wel mail van natuur en.. en van de ASN bank daar zitten we ook bij. Niet helemaal maar een
gedeelte sparen daar dus zo.
L: U zei dat omdat u niet meer op vakantie gaat dat u daarom uw geld ergens anders in heeft gezet.
I: Ja dat is mijn vakantiegeld, want iedereen roept dan: ja dat haal je er niet meer uit. Maar ik zeg dan, dat
interesseert mij niet het gaat mij om dat het in ieder geval goedkoper is. En ik wil eigenlijk, het liefst zou ik
selfsupporting zijn. Ik heb toen ook wel gehoord dat je kleine windmolentjes, geluidloze windmolentjes, had, maar
dat blijkt toch niet helemaal zo te zijn. En dus ik wil ook mijn dak nog isoleren aan de binnenkant. Daar zijn ze ook
mee bezig geweest maar daar waren ze nog niet helemaal uit geloof ik, wat dat moest worden. Het voordeel is
natuurlijk dat we in twee wijken de zelfde soort woningen hebben dus dan is dat natuurlijk wel makkelijker als ze
dat zo uit zoeken. En dat doe je zelf toch niet zo gouw.
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L: Oké. En selfsupporting, is dat dan uw ideaalbeeld?
I: Ja, dat je dus niet meer afhankelijk bent van de NUON. We zijn zelfs al bij de NUON weggegaan vanwege die
kolencentrales en toen zijn we naar greenchoice gegaan. Elke keer kwamen ze dan weer aan de deur. Maar wij
willen gewoon groene stroom hebben dus. Wij hebben ook een openhaard, toen we hier pas kwamen wonen kon
je een openhaard toen. Er zat al een kanaal je moest alleen nog even een gaatje doen. Dus toen zei ik, als mijn gas
en elektra uit valt kan ik er in ieder geval nog een bbq in mijn openhaard zetten.
L: In hoeverre, met die zonnepanelen, hoeveel zonnepanelen heeft u?
I: Negen.
L: Is dat een beetje qua verbruik dat het een beetje uitkomt of?
I: Ik weet het niet precies, ik geloof dat ik vorig jaar 200 euro terug heb gekregen, maar ik weet dat niet precies. Ik
heb daar niet zo erg op gelet. Elke week schrijf ik even op wat hij getankt heeft aan zon. Op zolder daar zit zo’n
ding en dan kan je zien hoeveel die getankt heeft. Ze zeiden dat ie ongeveer 1700 KWH per jaar, en dat haalt ie wel.
L: Waren er ook dingen waar u moeite voor moest doen om dat voor elkaar te krijgen?
I: Nee dat ging wel vrij makkelijk. Alleen de subsidieregeling. Toen zou er net per juni, nee september was het
geloof ik, nou ik weet het niet precies meer. Zou er een subsidieregeling komen, nouja de eerste twee dagen heeft
die website helemaal plat gelegen. Maar toen konden toch een mailtje sturen ergens heen en toen konden we toch
op een andere manier ook geloof ik nog via papieren brieven kregen we dan dat formulier. Het is wel allemaal
goed gekomen.
L: Waarom wilt u eigenlijk selfsupporting zijn en niet afhankelijk van een energiemaatschappij?
I: Nou sowieso niet vanwege de fossiele brandstoffen meer, vanwege het milieu. En ja als je selfsupporting bent
ben je niet afhankelijk van Liander, en NUON en dat soort. Want die praten nu alleen nog maar over fossiele
brandstof dat ze dat willen promoten. En ik las daarnet ook nog een artikel dat dat eigenlijk ook nog zwaar
gesubsidieerd wordt. En daar ben ik dan helemaal niet blij mee. We zijn eigenlijk altijd al.. in de 60er jaren ging
mijn moeder al, verzamelde mijn moeder papier elk doosje werd plat gemaakt en er in gedaan. En we hebben haar
wel eens uitgelachen en haar met sinterklaas er mee geplaagd bij wijze van spreken. Maar nu doe ik het zelfde. Dat
was in de 60er jaren, dus ik ben er ook wel een beetje mee opgevoed, van denk aan het milieu.
L: Maakt u zich daar dan ook zorgen over, over het milieu?
I: Ja, ik maak mij daar wel degelijk zorgen over. Ik hoop dat die, dat ze eens verstand gebruiken, dat ze een beetje
visie krijgen. Al die maatschappijen ze zijn stom. Ze moeten, zo langzaam aan eens overstappen op die andere
dingen, want die fossiele daar is gewoon een end aan. En dan hoeft dat niet meteen vandaag of morgen te kappen,
maar als ze zich mee gaan in die visie van de anderen dan kunnen ze geruisloos zo door blijven gaan bij wijze van
spreke. Dan denk ik met mijn boerenverstand, kunnen zij dat dan niet bedenken?
L: Tsja, de hele economie is gebaseerd op olie eigenlijk he.
I: Dat is het he. En dan gaan ze nu schaliegas doen. Nou dat vind ik levensgevaarlijk. Atoomenergie ben ik ook
gewoon tegen. Ik heb al een bordje vanaf 77 staat dat hier geloof ik al. Daar staat dan wel kernwapens van toen.
L: U woont hier al vanaf het begin, was het toen een nieuw huis?
I: Ja 76 ja, toen was het een nieuw huis. Dat is altijd fantastisch geweest. Het is zo’n leuke wijk en nu zitten wij
helemaal rondom in een natuurgebied. We hadden altijd al het park, drie en halve kilometer park, want het mocht
dan niet zichtbaar zijn vanaf de weg daar. Daar hebben wij een prachtig park aan te danken. En aan die kant
hebben z toen grond afgegraven voor die eco-brug die daar ligt. Dat is kruisberge, dat is hele schrale grond en ook
natuurgebied. En dat weiland daar hebben ze ook uitgegraven want dat is veen. En dat is nu sinds een jaar of 2
misschien. Dat is heel leuk. Je kunt hier prachtig wandelen. Toen mijn man ziek was en uit het ziekenhuis kwam
gingen we steeds een stukje wandelen, steeds een stukje verder. Je kon steeds weer terug door de wijk.
*gesprek over de wijk en de indeling van de wijk, voorzieningen. Niet relevant voor onderzoek dus niet uitgetypt.
L: Wordt er hier in de wijk ook veel aandacht besteed aan energiebesparing?
I: Nou dat is die Hoom dan toch.
L: Weet u ook van andere bewoners die iets hebben gedaan?
I: Er is er hier nog eentje, maar die was de aan, Hoom is.. meentkracht dan. De ene die hier woont die heeft
meentkracht opge… die zat toen zonder werk en is toen Meentkracht op gaan richten. En die heeft dat Hoom ook..
Maar ik zag net in de krant dat ze in Naarden-Muiden ook bezig zijn, dat is nu allemaal een naarden bussum
muiden, gooische meer is dat geworden. Dat ze daar ook bezig zijn die Hoom. Ik vind het op zich best een goede
ontwikkeling. Dat je ook subsidie kunt krijgen van de gemeente, ik bedoel ik heb dat nu niet nodig, maar dat is
toch, tenminste een lening.
L: U wilt nog dakisolatie zei u. Wilt u dat dan zelfstandig doen of met een collectief? Heeft u daar ook voorkeur
voor?
I: Nou dat moeten we eens even kijken of dat collectief kan inderdaad. Dan is Hoom weer de weg. Ik dacht net ook
we wilden nieuwe dakgoten, dus misschien is dat ook nog wel collectief. Als je dat zelf moet organiseren in de
straat is dat gewoon lastig he. De burgen dat gaat dan nog wel, maar als je echt een hele collectief, dat is dan die
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meentkracht, daar kan je die dan weer voor in eh.. Maar ik moet eerst mijn zolder opruimen, dat duurt nog wel
even.
L: Dus dat is iets wat u nog tegen houdt?
I: Ja, nouja alle goede dingen komen langzaam zegt men.
L: Wat vindt u er van dat de gemeente daar ook rol in speelt in die collectieve projecten?
I: Dat vind ik op zich wel goed. Die ondersteund dat wel. Maar ja daar hebben ze ook wel weer voor gezorgd, die
wijkraad heeft zo lang ik weet, die 40 jaar de gemeente achter hun broek gezeten. De eerste tien jaar hebben ze
hier niks gedaan in de wijk. En die wijkraad heeft er toen vreselijk aan getrokken. En naar 10 jaar hebben we
eindelijk een winkelcentrum gekregen. En toen en na 20 jaar ofzo toen was er dus een stemming of we bij Bussum
zouden horen of bij Hilversum. Heleboel mensen zijn hier Hilversum, ik ben geen Hilversum dus het zou mij worst
wezen of het Hilversum of Bussum wordt. Maar ik vond doen dat Hilversum zo ontzettend veel geïnvesteerd had
uiteindelijk, dat je toch wel gewoon solidair met Hilversum wilde zijn. Maarja wij gaan naar Bussum
boodschappen doen, naar de bibliotheek, naar de kerk, dus op zich zijn we op Bussum georiënteerd natuurlijk. 10
minuten fietsen en anders moet je een half uur fietsen naar Hilversum.
L: Zijn er dingen waar u tegen aanliep bij het realiseren, want u wilt eigenlijk self supporting zijn, zijn er dan
dingen waar u tegenaan loopt in het realiseren daarvan?
I: Naja, tot nog toe ging dat wel vlot. Ik heb gewoon op internet gekeken. Naar die bedrijven. Ik denk nou nu laat ik
ze gewoon komen kijken voor die offerte en toen vergeleken met die ander. En die jongens kwamen wel
betrouwbaar over. Een prachtige auto en allemaal, hij was dealer ook van die superfill. Ik denk dan is het ook wel
goed natuurlijk. Ik begon toen aan het einde wel een beetje te twijfelen, ik denk is het wel zo. Maar ze hebben het
keurig gedaan.
L: En merkt u er ook al iets van?
I: Ja ik had een metertje in de meterkast gezet, ik heb de meterkast daar op de buitenkant. En het is wel minder
koud. Maar ja dat plafonnetje en zo dat heb ik ook zelf wat geïsoleerd. Want dat was allemaal open. Maar ja dit kan
ik ook nog niet meten want we hebben natuurlijk weinig. In het begin van het jaar was het warm en daarna
hebben we weer vorst gekregen. Dus je kan het pas zien over een paar jaar. Dan moet je toch een paar winters
vergelijken.
L: U heeft wel het idee dat u voldoende kennis heeft om zoiets aan te pakken? U kijkt gewoon op internet en het is
niet zo dat u de hele tijd twijfelt van gaat het wel goed.
I: Nee, en dan denk ik toch dat je die Meentkracht ergens op je achtergrond hebt. Van je kan daar toch weer
informeren. En zo’n buur, zo’n buurtcoach, dat vind ik ook wel goed.
L: Oh wat is dat dan precies, dat heb ik nog niet eerder gehoord.
I: Ja dat is van meentkracht, hebben ze dus voor elke wijk ongeveer, tenminste dat heb ik begrepen. Ik weet dan
die Chiel van eendenburg was daar dus bij. En dat hier in onze wijk is het dan Gerrit. Dus dat is…
L: Daar kun je dan naar toe met vragen of?
I: Ja. En hun zitten dan ook een of twee keer in het jaar, weet niet hoevaak, in het wijkcentrum of in, ik dacht dat ie
toen in het wijkcentrum zat maar toen bleek ie in het winkelcentrum te zitten. Of ik het nou niet goed gelezen heb
of dat het er niet geod er in stond dat weet ik niet. En ze hebben daar ook een informatie zuil, daar kun je een
briefje in stoppen als je iets wil vragen enzo.
L: en dan komen ze langs of?
I: Ja of ze bellen je op.
L: Ziet u nog andere mogelijkheden in energiebesparing, hoe we zegmaar die CO2 kunnen reduceren?
I: Nou ik kwam laatst wat tegen op het internet, maar dan moet ik ook gaan informeren. Ik weet niet meer waar ik
dat gezien had, die hadden het over een warmte pomp. En ik snap niet hoe dat werkt. Dus daar wil ik nog eens een
keer achteraan. En ik heb een keer gehoord van iemand die had dus een hele voorziening in zijn tuin, dat koste
30.000 euro en dan had je een selfsuppporting voor je hele huis.
L: Oké, maar 30.000 euro dat is een hele investering.
I: Ja dat is een hele investering, dus dan moet je wel weten wat… Maar ja ik denk isoleren dat is in ieder geval altijd
zinnig. Wat je ook doet. Dus ja als de ketel het begeeft, die is ook 20 jaar oud, het is wel een HR ketel maar. Dus
vandaag of morgen begeeft ie het misschien. Dan moet je ook iets anders. En kijk als je dan, dan denk ik als je voor
30.000 euro rond komt. Is het misschien wel zo’n investering waard. Ik weet niet hoor, dat moet ik dan eens
uitzoeken.
L: Probeert u dan ook, bent u dagelijks bezig met uw energiebesparing?
I: Nou, we denken wel altijd aan, deuren dicht doen en lichten uit waar je niet bent. En kachel niet aanzetten als de
deur open moet omdat de kat weer bezoek heeft gehad en dan stinkt het hier. Nou ja dan zet je de deur even open
en dan de kachel even laag zetten zo. Dat zijn allemaal dingen die je, we rijden bijna geen auto. Doen alles zoveel
mogelijk op de fiets. We hebben wel een auto, maar ik heb met mijn fiets meer kilometers gemaakt dan met de
auto. Ik heb geloof ik nog geen 6000 km gereden in 4 jaar, nou dat heb ik op mijn fiets wel meer gereden. Maar ik
rij tussen de 70 en de 100KM in de week gewoon en met mijn buurvrouw fietsen we altijd elke week even een
stukje. De natuur in, prachtig 30 km in de rondte allemaal natuur, dus dat is ideaal.
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L: Dus daar let u ook wel op dat u de auto niet zo vaak gebruikt.
I: Nee, het is echt alleen als het nodig is. Nu met de kat even naar de dierenarts, daar hebben we hem ook voor.
L: Over die zonnepanelen, had u er al eerder over nagedacht om die te nemen of?
I: Ja, ik was er al langer mee bezig. En toen kwam dat voorbij op de e-mail. En ik denk oh, dat is wel wat.
L: Had u zich er ook al eerder serieus in verdiept? Dat u er echt er mee bezig was
I: Ja, eigenlijk zijn we er altijd wel mee bezig geweest. Toen we bij de nuon vertrokken is ook nu denk ik alweer 5
jaar geleden ofzo. Eigenlijk vanaf de 70 a 80er jaren, dat je heel bewust mee.. Dat je weinig tot geen vlees eet
omdat het zoveel keer Nederland kost om voedsel voor die koeien te produceren enzo.
L: daar bent u dus ook mee bezig met uw eetgedrag.
I: Ja. Daar waren we in de 70er jaren al mee, we hadden een groep waar de gesprekken over hadden. Hoe het
allemaal in de wereld gaat, dus toen waren we er al mee bezig.
L: Dat is inderdaad meer een stukje gedrag.
I: Ja levenswijze.
L: Ja levenswijze inderdaad. En heeft u ook een idee over waarom u zo bent gaan leven eigenlijk? Is er een concrete
aanleiding geweest?
I: Met die kernwapens, toen hadden wij een soort van IKV groep. Toen we net bestonden ging de school hier een
NAVO tentoonstelling houden. Over wapens. Een van onze groep was leraar daar op die school en die zei, dat kan
gewoon niet, we moeten daar een tentoonstelling tegenover stellen dat er ook andere mogelijkheden zijn. Toen
hebben we dus in een korte tijd een soort tentoonstelling met posters en met van men munik, hoe heet dat naja.
Hebben we toen een tentoonstelling gemaakt in die korte tijd. Toen zeiden we, oh dat is leuk, dus toen hebben we
met z’n allen een hele tentoonstelling gebouwd die dus ook later het land is rond gegaan. Dus we gingen elke
maandag knutselen om weer zo’n bord te maken. En dat was heel leuk. Maar ja dan ben je er dus ook mee bezig en
dat was dus ook eigenlijk de vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.. dus dat was het item. Dat was
toen zo rond 2000 ook weer een belangrijk item. Dus daar ben ik wel mijn hele leven mee bezig geweest. En dat
vertaal je ook naar je zelf toe natuurlijk.
L: U had het niet collectief gedaan omdat het goedkoper was ergens anders?
I: Ja, het scheelde 1400 euro geloof ik. Ze waren 200 euro goedkoper en dan die hoogwerker niet. Die koste 545
euro per dag of 445. Dus dat scheelde natuurlijk een hoop geld.
L: Bent u op de hoogte van het aantal kwH dat u verbruikt en het gas?
I: Ja, ik heb het lijstje heb ik wel.. (Wil het pakken)
L: Oh u hoeft het niet te pakken hoor. Maar ik bedoel, let u meer daar op of is het meer dat u kijkt naar het
maandelijkse bedrag wat u betaald?
I: Nee ik kijk per jaar, ik krijg per drie of vier maanden steeds een vergelijking. Dus dan kijk ik hoe die vergelijking
zit.
L: Heeft u ook negatieve ervaringen met energiebesparende maatregelen die u genomen heeft?
I: Ik zou het zo niet weten.. Ja die in de 70er jaren dus, die was niet goed verlijmd. Daar baalde ik wel van. Mijn
buurvrouw heeft er ook heel veel last van gehad, die kreeg op een gegevenmoment ook vocht doorlaten enzo. Die
hebben een grote zij muur, dat heb ik dus niet, ik heb alleen voor en achter en een beetje opzij daar boven. Die
heeft het dus al eerder laten verhelpen, maar ja dat kost een hoop geld. Ik heb het een beetje laten sloffen, want er
is een tijd geweest dat mijn man ook geen werk had dus ik kostwinner was en niet zoveel verdien, maar sinds die
met pensioen was kwam er weer wat geld binnen. Dus sindsdien zitten we er weer wat warmpjes bij.
L: Dus dat kosten aspect was de reden waarom u het niet eerder heeft gedaan?
I: Ja en als het dan niet echt nodig is, ik bedoel het sudderde wel aan. Maar nu ook wel weer doordat die
Meentkracht en Hoom opgericht is wordt je ook weer bij bepaald en dat je dan ook weermakkelijker denkt van oja.
En dat zou een mogelijkheid zijn. En je weet niet precies wat er allemaal voor mogelijkheden zijn en daar moet je
dan weer in duiken en dat wordt je dan toch een beetje op een presenteerblaadje aangeboden.
L: Bent u op de hoogte van het klimaat akkoord in parijs?
I: Ja maar hoe het precies zit weet ik niet, maar we hebben het wel gevolgd. En dat Nederland zich er niet aan
houdt. En zelf smet de politieauto’s dat ze weer stomme dieselauto’s aan gaan schaffen enz. Elektrische auto’s
denk ik altijd, wat een onzin. Want elektriciteit is 50% blijft er over van andere, je moet andere energie gebruiken
en dan hou je 50% over voor elektriciteit. Dus die auto’s zijn denk ik veel duurder, het enige is dat ze geen uitstoot
hebben. En dat die uitstoot door de centrale tegen gehouden wordt, dat is het enige. Maar eigenlijk is het
ontzettend duur. Dus eigenlijk ben ik dan meer voor zo’n hybride auto. Ik denk daar heeft niemand het over.
Elektrisch is dan je van ’t het, maar ik denk dan ja, voor elektriciteit heb je andere brandstof nodig. Maar daar heeft
niemand het over.
L: Heeft u ook gehoord van de duurzaamheidlening?
I: Ja, dat hebben ze toen gezegd. Maar dat wil ik dus gewoon niet, dat is niet nodig als ik mijn vakantie geld op het
dak kan leggen. Maar van die subsidie die ik toen kreeg heb ik dus toen een nieuwe meterkast, want ik had nog een
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hele oude meter die terug ging draaien. Dat was toch wel spannend, maar ze konden niet garanderen dat het
werkte. Dus ik dacht dan koop ik daar een nieuwe meterkast voor.
L: Zo als u in de jaren 70 of 80 toen bezig was, dat was ook een soort van protest op het gedrag van mensen
waarschijnlijk. Heeft u dan ook ideeën over nu, hoe we mensen kunnen bewegen om naja bewuster met energie
om te gaan? Heeft u daar ideeën over?
I: Ja, daar heb ik nog niet zo over gedacht, maar ik krijg wel altijd als die dingen voorbij komen op de mail, ja u kunt
zoveel besparen door dit en dit en dat te doen, dan denk ik dat doe ik allemaal al. Ik denk waarom doen mensen
dat dan nog niet? Het is een enkele keer dat je denkt van dat zou ik ook wel eens kunnen doen. Maar nee ik heb
niet zo veel zin, dat ik nu nog weer de barricade op wil.
L: Dus die mailtjes werken niet echt denkt u?
I: Nou voor mij niet zo erg maar ik denk dat voor een hele boel mensen wel, bijvoorbeeld Green Choice had
bijvoorbeeld warme truiendag, nou toen had ik wel weer zin om een trui te breien met kerst enzo.
L: Heeft u nog iets anders wat u kwijt wil?
I: Nee, ik zou het niet weten. Nou ze hebben het toen ook nog wel gestimuleerd, toen kreeg je zo’n lamp, dat was
ook wel leuk.
L: En wat moest u daar dan voor doen?
I: Niks ik moest aanwezig zijn, met je uitnodigingskaartje, dat was de eerste keer geloof ik.
Interview 7 – 31 maart 2016
Woont hier sinds 1 oktober 2014
L: U heeft sinds dat u hier woont nog geen energiebesparende maatregelen genomen?
I: Nee nog niet, we zitten nog steeds een beetje te twijfelen. De vorige eigenaar heeft wel wat maatregelen
genomen, dus dat scheelt dan nog wel weer wat.
L: Weet u ook welke?
I: De kruipruimte is geïsoleerd aan de onderkant, en er is boven op het dak wat isolatie gelegd, het dak is een keer
vernieuwd. En dat schijnt hier wel vaker te gebeuren, of bij veel huizen nog moeten te gebeuren. Dat de
dakpannen wat slecht zijn en dan komt er water door heen. Toen hebben ze wel, heb ik mij later laten vertellen,
nagedacht om echt goede isolatie op het dak te doen, maar dan moet je je dak wat hoger doen, dan aan de
buitenkant isoleren. Maar ja dit huis en de huis van de buren is een geheel, en die buren wilden toen niet mee, en
toen hebben ze gekozen voor iets waarvoor het dak niet omhoog hoeft. Het is een heel dun laagje aan de
buitenkant onder de dakpannen. En dat is eigenlijk net jammer, want daardoor kun je van binnenuit niet extra
isoleren, want dan krijg je vochtproblemen voor het gedeelte wat er tussen zit. En aan de buitenkant kun je ook
niet extra doen want dan moet je je dak weer gaan vernieuwen en er zit net een nieuw dak op dus daar komen we
de komende 30-40 jaar niet meer aan, anders gaat het wel heel veel kosten. Dus er zit wel wat, maar het is niet
ideaal.
L: En heeft u zelf ook nog nagedacht over andere?
I: Ik heb er wel echt over na zitten denken. Van de meentkracht zag ik gelijk al: hé daar zijn ze met een actie bezig
van verduurzamen in een collectief wat je kunt doen. Dus toen ben ik ook zodra ik daar van wist ben ik daar
naartoe geweest. Ik ben op twee bijeenkomsten ook geweest. En er is ook iemand binnen geweest ook, om eens te
kijken van met name voor isoleren wat daar nog mogelijkheden zou zijn. Die mogelijkheden waren ja voor isoleren
redelijk beperkt. Al zag ik nog wel, ik heb wel zelf geconstateerd, er zit hier aan de voorkant van de woning, hier
net boven het halletje en de woonkamer, en hier boven zit nog een slaapkamer met een inloopkast en daar onder
die vloer dat is gewoon een vloer die als je bij de voordeur staat, daar zit helemaal geen isolatie onder. Als je dan in
die inloopkast staat voel je de kou door de vloer heen komen. En ik denk als je daar boven bent kun je ook net
onder de vloer komen, dus dat zijn wat dat betreft interessante huizen. Het dak is niet al te stijl, dus het zijn
perfecte huizen voor verstoppertje, met een beetje pech vinden ze je nooit meer.
Je kunt daar helemaal onder komen, dus daar zit in nog wel, misschien als ik een beetje extra tijd heb. Maar dan
zullen we wel weer een jaar verder zijn, want die weekenden vliegen er hard door heen. Maar toch om daar nog
wel eens wat te isoleren aan de onderkant.
L: En bij die bijeenkomst, wanneer was u bij die bijeenkomst geweest?
I: Moet ik even denken. Volgens mij ergens begin 2015 en ergens later in 2015 nog weer eentje.
L: Waarom bent u er twee keer geweest?
I: De eerste keer ging echt over algemene maatregelen, dus toen ging het ook over, je kon ook zelfs
zonnecollectoren en een nieuwe cv ketel. We hebben hier nog wel een oude hangen, dus die moeten we nog wel
een keer vervangen, maar hij doet het nog hartstikke goed. Dus dat vind ik dan ook wel weer een hoop gedoe voor
iets wat nu nog goed functioneert. Dus dat laat ik dan nog maar even, nog even wachten. Al schijnt het wel beter te
zijn om hem nu al te vervangen, omdat die ketels van nu alweer zoveel beter zijn. Maar goed vind ik nog maar een
beetje een wazig verhaal om iets van wat goed functioneert, laat ik hem nog gewoon even hangen. Maar goed. Daar
was ik dus heel even op zoek naar informatie, van wat zal ik daar nou in doen. Wat is er verder aan
isolatiemaatregelen te nemen. Dus ik was eigenlijk gewoon, ik ging er behoorlijk blanco in. Wat is er allemaal
mogelijk, ik wist er niet zoveel van.
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L: Hoe werd u op de hoogte gesteld?
I: We kregen een krantje, dat heb je vast ook van anderen gehoord, daar stond het in.
L: en die tweede bijeenkomst?
I: Toen waren we hier boven, op een slaapkamer hier zit een verlaagd plafond, en daar zit iets van
isolatiemateriaal onder. Dus ik was heel erg benieuwd. Ik heb het plafonnetje er uit gehaald met het idee, het is
een zegmaar, die slaapkamer zit op het dak zo, dus dan heb je eigenlijk een behoorlijk hoog plafond wat zo schuin
wegloopt. Daar heeft de vorige eigenaar zo een verlaagd plafonnetje in gemaakt. En die heeft dat niet zo mooi
gedaan, het zit er een beetje scheef in. We hadden bij de buren ook gezien, die hebben het wel helemaal hoog, dan
krijg je meer hoogte in je slaapkamer. Dat pafonnetje is lelijk en het moet gewoon zo weer terug. Dus toen dacht ik,
wacht even, hoe zit het met het isolatiemateriaal. Dus toen had ik wel even dringende behoefte aan wat
detailinformatie over dat isolatie. Dus toen dacht ik dan moet ik toch maar weer even naar die tweede
bijeenkomst. Daar zijn wat specialisten, dan kan ik daar even wat informatie inwinnen. Want ik had al wel een
aannemer over de vloer gehad, die begon gelijk van: Nou dat kan dus niet. Toen dacht ik wacht effe, dat kan dus
niet vind ik net iets te kort door de bocht, je hebt misschien wel gelijk, maar ik wil er toch wel het fijne van weten.
Nou nu heb ik me laten informeren dat het op zich wel kan maar dan moet je er dus wel weer een verlaagd
plafonnetje terug brengen. Maar goed dat ga ik dan wel op een mooiere manier doen. Want onder de pannen is al
geïsoleerd en naja.. dus ik heb daar wel.. daarmee wel goed meer detailinformatie kunnen binnenhalen. Die
specialist is hier toen ook vervolgens binnen geweest en ik heb hem daar naar laten kijken.
L: Heeft specifiek daar naar gekeken?
I: Ja, nou ja ik heb hem naar de isolatie in het algemeen laten kijken. De isolatie onder het dak laten kijken, van hoe
zit het nou. Wat ligt er nou eigenlijk onder mijn dakpannen, want ja er ligt wel iets maar het blijkt dan heel
belangrijk te zijn of zo’n isolatielaag damp door latend is ja of nee. En dat is die dus niet, en daardoor kun je dan
aan de binnenkant niet extra isoleren, omdat dan het vocht wordt opgesloten tussen die isolatielagen die je
aanbrengt. En dan gaat het gene wat er tussen zit gaat dan schimmelen of je dak beschadigen. Dus dat moest juist
niet willen. Dat wist ik voorheen niet, dat wist ik nu wel. Dus dat heeft mij in die zin wel verder geholpen, maar
ook om te voorkomen dat ik dingen zou doen waar ik later over tien, twintig jaar erg veel spijt van zou krijgen.
L: Heeft u dat inmiddels ook al gedaan of niet?
I: Nee dat moet nog gebeuren, dat is zo’n projectje, daarvoor moeten de uurtjes uit de weekenden komen. Voor je
het weet ben je weer een halfjaar verder.
L: Oké u zei er is een specialist langsgekomen. Was dat ook dat u uw huis heeft doorlaten meten? Ik hoor ook wel
mensen die dat gedaan hebben.
I: Nee dat heb ik allemaal niet laten doen. Ik heb niet zo’n scan laten maken.
L: Oké, dus u heeft puur en alleen maar boven gekeken.
I: Ja. Maar er is wel ook nog een keer iemand, dat was volgens mij naar aanleiding van de eerste bijeenkomst. Toen
heeft er nog iemand gekeken naar de spouwmuur, die heeft een gaatje geboord. Om te kijken, is dat geïsoleerd ja
of nee. Er bleek wel wat isolatie in te zitten, blijkbaar al lange tijd geleden al is aangebracht. Dat zullen de vorige
eigenaren hebben gedaan. Ja als je het nu zou doen zou je het blijkbaar met veel betere materialen doen, maar er
zit al wat dus je kunt nu niet meer extra of beter isoleren. Dus je moet het doen met wat je hebt.
L: wanneer is dit huis gebouwd?
I: Dit is in 1976. Ik denk niet dat het bij de bouw al gebeurd is, dat zal wel later geweest zijn. Ik heb mij laten
vertellen dat veel woningen later ook nog isolatiemateriaal hebben toegebracht.
L: U zei dat er vloerisolatie in zat?
I: Ja onder de vloer is de kruipruimte geïsoleerd met een soort van purschuim achtig iets. Blijkbaar ook al lang
geleden.
L: U bent dus op de hoogte van de collectieve besparingsregelingen..
I: Ja, op zich vond ik het een goede actie.
L: Ja, en wat vond u van de bijeenkomsten zelf? U bent er op twee geweest.
I: Oeh dan moet ik wel weer even nadenken. Ik ben misschien zelfs wel op drie geweest zit ik mij nu te bedenken.
Even denken hoor, ik ben een keer in zo’n zaaltje geweest, en keer in een grotere ruimte, ja volgens mij ben ik zelfs
drie keer geweest. Drie verschillende settings komen naar voren, nou dat kan niet dezelfde bijeenkomst zijn
geweest.
L: Hoe ging zo’n bijeenkomst in zijn werk?
I: Alle drie verschillend. Behoorlijk verschillend. Volgens mij dat de tweede bijeenkomst een behoorlijk grote
opkomst was. De eerste een wat kleinere opkomst, ze hadden zelf wat minder mensen verwacht, dus voor hun
waren er wel aardig wat mensen. En de derde keer was ook een weer wat kleinere opkomst, maar op zich best wel
wat mensen. De eerste keer was in een kringetje in het rond, toen waren er niet al te veel mensen dus dan kun je
meer de diepte in gaan. En de tweede keer waren er ook veel meer mensen, een zaal vol mensen, dus was het
algemeen.
L: Hoeveel denkt u ongeveer?
I: De tweede keer, ik denk dat er een man of 80 waren. De eerste keer zullen het er een stuk of 20 zijn geweest en
die derde keer zaten we met tafeltjes, kon je hier wordt wat over isoleren verteld, hier over zonne-energie, hier
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door de gemeente over het afsluiten van leningen en meer iets over collectieve zonnepanelen, niet op je eigen dak
maar dat ze bij iets anders terecht komen.
L: En weet u nog bij welke tafel u bent geweest?
I: Over isoleren,want daar wilde ik dus nadrukkelijk iets van weten. Dus daar ben ik als eerste aangesloten. En er
was toen ook een collectief van Hilverzon, dat vond ik ook gelijk interessant. Daar heb ik mij toen ook lid van
gemaakt. Als daar weer iets.. er zijn bijvoorbeeld ideeën om wellicht iets op het winkelcentrumpje hier op het
platte dak daar wat zonnepanelen te gaan plaatsen vanuit zo’n collectief. Nou daar zou ik dan wel oren naar
hebben. Want ik heb ook heel nadrukkelijk zitten overwegen voor mijzelf, leg ik hier nou op mijn eigen dak
zonnecollectoren, maar uiteindelijk besloten, dat doen we niet.
L: En waarom niet?
I: Er zijn drie dingen die speelden voor mij. Want op zich ben ik er voor mijzelf wel uit als je gewoon een dak hebt
op het zuidwesten, zuidoosten, met een mooie hellingen en er staat niet een boom voor de buren pal voor ja dan
moet je zonnepanelen leggen. Maar dit is oost – west, dan kan het nog steeds, wordt je rendement wel wat lager.
Maar er zit ook nog een schoorsteen die er helemaal boven uit steekt precies aan de verkeerde kant waardoor het
rendement ook weer wat minder van. Daar kun je nog wel wat maatregelen tegen nemen. Maar goed je investering
wordt dan wel hoger en je opbrengst wordt lager. En vooral dat dak daar zit behoorlijk hoog, ik kom er nooit meer
bij. Je moet er toch wel eens een keer een doekje overheen halen, heb ik geconcludeerd, al zijn de verhalen daar
ook wel wat verschillend over, dat je ze ook gewoon kunt laten liggen, maar daar geloof ik niet zo in, dan gaat je
rendement op een gegeven moment ook weer naar achteren. Ja ik kom er nooit meer bij, dus dan moet ik iemand
dat eens in de zoveel jaar schoon laten maken, dan komen er ook weer extra kosten bij. Daarnaast vind ik het toch
niet zo heel mooi er uit zien. Maar goed aan de achterkant dus dat was niet zo zeer een overweging. Vooral de
eerste drie dingen was de reden dan ga ik ze gewoon niet op mijn eigen dak leggen.
L: Want ik zie daar achter ook allemaal daken met zonnepanelen.
I: Nee daar stoor ik me niet aan hoor. Als je er over na denkt, ja het zou ietsjes mooier zijn als ze er niet liggen.
Maar ja kom op het is een mooie duurzame manier van stroom op wekken en het zou nog mooier zijn als die
huizen er helemaal niet staan. Ik bedoel kom op, ja er staan gewoon huizen en zonnepanelen is een goed iets. Daar
stoor ik mij helemaal niet aan.
L: Maar u zou dus wel bij zo’n collectief willen?
I: Wellicht. Maar dan zou ik wel tot in detail willen weten, wat houdt het nou precies in en wat zijn de mits en de
maren. Maar ik ben in iedergeval geïnteresseerd.
L: Wat vindt u dan belangrijk bij zo’n project?
I: Hoe zit het met verantwoordelijkheid voor die panelen, want je legt die panelen natuurlijk op het dak van een
ander. En als die dan op een gegevenmoment constateert, ik heb dusdanige lekkage, ik moet mijn dak gaan
vervangen, wat gebeurt er dan met die zonnepanelen. Dan moeten die er weer af, voor wie zijn die kosten, wat is
het risico voor die kosten, hoe is het afgedekt. Dus dat zijn hele belangrijke dingen. Want als je gaat investeren
heeft dat direct impact op de terugverdientijd. Anders een stukje investering en terugverdientijd, hoe verhoudt
zich dat. Die twee dingen zouden we het meest belangrijk zijn.
L: En zou u dat ook belangrijk vinden bij die isolatie van die slaapkamer? De investering en de terugverdientijd?
I: Nou het is niet zo voor mij dat ik dat perse economisch volledig een grote winst op moet leveren. Maar ik wil wel
aan de voorkant, zeker bij zonnepanelen, het moet wel een beetje in balans zijn en het risico op een desinvestering
moet niet te groot worden. Het zou op zich wat extra mogen kosten, want duurzame energie is me wat dat betreft
best wel iets waard. Maar omdat je op het dak van een ander zit zou ik wel willen weten, dat je niet over acht jaar
in een geconfronteerd wordt je moet extra kosten maken. En isolatie in mijn eigen huist daar ligt veel meer de
winst in meer comfort. En daar is terugverdientijd eigenlijk niet belangrijk. Dan is het gewoon door de isolatie
woon ik prettiger.
L: En u zegt, een gebrek aan tijd is wat u nu nog tegen houdt?
I: Ja, ik moet toch nog dingen bij een aannemer zoeken qua informatie. Want dat vind ik wel een lastige, zo ook bij
de isolatie. Wat zit er nou onder mijn dak, wat zit er nou precies en wat voor mogelijkheden heb ik nog of niet.
Bijvoorbeeld ik wil aan de binnenkant geïsoleerd,dat kan wel maar wel weer met een verlaag plafond. Nou voor
dat je daar dus achter bent dan moet je behoorlijk er in willen duiken en het ook nog kunnen overzien van ja wat
komt er nou bij kijken. Je moet een beetje weten waar je dan je informatie vandaan kan halen, want zomaar een
aannemer over de vloer, die heeft toch over het algemeen niet, na ja dat merkte ik in ieder geval, die hebben wel
verstand er van, maar het is een beetje kort door de bocht redeneren.
L: Dus het vinden van iemand die daar veel verstand van heeft is ook nog wel een..
I: Ja dat is nog wel een lastige. Dat vind ik ook een absolute meerwaarde van Hoom, ook zoals die actie hier in de
wijk. En dat heeft mij ook wel op ideeën gebracht, op een spoor gebracht. Dat heeft mij in die zin wel verder
geholpen ook al heb ik er nog steeds niets mee gedaan. Maar dat komt ten dele ook omdat er hier in huis al dingen
gedaan zijn. En een constatering is dan, spouwmuur isolatie, oh die is dus blijkbaar al geïsoleerd, oké wist ik niet.
Het is niet ideaal niet optimaal maar er is ook niets meer aan te doen.

94

L: Heeft u bijvoorbeeld ook van die kleine besparingsdingen, bijvoorbeeld LED lampen in plaats van gewone
lampen enzo?
I: Ik probeer daar wel een beetje op te letten maar dan ben ik ook wel weer zo, wat er hangt, hangt er lekker. Het
kost mij allemaal energie en tijd, tenminste persoonlijke energie om daar veranderingen in te brengen. Maar op
het moment dat er dingen stuk gaan dan is het wel zo van wacht even wat ga ik nu terug plaatsen.
L: In hoeverre vindt u het nemen van energiebesparende maatregelen, vindt u dat belangrijk?
I: Ja, dat vind ik wel redelijk belangrijk.
L: In hoeverre is het een prioriteit?
I: Ik ben er wel echt over aan het nadenken geweest, en nog steeds wel. Van wat kan ik daar nog aan doen. Het
moet wel een beetje binnen het praktische en haalbare blijven. Het is ook niet zo dat ik alles daarvoor op de kop
zet. Maar het is wel iets wat ik wel belangrijk vind. Vooral ook omdat het je gewoon comfort brengt in je huis.
L: En wat zou dan uw ideaalplaatje zijn qua maatregelen die genomen zijn als u uw ideaalplaatje gerealiseerd
heeft?
I: Nou niet alles kan, ik zou wel betere isolatie in mijn spouwmuren en op mijn dak willen maar dat zit er niet in. Ik
heb wel trouwens ook nog wat folie om achter mijn radiatoren te plakken. Dat ligt er ook alweer een paar weken
dus dat zal nog wel even duren voordat het achter de radiator gaat komen. Maar ik heb het al wel in huis. Dus dat
wil ik nog doen. Ik wil dat stukje vloer op de zolder boven de voordeur wat doen. Ik zit ook met achter de douche
langs, na ja daar is die isolatie gewoon niet optimaal, dus daar wil ik de isolatie wel wat verbeteren. Naja de CV
ketel moet een keer vervangen worden, dus daar wil ik even goed naar kijken, want ik wil wel dat er een goede CV
ketel komt. Dan heb je ook nog iets van zonneboilers, maar die terugverdientijd is me ook nog wel wat, dus ik denk
dat me dat even te duur wordt.
L: En wat houdt u dan nog meer tegen om zo’n zonneboiler bijvoorbeeld te nemen?
I: Nou vooral de prijs.
L: En de andere dingen is een kwestie van tijd voordat..
I: Ja een kwestie van tijd. En dan blijft het natuurlijk tijd vinden en hoeveel prioriteit geef je aan iets. Dat staat
nooit los van elkaar.
L: Heeft u het idee dat u voldoende kennis heeft over energiebesparende maatregelen?
I: (Twijfelend) Inmiddels heb ik wel redelijk wat kennis opgebouwd, maar ik heb mij daar wel, daar heb ik wel
flink achteraan moeten gaan en me voor in moeten zetten. En nog steeds denk ik ja, wat is voldoende. Ik weet nog
steeds niet alles natuurlijk, maar ik heb in ieder geval wat kennis opgebouwd in de afgelopen 1,5 jaar. En zo’n
initiatief als Hoom heeft mij daar bij wel geholpen. Anders zou ik niet weten waar ik het dan vandaan had moeten
halen, dan had ik nu niet geweten of die spouwmuur nu wel of niet geïsoleerd was. Ik geloof niet dat ik dan uit
mijzelf gebeld had met een aannemer, van kom eens even een gaatje in mijn muur boren om te kijken of de
spouwmuur geïsoleerd is ja of nee.
L: En wat is het dan dat u dat niet zou doen?
I: Oeh ja. Ik zou niet goed weten wie ik daar voor moet benaderen. Wie ik daarin dan ook kan vertrouwen. En
überhaupt dat je op die manier kunt controleren dat een spouwmuur wel of niet geïsoleerd is. Dat het op zich
relatief eenvoudig te doen is, dat zou ik al niet weten. En dat zou mij denk ik dan al snel van: ‘ja, nee, geen idee ik
heb ook andere dingen te doen’ en dan komt ie op mijn lijstje van misschien ooit nog en dan over twintig jaar blijkt
ie er dan nog op te staan van misschien ooit nog.
L: De collectieve energiebesparingsprojecten is ook deels door de gemeente georganiseerd, wat vindt u daarvan
dat de gemeente zoiets doet? Vindt u dat ook een taak van de gemeente?
I: Ja ik vind dat wel iets wat de gemeente in mijn optiek goed aan doet om dat te doen.
L: Zou de gemeente dan ook nog andere dingen kunnen doen om mensen te stimuleren bijvoorbeeld om
energiebesparende maatregelen te kunnen nemen?
I: Ik denk echt dus laagdrempelige informatie verschaffen. Dus met die bijeenkomsten en de energiescan, dat
mensen makkelijk zelf informatie kunnen halen. Want dat is volgens mij, dat merk ik ook wel bij mezelf, dat is toch
volgens mij een belangrijk punt waardoor er toch heel veel niet gebeurd. Omdat je onvoldoende weet wat er
allemaal mogelijk is en daardoor ook niet makkelijk vertrouwen krijgt dat het je inderdaad wat op gaat leveren.
Het zij in comfort het zij in geld, het zij in duurzaamheid, want hoe duurzaam is het precies allemaal. Daar had ik
dan wat minder vragen bij maar voor mij was het vooral wat is er allemaal mogelijk en hoe zit het nou. Vooral ook
met isoleren, je kunt wel zomaar overal isolatiemateriaal tegenaan plakken, maar dat is niet overal mogelijk. Als je
dat op de verkeerde manier doet kun je er best wel spijt van krijgen. Dus dat is denk ik wel belangrijk. Maar
tegelijkertijd denk ik dat dat een hele lastige is, want naar mijn idee is er hier binnen de Meent, ja MeentKracht,
Hoom en de gemeente, is er bakken met energie tegen aan gegooid vanuit vrijwilligers hoek enzo. En ja als je dan
onder aan de streep uit zou rekenen wat het nu daadwerkelijk heeft opgebracht, blijft dat denk ik redelijk
beperkt. Dat moet je misschien ook niet teveel willen doen want dan loop je op een teleurstelling uit. Maar aan de
andere kant, als je dat niet doet dan gebeurt er helemaal niets. Tenminste bij heel veel mensen, je plaatst het
gewoon heel lastig.
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L: Ziet u ook nog andere mogelijkheden in zo’n aanpak?
I: Ja, je zou heel ver kunnen gaan door mensen een keukentafel gesprek aan te bieden. Maar ja dan gaan de kosten
natuurlijk uit te klauwen lopen, want dan kost het echt heel veel tijd. Dan kun je mensen heel gericht op weg
helpen. Maar aan de andere kant ik snap ook wel, als de kosten dan zo hoog worden dat ze zich dan achter de oren
gaan krabben. Van, ‘ho, wacht eens even’. Dus welke partij dat dan voor zijn rekening zou moeten willen nemen,
want dat kost gewoon flink veel.
L: Zou u er dan geïnteresseerd in zijn als dat er zou zijn, zou u er dan gebruik van maken?
I: Nou inmiddels heb ik zoiets al wel gehad, omdat er vanuit Hoom hier ook wel geweest is. En die is ook specifiek
naar de isolatie wezen kijken.
L: Moest u daar ook voor betalen?
I: Nee ik heb daar niet eens voor hoeven te betalen. Dat verwonderd mij eigenlijk wel, maar prima, ideaal. Je kon
zo’n scan laten doen maar dat koste 250 euro, maar als je gericht zat te denken aan die en die maatregel dan
wilden ze wel eerst langs komen om te kijken in hoeverre dat nou echt zinvol voor je was. Nou daarmee vielen
voor mij die dingen weer af. Dus dat heeft in die zin geen gevolgen gekregen en hoefde ik daar verder ook niets
voor te betalen. Maar het blijft natuurlijk dat je dat zelf moet gaan halen, het blijft je eigen verantwoordelijkheid
als eigenaar van het huis. De gemeente moet daarin ook niet te ver willen gaan of een Hoom of zoiets.
L: Hoe bedoelt u te ver?
I: Nou zo’n keukentafelgesprek of zoiets, nou dan gaan de kosten zo uit de klauwen lopen. Het moet ook wel bij de
huiseigenaren zelf vandaan komen. Maar er zijn natuurlijk op landelijk niveau allerlei energiedoelstellingen
gesteld, ook met verbetering van huizen zit daar in het pakket. Nou ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat dat bij
lange na niet gaat lukken. Dat teveel huiseigenaren toch een beetje op hun handen blijven zitten, van nou dat is me
te ingewikkeld en dat kost me te veel moeite en gedoe, en het huis valt zo ook niet om, ik vind het wel prima. Of de
energieprijzen moeten eerst nog skyhigh, als het twee drie keer zoveel wordt als nu dan denk ik dat het wel gaat
komen. Maar eigenlijk is energie nu nog veel te goedkoop dat mensen daar mee aan de slag gaan. Dus op jou
eerdere vraag, wat er nodig. Ik denk dat de energieprijs nog veel te goedkoop is.
L: Bent u op de hoogte van het klimaat akkoord in parijs.
I: Iets, ik weet dat het er is, dat is al heel wat. Maar wat er precies wel en niet in staat dat weet ik allemaal niet.
L: Houdt u zich daar dan ook mee bezig met milieumaatregelen en CO2 uitstoot?
I: Ja ik vind het een goede zaak dat daar actie in ondernomen wordt en over nagedacht wordt. En dat vind ik ook
wel een taak van de overheid om daar regels en voorwaarden bij te stellen. En dingen niet meer toe te staan en dat
soort dingen. Ik denk dat wij als samenleving daar in het geheel beter van wordt op de lange termijn. En als je het
zoals de VVD denkt, allemaal aan de individu over laat dan komt er niks van terecht.
L: Maakt u zich dan ook zorgen over het milieu en de CO2 uitstoot?
I: Ja, de klimaatverandering zal ons nog wel wat gaan brengen. Maar in die zin dat ik mij er echt zorgen over maak,
dat valt wel mee.
L: U houdt zich er niet dagelijks mee bezig?
I: Ik probeer er wel een beetje op te letten, dat wel. Maar anderzijds als iedereen om mij heen flink CO2 zit te
produceren kan ik hier heel moeilijk gaan doen om alles in te perken, maar dan voel ik mij toch een beetje gekke
henkie. Dus dan wil ik dat alles vanuit de overheid goed geregeld moet worden, energiebelasting verhogen voor
iedereen en dat soort dingen.
L: Bent u op de hoogte van het aantal kWh en het aantal m3 gas dat u verbruikt? Of kijkt u meer naar de prijs die u
betaald per maand?
I: Ik ben op de hoogte van het kWh dat ik verbruik, ja want ik zit nu bij current energiebedrijf. Dan heb ik zo’n
dingetje dat kon je instaleren in je meterkast, omdat ik een wat oudere meter heb. Die dan evengoed nog via de
smartphone je verbruik kunt zijn. Tot op elk uur, hoeveel je dan verbruikt op een dag, in een week, en per maand.
Daar kijk ik af en toe nog wel eens op, dat vind ik wel grappig. En je ziet ook wel, maart het zonnetje schijnt, gelijk
je energieverbruik naar beneden. Dus dat is wel grappig om te zien.
L: Maakt het u ook bewuster, dat u bijvoorbeeld denkt van oh hoeveel zou die lamp nou eigenlijk nemen?
I: Het maakt me wel iets bewuster daarvan.
L: Dus in die zin werkt zoiets bijvoorbeeld ook om mensen bewuster te maken?
I: Ja. Het is natuurlijk niet het ene dingetje wat een wereld verschil maakt maar het helpt wel.
L: Want dat is natuurlijk ook wel interessant, die nieuwe mogelijkheden, met apps en om mensen er dan dagelijks
bewust mee te maken.
I: Ik denk dat dat wel een van de dingen is, een stukje bewust zijn creëren. Dat is denk ik belangrijk, want het is
allemaal onzichtbaar. Energieverlies, dat zie je verder niet. Hoeveel energie je op dit moment verbruikt, dat zie je
niet. Als ik nou het licht aan doe, je ziet nergens een metertje lopen. Dan moet je toch echt de meterkast open gaan
trekken, en dat doet natuurlijk niemand. En er wordt elke maand een bedrag afgeschreven, dat is elke maand het
zelfde, als het nou januari is of juli dat maakt allemaal niet uit. Dus daarin zie je het ook niet terug. Je krijgt een
keer per jaar een jaarafrekening, daar zie je het dan in terug maar dat is zo algemeen, dat je denkt oké de
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energieprijs is blijkbaar duurder geworden. Dan kun je het nog niet terugleiden waarom je nou meer of minder
hebt moeten betalen. Meer of minder energieverbruik, was het een warme of koude winter, daar kun je dan
eigenlijk onvoldoende uit afleiden. Dus dat zou denk ik een stukje afrekening dat je dat weet ik veel per week
desnoods zou doen. Dat moet natuurlijk ook wel behapbaar blijven. Maar daarmee kun je dingen zichtbaar maken.
L: Zijn er nog andere dingen die u kwijt wil over energiebesparende maatregelen of over de bijeenkomsten van
Hoom? Waren er dingen die beter konden of?
I: Nou ik vond dat er vanuit Hoom een heel geanimeerd persoon dingen stond te vertellen, dat vond ik echt een
hele grote plus. Die wist mij in ieder geval wel te bereiken daarmee. Ik zou zo niets weten wat er beter zou
kunnen. Volgens mij hebben ze behoorlijk alles uit de kast gehaald.
L: Dus het was zo, het was dat het niet kon, maar anders zou u daar wel voor open staan om deel te nemen aan
zo’n collectief project via Hoom? Of zoekt u dan toch nog liever zelf de aannemer uit?
I: Dan weet ik inderdaad niet, dat is het.. kijk spouwmuurisolatie dat is geheel opzichzelfstaand werk en dat zou ik,
als ik dat nog zou moeten laten doen zou ik dat met zo’n collectief doen. Maar als je natuurlijk bijvoorbeeld,
isolatie aanbrengen, dan loop je al vrij snel van hé dan ga ik de hele kamer even verbouwen en voor je het weet
komt er nog veel meer bij kijken. En dat gaat Hoom dan natuurlijk niet in zo’n collectief mee nemen, voor specifiek
wat jij dan nog extra wil doen. En dan kan het in sommige gevallen miscchien net zo zinvol zijn om het met een
andere aannemer te doen. En dan niet via Hoom, maar dan zou het wel prettig blijven om wel je informatie via
Hoom tot je te krijgen. Van waar moet ik dan op letten en wat zijn dan de mogelijkheden.
Voor mijn gevoel zitten daar dan de mensen het meeste op vast. Want de gemeente was ook op zo’n avond om te
vertellen over een lening afsluiten voor het nemen van energiemaatregelen. Nou ja, het zal er mee te maken
hebben dat ik het vanuit mijn financieel oogpunt zeker niet nodig heb. Wij hebben gewoon wat op de
spaarrekening heb staan. Ik kan me voorstellen dat voor mensen die minder geld hebben een overweging is maar
ik denk dat dat niet de grootste drempel is die de gemeente daarmee probeert weg te nemen. Dat is mijn gevoel.
Want mensen die krap bij kas zitten die zijn eerder geneigd om sowieso geen maatregelen te nemen, en dan is dit
niet iets waardoor ze wel over de streep te trekken. Dus ik weet niet in hoeverre dat zin heeft om daar energie in
te stoppen.
Interview 8 – 31 maart 2016
L: Heeft u onlangs energiebesparende maatregelen genomen?
I: Ja wij hebben de spouw, hebben wij met van die korrels laten vullen. En wij hebben alle ruiten, nu inmiddels in
het hele huis laten vervangen door HR++ of in de draaiende HR+. Dus dat is helemaal vervangen. Het dak hebben
wij niet aanvullend geïsoleerd. Daar zit al vanaf de bouw een bepaalde isolatielaag op. Die zou misschien nog wat
beter aangevuld kunnen worden, maar dat hebben wij nog niet gedaan. Maar dat is eigenlijk nog niet gebeurd
omdat het niet echt een hoge prioriteit had. Wat we niet gedaan hebben omdat wij niet genoeg ruimte hebben in
de kruipruimte, dat is een vloerisolatie. Want je kunt wel, ik kan wel bodemisolatie neerleggen en dat is misschien
wel handig als je met een nat grond oppervlak zit, maar dat zitten we hier niet, want we zitten hier droog. En
bodem isolatie dan heb je altijd een soort ventilatielaag dus dan, en voor mij gaat het gewoon puur om comfort.
Dus ik heb besloten om dat niet te doen, ik heb een paar bedrijven laten komen en die hebben allemaal gezegd van
ja we kunnen er gewoon niet in, er is niet voldoende werkruimte om de vloer, die isolatielaag aan te brengen. Dus
helaas.
L: Oké en wat is het laatste wat u gedaan heeft?
I: Dat is die ruiten. Dat is nu een paar maanden geleden gebeurd. De gevel isolatie, de spouw dat is een jaar
geleden ongeveer gebeurd.
L: En heeft u maatregelen zelfstandig genomen of met een collectief programma?
I: Ik heb de spouwisolatie gedaan in het collectieve programma met, via Hoom. Dat was een initiatief hier van een
groep mensen uit de buurt samen met Hoom. MeentKracht hete dat groepje. De glas, nee dat is gewoon eigen
initiatief. Dat werd niet gezamenlijk gedaan. Er zijn wel pogingen ondernomen om dat samen te doen, maar
uiteindelijk is dat niet gebeurd.
L: En weet u nog waarom dat niet gebeurd is?
I: Nou ik denk dat dat temaken heeft met toch specifieke eigen eisen. Kijk een gevel of een spouwisolatie is een
kwestie van een paar gaatjes prikken spul er in stoppen en klaar is kees. Dat is bij ieder huis in wezen het zelfde.
Maar ik wilde voor een groot raam, want er zat vroeger, en dan moest die balustrade daar beneden moest
aangevuld worden. Een andere wilde twee ramen, dus dat is zo’n variatie, dat je toch weer iedere keer specifieke
offertes moet maken, dus nouja daar is men niet uitgekomen.
L: En heeft u dat toen geprobeerd via Hoom ook te doen?
I: Ja.
L: Oké, en toen is het niet gelukt uiteindelijk. Als we kijken naar die spouwmuurisolatie die u wel via Hoom heeft
gedaan. Hoe bent u daar terecht gekomen bij Hoom als we helemaal bij het begin gaan.
I: Oh dat was een initiatief van meentkracht, meentkracht heeft het initiatief genomen en die heeft hier in de buurt,
is die op een gegeven moment via de stichting en het wijkcentrum zijn ze gaan adverteren, mond-tot-mond
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reclame, dat soort dingen. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd en daar hebben wij ons op ingeschreven. En dat is
allemaal tot volle tevredenheid gegaan.
L: Weet u nog wanneer die bijeenkomst was ongeveer?
I: Dat is,……. Wil je het echt weten?
L: Het komt niet heel precies, maar voor jaar, najaar?
I: Het is eigenlijk met de eerste ronde van Hoom is het mee gegaan. Want Hoom heeft een paar rondes gedaan, met
de eerste ronde van Hoom ben ik toen gelijk meegegaan. Dus dat zal ongeveer driekwart jaar geleden zijn of een
jaar geleden ongeveer.
L: En toen bent u bij zo’n bijeenkomst, heeft u deelgenomen. Hoe zag die bijeenkomst er uit, was het gewoon een
informatie of een presentatie avond?
I: Het was een presentatie avond, daar heeft de stichting hilversumse Meent een verhaaltje gehouden, daar heeft
Hoom een verhaaltje gehouden en de gemeente Hilversum heeft er een verhaaltje gehouden. De stichting als
gastheer, Hoom als organisator van het hele project heeft uitleg gegeven over het project en Hilversum heeft
gezegd dat ze mede-initiator waren tot het geheel en die heeft de duurzaamheidslening mogelijkheid heeft hij nog
uitgeweid.
L: Wat vond u van die bijeenkomst?
I: Goed georganiseerd, helder, duidelijk. Vragen konden gesteld worden, antwoord werd gegeven. Prima
georganiseerd.
L: En toen heeft u ook direct besloten om, u kwam thuis en toen heeft u direct besloten om deel te nemen?
I: Ja.
L: En hoe ging dat proces in zijn werk, kwam er toen iemand bij u thuis? Hoe ging dat zegmaar, u had het besluit
genomen en toen.
I: We hebben een offerte gekregen, toen is er iemand komen meten. Nou toen hebben we definitief akkoord
gegeven, enige tijd daarna is het uitgevoerd.
L: Dat proces verliep vlot? Of hoe verliep dat?
I: Traag, maar wel goed. Maar goed weetje, Hoom is een onderdeel van Liander en Liander is natuurlijk nog een
overheidsmaatschappij en dat kent lange doorlooptijden. Ik kan me nog herinneren, ik zeg wel maar volgens mij is
het al ietsje langer zelfs eigenlijk die ronde geweest. En ik kan mij herinneren dat ik dat, ik zou een nota krijgen…
Oja, ik kreeg een offerte en in die offerte stond met of zonder scheidingsstukken in de spouw. En aangezien ik het
samen met de buren heb gedaan waren die scheidingsstukken niet nodig. Dus ze hebben me wel voor het volle
tarief een nota gestuurd en ik geloof dat ik pas een jaar daarna betaald heb. Omdat er kwam maar geen nieuwe
nota. Dus het is echt de administratieve afdeling van Hoom die rammelt aan alle kanten.
L: Oké u heeft het samen met uw buren gedaan, bent u ook samen naar die bijeenkomst geweest toen?
I: Nee, zij zijn niet bij die bijeenkomst geweest. Daarin ben ik leidend geweest. Zij hebben gewoon mee gedaan, oh
god ja eigenlijk is het wel goed, goed initiatief, hoeveel kost het? Zoveel. Oke prima doe maar. Zij hebben zich er
verder niet tegenaan bemoeid. Zij zijn.. ja ik ben iets praktischer ingesteld, zij zijn nog meer theoreticus dan dat ik
ben. Ze hadden dus zoiets van als jij dat goed vindt dan zal dat wel goed zijn.
L: Ging u naar die bijeenkomst om spouwmuurisolatie, om die reden of was het meer dat u in het algemeen
informatie wilde over energiebesparende maatregelen?
I: Nou ik wilde in algemene zin energiebesparende maatregelen. Het terugdringen van energieverbruik vind ik
belangrijk als gegeven. En hoe kun je daar als burger een rol in spelen? Nou ja onder andere door, a. het aller
belangrijkste is toch goed isoleren, want als je goed isoleert hoef je ook midner te verwarmen. B. is hoe wek je je
warmte op. Nou ik heb hier een hoogrendement ketel die is 10 jaar en die over een a twee jaar aan vervanging toe.
Dan zou ik misschien nog een heel klein slagje kunnen maken aan verbetering qua technologie. Die zal volgend
jaar denk ik vervangen worden. Dat is dan gas. En elektriciteit energieverbruik zij we ook steeds meer naar gaan
kijken. Ik heb lang gezocht naar duurzame alternatieven voor duurzame gloeilampen, niet gevonden, altijd
afgekeurd. Maar ik moet zeggen dat tegenwoordig de huidige generatie ledlampen, die op zich 2700K dus een
mooie kwaliteit licht geven, ook lichtkleur geven, daar ben ik zeer tevreden over. Dus daar ben ik nu geleidelijk
aan bezig met alle lampen zodra ze kapot gaan vervang ik ze door ledlampen. Dus ik ga daarmee ook een stuk
besparing doen. En dat doe ik niet zo zeer, dat kan ik ook wel zeggen, dat doe ik niet primair omdat het mij een
tientje per maand scheelt, want dat is niet mijn allerbelangrijkste drive. Maar ik vind het stoppen van het verbruik,
want ja energieverbruik dat betekend ook CO2 belasting. Al kan ik daar maar een heel klein beetje aan bijdragen.
We hebben in Nederland iets van 7 miljoen gezinnen en 7 miljoen maal een heel klein beetje is een hele hoop. Dus
dat is mijn gedachte.
L: En u zegt dat de burger daarin ook een hele grote rol heeft?
I: Iedere burger zou in mijn ogen zichzelf verplicht moeten voelen, maar dat is mijn mening, om een bijdrage te
leveren, hoe groot of hoe klein dan ook aan die energie gebruik reductie. En daarmee de CO2 productie wat
limiteren.
L: en maakt u zich dan ook zorgen over die CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde?
I: Ik maak mij er geen zorgen over, maar ik vind wel dat wij, ik vind dat iedere bijdrage tot bewustwording daar

98

doe ik aan mee. Ik heb niet de ilusie dat wij als mensen echt een majeur invloed hebben op CO2 stijging in de lucht.
Ik denk dat daar hele andere factoren, processen, grote geologische processen een rol spelen. Maar dat wij als
mensheid met het toenemen van de industrie daar mede een invloed op hebben dat is evident. En als wij daar een
bijdrage aan kunnen leveren om dat te reduceren vind ik dat belangrijk. Daar moet je overnadenken en niet
domweg zeggen van ach dat is niet zo belangrijk. Ja het is wel belangrijk. Want je weet CO2 is gewoon een
broeikasgas, want als er een technologie ter beschikking komt waarin we wel energie kunnen opwekken, want
energie hebben we gewoon nodig als maatschappij, als we dat wel kunnen opwekken maar niet ten koste van een
hele hoop CO2 belasting. Dan vind ik dat we daar over na moeten denken en dat op een goede manier moeten
uitvoeren. En op een goede manier, kom je bijvoorbeeld met vraagstukken moet je kernenergie gebruiken of moet
je geen kernenergie gebruiken. Ja daar ben ik van mening dat als je het op een hele goede veilige manier doet dat
dat best toelaatbaar is.
L: En dat is dan eigenlijk een beslissing die de overheid maakt, vind u dat de overheid daar een rol in speelt in die
transitie naar duurzamere energie?
I: Ik vind de overheid moet daar een rol in spelen. Het is de burgers hebben een grote invloed op welke kant we op
gaan, want wij als burgers hebben invloed op de politiek. Niet op het detail, het feit dat een minister a het besluit b
neemt daar heb ik als burger ‘as such’ geen invloed op. Maar door ons stemgedrag geven wij wel signalen af en ook
door ons artikelen in opiniepagina’s in kranten geven wij wel als burger heb je de mogelijkheid om op een gegeven
moment de huidige regering te waarschuwen en te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Want wij als burgers
leggen wij de verantwoordelijkheid van het besturen van ons landje bij die mensen neer. En dat betekend ook dat
die mensen naar ons moeten luisteren.
L: Terug naar uw eigen woning. Heeft u met de energiebesparende maatregelen die u nu genomen heeft, heeft u
dan uw ideaalplaatje op dat gebied in uw woning bereikt? Of zegt u er zijn nog veel meer dingen die ik zou willen
doen?
I: Ja kijk een ideaalplaatje is, zou ik een… Ik zou best willen meewerken aan nog verdere reductie. Maar het moet
haalbaar zijn en in dit huis, ja dat kent gewoon zijn gebreken in die zin van als ik hier in dit huis een extra eigenlijk
nieuwe dakpannen en daartussen een nieuwe isolatielaag zou moeten doen dan ben ik allerhande
aansluitmogelijkheden en ramen en toestanden, ben ik moeilijk aan het doen. Dus die verbeterslag is heel erg
lastig om te realiseren. Als je nieuwbouw aan het plegen bent dan kun je daar meteen rekening mee houden.
Overigens ben ik wel van mening dat er zijn experimenten die volkomen verkeerd en slecht uitgevoerd worden,
zoals in valthorst hebben wij experimenten gehad dat mensen leefden in een soort cocon met een hele beperkte
mechanische ventilatie die niet goed functioneerde. Schimmel kwam op de muren et cetera. Ja dat is heel slecht.
Dus het is, het zal nooit zo zijn dat je, tenminste die poging om tot nul energiegebruik, nou ik denk niet dat
haalbaar is. Dat zijn mooie theoretische componenten. Maar ik denk dat we in dit huis, net zoals ik daarstraks al
zei, ik vind het jammer de kruipruimte zodanig laag is dat ik mijn vloer niet kan isoleren, want dat zou ik heel erg
fijn vinden. Ik weet dat het energieverbruik er niet eens zo heel veel door naar beneden gaat, maar vanuit een
oogpunt van comfort zou ik dat willen doen. Overigens ik heb het laatst even gecontroleerd, ik heb hier natuurlijk
een betonvloer daaroverheen zit zo’n groen dempinglaagje wat isoleert en daaroverheen zit een houten
parketlaag die ook weer isoleert. En eerlijk gezegd, ik heb met de kernthermometer van het vlees, heb ik eens op
een paar hoogtes heb ik gemeten en ik denk dat ik niet eens zo gek veel ga winnen. Want op die hoogte zit ik op 21
graden en ik zit op de vloer op 20 graden, dus dat verschilt maar 1 graad. Dus dat scheelt niet zo heel veel
eigenlijk.
L: Dus u bent er wel echt mee bezig. Bent u dagelijks bezig met uw energie verbruik?
I: Oh nee niet dagelijks, ik kan het heel makkelijk van mij afschuiven, maar op momenten dat ik er bewust mee
bezig ben, dan zoek ik het wel uit. Dan zoek ik wel de mogelijkheden op, dan zoek ik mijn grenzen op in de zin van
wat is binnen redelijke inspanning, zowel fysiek als financieel haalbaar. Ik denk dat wij op dit moment toch wel
binnen redelijke grenzen gedaan hebben wat haalbaar is. Je zou misschien, maar nou kijk, misschien zou het dak.
Uiteindelijk zou een betere dakisolatie zou wel fijn zijn, maar ja dan moet toch een hele hoop fundamentaal aan
het dak veranderen. En dat kan ik eigenlijk alleen maar doen als we het in het hele rijtje collectief doen. Dus ik
denk uiteindelijk dat, binnen de redelijke grenzen dit huis wel zo optimaal mogelijk is geïsoleerd.
L: Bent u bij het nemen van die energiebesparende maatregelen, bent u ook daarbij tegen dingen aangelopen dat u
dacht van oh hierdoor wordt het moeilijker om het te doen?
I: Nou ja wat ik daarstraks al zei, die kruipruimte beneden en de bouwtechnische problemen die je bij dakisolatie
tegen zou komen. Ja dat zijn twee aspecten die beperken de mogelijkheid om het nog verder te doen. Maar voor de
rest ja, je zou in theorie natuurlijk drievoudig glas kunnen doen, met drie lagen, maar de kans dat je dan met
beslagen ruiten aan de buitenkant zit is dermate groot, dat mijn vrouw heeft van haar handen door artrose
toestanden, ik wil haar niet aan doen dat ze ’s ochtends met een doekje.. nee. En dat zijn dingen die je in het
noorden, in de Scandinavische landen misschien wel z’n voordelen opleveren, maar dat is hier niet.
L: Als we dan even terug gaan naar die collectieve besparingsregelingen. Welk element vindt u echt belangrijk,
bijvoorbeeld informatie verstrekking dat dat juist is of wat zijn dingen die u belangrijk vindt bij collectieve
projecten, dat u zegt van daarom doe ik mee aan een collectief project.
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I: er zijn eigenlijk twee belangrijke aspecten. Dat zijn: Hoom kan uit een min of meer neutrale positie kan die
technisch een aantal offertes beoordelen, dat vind ik heel belangrijk. Twee: doordat je collectief dingen inkoopt
kun je een financiële besparing regelen. Dat zijn de voor mij belangrijkste elementen. Want informatie over hoe ik
mijn huis moet isoleren, dat kan ik ook zo van het web plukken. Die informatie is wel beschikbaar. Maar het
technisch bewaken van de offerte en de uitvoering daarvan en het financiele besparing, dat maakt het interessant
om met een collectief project mee te doen.
L: U heeft het natuurlijk nog niet zo heel lang, maar wat zijn uw ervaringen daar mee?
I: uhm, ja ik heb het idee, dat kan ook puur subjectief of psychologisch zijn, ik heb het idee dat het inderdaad iets
comfortabeler is in huis. En dat wordt mede ondersteund doordat Hoom heeft een meting vooraf en achteraf
gedaan, van toen ik de spouwmuurisolatie heb laten aanbrengen. Dat even in mijn lekentermen: dat de
doorwaarbaarheid van mijn huis, want ze hebben met onderdruk en overdruk hebben ze mijn huis doorgemeten.
Het was nadat de spouwmuurisolatie was aangebracht was minder. Want die aansluitingen tussen de gevel en
kozijnen en dingen die zijn nu ook allemaal beter afgedicht. Dus die doorwaarbaarheid is, dat leidt per definitie tot
een comfort verhoging. Ik heb het gevoel dat het inderdaad iets comfortabeler is.
L: En met het dubbele glas, wat had u hiervoor?
I: Ik had hier wel dubbel glas maar dat was 30 jaar oud. Dus dat was wel dubbel glas, maar dit glas zit met coating
en met argon gevuld, dus dit is veel beter. Boven overigens had ik geen dubbel glas, en boven is dus nu alles
geïsoleerd en dat heeft een enorm comfort verschil. Ik heb mijn werkkamer boven en daar heb ik sindsdien ook
zo’n grote ruit en daar zat ik dus met enkel glas, ja dat scheelt enorm.
L: Heeft u ook negatieve ervaringen, dingen die misschien minder zijn uitgevallen dan dat u verwacht had.
I: Nee.
L: Die bijeenkomsten waren best wel druk bezocht, maar het uiteindelijke aantal mensen die meegedaan hebben
was veel minder. Heeft u daar ook een idee over hoe dat zou kunnen?
I: Ja dat viel mij ook op. Poeh. Poeh. Poeh. Nee ik denk dat je dat, dat zou je eigenlijk bij de niet deelnemers moeten
vragen. Waarom hebben ze uiteindelijk niet deelgenomen. Ik kan me voorstellen dat dat uiteindelijk toch een
kewstie is van geld, want je moet eerst investeren wil je dat voordeel er uithalen. Het gaat niet voor niks. Ik denk
dat sommige mensen bijvoorbeeld, en dat is dom van ze, geen gebruik hebben gemaakt van die
duurzaamheidlening. Dat weet ik vanuit mensen die ik heb gesproken bij de gemeente. Er wordt heel weinig
gebruik gemaakt van die duurzaamheidlening. En dat is stom want die duurzaamheidlening die kost 0,5% aan
rente. Dus met andere woorden zelfs met de huidige lage spaarrente is het nog voordeliger om te lenen dan te
sparen. Dus met andere woorden de mensen die het geld hebben hoeven het er niet aan uit te geven. Je kunt
gewoon tien jaar lang, kun je afbetalen. Ik betaal voor die hele roedel de boedel betaal ik per maand 5 tientjes mee.
En ik heb een jaarlijkse interest last van 23 euro.
L: Dus u heeft ook gebruik gemaakt van de lening?
I: Natuurlijk. Ik kom uit het financiële wereldje, dus het is voor mij een kwestie van rekenen. Het gaat er mij niet
om heb ik het geld of heb ik het niet. Ik kijk naar voordelen en is het voor mij voordelig om die lening af te sluiten,
dan sluit ik gewoon lekker die lening af. Als de overheid mij dat aanbiedt, ja waarom zou ik dat dan niet doen?
L: Heel vaak zeggen mensen, ja mijn financiële situatie is wel goed, dus ik kan het wel betalen dus dan wil ik liever
geen betaling. Dus dan wil ik onafhankelijk blijven waarschijnlijk dat dat er achter zit.
I: Ik denk dat dat onhandig is. Die lening geeft je uit eindelijk het voordeel dat je blijft gewoon beschikken over je
eigen reserve pot en je hebt gewoon voor, in mij geval, 5 tientjes per maand heb je je hele huisgeïsoleerd.
L: Hoe lang is die afbetalingstermijn?
I: Tien jaar. Dus ja ik vind het.. ook dus mensen.. vooral die mensen die met een krappe beurs zitten en zeggen van
ik heb dat geld beschikbaar maar als mijn wasmachine kapot gaat heb ik geen geld meer. Nou prima, daar is die
lening voor. Dus ik vind het heel onverstandig van mensen om het niet te doen.
L: Maar zou de gemeente daar dan meer informatie over moeten geven, dat mensen wel weten dat dat zo zit of
denkt u dat die informatie er al voldoende is?
I: Ik denk dat een hele hoop mensen het idee dat je bij iemand in de schuld staat dat psychologisch een factor is. Ik
heb daar zelf geen moeite mee omdat ik uit dat vak kom. En ik ben gewoon een rekenend iemand die gaat zeggen
van ik heb een aantal bronnen om dit te financieren, dat is mijn eigen bron en dat is als de gemeente mij ter
stimulatie van dit soort activiteiten mij een hele goedkope financiering aanbiedt die met de huidige rentestand
zelfs nog steeds aantrekkelijk is, ja dan zeg ik dan moet je dat gewoon doen. Heel simpel. En dan moet je je niet
laten beïnvloeden door allerlei false sentimenten van, dan sta ik in de schuld. So what, je staat ieder jaar aan het
begin van het jaar in de schuld, want ieder jaar weet je dat je gewoon belasting moet betalen, dat is ook een vorm
van schuld van onszelf aan de samenleving. Als je deel uitmaakt van de samenleving, dan heb je ook je
verplichtingen ten opzichte van de samenleving.
L: U bent de eerste die ik spreek die daar wel zo positief over spreekt, dus dat is interessant om dat ook te horen.
Ik hoor vooral ook mensen die het niet willen.
I: In mijn ogen, maar ieder heeft recht op zijn eigen mening hoor laat ik dat voorop stellen, maar in mijn ogen zeg
ik dat is gewoon niet verstandig.
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L: U zegt u heeft wel voldoende kennis over energiebesparende maatregelen of beschikking tot. Daar ziet u geen
enkele belemmering in.
I: Ja, nee want ik zal het je nog veel erger vertellen. Ik kom niet alleen maar uit de financiële wereld, uit het
bankwezen, maar ik heb bij twee banken de afdeling energiefinanciering opgezet. Energie en het opwekken van
energie maar ook het op de markt brengen van olie en gas en dat soort projecten dat is mijn dagelijks werk
geweest. Dus het omgaan met het verschijnsel energie daar heb ik voldoende informatie over en dat is voor mij
geen probleem.
L: Nog een paar korte vragen. Bent u op de hoogte van het klimaatakkoord in Parijs?
I: Ja.
L: Weet u daar veel over?
I: Ik weet daar, ik ga mezelf niet boven de gemiddelde burger stellen, maar ik lees een goede krant (NRC
Handelsblad) dus ik denk dat ik goed geïnformeerd wordt. Ik vind het interessant, ik vind het belangrijk. Het is
overigens een akkoord wat veel mogelijkheden biedt tot nadere maatregelen en meer is het ook niet, dus we
moeten niet denken dat het het einde is van het proces, het is slechts het begin van het proces. Maar ik vind het
wel heel goed dat een aantal notoire dwarsliggers zich er nu aan verbonden hebben. Dus dat stemt mij positief.
L: Bent u op de hoogte van het aantal kWh en het aantal m3 dat u verbruikt of kijkt u vooral naar de prijs die u
betaald?
I: Nee ik kijk naar het daadwerkelijk verbruik. Er zijn sommige mensen die nu zeggen oje, ik ben aan het besparen
want ze denken van omdat hun maandelijkse voorschot naar beneden gaat, nou ze zijn niet aan het besparen maar
de energieprijzen zijn aan het dalen. Nee nee ik kijk wel.. ik ben dus ontzettend benieuwd, met het starten van de
isolatiemaatregelen is er ook net een nieuwe slimme meter gekomen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat het, ik
kan het dus nu ook beter volgen. Over een paar maanden zal ik wel mijn nieuwe jaarrekening krijgen en ben ook
ontzettend benieuwd naar wat mijn daadwerkelijke verbruik zal zijn.
L: Denkt u dat dat ook stimulerend werkt om nog energiezuiniger te gaan leven?
I: Nou ik denk dat met de maatregelen die ik nu genomen heb, denk ik wel dat ik wel een beetje aan het randje ben.
Ik ga niet, laat me zeggen de prijs van de energie is nog zodanig dat ik niet ga zeggen van ik ga ergens kachels uit
doen of wat dan ook. Dat niet. Ik ga ook zeker niet nog kouder hier zitten. Ik weet dat wij, wij maken het niet erg
heet in dit huis, ik weet niet of je het te koud vindt, maar er zijn mensen die stoken warmer. Hij staat op 19 graden
overdag en ’s avonds gaat hij naar 21, als je stil zit wil je het iets warmer hebben. Vroeger toen mijn schoonmoeder
nog leefde moest hij naar 23-24 opgestookt worden. Misschien als ik in die levensfase zit wil ik dat ook. Maar goed
tegen die tijd dan zitten we misschien in een klein appartementje, wie weet.

Interview 9 – 31 maart
L: Heeft u energiebesparende maatregelen genomen?
I: Ik heb het dak geïsoleerd, heb de vloer geïsoleerd en ik heb een kachel he.
L: Ja, ik zag hem al staan ja. En wanneer heeft u het dak geïsoleerd?
I: Nou een jaar of 15 geleden.
L: Oké en de vloer?
I: De vloer is helemaal met kurk bepakt aan de bovenzijde.
L: En wanneer heeft u dat gedaan of laten doen?
I: Nee ik heb het zelf gedaan. 15 jaar geleden misschien wel.
L: Oké, u heeft het dus destijds zelfstandig gedaan?
I: Ja.
L: Waarom heeft u besloten om dat te gaan doen? Als we bijvoorbeeld eerst kijken naar het dak?
I: Hoofdzakelijk voor de warmte. We zitten pal op het zuiden dus.
L: Om de warmte tegen te gaan bedoelt u?
I: Precies, boven stook ik in principe nooit. Tenzij ik dus ergens moet zijn, dan gaat de verwarming aan maar
anders. Behalve de badkamer, die staat altijd aan. Dan zal je nu natuurlijk vragen waarom heb je boven geen
dubbel glas.
L: Oh heeft u boven nog geen dubbel glas?
I: Nee, ik zie het nut er eerlijk gezegd nog niet van in. Gelet op mijn stookpatroon. Ik gebruik maar 1100 M 3 per
jaar dus dat is absurd weinig.
L: Nee dat is inderdaad niet veel, zeker voor dat dit nog een vrij ruim huis is.
I: Ja heel weinig.
L: Dat komt omdat u boven niet stookt of?
I: Nou kijk in de kozijnen die er in zitten kan geen dubbelglas in. En ja, gezien mijn leeftijd haal ik het er niet meer
uit.
L: hoe lang woont u hier al?
I: Vanaf ’75, vanaf het begin al.
L: Is er toen ook al spouwmuurisolatie ingekomen?
I: Ja maar dat is allemaal al weggezakt, dus dat heeft geen zin meer.
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L: Hoe weet u dat dat niet meer werkt?
I: Omdat ze overal liggen. Je weet niet waar ze blijven hè wat ze er in spuiten. Dat is het probleem. Dus het kan best
zijn dat mijn buren beter geïsoleerd zijn door mijn korrels dan ik.
L: En die vloerisolatie, waarom heeft u dat?
I: Omdat de kinderen over de grond lopen en zaten. Er zit anderhalve centimeter kurk op. Dus dat is nog al wat.
L: Heeft u ook het idee dat dat gelijk werkte?
I: Ja. Het scheelt een slok op een borrel.
L: Als u kijkt naar de rol van energieverbruik in uw dagelijks leven, bent u er vaak mee bezig?
I: Nou, wat is er vaak mee bezig? Ik heb overal LED of halogeen LED er in zitten, er zit geen normale gloeilamp
meer in mijn huis. Al jaren niet trouwens.
L: Oké en waarom heeft u dat veranderd?
I: Ja, ik ben een beetje.. het is een tik van mij.
L: Oké dat u altijd de nieuwste technologie wil of ?
I: Ja, nee het sprak me wel aan 80% minder. Mijn stroomverbruik is ook extreem laag.
L: Dat is omdat u overal LED lampen in heeft en verder ook weinig apparatuur?
I: Nou ik heb geen droger, uit principe niet. En de rest ja, de normale apparaten.
L: U heeft geen droger zegt u. Waarom niet?
I: Vanwege het stroomverbruik en wij zitten pal op het zuiden, drogen alles buiten dus.
L: En als u kijkt naar het ideaal, heeft u een ideaalplaatje wat betreft energiebesparende maatregelen?
I: Nou ik heb een offerte liggen voor zonnepanelen. Maar gelet op mijn verbruik kan ik er maar een beperkt aantal
kwijt, anders wordt ik btwplichtig he.
L: Ja, en dat wilt u niet?
I: Nee daar heb ik geen zin in. Betaal al genoeg.
L: Oké. Want hoeveel zou u dan kwijt kunnen op uw dak?
I: Nou ja wij zitten rond de 2000 KWh per jaar dus dat is ook belachelijk laag als je het met anderen vergelijkt. Ik
denk aan 6 maximaal. Anders ga ik meer opleveren dan ik verbruik.
L: Maar daar heeft u een offerte voor liggen, dus u bent er wel actief mee bezig?
I: Nou ik heb het een beetje op een laag pitje gezet eerlijk gezegd.
L: Waarom heeft u dat gedaan?
I: Nou ik wacht nog steeds tot er een keer een goede subsidie komt van de overheid. Als we er met z’n allen iets
aan moeten doen, dan zal de overheid ook iets moeten doen. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Ik
denk dat dat de grote bottleneck is.
L: U zegt dus eigenlijk de gemeente of de overheid zou met een subsidie moeten komen?
I: Ja bijvoorbeeld een verlaagd btw-tarief of helemaal geen btw. Ik denk dat je dan een vlucht van 300-400% krijgt.
L: Dus u denkt dat het vooral het financiële plaatje is wat mensen tegenhoudt?
I: Ik denk dat dat een hele grote oorzaak is ja.
L: Oké, en heeft u het idee dat u zelf voldoende kennis heeft over energiebesparende maatregelen?
I: Nou ik heb een bouwkundige opleiding dus, daar mag je wel van uit gaan.
L: Denkt u dat het voor veel mensen ook de kennis is die ze tegenhoudt?
I: Nou ik weet niet. Ik denk dat heel veel mensen A: het geld er niet voor over hebben of niet hebben. Dat kan
natuurlijk ook een oorzaak zijn. En B: dat ze toch over het algemeen toch tegen het bedrag aan kijken. Dat dat een
hele grote reden is.
L: U bent vanuit uzelf er al geïnteresseerd in zegt u dus eigenlijk?
I: Ja, alle beetjes helpen hè. Ik vind dat dit initiatief te veel bij de particulieren gelaten wordt op dit moment. En
dan is er nog iets natuurlijk, want ze hebben tot 2020 gegarandeerd dat de huidige regeling met zonnepanelen
blijft. Maar ik kan er als de donder op zeggen dat als de daken vol liggen dat ze er dan gewoon belasting over gaan
heffen. Dat weerhoud mij dan. Je neemt dan zelf een initiatief. Je wordt er zelf ook iets beter van, ik denk dat we er
met z’n allen ook beter van worden. Maar achteraf dat zie je met alle regelingen dan wordt je weer gepakt.
L: Dus eigenlijk vertrouwd u de overheid niet?
I: Nee! Jij wel?
L: Nou dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk dat ik daar te weinig ervaring voor heb om daar iets..
I: Nou ga maar eens naar van der Steur kijken, dan weet je hoe het is. Ik weet niet of je gisteravond toevallig Pauw
gezien hebt. Dan bleek dus uit dat al die mensen die getroffen zijn in Alphen aan de Rijn hebben ze van alle kanten
hulp toegezegd. Maar ze hebben helemaal niets gehad. Een man heeft zich moeten laten opereren in Duitsland,
want dat kon in Nederland niet want dan zou hij eenzijdig verlamd raken. Toen heeft u Duitsland uit zijn eigen zak
betaald. De verzekering wil betalen, maar het Rijk verbiedt het, het ministerie. Dat is de overheid. Dus ik heb er
geen hoge pet van op.
L: U zegt van het is wel een taak van de overheid?
I: Ik denk als je met zijn allen aan de norm wilt voldoen, die ligt best hoog, dan zal je gewoon vanuit het rijk of
gemeente of provincie of wat dan ook. Die zou jou gewoon moeten pushen.
L: Bijvoorbeeld de gemeente heeft nu samen met Hoom, ik weet niet of u die organisatie kent?
I: Daar zijn weinig mensen positief over hoor. Ik heb kennissen die hebben de vloer laten isoleren, nou daar zijn ze
al 2 jaar mee bezig. Dan komt het ene bedrijf, dan komt het andere bedrijf. Oh die heb het niet goed gedaan. Dan
trekken ze het er weer uit. Gaan ze weer bellen, zijn ze weer weg vier maanden. Het is nog steeds niet in orde. Dus
met dat soort bedrijven ga ik niet in zee.
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L: Oké dus u heeft daar eigenlijk negatieve…
I: Zeer.
L: Bent u ook op een bijeenkomst geweest van Hoom?
I: Nee. Dat is mij te commercieel.
L: Want Hoom is het dochterbedrijf van Alliander.
I: Ik weet het. Dat is ook een commercieel bedrijf he.
L: U denkt dat ze te commercieel zijn om dat …?
I: Nou ze gaan met verschillende aannemers.. Ik denk dat de aannemerskeuze niet goed geweest is.
L: Zouden ze ook dingen kunnen veranderen dat u er wel meer vertrouwen in heeft?
I: Nou dat weet ik niet. Ik vind het al vreemd dat ze met landelijke organisaties werken en niet met regionale. Als
er wat is dan kan je aan de bel trekken zelf.
L: Vindt u het een taak voor de overheid dat ze collectieve energiebesparingsprojecten aan moeten bieden of?
I: Naja kijk meer je verkoopt hoe goedkoper je kunt leveren. En als daar nog een subsidie overheen komt ik denk
dat dan heel veel mensen over de streep trekt. Ik bedoel je kan naar 6% gaan, btw heb ik het over, op arbeidsloon
en materiaal. Nou dat is, dat scheelt heel veel geld. Ik denk dat heel veel mensen dan geneigd zijn om te zeggen, ik
doe het. Maar vergeet niet als je een instalatie op je dak legt, je moet de hele meterkast aanpassen, je zit zo op zes,
zeven duizend euro hoor.
En als ik boven mijn kozijnen ga vervangen, naja beneden zit ook geen HR ++ in, dan zit ik toch wel op 20.000
euro.
L: Dus u vindt eigenlijk dat dat te veel investering is?
I: Ik weet wat ik haal. Ik bedoel dat wij zeer minimaal verbruiken. Ik haal het er nooit meer uit. Al word ik 85.
L: U vindt eigenlijk de aannemerskeuze die is verkeerd bij Hoom?
I: Ja,ik vind gewoon dat ze met regionale mensen moeten werken die je ook gewoon kunt benaderen als je
klachten hebt. Want alles loopt via Hoom als je klachten hebt. Nou dat loopt vreselijk slecht.
L: Is dat dan de traagheid of de ?
I: Er wordt gewoon niet gereageerd. Er zijn heel weinig mensen tevreden.
L: Waren er dingen waar u tegen aan liep toen u energiebesparende matreglene nam?
I: Hoe zo, waar moet ik tegen aan gelopen zijn?
L: Nou bijvoorbeeld dat het toch duurder was dan dat u verwacht had, of kennis die u tekort kwam of..
I: Nee, nee.
L: Ziet u nog andere mogelijkheden in de aanpak van CO2 uitstoot?
I: In het algemeen. Om te beginnen, mijn auto die gebruik in nauwelijks. Ik heb nou net geloof ik 14 maanden en er
staat 6000 kilometer op de teller. Nee ik zou niet kunnen bezuinigen. Denk ik.
L: U zegt de auto gebruik, dat u dat al vrij weinig..
I: We hebben twee auto’s gehad. Ik heb er nu een. Ik heb hem niet meer voor mijn werk nodig, dus ik denk dat het
toch wel de grootste vervuiler is in huis en de kachel. Ik heb hem bijna elke avond aan. En als ik normaal stook
moet ik de pui open zetten vanwege de warmte. De CV brandt nooit ’s avonds.
L: In hoeverre maakt u zich zorgen over het milieu?
I: Ik denk niet dat wij de grote boosdoeners zijn, de huishoudens. Ga maar eens langs schiphol rijden ’s
avonds/’snachts, westland, dan weet je wat er gebeurd.
L: U denkt dat het vooral daar door…
I: Ik denk dat de industrie, misschien landbouw ook wel de grootste boosdoeners zijn.
L: Denkt u dat het dan zin heeft om als huishouden op energie te besparen?
I: Natuurlijk heeft dat zin, als iedereen meedoet. Maar dan moet je ze wel over de streep trekken.
L: Dus het is wel een belangrijk aspect of zou de overheid zich meer moeten richten op die grotere..?
I: Ook, het is natuurlijk te gek voor woorden als je ziet in de tuinbouw, dat je ongeveer 5/6 cent betaald voor gas,
en wij betalen 60cent. Terwijl dat de grootverbruikers zijn… Het is bijna college he.
L: Ja, nog even terug naar de zonnepanelen. Wat houdt u daarin precies nog tegen om het nog niet te doen?
I: Nou ik denk niet dat ik mee ga maken, ik wordt dit jaar 70, ik denk niet dat ik mee ga maken dat ik er rendement
van ga krijgen. Kijk en als die dingen wat goedkoper zijn in zijn totaliteit, dus met belastingmaatregelen, ja dan
overweeg ik het eerder. Als je naar 10 jaar rendement hebt, of pas gaat verdienen. Of na 5 jaar, ja dat scheelt wel
even.
L: Bent u op de hoogte van het klimaatakkoord in Parijs?
I: Voor zover ik dat als buitenstaander.. daar heb ik iets van meegekregen.
Interview 10 – 31 maart 2016
I: Dubbelglas dus, zonnepanelen en er was nog iets, oja, ik heb ook gevraagd dat had MeentKracht op een
informatie avond ook gezegd, eventueel kon je ook iemand voor een advies, energie advies of zoiets. En dat heb ik
toen gevraagd en mede door hem en wat hij terugstuurde hebben we ook aan de binnenkant op de eerste
verdieping op de slaapverdieping hebben we aan de binnenkant extra geïsoleerd. Want dit is vloerverwarming en
ook op die slaapverdieping en ik dacht als dat altijd maar aan moet staan. En toen zei diegene die hier langs kwam,
die had ook zelf zo’n huis, die zei je kunt het gewoon van de binnenkant isoleren en dan hoef je niet eens, dan kan
je dat gedeelte bijvoorbeeld uit doen en dat scheelt ook alweer. En ik dacht dat scheelt vast in warmte. Dus dat
hebben we gedaan. We hebben ook nog een zolder, en toen zeiden we van dan kijken we dat eerst wel aan.
Dakisolatie. Dat kost toch wel een heleboel. En die slaapkamer hebben we dan gewoon gedaan. Kieren en zo, hij
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heeft alles een beetje langsgelopen, ook bij de verwarmingsketel gekeken. Dat kan ook wat later dat we die
vervangen. Het is wel al een HR. En bij ons kon bodem niet, ik geloof ook dat veel mensen dat doen. En hij heeft
met een breipen bij de dakpannen zo in de muur geprikt. En toen heeft hij ook gezien dat er, ik weet niet wat dat
is, een soort wol of isolatie zit. En hij zei het zit er al, dus daar hoefden we eigenlijk ook niet echt iets extra’s voor
te doen vonden we.
L: Oké en u woont hier nog maar een jaar?
I: Ja! Heel kort. Hiervoor woonden we in een appartement in Amsterdam. En omdat we wisten dat we weg gingen
deden we niets, het was een jaren 30 woning. Op de voorkant gaf de gemeente een subsidie voor verkeerslawaai,
toen hebben we dubbel glas gekregen. Dus dat hebben we wel gedaan, maar aan de achterkant hadden we
enkelglas en heel veel tocht. Maar daar hebben we gewoon mee geleefd daar. De deuren dichtdoen. Wij hadden het
washok al open, maar dat is nog opener geworden daar want dat was eigenlijk een washok. Hij zei je moet het
gewoon afsluiten want dat scheelt ook met de verwarmingskosten ook. Dan was het 70 euro per maand, en hier is
het zoveel duurder. Bij de mensen van wie we het gekocht hebben was het 300 euro per maand en wij hebben het
nu 200 euro en ik denk dat het vorige winter 150 is geweest. Dus nou ja dat moeten we dan maar betalen he.
L: Met die zonnepanelen wekt u natuurlijk nu zelf een deel op.
I: Ja ik heb nog niet.. we hebben zo’n appje dat kreeg je er bij. We hebben ze sinds september pas. Dus toen hadden
we nog een beetje zin. En in de winter heb je toch bijna niet, je kan het echt zien. Maar nu wordt ik helemaal blij
want dan denk ik, we moesten ook nog een teruglevermeter instaleren. Dat hebben we gedaan. EN als nu flink de
zon schijnt dan denk ik dan kan ik ook wel een wasje overdag draaien. Dat moet ik eigenlijk allemaal nog ietsje
beter begrijpen. Het is wel zo dat je je eigen energie opwekt dn.
L: Ja, want hoeveel panelen heeft u hier op liggen?
I: acht of tien zoiets.
L: Dat is dus niet genoeg om uw gehele stroomverbruik te dekken.
I: Nee ik zie het eigenlijk gewoon als een hulp, als een investering. Als je dat gebruikt hoef je geen kolen en geen
gas te gebruiken. En je verdient het terug zeggen ze. Maar ik weet niet hoeveel jaar dat is. In ieder geval is dat zo.
L: Wat was dan hoofdzakelijk uw motivatie om het gelijk aan te pakken?
I: Ja daar gewoon heel veel zin in hebben. Ik dacht eigenlijk, het kan niet want wij hebben niet op het zuiden want
dit is op het oosten. Maar die adviseur die zei ook het kan wel en het gaat jullie zoveel opleveren. En enkelglas, we
hebben gewoon in de Amsterdam de ervaring van dubbel glas hoe fijn dat is. Hier is het zo rustig als ik weet niet
hoe, maar in Amsterdam maakte het qua geluid heel veel uit en volgens mij maakte het met verwarmingskosten
ook wel uit. In ieder geval met de kou denk ik, wat binnenkomt. Stel ik doe de verwarming niet aan maar ik heb
wel dubbel glas, volgens mij maakt dat ook al een beetje uit. Die zonnepanelen vond ik gewoon heel leuk. En dat
dubbel glas ja die kozijnen waren verrot, dan pak je gewoon kozijn en dubbel glas in een keer. Ik ben ook wel een
beetje van de energiebesparing. Ik weet niet of ik er wel zoveel aan doe hoor, maar ik dacht ja. Daar waren we heel
gemotiveerd voor.
L: Hoe wist u van die collectieve besparingsactie? Hoe kwam u daar achter want u woonde hier nog niet?
I: IK weet niet meer precies hoe ik daar achter ben gekomen. Ik denk dat ik op heb gezocht van waar ga ik wonen,
hilversumse meent. En dat ik dan daar op ben gekomen. EN dan was ik misschien een keertje in het
winkelcentrum en dan stonden ze te folderen. Het zou ook kunnen dat, want wij mochten er half februari in, dat er
iets in de bus is gekomen. En er is ook een boekje van deze wijk en daar stond gewoon in. En die mevrouw zei al bij
de overdracht van de sleutel, hier staat wat informatie in van de wijk. Daar stond het in als onderdeel. EN toen
dacht ik dan ga ik gewoon naar die avond toe. Want ik weet om het zelf uit te zoeken, ik had ook bij milieu centraal
al gekeken, dus ik was zelf ook al, dat van dat spouwmuur wist ik al enzo. Toen live wat meer informatie er over
heen en je zag ook het nieuwste met natuurlijk wol, dat kon je dan gebruiken als isolatie. Dat had ik toen ook
gezien.
L: En de bijeenkomst zelf hoe vond u die?
I: Ik vond het heel gezellig. Het waren wat oudere mensen allemaal, en er was nog iemand naast mij die ook net
verhuist was die waren ook jong, die wilden er ook wel iets aan doen. En er waren ook mensen die konden er iets
aan verdienen, dus die zaten er ook zo van misschien krijgen we hier wel klanten. Dat waren meer de genen die
het dan gaan uitvoeren. Dus die de verwarmingsketels konden leveren had ik begrepen. Het was afwisselend en er
was ook iemand van de gemeente bij over dat je dan een lening zou kunnen krijgen. Het was dan al een jaar bezig
dit hier, en het breid zich ook een beetje uit met meer stukjes en collectieve dingen. Maar ik voelde me een beetje
rijk omdat ik in zo’n pafferig groot huis zit, maar ik dacht ik ga toch maar heen. Ze zeiden al, u moet het dan tegen
uw buren zeggen en laat het maar aan elkaar zien. Ik deed dat natuurlijk helemaal niet. Maar onze buren zeiden
wel direct van, oh jullie leggen zonnepanelen he. Die meneer was al oud en die had wel zijn hele huis met
ledlampen gedaan zei hij en vroeg ons of het wat opleverde en ik mag dan nog wel eens terug komen vertellen.
Maar ze zaten ook een beetje zo van, laat het aan je buren horen. Dat heb ik dan heel bescheiden. Er was een borrel
daar ook voor andere nieuwe mensen en toen zeiden andere mensen van jullie hebben zonnepanelen laten leggen
en wil je er wel wat over vertellen als je er wat van af weet. En dit jaar lieten ze alle oude fototjes uit 89 ofzo zien
van de wijk, wie er al gelegd hebben. Ik herkende de foto. Dat vind ik leuk. Ook andere mensen die dan op school,
die kwamen uit rotterdam die kwamen in bussum. Het gaat altijd maar over huizen, dat zakt wel wat je dan
gedaan hebt. Ik vertelde toen heel trots wij hebben zonnepanelen, maar de broer van Nico die woonde in een wijk
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die had het al gedaan, zonnepanelen en bij mijn ouders in de buurt daar wonen mensen die rijden elektrisch. Dus
ik ben niet de eerste van, nico’s broer die heeft het al gedaan, maar binnen mijn familie ben ik wel de eerste. Komt
misschien ook wel omdat ik de oudste ben.
L: Oke, het is misschien nog maar vrij kort maar wat zijn uw ervaringen met de maatregelen die u genomen heeft?
U heeft er natuurlijk niet gewoond zonder..
I: Ja dat klopt, dus ik merk het denk ik alleen in de kosten. Die mensen waren ongeveer 300 euro per maand aan
stroom en gas kwijt. Dat hebben wij echt niet betaald, ik denk dat wij ongeveer 100 euro per maand lager zaten.
Want we wonen hier al een jaar, dat vind ik als je 100 euro lager zit vind ik veel. Dus dat zal ik nog preciezer gaan
uitrekenen wat het mij oplevert. Voor de rest zoals dit hier, dat is toch wel fijn dat je weet van het zit lekker goed
dicht maar we hebben wel veel licht. Voor de rest ik heb het idee dat het warmer is en dat ik minder te stoken hoef
voor niks. Dat is het idee, dus ik denk dat dat wel helpt. Ik kan het verschil niet zien want ik heb natuurlijk hniet
gewoond zonder.
Ik was een beetje bang met zo’n grote ruimte en misschien wel koud, maar dat valt wel mee. Er zit een soort
vloerverwarming in. Dat is ook dat we misschien iets meer moeten stoken dan met radiatoren met zo’n groot
oppervlak maar ja.
Dus positief, maar ja werkelijk qua beleving dat weet ik niet.
Ik weet wel vorige huis was een echt tocht huis, dan moesten we dekens leggen onder de openslaande deuren, dus
dat heb ik nu niet. Maar ik heb wel, als ik natuurlijk naar de garage of dat, dan komt er natuurlijk direct koude
lucht binnen. Ook in de hal, ja dat loopt gewoon door dus dat staat ook aan, en als je dan de buitendeur open doet
merk je heel duidelijk verschil. Net als in een winkel, buiten is het heel koud en binnen is het heel warm.
L: Als u kijkt naar uw ideaalplaatje, zou u dan nog andere maatregelen willen nemen?
I: Even denken hoor, wat heb ik gedaan? IK heb ook van die dingentjes aangeschaft voor achter de radiatoren, die
heb ik er achter geplakt. Ik heb eigenlijk ook nog wat tochtstrippen dat heb ik ook klaar liggen, voor zoals daar
bijvoorbeeld, zo’n vegertje er onder. Die heb ik dus ook klaarliggen. En het is echt heel koud op de zolder en mijn
man Nico heeft daar zijn thuiswerkdag en dan kan je natuurlijk een trui aan doen. Maar soms zegt ie, ik ga naar
mijn werk hoor, ik heb het hier veel te koud. Dus daarom denk ik, misschien dat we daar ook gaan isoleren. Dat we
dan kunnen merken wat is het verschil met iets er bij geïsoleerd, want het is toch 10 centimeter dik. Dus misschien
gaan we dat wel doen, maar ik denk dat we eerder de verwarmingsketel een keer moeten vervangen. Dat is wel te
doen. Die meneer zei ook, dat zal je wel iets opleveren. Er zit daar een soort pomp, die is al stuk gegaan, dus dan ga
ik dat ding, of ik wacht er op of ik doe het op een gegeven moment. Het loopt op z’n einde. Die pomp dat moesten
we al, ik denk dat dat nu ook al kleiner en effectiever is, dat weet ik niet. Maar die verwarmingsketel die zou ook
weer een beetje beter zijn dan die van 15 jaar geleden, maar het is al wel HR. Dat gaat er nog aan aankomen.
En oja, maar dat heeft er niets mee te maken, maar ik zou heel graag regenwater op willen vangen. Dan kan ik
daar de tuin mee doen, dat wil ik heel graag. Maar ik heb nog niet gekeken hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. Die
pijp loopt gelijk de grond in, dus ik moet een beetje een creatieve oplossing bedenken. Maar ik denk als je hier
woont komt dat van zelf wel.
L: heeft u ook belemmeringen ervaren die u er van weerhielden energiebesparende maatregelen te nemen?
I: Bij mij was dat eigenlijk niet zo. Maar ik heb wel gehoord van mensen dat je, dat had ik ook tegen die mensen
van meentkracht gezegd. Ik wil die verwarmingsketel nog niet doen omdat ik het een beetje duur vind. Maar wij
kunnen het wel betalen, we hebben wel gespaard. Maar je kunt ook denken van moet ik nou wel zoveel uitgeven
aan isolatie, dat kost dan ook weer 1000 euro ofzo. Maar we kunnen het wel betalen.
L: Maar u heeft het nog niet gedaan, wat houdt u dan tegen?
I: Toch de kosten denk ik.
L: Heeft u andere prioriteiten?
I: Ja die hoger zijn denk ik. Dan denk ik als je het met een trui aan kan redden, laten we het dan eerst eens
aankijken twee jaar, hoe is het met een winter, hoe is het met een zomer. Is het dan veel te heet of te koud op die
zolder. Ook, ik weet niet of het zuinigheid is met zo’n verwarmingsketel, maar ik vond het ook wel fijn dat diegene
ook zei van dat mag je zelf bekijken, je hoeft niet perse nu je ketel te vervangen. Dat vond ik eigenlijk ook wel fijn,
zo van laat het maar geleidelijk gaan.
L: Oké en die zonnepanelen heeft u die met het collectief gedaan?
I: Ja, het was niet apart, het zat er gewoon bij in. Ik zou bijvoorbeeld ook wel een kachel willen, want als je hier
houtjes in doet verlies je 80%. Dus dan wil ik liever een kachel dan zomaar stoken. Maar met dat collectieve, ja die
mensen van Hoom die gaven gewoon per mail drie offertes van die mensen die dan zonnepanelen kunnen leveren.
Ik heb de goedkoopste genomen, maar die wekt net zoveel als die middelste hoor. Het scheelde wel wat hoor, een
paar honderd euro. Toen kwam zo die offerte en dan mocht je geloof ik, dan zei je tegen Hoom ‘ik neem die’ en dan
gingen die mensen een afspraak met je maken.
L: Ging dat vlot?
I: Ja ik vond het wel vlot gaan. Nou ja in maart was dan die informatie avond, maar wij verhuisden pas 15
augustus, rondom die datum is dan de rest ongeveer gedaan. De offerte duurde misschien wel even maar voor ons
was dat helemaal niet erg.
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L: Bij u had het eigenlijk ook niet eerder gekund dus.
I: Eigenlijk niet nee. Er was bijvoorbeeld iemand van de verwarming die zei, mag ik even kijken het lijkt een beetje
klein, maar wij woonden hier nog niet, dus toen hebben we hem toch niet laten kijken. Dus dat is iets praktisch.
Maar toen ze kwamen, ze kwamen op een hele regenachtige dag. Toen legden ze de pannenweg en toen lekte het
helemaal naar beneden. Toen zeiden ze, we stoppen en komen op een andere dag wel terug. Gelukkig maar. En
toen kwamen ze later terug en toen legden ze in een dag die zonnepanelen, in een dag die isolatie en dat glas,
misschien is dat in tweeën gegaan. Vanuit Hoom hebben we de isolatie en de zonnepanelen.
L: Dat glas heeft u zelfstandig met een aannemer geregeld?
I: Zelfstandig ja, met een aannemer ja. En die heeft dan iemand in dienst en die blijft er dan een beetje bij. Of het
wel goed gaat enzo.
L: Was het geen optie om het via Hoom te doen of?
I: Ik denk dat we het gesprek met die aannemer al hadden gehad, en daar was het al bij genomen. Dus ik denk laat
het maar niet met elkaar strijden. Dat was eigenlijk al gaande. Als het niet zo was dan had ik dat wel aan Hoom
gevraagd. Vervangen zit niet echt bij Hoom, dus dubbel glas kan misschien wel en hr++. Dus ik vond het wel fijn,
die aannemers hebben er ook wel verstand van, maar dit was echt specifiek op energiebesparing, dat vond ik
eigenlijk wel fijn. De ervaringen met de aannemer waren ook goed gelukkig, dat ken denk ik wel een beetje
verschillen. Bij de buren die hebben een huis gekocht en die denken er helemaal nog niet aan dubbelglas. Terwijl
ze zelf in de aannemerswereld zitten.
L: Dus u vond dat proces met Hoom best vlot gaan, waren er ook punten waar u van dacht dat kan beter?
I: Nou ja bijvoorbeeld, met sommige dingen moest e er wel zelf achteraan. Bijvoorbeeld een meter voor terug
levering dat bestaat en dat moesten we wel zelf doen. En met btw terugvragen, met 1 regeltje zeggen ze het, bij
ons was het nog zo wij hadden een 6% regeling, dus we kregen een offerte en toen ging het over 1 juli heen en
toen zeiden ze van we hoeven de offerte niet aan te passen want u kunt de btw terugvragen bij het rijk en dan is
het eigenlijk weer gelijk. Dat is eigenlijk wel zo, dus ik moet dat nu nog doen, ik heb gelezen dat ik dat binnen drie
maanden na de installatie moet doen. Dus ik moet dat nu wel doen. Maar daar in had ik wel iets meer begeleiding
in plaats van een regeltje willen hebben. Ik heb ze aan de telefoon gehad en mailcontact en een keer live op die
informatie avond. Dus ach.
L: Kwam dat toen ook aan de orde op de informatieavond dat u dat terug kon vragen?
I: Nee, het is eigenlijk een beetje toeval. Dus ik zou dat wel wat duidelijker willen hebben. Dat die mogelijkheid er
is.
L: Ja het kan ook net mensen over de streep trekken misschien?
I: Ja denk ik wel, net als iets 6% kost of 21% voor sommige mensen helpt dat dan wel.
L: Welke rol speelt energieverbruik in uw dagelijks leven, bent u er veel mee bezig of kijkt u er nooit naar?
I: Even denken. IK let er een beetje op, ik wil dat de deuren dicht gaan en dat het licht niet onnodig brand. Maar
wat het dan precies kost dat weet ik eigenlijk niet. Dus dat valt wel mee. En voor de rest, nou ook bijvoorbeeld met
op de fiets gaan of met de auto. Dat vind ik toch ook wel, ten eerste vind ik fietsen gezonder maar ook waarom zou
je brandstof verbruiken als dat helemaal niet nodig is vind ik patserig en energie de lucht in doen terwijl, ik heb
het gevoel dat de energie sneller wordt opgemaakt dan dat de natuur het kan herstellen. Dus soms denk ik dat ik
niet heel makkelijk de auto neem. Als het niet hoeft dan doe ik het niet. Dus af en toe pas ik iets toe waarvan ik
denk.. maar ja ook met eten laten verrotten ofzo dat kan beter, daar probeer ik dan wel een beetje op te letten.
Omdat ik weet dat met groente het heel lang duurt voordat het iets is en als je dan heel onzorgvuldig er mee om
gaat of luiig dan is je groente aan het verrotten en je gaat weer een patatje halen dat vind ik niet kunnen. Maar ik
doe het dus wel, het kan beter. Maar ik ben me er wel bewust van.
L: Die collectieve besparingsregeling met Hoom, is natuurlijk ook geïnitieerd door de gemeente. Wat vind u
daarvan dat de gemeente daarin een rol speelt?
I: Ik vind het wel goed hoor. Ik weet niet of het een soort opvoeding van de burgers is. Maar in Amsterdam was het
ook zo, als je dan met de fiets boodschappen ging doen in plaats van met de auto dan was er een of andere
grappige actie, ik weet niet meer. Om het renoveren zo op energie, ja ik vind dat heel goed. Ik vind dat wel fijn.
Want ik had ook gehoord dat in Hilversum iets, daar ben ik niet heen geweest, maar daar waren dan mensen die
konden collectief op een kerk met zonnepanelen hun stroom van krijgen. Misschien is dat een soort tegengeluid. Ik
vind het wel leuk dat de gemeente dat doet tegen dat shell wordt gesteund door het rijk enzo. Nee ik vind dat de
gemeente daar best wel mee bezig mag zijn.
L: Heeft u dan ook nog ideeën hoe burgers nog meer gestimuleerd kunnen worden om energiebesparende
maatregelen te nemen?
I: Ik weet het eigenlijk niet. Ja informatie helpt natuurlijk zoals die bijeenkomsten. En ik heb van Hilversum gezien
dat ze een soort van leningen en subsidies, ik heb het idee dat dat altijd wel werkt. Niet echt subsidies, maar weet
ik het, inkomen, het werd weer makkelijker gemaakt om iets te kunnen lenen. Ik denk dat het wel helpt. Ik heb nog
niet zo heel veel contact met de gemeente. Wij horen bij Hilversum maar zijn dichterbij Bussum. Ze doen het alle
twee, ze zijn alle twee bezig met.. ik kijk gewoon in de krantjes die elke week komen. Dat is een soort plaatselijk
krantje of zoiets, als de gemeente dan iets plaatst dan lees ik dat gewoon. Hoe het beter kan weet ik eigenlijk niet.
Ik vind het collectieve ook wel leuk, dus je haalt het dichterbij huis. Het moet ook allemaal betaald worden, maar
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het levert ook wat op heb ik het idee. En bewustwording. Maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed hoe ze dat beter
kunnen doen. Zonnepanelen, ik luister gewoon naar een verhaaltje van Marianne minnersma op internet. En dan
zegt ze dat zonnecollectoren hartstikke goed zijn en elektrisch rijden. Zo bouw je dat dan op.
L: Maakt u zich zorgen over de CO2 uitstoot en de klimaatopwarming?
I: Ik denk wel dat het serieus is. Na de conferentie van Parijs, ik denk wel dat het te langzaam gaat. IK denk wel dat
er te veel geconsumeerd wordt hier in Nederland en ik denk dat de noodzaak er wel is. Dus ik maak me wel een
beetje zorgen.
L: En denkt u dan dat de burgers daar iets aan kunnen bijdragen of heeft dat niet zo veel invloed?
I: Ik denk het wel hoor, maar het zal misschien niet zo zijn. IK denk dat technische dingen veel kunnen uitmaken.
Maar ik denk ook dat kleine beetjes helpen. We moeten wel iets met de techniek, bijvoorbeeld zonnepanelen dat
dat nu beter is. Ik denk dat dat belangrijk is. En een beetje minder als dat nodig is, daar moet je wel aan wennen,
maar volgens mij kan dat wel. En als dat dan kan dan denk ik dan doe ik dat toch gewoon.
L: Kijkt u vooral naar de prijs die u maandelijks betaald of naar het KwH?
I: Eigenlijk kijk ik naar de prijs, dus eigenlijk heb ik nog geen idee wat kWh betekend. Ik weet wel, we hebben nu
een hele grote oven die zal vast wel veel, soms lees ik wel eens iets wat veel gebruikt aan stroom en wat weer wat
minder gebruikt. Dus vaag weet ik dat, maar heel goed en precies weet ik dat niet.
Heeft u verder nog ideeën hoe Hoom en die collectieve projecten nog verbeterd kunnen worden? Of denkt u dat
het u al voldoende gaat zoals het gaat?
I: Ja ik weet het niet. Ik heb ook wel het idee dat het ook wel een beetje langzaam gaat hier in de wijk, vind ik wel.
IK las dus ook. Eigenlijk doen ze het best wel vaak, in maart en oktober weer. maar ik oktober komen dan allemaal
mensen die het allemaal al gehoord hebben die komen dan nog een keer. Misschien komen ze dan wel over de
streep maar ja.
L: Dat mensen meerdere keren nodig hebben om tot het besluit te komen?
I: Ja blijkbaar. Maar wat was je vraag ook alweer?
L: Of ze dat kunnen verbeteren?
I: Ik heb het idee dat dit wijkcentrum het is wel van de oude mensen, maar het is ook wel laagdrempelig en je kunt
er wel makkelijk binnen komen. Maar denk ik wel van de 6000 mensen die hier wonen. Ik weet niet, ik ben daar
toen niet geweest, maar ik heb wel met iemand gesproken, er is dan een soort feestje met een soort markt in
Hilversum die kerkt die had dan de eerste zonnepanelen. Dan komt er een soort feestje en kom je misschien weer
op ideeën, Hilverzon. Maar om je daar dan bij aan te sluiten, ik krijg dan de mails. Voor mij helpt dat wel. Zelfde
met Hoom het feit dat ze toen zo’n cadeautje kreeg als je kwam dan kreeg je een ledlamp. IK vind dat wel leuk, zo
ga je dan van een ledlamp kwamen er al meer ledlampen. IK zou niet weten wat ze beter kunnen doen. Ik denk
wel, dat deden ze ook eigen mensen het laten vertellen. Mensen die hier wonen het laten vertellen, mensen die het
vorige jaren gedaan hadden en hoe die het ervaren hadden. En het ging gewoon via de mail, die offertes kreeg je
gewoon, die zagen er goed uit niet te veel tekst niet moeilijk. Aan de telefoon waren ze ook vriendelijk. Maar ze zei
ook aan de telefoon, doet u het uit een goed hart voor het milieu of, maar dat was een beetje te snel. Zo van
waarom doet u het? Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Maar ja dat kun je altijd vragen. Voor de rest
was ze aardig aan de telefoon. Misschien om daar op in te kunnen haken.
En op de scholen gebeurt niet zo veel. Maar onze kinderen zijn natuurlijk nog zo jong. Ik weet dat in, dat is dan ook
zo die vereniging van eigenaren heeft een eigen blaadje en daar komt ook elke keer iets van energiebesparing
langs. Ook met van die markten waar die leden van vereniging van eigenaren dan heen kunnen. En ik weet niet of
Hoom dan ook in zoiets zou moeten. Ze doen ook via de ASN bank en milieu centraal doen, ze moeten inderdaad
op meerdere plekken bezig zijn.
Ik werk dan op de VU, Vrije Universiteit, daar heb je ook zo’n dag dit is de dag van de zonnepanelen, u kunt nu
kopen. Ik heb met Hoom het idee dat het een hip Amsterdams bedrijf is, dat idee heb ik.
L: zou er dan ook nog een taak liggen bij de scholen om kinderen al meer energie of milieu bewust te maken?
I: of dat zou moeten..
L: IK weet toevallig dat er projecten in Nijmegen zijn, dat heet slim opgewekt geloof ik. Dan leggen ze
zonnepanelen op de daken van de scholen en dan worden de kinderen daarbij betrokken.
I: Of iets met de padvinderij.. ik vind dat wel belangrijk. Dat is ook dat ze er in de toekomst mee geconfronteerd
worden. Misschien dat dat nu al iets meer gebeurd. Ik zou dat wel graag willen. Maar als je dat wil moet je daar als
ouders op zo’n school mee komen. Maar het wordt ook wel gedaan, de padvinders of de voetbalclub die krijgt het
dan op hun. Op zo’n school is dat ze het echt kunnen zien. En dan kun je het uitleggen enzo.
L: Leeft het hier ook echt in de buurt?
I: Dat vind ik wel mee vallen. Je hebt wel veel oude mensen die hier 40 jaar gewoond hebben die gaan nu weg, en
dan komen er jonge mensen en die gaan vaak wel wat doen. Want hier wonen veel oude mensen, en nu er nieuwe
mensen komen zou het kunnen. Oudere mensen vinden het veel te groot en die gaan naar een wat
appartementerigs ofzo. Maar daar heb ik niet zo’n zicht op.
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Interview 11 – 31 maart 2016
Het ging had ik begrepen over hoe wij omgaan met energie? Dat was het hoofddoel had ik begrepen?
Vooral rondom het huis is de bedoeling?
L: Heeft u energiebesparende maatregelen genomen?
I: Nou toen we het huis kochten hier, wisten we al dat deze bouw, dat er al isolatie, de spouwmuurisolatie was er,
er was bijna overal dubbel glas. En later hebben we dat bijgebouwd op zolder, en daar hebben we uiteraard ook
dubbel glas laten maken. En op de dakplaten toen die vernieuw moesten worden, is er ook met dikke platen met
isolatie spul er tussen zeg maar. Verder toen we nieuwe combiketel hebben aangeschaft hebben we een HR ketel
genomen. Dus dat is ook al een stukje besparing. En dat was zo’n beetje.
V: en een waterbesparende doucheknop.
I: Oh en een waterbesparende douche hebben we ook nog.
L: Wanneer bent u hier komen wonen
I: In 77, wij waren de eerste eigenaar. We hebben het nieuw gekocht dus we hebben het zien opbouwen. Maar dit
was wel van de hele Meent het laatste project. De goudwespmeent en de meikevermeent die waren zo’n beetje het
laatste. Ze zijn in de Noordermeent begonnen met bouwen, dus daar zit wel een jaar of anderhalf jaar tussen. Het
is echt in etappes en in wijken gebouwd.
L: Dus u heeft gelijk al bij de bouw al de maatregelen genomen?
I: Die waren er gewoon.
V: Nee je kon kiezen, je kon ook zonder isolatie..
I: Oja dat is waar, en er zijn ook mensen die nog enkel glas hebben. Maar dat zijn er niet veel geloof ik. Maar dat
konden we wel kiezen op dat moment ja.
L: Wat is toen uw motief geweest om het gelijk te doen?
I: Nou vooral spouw, het is wel handig met het bouwen als dat er meteen in zit. En dat is het makkelijkste ook
natuurlijk. Als je dat later allemaal moet gaan doen… en nou ja de kosten waren in die tijd niet zo heel hoog
allemaal, dus dan neem je dat gewoon mee.
L: En wat is de laatste energiebesparende maatregel die u genomen heeft?
I: Nou ik denk de combiketel, dat is zo’n beetje de laatste wel. Want dat is al onze derde ketel. Dat was de laatste.
L: Waar bij heeft u toen op gelet toen u dat aanschaft?
I: Nou dat is in samenspraak gegaan met diegene die het kwam aanleggen, van wat wil.. want we hadden in, wat
wilden we, wilden we, dat bad hadden we ook nog geloof ik, weet ik niet, nee goed. In ieder geval je kon kiezen of
je met een boilertje wilde hebben. Met de douche wilden we graag dat er gewoon warm water, daar kon je wel
even op wachten maar dan bleef er daarna constant een warme straal en allemaal dat soort dingetjes. En de
hoeveelheid dat in je huis kijken ze natuurlijk ook wat voor ketel het meest geschikt is voor de ruimte.
V: En hij was ook zuinig. De zuinigheid, zo genoemd modulerend, dat hij het een beetje op temperatuur houdt en
niet met van die pieken.
L: Oké daar heeft u dus op gelet. En u heeft u toen laten adviseren door een verkoper?
I: Nee, degene die op dat moment, we zijn aangesloten bij een installatiebedrijf die ieder jaar de ketel komt
controleren en schoonmaken, bij dat bedrijf hebben we het gevraagd. En die hebben at dus geadviseerd.
L: Oké en als u kijkt naar alle energiebesparende maatregelen die u heeft genomen, heeft u dan het idee dat u nog
iets zou kunnen doen in dit huis?
I: Nou het enige waar we wel eens aan gedacht hebben, dat is zonnecollectoren op het dak. Maar daar ben ik nog
een beetje huiverig voor, omdat ik daar nog te veel, ja ook dingen over lees, waarvan ik zeg, dat is nog niet stabiel.
Je hoort wel eens van die bedrijven, die dingen komen dan uit China en dan wil je op eens iets vernieuwen, want er
zijn er zoveel op dit moment he, en dan gaat er zo ook weer een failliet en dan heb je geen garantie. En ik zie er ook
een beetje tegen op, want er moeten natuurlijk draden door het dak heen. Dus dat is meer, nog een beetje huiverig,
want misschien dat de kinderziekten er straks over een tijdje uit zijn. Want ik ben ook bang dat de besparing voor
ons, als je leest dat het zoveel jaar duurt voor je er wat aan hebt, dan vraag ik mij af of wij dat er dan uit halen.
Maar als ik het zou doen dan zou ik dat meer zeg maar om het milieu, dat het het milieu ten goede komt. Als ik dan
Kiet speel dan vind ik dat ook, daar hoef ik niet veel geld op. Maar dat is dan iets waar ik aan denk, maar zover zijn
we nog niet. Maar ik denk er wel eens aan, misschien over 1 a 2 jaar dat we dat ineens doen. Hangt er van af hoe
zich dat ontwikkeld.
L: U spreekt dan vooral over de technologieën waar u nog niet echt vertrouwen in heeft?
I: Ja en er moet dan ook weer hak en breek werk, dat is ook iets waar ik tegen op zie, je moet het wel heel graag
willen voordat ik ja zeg.
L: Zijn er dan ook andere dingen die u tegenhouden?
I: Nee. Dat is het zo’n beetje.
L: Heeft u het idee dat u er wel voldoende kennis over die besparende maatregelen heeft?
I: Nou voldoende, ik weet nog niet alles. Misschien nog niet genoeg.

108

L: Maar u heeft wel het idee dat u dat zelf zou kunnen regelen?
I: Ja dat wel.
L: Bent u op de hoogte van de collectieve energiebesparingsregeling van Hoom, meentkracht en de gemeente
Hilversum?
I: Ja er zijn meerdere instanties, de consumentengids, eigenhuis, die stellen dat ook voor, dan kun je het ook
collectief. Is ook iets waar we aan gedacht hebben, maar waar we nog niet echt aan toegekomen zijn. Maar dat is
wel iets waar we aan gedacht hebben.
L: Wat vind u dan daarvan van zo’n collectief?
I: Ja, misschien zijn we een beetje conservatief, een beetje huiverig om als je al zo lang bij een bepaalde
maatschappij zit om dan te switchen of dat makkelijk gaat of.. maar dat is meer iets dat ligt aan onszelf. We kijken
meestal eerst even de kat uit de boom en dan duurt het een tijdje voordat, nou laten we het nou toch maar eens
doen.
L: Oké en waar bent u dan bang voor, wat houdt u tegen?
I: Nou dat weet ik eigenlijk… meer dat het dan niet allemaal naar wens verloopt, ik weet het niet. Dat het minder is.
Als je er echt goed over nadenkt is het een beetje. Misschien een beetje onterecht die angst, maar goed het is meer.
We moeten alles zes zeven keer gehoord hebben, gezien, gelezen voordat we zeggen van laten we het nou toch
maar eens een keertje doen. Het is meer de instelling die wij hebben.
L: Als we kijken naar dat collectieve project van Hoom zeg maar, bent u op een bijeenkomst geweest, of wist u dat
het was?
I: Ja, we wisten dat het er was, maar we zijn niet op een bijeenkomst geweest. Maar we krijgen hier regelmatig een
krantje, het meentkrantje, en daar wordt dan regelmatig verslag in gedaan. Dat hebben we gelezen, en in dat
verslag kon je ook lezen bij verschillende maatregelen welke nou hoeveel procenten dat scheelt. Welke wel zin
hebben en welke niet, en welke pas na 10 of 15 jaar ook wat geld betreft dat gaan opbrengen. Dat heb ik allemaal
wel gelezen.
L: Wat vindt u er dan van dat de gemeente zo’n project stimuleert of eigenlijk nog het initiatief misschien wel
neemt?
I: Ja opzich vind ik dat prima. Maar als we wat willen dan vind ik dat dan kunnen we, dan weten we zelf wel de weg
te vinden als je snapt wat ik bedoel. Voor mij hoeft het niet persé.
L: Oké vind u dat de gemeente überhaupt een rol heeft in dat mensen energiebesparende maatregelen nemen of
vind u meer dat de burgers dat zelf wel kunnen bedenken?
I: Naja de burgers.. ja ik vind het tenminste dat ze dat zelf wel kunnen bedenken. Maar je kunt ook een voorbeeld
functie geven, dat het voorbeeld voor de rest is. En een soort project dat je dat doet om er wat meer bekendheid
aan te geven. Ja sommige mensen zijn natuurlijk wel naar zo’n bijeenkomst geweest en die vinden dat prettig. Als
ik wat wil weten dan weet ik wel de weg te vinden om iets op te zoeken.
L: Ja, zoekt u het dan vooral via internet op of?
I: Ja internet en we zijn van de consumentengids lid, daar staan ook regelmatig dingen in enzo.
L: En u noemde het net al eventjes over dat als u zonnepanelen zou nemen dat het vooral uit milieu overwegingen
zou doen. In hoeverre vindt u het milieu, maakt u zich daar zorgen over?
I: Nou ik vind wel zonne-energie, windenergie, dat vind ik wel heel belangrijk. Ik vind ook dat je vaak hoort van de
windmolens en wat daar allemaal hier in Nederland projecten. Ik vind dat daar wat dat betreft wat meer aan
gedaan mag worden. Vooral omdat je zo afhankelijk blijft van de invoer van gas uit Rusland en andere landen. Dus
dan eh. En natuurlijk het gas uit Groningen. Dat moet ook wat minder worden, dus wat dat betreft vind ik dat heel
goed dat er naar alternatieven gezocht worden.
L: Heeft u dan het idee dat dat al genoeg gedaan wordt?
I: Nee vind ik nog niet. Ik heb idee dat dat eigenlijk nog wel, dat daar veel sterker op ingezet moet worden. Dat dat
nog mondjes maat gebeurd, vergelijken met andere landen wat ik wel, Duitsland en dat wij behoorlijk achterlopen
wat dat betreft.
L: Heeft u ook ideeën daar over hoe ze dat anders kunnen aanpakken?
I: Nou dat weet ik niet, ik denk dat het toch een andere partij in de regering moeten komen om een beetje de
meerderheid te krijgen daarvoor.
L: Als u kijkt naar dat huishoudens zelf energiebesparende maatregelen nemen, hou zou de overheid, dat nog meer
kunnen stimuleren, kan de overheid dat stimuleren denkt u?
I: Aan wat voor dingen moet ik dan denken?
L: Nou wat ik gehoord heb uit andere gesprekken, bijvoorbeeld als ze de BTW van die panelen af halen
bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk altijd dat u de BTW terug kunt vragen. OF bijvoorbeeld de aanlegkosten dat die btw
verminderd wordt naar 6%. OF subsidies of duurzaamheidleningen.
I: Ja dat zijn natuurlijk dingen die je kunnen stimuleren. Voor mij zou dat niet het allerbelangrijkste zijn.
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L: Bent u dagelijks bezig met energie besparen? Of met uw energieverbruik laat ik het zo zeggen.
I: Nou goed, heel anders, wij nemen heel veel de fiets. En als wij op vakantie gaan, we vliegen bijna nooit, een hele
enkele keer eens. Ook omdat wij daar niet zo’n behoefte aan hebben om zo ver weg te gaan, maar ja dat.. ik vind af
en toe wel dat er een beetje te veel, dat iedereen te makkelijk het vliegtuig neemt. En de auto, al nemen we voor
wat grotere aftanden op vakantie wel de auto, maar verder gebruiken we ook heel vaak de fiets.
L: U zegt ik neem vaak de fiets of lopend, doet u dat dan bewust, uit welk oogpunt doet u dat?
I: Omdat ik dat prettig vind en sportief. Dat ook regelmatig wat wil bewegen, dat dat gezond is, dat is voor mij een
van de belangrijkste redenen. Omdat ik het ook niet nodig vind om overal de auto voor te nemen.
L: Ziet u nog andere mogelijkheden om de CO2 uitstoot aan te pakken?
I: ja, ik zou best een auto die ik nu hebben willen vervangen door een elektrische auto. Maar daarvan vind ik ook
dat die nog lang zo ver niet zijn. Zo lang ik niet net zo ver, zo lang ik niet 600-700 kilometer, wat ik nu op een tank
kan rijden met een accu kan rijden vind ik het waardeloos. Bovendien de zelfde auto die ik nu heb, als ik daar
elektrische auto voor moet, ben ik zo’n 10.000 meer kwijt nou dat vind ik gewoon te veel. Zoveel ben ik eigenlijk
niet van plan om aan een auto te besteden. Het zou ten eerste veel goedkoper moeten worden, en de akkus moeten
echt ontzettend veel verbeterd worden. En de auto’s die hybride auto’s die zowel.. jaa ik vind dat, ik denk dat een
heleboel mensen toch meer dan de motor dan het elektrisch gedeelte gebruiken. Maar voor ons, omdat wij vaak
kleine ritjes maken, als wij de auto pakken, dan zou dat best gunstig zijn. Maar ja ik bedoel, ik vind het.. ze zijn
gewoon nog niet zover in die ontwikkeling. Dan moet er nog een heleboel gebeuren. Dan moeten ze ze net zo
goedkoop maken zoals ze nu de gewone auto’s hebben.
L: Bent u op de hoogte van het klimaatakkoord in Parijs?
I: Uh.. het klimaatakkoord in Parijs…ja, ik heb daar wel wat van gehoord. EN dat ze heel enthousiast daar over zijn
en dat ze het een en ander overeenkomsten gesloten zijn. Maar dat in de praktijk merk je wel dat het toch vaak
weinig van terecht komt dus.
L: Heeft u er dan ook vertrouwen in ?
I: Nou vertrouwen niet, het gaat allemaal met hele kleine stapjes. Er zijn natuurlijk ook een paar hele grote spelers
in dat veld waar het, die er eigenlijk oor zorgen dat er toch vrij weinig gebeurd. De verenigde staten China, dat zijn
ook landen die niet zo gouw dat allemaal aan mee zouden werken dus..
L: Dus u ziet het somber in?
I: In ieder geval niet… het zou allemaal wel beter kunnen.
L: Maakt u zich daar dan ook zorgen over?
I: Ja nou niet echt hele grote zorgen, maar ik vind het dan wel jammer dat het dan niet beter kan eigenlijk. Dat je
altijd afhankelijk bent van een aantal landen die niet zo geweldig meewerken.
L: Bent u op de hoogte van de duurzaamheidslening die de gemeente Hilversum heeft?
I: Duurzaamheidslening, nee dat weet ik niet, ik weet niet wat dat is.
L: Kijkt u als u naar uw energieverbruik kijkt, kijkt u dan vooral naar het daadwerkelijke verbruik of naar wat u
moet betalen?
I: Uhm nou.. ja het verbruik zegt mij niet zo heel veel. Maar het viel op, af en toe zien we wel eens taartjes van wat
gemiddeld, is en dan vielen bepaalde dingen op, bijvoorbeeld dat wij met gas wel goed zaten en elektriciteit zaten
we eigenlijk vrij hoog. Toen zijn we gaan zoeken waar dat eventueel in kon gaan zitten, maar we zijn er nog niet
helemaal uit. We denken, we hebben een vloerverwarming in de badkamer en die instelling is niet helemaal goed,
daar hebben we wat aan veranderd, maar dat is nog niet zo lang geleden. Dan hopen we de volgende keer dat..
V: Nee het is zo, we hebben hem uit gezet.
I: We hebben hem uit gezet, want we dachten eigenlijk van zelf wel minder zou worden, maar hij ppast zich toch
niet zo aan zoals we dat gedacht hadden.
L: Hoe bedoelt u
I: Nou dat ie afhankelijk van de temperatuur, als het in de zomer warm is, de gewone kachel die slaat ook niet aan.
Want zo is ie afgesteld eigenlijk, maar dat gebeurt toch niet altijd. Dat zijn altijd ingewikkelde apparaatjes, dus
dan.. ja.. maar goed toen hebben we hem uit gezet en we moeten maar kijken of dat iets geholpen heeft.
L: Heeft u bijvoorbeeld ook spaarlampen?
I: Ja dat zijn ledlampen. We hebbe al spaarlampen, de meeste lampen zijn al vervangen door spaarlampen en een
aantal die heel veel aan zijn, daar zitten ledlampen in, dat vind ik prima. Maar ik vind wel het heeft wel een tijd
geduurd voordat het ook lampen waren die ook die ook die ledlampen, dus eigenlijk zoals een peertje vroeger, ik
vond het zonde om alle armaturen om dat allemaal weg te doen omdat in het begin, het moet er wel allemaal in
passen. En ja boven die tafel, die hebben we niet zo heel vaak aan, daar zit een lampje in daar bestaat nog helemaal
geen spaar of ledlamp voor, en ik vind die lamp te duur om daar een andere lamp neer te hangen. Maar waar
allemaal wel wat in kan daar zit wat in. Dat vind ik alleen maar voordeel hebben. Ook al omdat die minder warm
worden,d at vind ik ook al een groot voordeel. Maar het heeft een tijdje geduurd voordat die ledlampen voor mij
dan geschikt waren, maar op dit moment zijn ze te koop en zie ik ze steeds meer komen.
En waarom draait u die ledlampen er dan in?
I: omdat het energie spaart, dat is wel bewust dat je dat daar mee doet.
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Dat merkt u ook wel in de kosten denk ik?
I: ja dat zal wel, dat weet ik eigenlijk niet. Dat houden we niet zo bij, dat vinden we niet het belangrijkste. Het
belangrijkste is het feit dat we energie sparen.
V: we hebben nu ook een nieuw koffiezetapparaat die automatisch afslaat. Eerst stond die de hele ochtend aan.
Van die kleine dingetjes die toch iets kunnen schelen.
I: Maar het is niet bewust dat ik daarvoor gekozen had, hij is gewoon vernieuwd en nieuwe types hebben dat. Het
is niet dat ik een apparaat daarvoor speciaal uitzoek, we kijken ook naar andere dingen.
L: Heeft u dan nog andere, nu we het zo over de ledlampen hebben, is er dan nog iets anders?
V: Ja ik hang mijn was altijd buiten te drogen, tenzij het regent en in de winter niet dan pak ik wel de droger, maar
nu het voorjaar komt hang ik het wel altijd buiten. Dat scheelt wel want de droger kost heel veel stroom.
I: Nou misschien dat het allemaal een beetje gaat helpen. Maar ook voor het geheel, niet alleen voor je eigen
kosten. Maar ook voor dat je zo ook een beetje bijdraagt aan het geheel.
L: Leeft het een beetje in de buurt dat energie besparing?
I: Nou als we rondjes lopen hier in de Meent zien we wel steeds meer van die zonnecollectoren op de daken
verschijnen, dat zie je dan gewoon. En als ik zo het krantje lees dan leeft dat wel. Maar ja in hoeverre mensen
verder nog.. ja ik den ook niet alle woningen zijn al, die van ons waren al hadden al aardig wat isolatie vanaf het
allereerste begin. Waarschijnlijk heb je ook wijken waar het helemaal nog niet het geval was. Je ziet ook niet alles,
die zonne dat zie je natuurlijk als je buiten loopt. Maar ik weet niet of ze de kruipruimte, of de mensen daar iets
aan gedaan hebben of niet. Een enkele keer hoor je dat wel, de buurman heeft dat bijvoorbeeld wel gedaan. Dan
hoor je dat en zie je dat. Maar ja die ie heeft ook vloerverwarming, daar is dat natuurlijk extra handig voor.
L: u heeft geen vloerisolatie?
I: Nee.
L: Daar ziet u ook geen nut in?
I: Nee omdat ik vooral ook in dat krantje gelezen heb dat ten eerste de besparing niet zo heel groot is, en ten
tweede het heel lang duurt voordat je er wat aan hebt. Ik ben er zelf een of twee keer onder gekropen, als je dat
allemaal moet gaan isoleren en dan wil ik er daarna nog eens een keer in voor een draadje, dan weet ik niet, het
was nu al dat het al krap was, misschien wordt het allemaal nog krapper dan.
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Bijlage V – Codetabel interviews
Legenda:
Collectief = 1, 2, 8, 10
Zelfstandig = 4, 9
Collectief + Zelfstandig = 5, 6
Geen maatregel = 3, 7, 11
Hoe op de hoogte van Hoom?
Nr.
Citaat
1
Foldertje in de bus
6
Via dat krantje, het kan ook zijn dat ze nog een briefje huis aan huis gedaan hebben.
7
We kregen een krantje, dat heb je vast ook van anderen gehoord, daar stond het in
10
misschien een keertje in het winkelcentrum en dan stonden ze te folderen.
Motief deelname aan Hoom
Nr. Citaat
1
Vanwege het feit dat er een soort begeleiding was, anders hadden we het niet
gedaan.
1
De kwaliteitscontrole gaf de doorslag.
1
Geen zin in avonturen
2
Nou eigenlijk heb ik er niet een jaar over nagedacht, het was omdat Hoom de tweede
vergadering hier plande. Toen dacht ik, daar ga ik naar toen en nu lijkt het me wel
echt iets.
2
Eigenlijk zijn zij de aannemer en dat vind ik heel erg prettig. Daarom ben ik er ook
mee in zee gegaan, ik hoef geen bedrijf met een offerte, nee. Zij zeggen ook als je
garantie hebt of problemen, dan moet je bij hun wezen en zij nemen contact op met
de uitvoerder
2
Omdat het hier ook in de wijk was… dus dat heeft wel echt met Hoom te maken dat
zij naar de mensen toe gaan.
2
Wat heel prettig was, heel positief, is dat Hoom zelf ook nog een bijdrage erbij doet
2

Hoom die levert een kant en klaar pakket waarbij je niet zelf hoeft te zoeken van die
doet het goed en die niet.
5
Wat mij in dat verhaal van Hoom aansprak was dat “omdat wij als Hoom er tussen
zitten zijn wij een grote opdrachtgever”. Dus bedrijven zullen zich wel twee keer
bedenken voor ze zich er een beetje gemakkelijk van af maken.
5
Het feit ook dat ze zeiden dat omdat wij er tussen zitten heb je het bedrijf die de
normale garantie biedt, maar wij garanderen het ook nog eens een keer.
6
Nou dat moeten we eens even kijken of dat collectief kan inderdaad. Dan is Hoom
weer de weg. Ik dacht net ook we wilden nieuwe dakgoten, dus misschien is dat ook
nog wel collectief. Als je dat zelf moet organiseren in de straat is dat gewoon lastig
he
7
Dus toen had ik wel even dringende behoefte aan wat detailinformatie over dat
isolatie. Dus toen dacht ik dan moet ik toch maar weer even naar die tweede
bijeenkomst.
7
kijk spouwmuurisolatie dat is geheel opzichzelfstaand werk en dat zou ik, als ik dat
nog zou moeten laten doen zou ik dat met zo’n collectief doen.
8
Hoom kan uit een min of meer neutrale positie kan die technisch een aantal offertes
beoordelen, dat vind ik heel belangrijk.
8
doordat je collectief dingen inkoopt kun je een financiële besparing regelen.
Motief deelname ander collectief
Nr.
6
6

Citaat
ik had zelf al zonnepanelen gedaan via milieu.. natuur en milieu en de ASN bank dat is
3 a 4 jaar geleden. Toen dacht ik dat zijn goede clubs die er wel van weten dus.
En toen kreeg ik ook nog subsidie dus.

Code
Folder
Wijkkrant
Wijkkrant
Folder

Code
Begeleiding
Kwaliteitscontrole
Zekerheid
Tweede vergadering
Hoom is aannemer

(dichtbij) in de wijk
Financiële bijdrage
Hoom
Kant-en-klaar
Zekerheid
Garantie
Gemak van Hoom

Informatie behoefte
Op zichzelfstaand
werk
Neutraliteit
Financiële besparing
Code
Stond goed
bekend,
Subsidie

Overwegingen tijdens proces
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Nr.
2
2
4

11

Citaat
ik heb ook wel gekeken of het een groot landelijk bedrijf zou zijn. Ze hadden ook een
klein plaatselijk bedrijf, toen dacht ik nou nee daar kies ik niet voor. Een groot bedrijf
heeft meer ervaring in het uitvoeren van hun werkzaamheden.
Verder op liggen er 12 en dat vond ik wel een mooi gezicht, als je dak gewoon vol ligt.
En niet een rijtje van 9 of 6.
En dat is we laten heel veel zitten in nederland. Windparken, dat had al lang en breed
moeten staan. Ik weet niet of je wel eens in duitsland komt, dat is al helemaal
behangen met windmolens. We hadden er al heel veel mee kunnen doen. Dat is het,
het is voor mij geen rem om zelf dingen te doen
In ieder geval je kon kiezen of je met een boilertje wilde hebben. Met de douche
wilden we graag dat er gewoon warm water, daar kon je wel even op wachten maar
dan bleef er daarna constant een warme straal en allemaal dat soort dingetjes.
V: En hij was ook zuinig. De zuinigheid, zo genoemd modulerend, dat hij het een
beetje op temperatuur houdt en niet met van die pieken.

Code
Landelijk bedrijf,
meer ervaring
Gekeken bij buren
aantal panelen
Irritatie langzame
overheid
Overweging nieuwe
ketel

Motief energie besparen algemeen
Nr.
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2

2
2
2
3

3
3
4

Citaat
De hoofdreden was dat het huis vrij koud is.
Achteraf gezien hebben we daar spijt van gehad. Maar dus met de gedachte van
misschien dat het dan het huis wat minder koud wordt.
En die spouwmuurisolatie zegt men van dat je die makkelijk terug verdient.
Die vloerisolatie niet, ik bedoel we zijn geen 20 meer. Dus de tijd dat je dat terug
verdient komt niet, maar we hebben het voor het comfort gedaan.
we kregen er ook subsidie voor om dat te doen, toendertijd. En dat is een kwestie
van comfort, dat eh, de ramen beslaan minder, dat was de reden om het te doen.
Wij hebben elk jaar onze ketel laten controleren. En de verwarmingsmonteur zei
tegen ons, meneer die ketel die slurpt. Denkt u toch eens na, want u verdient het snel
terug. En dat was ook zo.
Bent u op dat moment ook echt over te streep getrokken om die spouwmuurisolatie
en vloerisolatie te gaan doen? V: Ja! Want omdat het nu het systeem anders was. Wij
hadden toch ook wel zo links en rechts wat gehoord dat het niet naar tevredenheid
was, met die losse korrels. Maar nu met die korreltjes die er ingespoten worden en
meteen die lijm erbij, nou dat heeft ons, althans mij, over de streep getrokken.
Want ik heb altijd steenkoude voeten. En als je eenmaal koude voeten hebt wordt je
de hele dag niet meer warm. En mijn man, dat merkt u waarschijnlijk ook wel, stookt
niet zoals andere mensen.
En het is ook voor het huis trouwens, voor het behoud van het huis. We hadden
vochtplekken en meubels die vochtig uitslaan.
Maar goed hier zit een betonnen vloer er onder, dus altijd last van koude voeten.
Loop altijd met slofjes aan ofzo. Dus dat hebben we voor het comfort laten uitvoeren
ik stond er echt van te kijken, dat het zo kort was, 6 jaar. Het is een geweldige
investering. En toen dacht ik, ik wil best wel investeren in het milieu en ja daar heb ik
wel geld voor over. Maar dan moet ik er wel iets voor terug krijgen. En dit is echt
heel duidelijk als ik geld in mijn schoenendoos heb moet je het gewoon hiervoor
gebruiken
Er wordt wel gezegd door zonnepanelen is je huis meer waard.
het is hier nu ook vrij koud want ik was vanmorgen er niet, dan heb ik nooit de
verwarming aan. Ik doe dat uit energiezuinigheid en ook voor het milieu. Maar ook
dus je eigen portemonnee, maar dat is dus ook het milieu.
(electrische auto) Maar het voordeel daarvan is als je nu instapt heb je volgens mij
nog een tijd lang voordeel
er waren dus ruiten die een bepaalde laag hadden, dat ik denk van nou dat is niet
helemaal in orde, met andere woorden het lekt heel anders. Dat waren deze ruiten,
die waren wel dubbel glas. En toen heb ik eigenlijk alles dubbel glas genomen.
Inverband met dat het gewoon beter was.
Dat isoleert beter en nu heb ik minder last van warmte. Ik moet wel zeggen, wij
hebben een slaapkamer met een plat dak, nou dat is zomers heavy hoor
een van de beste HR ketels die er was. Dat is ook milieu besparing en ook weer
(*maakt geld bewegig*) zo eerlijk ben ik wel, want die puur voor het milieu gaat heb
ik zo mijn bedenkingen bij.
Omdat die vloer altijd koud bleef, er gaat toch vooral winters heel veel… ja je zit toch

Code
Koud huis
Spijt eerdere
beslissing
Terugverdienen is
makkelijk zegt men
Comfort
Subsidie
Verwarmings
monteur gaf advies
ketel te vervangen
Nieuwe techniek

Koude voeten
Behoud van huis
Koude voeten
Goede investering

Huis meer waard
Goed voor
portemonnee
Nu instappen is nog
lang voordeel
Lekke ramen toen
alles vervangen
Het was beter
Warmte
tegenhouden
Geld besparing
Koude vloer
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4

4

5
5
5
5
5
5
5
5

5
6

met een koude vloer altijd. Dus je zit altijd met warme sokken, pantoffels aan van die
dikke sloffen. Vorig jaar heb ik gewerkt, ik heb nu 44 jaar gewerkt en nu ben ik met
pensioen, ik dacht dat is het eerste wat ik ga doen hier.
je kan heel veel halen waar je nu zit.. en dan gelijk denk ik van.. hoe ga je met je
huishouden om welke voeding eet je, eet je veel of weinig vlees, welke verpakkingen
gebruik je, douche je een keer per dag, vier keer in de week, laat je veel licht branden
want veel mensen doen dat toch door het hele pand heen.
Het is voor mij alle twee. Sommige mensen laten zich weerhouden voor de hoge
kosten voor energie besparing. Maar ik kijk vooral naar waar je die snelle slagen
kunt maken. Het is voor mij vaak hand in hand, besparen het elektra om laag dat is
echt puur het milieu verhaal en daarnaast je pakt het gelijk in je portemonnee mee.
Altijd een combinatie van, het is toch ook de financiele.
Maar ook het comfort vinden we heel belangrijk.
Ook het milieu, ja je kunt wel zeggen daar kun je ook niet omheen dat dat gewoon
wel moet.
de motivatie was gewoon dat er een nieuw kozijn in moest, dat het hout niet meer
sterk was
die kunststof kozijnboer die leveren een totaal product en die leveren op dat
moment ook de hoogste isolatie.
Ja dat hebben
we ook wel onderkent toen we er in kwamen, dat moeten we gewoon eens
avonturieren hoe dat is, maar dat zie je direct in je verbruik cijfers.
Maar ook het comfort, wij zitten hier op de hoek, deze wand die was winters koud,
nooit echt lekker warm in huis, dus nog een graadje hoger en nog een graadje hoger
En toen heb ik inderdaad, toen werd die rente al zo laag op de spaarrekening. je bent
iets van 3000 euro kwijt, op de bank levert dat iets van 60 euro op per jaar, dat krijg
je niet eens meer. En als je het op je dak legt levert het je bij wijze van spreken 60
euro in de maand op.
Ik vind het wel interessant ja, wel een beetje een sport.

9
10

we gaan nu niet meer op vakantie al een paar jaar, omdat mijn man niet zo goed
meer is. Dus ja dan houdt je toch wat geld over. Dus toen dacht dan leg ik die
zonnepanelen op mijn dak.
want iedereen roept dan: ja dat haal je er niet meer uit. Maar ik zeg dan, dat
interesseert mij niet het gaat mij om dat het in ieder geval goedkoper is
het liefst zou ik selfsupporting zijn. Dat je dus niet meer afhankelijk bent van de
NUON. We zijn zelfs al bij de NUON weggegaan vanwege die kolencentrales en toen
zijn we naar greenchoice gegaan. Nou sowieso niet vanwege de fossiele brandstoffen
meer, vanwege het milieu. En ja als je selfsupporting bent ben je niet afhankelijk van
Liander, en NUON en dat soort. Want die praten nu alleen nog maar over fossiele
brandstof dat ze dat willen promoten
ik was er al langer mee bezig. En toen kwam dat voorbij op de e-mail. En ik denk oh,
dat is wel wat.
En isolatie in mijn eigen huist daar ligt veel meer de winst in meer comfort. En daar
is terugverdientijd eigenlijk niet belangrijk.
Maar op het moment dat er dingen stuk gaan dan is het wel zo van wacht even wat ga
ik nu terug plaatsen.
Vooral ook omdat het je gewoon comfort brengt in je huis
Het terugdringen van energieverbruik vind ik belangrijk als gegeven. En hoe kun je
daar als burger een rol in spelen? Nou ja onder andere door, a. het aller belangrijkste
is toch goed isoleren, want als je goed isoleert hoef je ook midner te verwarmen. B. is
hoe wek je je warmte op. Iedere burger zou in mijn ogen zichzelf verplicht moeten
voelen, maar dat is mijn mening.
Ik weet dat het energieverbruik er niet eens zo heel veel door naar beneden gaat,
maar vanuit een oogpunt van comfort zou ik dat willen doen.
die vloerisolatie, waarom heeft u dat?
I: Omdat de kinderen over de grond lopen en zaten.
het sprak me wel aan 80% minder. Mijn stroomverbruik is ook extreem laag.
Ja daar gewoon heel veel zin in hebben. Die zonnepanelen vond ik gewoon heel leuk.

10

Maar die adviseur die zei ook het kan wel en het gaat jullie zoveel opleveren.

10

En enkelglas, we hebben gewoon in de Amsterdam de ervaring van dubbel glas hoe
fijn dat is.

6
6

6
7
7
7
8

8
9

Motieven aanpak
gedrag
Geld besparing en
milieubesparing
Finacieel voordeel
Comfort
Milieu
Moest gebeuren
Totaalpakket van
aannemer
Hoog verbruik
Comfort
Financieel voordeel

Monitoren
energieverbruik is
hobby
Vakantiegeld op het
dak
Lagere
energielasten
selfsupporting

Herinnering e-mail
comfort
Vervangen door
duurzamere opties
comfort
Rol van de burger

comfort
Kinderen zitten op
vloer.
Besparing
Enthousiasme
nieuwe woning
Gehoord van
adviseur
Eerdere ervaring
andere woning
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10
10

10
11

11

En dat dubbel glas ja die kozijnen waren verrot, dan pak je gewoon kozijn en dubbel
glas in een keer.
En het is echt heel koud op de zolder en mijn man Nico heeft daar zijn thuiswerkdag
en dan kan je natuurlijk een trui aan doen. Maar soms zegt ie, ik ga naar mijn werk
hoor, ik heb het hier veel te koud. Dus daarom denk ik, misschien dat we daar ook
gaan isoleren.
Ik zou bijvoorbeeld ook wel een kachel willen, want als je hier houtjes in doet verlies
je 80%. Dus dan wil ik liever een kachel dan zomaar stoken.
Nou vooral spouw, het is wel handig met het bouwen als dat er meteen in zit. En dat
is het makkelijkste ook natuurlijk. Als je dat later allemaal moet gaan doen… en nou
ja de kosten waren in die tijd niet zo heel hoog allemaal, dus dan neem je dat gewoon
mee
Maar als ik het zou doen dan zou ik dat meer zeg maar om het milieu, dat het het
milieu ten goede komt. Als ik dan Kiet speel dan vind ik dat ook, daar hoef ik niet veel
geld op.

Tegelijk met andere
aanpak
Koud

Energie verlies
normale kachel
Scheelt later werk
bij gelijk doen +
kosten waren niet
hoog.
Milieu

Barrières
Nr.
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

2
2
2
2
3
3
3
3
3

3

Citaat
Dat was in een tijd dat spouwmuurisolatie was nog iets heel nieuws.
En mijn zwager die restauratie architect was, die had grote bedenkingen met het
idee van ja, die materialen, men weet nog niet hoe die zich houden enzovoorts.
Dakisolatie, maar dan wordt je dak een stuk dikker.
Aan zonnepanelen beginnen wij niet meer. Want dat verdienen wij nooit terug,
althans daar gaan wij nooit van profiteren.
Bovendien vind ik de heisa veel te veel. Dus daar begin ik niet aan.
Er was op een gegeven moment sprake van spouwmuurvullingen waar mensen
allergisch voor waren, en dat risico wil je sowieso niet lopen natuurlijk met je huis.
Wij zijn er niet zo mee bezig geweest.
De eerste keer had ik het er met mijn vrouw over en de tweede keer, ik geloof dat
het een jaar later was, en toen had zij wel zoiets van doe maar want jij ziet het toch
helemaal zitten, dat zei m’n vrouw toen. Omdat het veel geld is hé.
Toen zag ik dat de terugverdientijd 10 -12 jaar was.
Niet dat ik het geld niet heb, maar het geld dat je in je huis investeert krijg je nooit
weer terug
Ik weet wel dan moet je een offerte opvragen, maar als je een offerte opvraagt dan
heb je vaak ook concrete plannen om het aan te schaffen. Zover was ik denk ik nog
niet.
nou ja dan suddert het weg. En blijkbaar was het niet zo van belang dat ik daar aan
getrokken heb.
alleen ik moest mijn vrouw overtuigen. Die vond het een grote investering qua geld.
Maar dat komt omdat ik altijd met het huis bezig ben.
Een hybride auto, ik ben er wel voor in voor een electrische auto. Ik heb mijn vrouw
al een beetje.. Ik vind ze erg duur.
en ik weet ook niet hoe lang wij hier nog, het is een vreselijk groot huis, voor onze
begrippen vind ik het vreselijk groot.
Maar ik dacht ik wacht even tot dat behoorlijk op de rit zit. En waarvoor dacht ik dat
ik dacht als er meerdere mensen mee gaan doen wordt dat alleen maar goedkoper
Je krijgt ook in het begin de kinderziektes, die in de isolatie zit
dat mensen bepaalde dingen aangeschaft hebben die van een bepaalde makeladij
waren. Die dus a. dat ze niet helemaal goed werkten en dat de importeur failliet
ging.
dan zijn de inkomsten die vallen dan helemaal weg om het zo maar te zeggen. Drie
jaar daarna krijg je dan AOW
die 5000 euro die ik dan in het huis stop, wat na 10 jaar pas rendabel is, als het
helemaal goed gaat he, dan moet het helemaal goed gaan. Dan moet je geen
narigheid krijgen of wat dan ook, dan heb je het na 10 jaar er uit. Nou mijn vrouw is
dan bijna 85, ik denk dat wij dan naar een doorstroming woning gaan
En dan moet ik zeggen dat ik het niet mooi vind.
V: Nee ik vind het vreselijk.

Code
Nieuw, onzekerheid
Advies zwager
Dikker dak
Vindt zich te oud
Teveel heisa
Allergische
spouwmuurvulling
Niet aan gedacht
Vrouw zag het niet
zitten ivm veel geld
Lange
terugverdientijd
Geld nooit terug
Geen concrete
plannen dus ook
geen offerte op
kunnen vragen voor
meer duidelijkheid
Niet aan gedacht
Vrouw overtuigen
Kosten
Onzekerheid over
woonduur
Wachten op
goedkoper door
meer deelname
Kinderziekten
Failissement
importeur
Minder geld door
AOW
Niet rendabel ivm
leeftijd
Lelijkheid
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7
7
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I: Ik vind het afschuwlijk.
I: Maar dat is een ander aspect he. Dat is niet zwaarwegend.
onderhoud van je huis. En dat vind ik dus veel belangrijker als die zonnepanelen.
Dan zijn wij een peanut. Ik fietste vroeger wel langs de amstel, dan heb je daar zo’n
soort teerfabriek staan bij Uithoorn. Als je daar langs rijdt de stank alleen al.
Maar het had vooral te maken met de tijdsinvestering. Alles inpakken,
schoonmaken, breken en bouwen dan ben je toch gouw een week of 4 bezig en als je
dan nog werkt, je gaat niet snel vier werken vakantie opnemen om de vloer te
vervangen.
Maar we hebben het wel eens gehad over dat inspuiten met die korreltjes waar
Hoom ook voor staat. Maar het punt is als er al isolatie in zit, de restanten glaswol,
dan komen die korreltjes ook niet zo ver want die blijven gewoon hangen in het
glaswol.
Financieel levert het weinig op. Gekeken naar de praktijk, ik zit hier tussen aan de
achterkant pal op het oosten en daar zit ik precies tussen twee grote dakkapellen in.
Daar staat vanaf een uur of 12 slagschaduw van die dakkapel over dit stuk dak heen
dus dat schiet niet op. En de voorkant staat een hele grote berkenboom en die
schaduw schuift ook over het dak. En dan loopt het effect van die zonnecellen hard
naar beneden.
dat is vrij duur en daarom hebben we besloten om dat in iedergeval niet te doen.
als je het nu doet zou je het aan de binnenkant moeten doen en dat is nooit zo
effectief, het is veel beter om het aan de buitenkant te doen.
de dakpannen die er nu liggen binnen een jaar of 15 ook vervangen moeten worden,
en dat zou dan een mooie gelegenheid zijn om dat dan ook te doen
dan collectief doen, want dan komen je dakpannen hoger te liggen en dan moeten je
buren mee
Dat verdienen wij ook nooit meer terug.
ik heb er nooit aan gedacht eigenlijk, stom. Dat het boven ook nog zoveel zou
uitmaken, altijd maar we stoken er niet
We waren toen drie jaar geleden waren we 65 net en ja jongens 12 jaar waar praten
we over, wonen we hier nog wel over 12 jaar?
Alleen het probleem is je kan die lamp wel kopen in led maar daar zit ook een
dimmer bij en die dimmers werken dan niet meer op led
En toen dachten ze dat ik er eerst wel iets van hun korrels, zij hadden iets van grijze
korrels, er in kon doen. Maar daar had ik toch niet zo’n zin in. Ik dacht weer korrels,
en als het weer niet goed verlijmt is.
Maar ik moet eerst mijn zolder opruimen, dat duurt nog wel even.
Ik heb het een beetje laten sloffen, want er is een tijd geweest dat mijn man ook
geen werk had dus ik kostwinner was en niet zoveel verdien, maar sinds die met
pensioen was kwam er weer wat geld binnen. Dus sindsdien zitten we er weer wat
warmpjes bij.
En je weet niet precies wat er allemaal voor mogelijkheden zijn en daar moet je dan
weer in duiken
Maar ja dit huis en de huis van de buren is een geheel, en die buren wilden toen niet
mee, en toen hebben ze gekozen voor iets waarvoor het dak niet omhoog hoeft.
En dat is eigenlijk net jammer, want daardoor kun je van binnenuit niet extra
isoleren, want dan krijg je vochtproblemen voor het gedeelte wat er tussen zit.
er zit net een nieuw dak op dus daar komen we de komende 30-40 jaar niet meer
aan, anders gaat het wel heel veel kosten
misschien als ik een beetje extra tijd heb. Maar dan zullen we wel weer een jaar
verder zijn, want die weekenden vliegen er hard door heen.
Dus dat vind ik dan ook wel weer een hoop gedoe voor iets wat nu nog goed
functioneert. Dus dat laat ik dan nog maar even, nog even wachten.
Maar dit is oost – west, dan kan het nog steeds, wordt je rendement wel wat lager.
Maar er zit ook nog een schoorsteen die er helemaal boven uit steekt precies aan de
verkeerde kant waardoor het rendement ook weer wat minder van. Maar goed je
investering wordt dan wel hoger en je opbrengst wordt lager.
En vooral dat dak daar zit behoorlijk hoog, ik kom er nooit meer bij. Je moet er toch
wel eens een keer een doekje overheen halen, heb ik geconcludeerd, al zijn de
verhalen daar ook wel wat verschillend over, dat je ze ook gewoon kunt laten liggen,
maar daar geloof ik niet zo in, dan gaat je rendement op een gegeven moment ook
weer naar achteren. Moet ik iemand dat eens in de zoveel jaar schoon laten maken,
dan komen er ook weer extra kosten bij.
Daarnaast vind ik het toch niet zo heel mooi er uit zien.

Andere prioriteit
Wijzen naar grote
vervuilers
Tijdsinvestering

Praktisch onmogelijk

Praktisch onmogelijk

Hoge kosten
Minder effectief
Dat moet over 15
jaar vervangen
Dak is samen met
buren
Terugverdientijd +
leeftijd
Onvoldoende kennis
Woonduur
Geen aansluiting
Eerdere slechte
ervaring
Eerst opruimen
Kosten

Kennis tekort
Buren wilden niet
Kan niet door
bestaande isolatie
Net een nieuw dak
Te weinig tijd
Gedoe, functioneert
nog
Praktische
beperking,
onrendabele
investering
Dak te hoog voor
schoonmaken

Lelijkheid
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zeker bij zonnepanelen, het moet wel een beetje in balans zijn en het risico op een
desinvestering moet niet te groot worden. Maar omdat je op het dak van een ander
zit zou ik wel willen weten, dat je niet over acht jaar in een geconfronteerd wordt je
moet extra kosten maken.
ik moet toch nog dingen bij een aannemer zoeken qua informatie. Want dat vind ik
wel een lastige, zo ook bij de isolatie. Wat zit er nou onder mijn dak, wat zit er nou
precies en wat voor mogelijkheden heb ik nog of niet.
Je moet een beetje weten waar je dan je informatie vandaan kan halen, want zomaar
een aannemer over de vloer, die heeft toch over het algemeen niet, na ja dat merkte
ik in ieder geval, die hebben wel verstand er van, maar het is een beetje kort door de
bocht redeneren.
maar dan ben ik ook wel weer zo, wat er hangt, hangt er lekker. Het kost mij
allemaal energie en tijd, tenminste persoonlijke energie om daar veranderingen in
te brengen.
Dan heb je ook nog iets van zonneboilers, maar die terugverdientijd is me ook nog
wel wat, dus ik denk dat me dat even te duur wordt.
Ja een kwestie van tijd. En dan blijft het natuurlijk tijd vinden en hoeveel prioriteit
geef je aan iets. Dat staat nooit los van elkaar.
Ik geloof niet dat ik dan uit mijzelf gebeld had met een aannemer, van kom eens
even een gaatje in mijn muur boren om te kijken of de spouwmuur geïsoleerd is ja
of nee. Ik zou niet goed weten wie ik daar voor moet benaderen. Wie ik daarin dan
ook kan vertrouwen. En überhaupt dat je op die manier kunt controleren dat een
spouwmuur wel of niet geïsoleerd is.
Omdat je onvoldoende weet wat er allemaal mogelijk is en daardoor ook niet
makkelijk vertrouwen krijgt dat het je inderdaad wat op gaat leveren. Het zij in
comfort het zij in geld, het zij in duurzaamheid, want hoe duurzaam is het precies
allemaal.
Maar anderzijds als iedereen om mij heen flink CO2 zit te produceren kan ik hier
heel moeilijk gaan doen om alles in te perken, maar dan voel ik mij toch een beetje
gekke henkie.
Die zou misschien nog wat beter aangevuld kunnen worden, maar dat hebben wij
nog niet gedaan. Maar dat is eigenlijk nog niet gebeurd omdat het niet echt een hoge
prioriteit had.
Wat we niet gedaan hebben omdat wij niet genoeg ruimte hebben in de
kruipruimte, dat is een vloerisolatie.
Maar het moet haalbaar zijn en in dit huis, ja dat kent gewoon zijn gebreken in die
zin van als ik hier in dit huis een extra eigenlijk nieuwe dakpannen en daartussen
een nieuwe isolatielaag zou moeten doen dan ben ik allerhande
aansluitmogelijkheden en ramen en toestanden, ben ik moeilijk aan het doen.
maar ja dan moet toch een hele hoop fundamentaal aan het dak veranderen. En dat
kan ik eigenlijk alleen maar doen als we het in het hele rijtje collectief doen.
je zou in theorie natuurlijk drievoudig glas kunnen doen, met drie lagen, maar de
kans dat je dan met beslagen ruiten aan de buitenkant zit is dermate groot, dat mijn
vrouw heeft van haar handen door artrose toestanden, ik wil haar niet aan doen dat
ze ’s ochtends met een doekje..
Ik ga niet, laat me zeggen de prijs van de energie is nog zodanig dat ik niet ga zeggen
van ik ga ergens kachels uit doen of wat dan ook. Dat niet. Ik ga ook zeker niet nog
kouder hier zitten.
heeft u boven nog geen dubbel glas?
I: Nee, ik zie het nut er eerlijk gezegd nog niet van in. Gelet op mijn stookpatroon. Ik
gebruik maar 1100 M3 per jaar dus dat is absurd weinig.
Nou kijk in de kozijnen die er in zitten kan geen dubbelglas in.
En ja, gezien mijn leeftijd haal ik het er niet meer uit.
ik heb een offerte liggen voor zonnepanelen. Maar gelet op mijn verbruik kan ik er
maar een beperkt aantal kwijt, anders wordt ik btwplichtig he.
Nou ik wacht nog steeds tot er een keer een goede subsidie komt van de overheid.
Maar vergeet niet als je een instalatie op je dak legt, je moet de hele meterkast
aanpassen, je zit zo op zes, zeven duizend euro hoor. En als ik boven mijn kozijnen
ga vervangen, naja beneden zit ook geen HR ++ in, dan zit ik toch wel op 20.000
euro. Ik weet wat ik haal. Ik bedoel dat wij zeer minimaal verbruiken. Ik haal het er
nooit meer uit. Al word ik 85.
Nou ik denk niet dat ik mee ga maken, ik wordt dit jaar 70, ik denk niet dat ik mee
ga maken dat ik er rendement van ga krijgen. Kijk en als die dingen wat goedkoper
zijn in zijn totaliteit, dus met belastingmaatregelen, ja dan overweeg ik het eerder.

Risico desinvestering

Kennis tekort over
mogelijkheden
Waar goede
informatie te
krijgen?
Kost energie en tijd
Terugverdientijd
Andere prioriteiten
Initiatie f aannemer
benaderen + kennis
mogelijkheden

Geen prioriteit
Niet genoeg ruimte
Praktische
beperkingen
Collectieve aanpak
met buren
Bang voor beslagen
ruiten
Lage energieprijs
Ziet geen nut
Praktische
beperkingen
Vindt zich zelf te oud
Bang voor btwplichtigheid
Wachten op subsidie
Hoge kosten + niet
terug te verdienen

Terugverdientijd,
leeftijd, geen
subsidie
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Als je naar 10 jaar rendement hebt, of pas gaat verdienen. Of na 5 jaar, ja dat scheelt
wel even.
Dakisolatie. Dat kost toch wel een heleboel.
En bij ons kon bodem niet, ik geloof ook dat veel mensen dat doen.
Ik dacht eigenlijk, het kan niet want wij hebben niet op het zuiden want dit is op het
oosten.
Ik wil die verwarmingsketel nog niet doen omdat ik het een beetje duur vind.
onnecollectoren op het dak. Maar daar ben ik nog een beetje huiverig voor, omdat ik
daar nog te veel, ja ook dingen over lees, waarvan ik zeg, dat is nog niet stabiel.
Je hoort wel eens van die bedrijven, die dingen komen dan uit China en dan wil je op
eens iets vernieuwen, want er zijn er zoveel op dit moment he, en dan gaat er zo ook
weer een failliet en dan heb je geen garantie.
En ik zie er ook een beetje tegen op, want er moeten natuurlijk draden door het dak
heen.
Dus dat is meer, nog een beetje huiverig, want misschien dat de kinderziekten er
straks over een tijdje uit zijn.
Want ik ben ook bang dat de besparing voor ons, als je leest dat het zoveel jaar
duurt voor je er wat aan hebt, dan vraag ik mij af of wij dat er dan uit halen.
en er moet dan ook weer hak en breek werk, dat is ook iets waar ik tegen op zie, je
moet het wel heel graag willen voordat ik ja zeg.
We kijken meestal eerst even de kat uit de boom en dan duurt het een tijdje voordat,
nou laten we het nou toch maar eens doen.
Nou dat weet ik eigenlijk… meer dat het dan niet allemaal naar wens verloopt, ik
weet het niet. Dat het minder is.
ik vond het zonde om alle armaturen om dat allemaal weg te doen omdat in het
begin, het moet er wel allemaal in passen. En ja boven die tafel, die hebben we niet
zo heel vaak aan, daar zit een lampje in daar bestaat nog helemaal geen spaar of
ledlamp voor, en ik vind die lamp te duur om daar een andere lamp neer te hangen
Nee omdat ik vooral ook in dat krantje gelezen heb dat ten eerste de besparing niet
zo heel groot is, en ten tweede het heel lang duurt voordat je er wat aan hebt.
Ik ben er zelf een of twee keer onder gekropen, als je dat allemaal moet gaan
isoleren en dan wil ik er daarna nog eens een keer in voor een draadje, dan weet ik
niet, het was nu al dat het al krap was, misschien wordt het allemaal nog krapper
dan.

Kosten
Praktische beperking
Kennis tekort
Duur
Wantrouwen
stabiliteit
Bang voor
failissement
producent
Draden door het dak
Kinderziekten
Terugverdientijd +
leeftijd
Gedoe, hak
breekwerk
Afwachtende
houding
Bang dat het minder
is dan huidige
situatie
Praktische
beperkingen
Terugverdientijd is
te lang
Bang voor ruimte
verlies

Commentaar over Hoom
Nr.
1
1
2

Citaat
Het proces verliep vlekkeloos.
En ik vond de mensen ook plezierig in de omgang.
Ik vind het echt een amateuristische organisatie zoals ik er tegenaan kijk, maar de
maatregelen dat vind ik uitstekend. En de manier waarop het tot stand is gekomen.
Eigenlijk zijn zij de aannemer en dat vind ik heel erg prettig
Ik vind die bedrijven die dat uitgevoerd hebben die hebben ook recht op hun geld als
het werk klaar is.
En ik wilde de btw natuurlijk terug vragen, en ik werd daar niet goed over
geïnformeerd, van vooraf van hoe dat moest.
Ik had een zogenaamde slimme meter van Oxio, op het moment dat ik zonnepanelen
had kon hij niets registreren, dat was mij niet verteld dat die meter daarop aangepast
moest worden.

Code
Vlekkeloos proces
Aardige mensen
amateuristische
organisatie

2

Wat heel prettig was, heel positief, is dat Hoom zelf ook nog een bijdrage erbij doet.

2

Dat vond ik nog een beetje moeizaam. De offerte wilde ik aanpassen. …. Maar ik zat
daar toen wel een beetje mee te knobbelen dus ik heb toen verschillende nieuwe
offertes bij Hoom opgevraagd. En ik vond dat een beetje moeizaam via de mail.
misschien de gene die dat hier komt bekijken dat die daar aandacht aan kan
besteden. Hoe dat zit, dus ook met btw terugvragen. Dat zou toch helemaal niet gek
zijn. Die meneer is hier drie keer geweest, ik heb wel gelezen, nou die meneer is hier
echt niet op mijn dak geweest hoor om te kijken of de aansluitingen hier goed zitten.
Ik heb gelezen dat ze dat eigenlijk moeten doen.
in iedergeval kwam er iemand langs om te kijken. Dat was wel goed, het wordt
persoonlijk besproken, maar ik vond dat er op dat moment wat meer informatie

Financiele bijdrage
Hoom
Offerte aanvraag
moeizaam

2
2
2

2

2

Betalingsproces te
lang
Onduidelijkheid
btw-terugvraag
Onduidelijheid
slimme meter

Behoefte aan
aandacht voor btwregeling in
persoonlijk gesprek
Behoefte aan meer
informatie
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2
5
5
6
7
7
7
8
8
9

10

10

eigenlijk geef ik het hele gebeuren van Hoom als ik dat in een rapport cijfer zou
moeten uitdrukken een 8 of 8.5. Zo tevreden ben ik er toch ook wel weer over.
zowel met de vloerisolatie als met dubbelglas hebben we wat in de uitvoering wat
gehakketak gehad (zie interview 5)
Ik wilde nog wat voegen van metselwerk enzo, dat ging een beetje buiten Hoom om,
maar zo stiekem keken ze nog wel een beetje mee. Met name die man met die
aannemersachtergrond, die was nooit te berroerd om even mee te kijken
Ja en als het dan niet echt nodig is, ik bedoel het sudderde wel aan. Maar nu ook wel
weer doordat die Meentkracht en Hoom opgericht is wordt je ook weer bij bepaald
en dat je dan ook weermakkelijker denkt van oja.
Dat wist ik voorheen niet, dat wist ik nu wel. Dus dat heeft mij in die zin wel verder
geholpen, maar ook om te voorkomen dat ik dingen zou doen waar ik later over tien,
twintig jaar erg veel spijt van zou krijgen.
Dat vind ik ook een absolute meerwaarde van Hoom, ook zoals die actie hier in de
wijk. En dat heeft mij ook wel op ideeën gebracht, op een spoor gebracht. Dat heeft
mij in die zin wel verder geholpen ook al heb ik er nog steeds niets mee gedaan.
Ik weet nog steeds niet alles natuurlijk, maar ik heb in ieder geval wat kennis
opgebouwd in de afgelopen 1,5 jaar. En zo’n initiatief als Hoom heeft mij daar bij wel
geholpen.
Traag, maar wel goed. Maar goed weetje, Hoom is een onderdeel van Liander en
Liander is natuurlijk nog een overheidsmaatschappij en dat kent lange
doorlooptijden.
Dus ze hebben me wel voor het volle tarief een nota gestuurd en ik geloof dat ik pas
een jaar daarna betaald heb. Omdat er kwam maar geen nieuwe nota. Dus het is echt
de administratieve afdeling van Hoom die rammelt aan alle kanten.
Bijvoorbeeld de gemeente heeft nu samen met Hoom, ik weet niet of u die
organisatie kent? I: Daar zijn weinig mensen positief over hoor. Ik heb kennissen die
hebben de vloer laten isoleren, nou daar zijn ze al 2 jaar mee bezig. Dan komt het ene
bedrijf, dan komt het andere bedrijf. Oh die heb het niet goed gedaan. Dan trekken ze
het er weer uit. Gaan ze weer bellen, zijn ze weer weg vier maanden. Het is nog
steeds niet in orde. Dus met dat soort bedrijven ga ik niet in zee.
- Nee. Dat is mij te commercieel.
- Nou ze gaan met verschillende aannemers.. Ik denk dat de aannemerskeuze niet
goed geweest is.
- Ik vind het al vreemd dat ze met landelijke organisaties werken en niet met
regionale. Als er wat is dan kan je aan de bel trekken zelf
met sommige dingen moest e er wel zelf achteraan. Bijvoorbeeld een meter voor
terug levering dat bestaat en dat moesten we wel zelf doen. En met btw terugvragen,
met 1 regeltje zeggen ze het, bij ons was het nog zo wij hadden een 6% regeling, dus
we kregen een offerte en toen ging het over 1 juli heen en toen zeiden ze van we
hoeven de offerte niet aan te passen want u kunt de btw terugvragen bij het rijk en
dan is het eigenlijk weer gelijk. Maar daar in had ik wel iets meer begeleiding in
plaats van een regeltje willen hebben.
Aan de telefoon waren ze ook vriendelijk. Maar ze zei ook aan de telefoon, doet u het
uit een goed hart voor het milieu of, maar dat was een beetje te snel. Zo van waarom
doet u het? Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Maar ja dat kun je altijd
vragen. Voor de rest was ze aardig aan de telefoon. Misschien om daar op in te
kunnen haken.

overdracht in
persoonlijk gesprek
tevreden
Problemen met
uitvoerders
Meekijken met
ander werk.
herrinnering
informatie
Informatie, ideeën
Kennis
ontwikkeling
Traag, wel goed
Administratie Hoom
functioneert niet
goed
Negatieve verhalen
over Hoom

Behoefte aan meer
begeleiding btwterugvragen

Telefonisch contact

Bijeenkomst van Hoom
Nr.
1
2
2
2

Citaat
Die je kunt aanschieten om te vragen naar hun persoonlijke ervaringen. Die waren
natuurlijk allemaal buiten gewoon gunstig, daar hoor je niet van, ik heb er niks van
gemerkt.
Maar ik vond dat er zo massaal waren er mensen toegestroomd, iedereen heeft na
afloop gerichte vragen en dan kon je bij die terecht of bij die terecht. Ik had nog heel
wat gedetailleerde vragen en toen kwam dat er niet van, omdat het zo druk was.
waar ik achteraf nog wel de antwoorden op heb gekregen via een omweg. Zelfde
over die btw. (…) Ik denk dat er in de informatie, dat daar toch nog wat meer te doen
is. Informatie verstrekken
Maar als ik achteraf hoorde, ze doen alsof het een heel succes is, maar ik vond dat

Code
Vragen stellen
Massaal,geen vragen
kunnen stellen
Meer informatie is
gewenst
Niet veel mensen
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een beetje.. en als ik dan zie hoeveel mensen er waren, denk ik nou er zijn niet veel
die tot actie over zijn gegaan.
Wat misschien ook van belang is is achteraf, hoe hou je het up-to-date? Ik zou het
wel willen weten van Hoom, als er bijvoorbeeld een eenvoudige maatregel met mijn
huidige zonnepanelen, dat moet je eigenlijk aanpassen want we zijn zoveel verder.
Ik vond ze heel helder. Ik vond het leuk dat er werd gewerkt met
praktijkvoorbeelden uit de wijk. Dat werd uitgesplitst naar wat leveren de
maatregelen op.
ze hebben het hier denk ik heel terecht op de technische aspecten gehad, isolatie,
dubbelglas, afdichten van schoorstenen, dat vond ik wel een beetje ver gaan, want ja
ik dacht je verliest geen energie in de openhaard. Dat kun je zelf ook wel een beetje
afdichten als je niet stookt. Dus dat vond ik goed dat het heel systematisch werd
neergezet, goeie kostenberekening er bij.
Ik vond dat wel heen nuttig ja.
met gezondverstand, met beide benen op de grond. Het moet zin hebben en het
moet wat opleveren. Het was geen verkoper als je begrijpt wat ik bedoel met zo’n
mooi glad praatje en die het over targets had enzo. Een hele praktische.
je moet het ook volgens mij zeker niet te strak organiseren. Ik vond nogmaals Hoom
er goed in zitten met kennis van zaken. Dus wat mij betreft mogen ze het zo blijven
doen.
Nou ik vond dat er vanuit Hoom een heel geanimeerd persoon dingen stond te
vertellen, dat vond ik echt een hele grote plus. Die wist mij in ieder geval wel te
bereiken daarmee. Ik zou zo niets weten wat er beter zou kunnen. Volgens mij
hebben ze behoorlijk alles uit de kast gehaald.
Goed georganiseerd, helder, duidelijk. Vragen konden gesteld worden, antwoord
werd gegeven. Prima georganiseerd.
Ik vond het heel gezellig. Het waren wat oudere mensen allemaal, en er was nog
iemand naast mij die ook net verhuist was die waren ook jong, die wilden er ook wel
iets aan doen. En er waren ook mensen die konden er iets aan verdienen, dus die
zaten er ook zo van misschien krijgen we hier wel klanten. Dat waren meer de genen
die het dan gaan uitvoeren.

over gegaan tot
actie
Behoefte aan update
Helder,
Praktijkvoorbeelden
Goede
kostenberekening

Nuttig
Objectief
Veel kennis van
Hoom
Geanimeerde
presentator
Goed georganiseerd,
helder
Gezellig, veel oudere
mensen

Motivatie zelfstandige aanpak i.p.v. collectief
Nr.
4

6

6
7

8
10

Citaat
Wat ik zelf kan doen dat doe ik zoveel mogelijk zelf. En dat is vaak toch een zaak van
financiën omdat als je dingen laat doen, ja het arbeidsloon is stevig in Nederland
bruto en natuurlijk over het geheel komt ook nog een aardig bedrag aan BTW, want
dat komt boven op het uurloon.
Dus nu was Hoom ook bezig geweest met isolatie, spouwmuurisolatie. Maar
uiteindelijk hebben we zelf iemand genomen. Die was voordeliger en die gebruikte
geen hoogwerker zoals die andere. Dus dat scheelt ook zo 1000 euro voor twee
dagen.
die jongen die ik toen daarna op belde, dat was een familie bedrijf en dat is natuurlijk
wel allemaal kortere lijnen en vlotter. Dus die vrouw die ik aan de lijn had die zei, oh
mijn zoon is in de buurt die komt wel even kijken, dus die kwam gelijk kijen.
Maar als je natuurlijk bijvoorbeeld, isolatie aanbrengen, dan loop je al vrij snel van hé
dan ga ik de hele kamer even verbouwen en voor je het weet komt er nog veel meer
bij kijken. En dat gaat Hoom dan natuurlijk niet in zo’n collectief mee nemen, voor
specifiek wat jij dan nog extra wil doen. En dan kan het in sommige gevallen
miscchien net zo zinvol zijn om het met een andere aannemer te doen.
De glas, nee dat is gewoon eigen initiatief. Dat werd niet gezamenlijk gedaan. Er zijn
wel pogingen ondernomen om dat samen te doen, maar uiteindelijk is dat niet
gebeurd. Nou ik denk dat dat temaken heeft met toch specifieke eigen eisen
Ik denk dat we het gesprek met die aannemer al hadden gehad, en daar was het al bij
genomen. Dus ik denk laat het maar niet met elkaar strijden. Dat was eigenlijk al
gaande. Als het niet zo was dan had ik dat wel aan Hoom gevraagd. Vervangen zit niet
echt bij Hoom, dus dubbel glas kan misschien wel en hr++.

Code
Goedkopen om
zelfstandig te doen
Goedkoper via
zelfgekozen
aannemer
Sneller
Bijkomende
projecten

Specifieke eisen
Was al ingang gezet
+ bijkomende
projecten

Duurzaamheidslening
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Nr.
4

5
6
7

8

10

Citaat
Maak het of vrij van btw of zet de btw terug naar 6 procent. Want het is zo’n hap geld,
als je nog een keer 21% moet betalen over je materiaalkosten maar ook over je
arbeidsloon. In arbeidsloon zitten al een hele boel premies verwerkt en dan gaat daar
nog eens een keer 21% over. Dan denk ik ‘goddomme’. Dat loopt op, dat loopt enorm
op. Als je echt mensen wilt lokken, dan denk ik ja die renteloze lening laat maar zitten
want je betaalt tegenwoordig niks meer voor rente.
Het enige probleem is de rente is al super laag, dus zoveel…
Dat ze daar ook bezig zijn die Hoom. Ik vind het op zich best een goede ontwikkeling.
Dat je ook subsidie kunt krijgen van de gemeente, ik bedoel ik heb dat nu niet nodig,
maar dat is toch, tenminste een lening.
Want de gemeente was ook op zo’n avond om te vertellen over een lening afsluiten
voor het nemen van energiemaatregelen. Nou ja, het zal er mee te maken hebben dat
ik het vanuit mijn financieel oogpunt zeker niet nodig heb. Wij hebben gewoon wat
op de spaarrekening heb staan. Ik kan me voorstellen dat voor mensen die minder
geld hebben een overweging is maar ik denk dat dat niet de grootste drempel is die
de gemeente daarmee probeert weg te nemen.
Er wordt heel weinig gebruik gemaakt van die duurzaamheidlening. En dat is stom
want die duurzaamheidlening die kost 0,5% aan rente. Dus met andere woorden zelfs
met de huidige lage spaarrente is het nog voordeliger om te lenen dan te sparen. Dus
met andere woorden de mensen die het geld hebben hoeven het er niet aan uit te
geven. Je kunt gewoon tien jaar lang, kun je afbetalen. Ik betaal voor die hele roedel
de boedel betaal ik per maand 5 tientjes mee. En ik heb een jaarlijkse interest last van
23 euro.
En ik heb van Hilversum gezien dat ze een soort van leningen en subsidies, ik heb het
idee dat dat altijd wel werkt. Niet echt subsidies, maar weet ik het, inkomen, het werd
weer makkelijker gemaakt om iets te kunnen lenen. Ik denk dat het wel helpt.

Code
Liever btwverlaging dan
lening

Rente is al zo laag
Zelf niet nodig
Niet de grootste
drempel die de
gemeente
wegneemt
Positief over
duurzaamheidslening

Denkt dat het helpt
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Bijlage VI – Categorie indeling interviewrespondenten
NR

Afspraak

Collectief

Zelfstandig

1

25-mrt

x

2

25-mrt

x

3

30-mrt

4

30-mrt

5

30-mrt

x

x

6

30-mrt

x

x

7

31-mrt

8

31-mrt

x

9

31-mrt

x

10

31-mrt

11

31-mrt

Geen

x
x

x

x
x
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Bijlage VII – Interviewguide
Interviewopzet
Bedankt voor uw deelname aan het interview over energiebesparende maatregelen in uw
woning. Het gesprek zal ongeveer 30 minuten tot een uur duren. Is het goed dat ik een
geluidsopname maak van het interview, zodat ik deze later kan uitwerken? Tijdens het
interview bent u vrij om vragen te stellen. Heeft u nu vragen?
Openingsvraag
Welke energiebesparende maatregel heeft u voor het laatst genomen?
- wanneer?
- hoe was de besluitvormingssituatie?
Welke gedachten roepen energiebesparende maatregelen in uw woning bij u op?
Thema’s
Energiebesparing (Genomen
maatregelen)

Collectieve
energiebesparingsprojecten
Kennis van deze projecten

Zelfstandige
energiebesparingsmaatregelen

Hulp vragen
- Bent u op de hoogte van het aantal
kilowattuur u verbruikt en het aantal
kubieke meters aardgas? Is dit voor u van
belang, of kijkt u alleen naar de prijs?
- Rol van energie in uw dagelijks leven
- Met welke energiebesparende
maatregelen bent u bekend?
- Heeft u zelf energiebesparende
maatregelen genomen in uw huis? Zo ja,
welke?
- Welke ervaringen heeft u hiermee?
Positieve en negatieve ervaringen.
- Bent u op de hoogte van de collectieve
energiebesparingsprojecten van de
gemeente?
- Wat vindt u hiervan?
- Wat vindt u belangrijk bij collectieve
regelingen?
- Belemmeringen hierbij (gebrek
vertrouwen instanties, verplicht
uitbesteden etc.)
- Welke?
- Waarom zelfstandig? (en niet collectief?)
- Waarom niet zelfstandig,
belemmeringen.

Motieven

Waarom hebt u deze energiebesparende maatregelen genomen/waarom zou u
deze willen nemen? (wat is uw ideaal plaatje? En waarom?)
Commitment milieu o.i.d.
- In hoeverre vindt u CO2 reductie en
opwarming van de aarde belangrijke thema’s?
- Zorg voor het nageslacht, rentmeesterschap
aarde
Kostengerelateerde motieven
6
Sociale(druk) motieven
7
Comfort
8
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Onafhankelijkheid van instanties
9
Barrières
Zijn er dingen waar u tegen aan liep bij het nemen van deze energie
besparingsregelingen? (belemmeringen tot ideaal plaatje)
Economische
- Heeft u naar uw idee genoeg kennis over
- Kennis over mogelijkheden
de mogelijkheden van energiebesparing?
- Onvoldoende middelen
- Onzekerheid resultaat (kosten
efficiëntie, effectiviteit)
- Negatief tegenover leningen
- Wachten op betere technologie
- esthetiek
- oud huis, constructie
Gedrag
10
- Gebrek aan interesse
- Kennistekort
- Gebrek committent met milieu
Institutionele barrières
11
- Gebrek vertrouwen in overheid
- Regels/wetten/procedures
Overig
- Zijn er nog andere dingen waar u tegen
aan liep bij het nemen van deze
besparingsregelingen?
- Ziet u positieve mogelijkheden in de
aanpak van CO2 uitstoot en de
opwarming van de aarde? Heeft u hier
ideeën over?
Fact check
-

Bent u op de hoogte van het klimaatakkoord in Parijs?
Bent u op de hoogte van de collectieve energiebesparingsprojecten van de
gemeente?
Bent u op de hoogte van de duurzaamheidslening?
Bent u op de hoogte van het aantal kilowattuur u verbruikt en het aantal kubieke
meters aardgas? Is dit voor u van belang, of kijkt u alleen naar de prijs?

124

Bijlage VIII - Enquête formulier

125

126

127

128

129

130
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Bijlage IX – Data enquête
Vraag
Type woning

Niet collectief N=101

Collectief N=24

Aantal

Aantal

percentage v N

Percentage v
N

Vrijstaand

14

13,9%

3

11,1%

Hoekwoning

20

19,8%

9

33,3%

Tussenwoning

59

58,4%

15

55,6%

2 onder 1 kap

6

5,9%

apartement
Gezinssamenstelling

2

2,0%

Alleenstaand

15

14,9%

5

18,5%

Samenwonend

59

58,4%

17

63,0%

Gezin met kinderen
Leeftijd

27

26,7%

5

18,5%

26-35

5

5,0%

35-50

15

14,9%

50-65

23

22,8%

8

29,6%

65-70

28

27,7%

8

29,6%

70+
Energieverbruik

30

29,7%

11

40,7%

Gem. Stroom

2906

3353

Gem. Gas
Kennis verbruik

1619

1934

Ik wist dit uit mijn hoofd

30

29,7%

8

29,6%

Ik moest dit opzoeken
Genomen energiebesparende maatregelen ZELFSTANDIG

71

70,3%

19

70,4%

Dubbelglas of HR++/+++

67

66,3%

20

74,1%

Dakisolatie

23

22,8%

5

18,5%

Gevel/spouwmuurisolatie

26

25,7%

10

37,0%

Vloer of bodemisolatie

27

26,7%

6

22,2%

HR-Ketel

76

75,2%

23

85,2%

Zonnepanelen

21

20,8%

7

25,9%

Zonneboiler

3

3,0%

2

7,4%

Warmtepomp

1

1,0%

0

0,0%

Pelletkachel

0

0,0%

1

3,7%

Warmte Krachtkoppeling

0

0,0%

0

0,0%

17

16,8%

8

29,6%

Slimme energiemeter
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Genomen energiebesparende maatregelen COLLECTIEF
Dubbelglas of HR++/+++

3

3,0%

3

11,1%

Dakisolatie

1

1,0%

1

3,7%

Gevel/spouwmuurisolatie

5

5,0%

6

22,2%

Vloer of bodemisolatie

1

1,0%

10

37,0%

HR-Ketel

2

2,0%

0

0,0%

Zonnepanelen

1

1,0%

6

22,2%

Zonneboiler

0

0,0%

0

0,0%

Warmtepomp

0

0,0%

0

0,0%

Pelletkachel

0

0,0%

0

0,0%

Warmte Krachtkoppeling

0

0,0%

0

0,0%

Slimme energiemeter
Energiebesparende maatregelen WAS AL AANWEZIG

1

1,0%

1

3,7%

Dubbelglas of HR++/+++

25

24,8%

3

11,1%

Dakisolatie

31

30,7%

5

18,5%

Gevel/spouwmuurisolatie

32

31,7%

6

22,2%

Vloer of bodemisolatie

11

10,9%

2

7,4%

HR-Ketel

13

12,9%

0

0,0%

Zonnepanelen

0

0,0%

0

0,0%

Zonneboiler

0

0,0%

0

0,0%

Warmtepomp

0

0,0%

0

0,0%

Pelletkachel

0

0,0%

0

0,0%

Warmte Krachtkoppeling

0

0,0%

0

0,0%

Slimme energiemeter
energiebesparende maatregelen NIET GENOMEN

3

3,0%

1

3,7%

Dubbelglas of HR++/+++

1

1,0%

0

0,0%

Dakisolatie

20

19,8%

5

18,5%

Gevel/spouwmuurisolatie

18

17,8%

2

7,4%

Vloer of bodemisolatie

27

26,7%

2

7,4%

2

2,0%

0

0,0%

Zonnepanelen

38

37,6%

5

18,5%

Zonneboiler

49

48,5%

8

29,6%

Warmtepomp

49

48,5%

9

33,3%

Pelletkachel

50

49,5%

9

33,3%

Warmte Krachtkoppeling

50

49,5%

10

37,0%

Slimme energiemeter
Aantal niet ingevuld per maatregel

40

39,6%

5

18,5%

5

5,0%

1

3,7%

Dakisolatie

26

25,7%

11

40,7%

Gevel/spouwmuurisolatie

20

19,8%

3

11,1%

Vloer of bodemisolatie

35

34,7%

7

25,9%

8

7,9%

4

14,8%

HR-Ketel

Dubbelglas of HR++/+++

HR-Ketel
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Zonnepanelen

41

40,6%

9

33,3%

Zonneboiler

49

48,5%

17

63,0%

Warmtepomp

51

50,5%

18

66,7%

Pelletkachel

51

50,5%

17

63,0%

Warmte Krachtkoppeling

51

50,5%

17

63,0%

Slimme energiemeter

40

39,6%

12

44,4%

Interesse in maatregel zelfstandig
Dubbelglas of HR++/+++

9

8,9%

1

3,7%

Dakisolatie

7

6,9%

3

11,1%

Gevel/spouwmuurisolatie

5

5,0%

2

7,4%

Vloer of bodemisolatie

4

4,0%

4

14,8%

HR-Ketel

5

5,0%

0

0,0%

13

12,9%

0

0,0%

Zonneboiler

2

2,0%

1

3,7%

Warmtepomp

1

1,0%

1

3,7%

Pelletkachel

1

1,0%

1

3,7%

Warmte Krachtkoppeling

2

2,0%

2

7,4%

Slimme energiemeter
Interesse in maatregel Collectief

4

4,0%

0

0,0%

Dubbelglas of HR++/+++

2

2,0%

0

0,0%

Dakisolatie

6

5,9%

2

7,4%

Gevel/spouwmuurisolatie

10

9,9%

0

0,0%

Vloer of bodemisolatie

11

10,9%

0

0,0%

3

3,0%

0

0,0%

11

10,9%

5

18,5%

Zonneboiler

7

6,9%

2

7,4%

Warmtepomp

4

4,0%

5

18,5%

Pelletkachel

2

2,0%

0

0,0%

Warmte Krachtkoppeling

2

2,0%

5

18,5%

Slimme energiemeter
GEEN Interesse in maatregel

5

5,0%

1

3,7%

Dubbelglas of HR++/+++

12

11,9%

1

3,7%

Dakisolatie

24

23,8%

4

14,8%

Gevel/spouwmuurisolatie

21

20,8%

2

7,4%

Vloer of bodemisolatie

25

24,8%

3

11,1%

HR-Ketel

12

11,9%

1

3,7%

Zonnepanelen

30

29,7%

2

7,4%

Zonneboiler

38

37,6%

3

11,1%

Warmtepomp

39

38,6%

6

22,2%

Zonnepanelen

HR-Ketel
Zonnepanelen
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Pelletkachel

39

38,6%

7

25,9%

Warmte Krachtkoppeling

40

39,6%

6

22,2%

Slimme energiemeter
Ik heb maatregel al in mijn huis

36

35,6%

3

11,1%

Dubbelglas of HR++/+++

29

28,7%

9

33,3%

Dakisolatie

13

12,9%

3

11,1%

Gevel/spouwmuurisolatie

21

20,8%

8

29,6%

Vloer of bodemisolatie

16

15,8%

7

25,9%

HR-Ketel

28

27,7%

8

29,6%

Zonnepanelen

8

7,9%

5

18,5%

Zonneboiler

3

3,0%

2

7,4%

Warmtepomp

3

3,0%

0

0,0%

Pelletkachel

2

2,0%

0

0,0%

Warmte Krachtkoppeling

2

2,0%

0

0,0%

Slimme energiemeter
Niet ingevuld per maatregel

5

5,0%

5

18,5%

Dubbelglas of HR++/+++

49

48,5%

16

59,3%

Dakisolatie

51

50,5%

15

55,6%

Gevel/spouwmuurisolatie

44

43,6%

15

55,6%

Vloer of bodemisolatie

45

44,6%

13

48,1%

HR-Ketel

53

52,5%

18

66,7%

Zonnepanelen

39

38,6%

15

55,6%

Zonneboiler

51

50,5%

19

70,4%

Warmtepomp

54

53,5%

15

55,6%

Pelletkachel

57

56,4%

19

70,4%

Warmte Krachtkoppeling

55

54,5%

14

51,9%

Slimme energiemeter
Duurzaamheidslening

51

50,5%

18

66,7%

Gebruik gemaakt van

3

3,0%

1

3,7%

Geinteresseerd in
Garanties en keurmerken

24

23,8%

6

22,2%

Gelet op garantie en keurmerk
BARRIÈRES: waarom bent u niet geinteresseerd in de
maatregegelen?

58

57,4%

22

81,5%

Kosten

14

13,9%

4

14,8%

4

4,0%

7

25,9%

11

10,9%

5

18,5%

Praktische barrière

5

5,0%

3

11,1%

Al genoeg gedaan

7

6,9%

6

22,2%

Wachten op (betere) alternatieven

0

2

7,4%

Neemt te veel ruimte

1

1

3,7%

Te laag rendement
Leeftijd

1,0%
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Geen vertrouwen in maatregel

6

5,9%

0

Verhuisplannen

3

3,0%

0

Pas bij vervanging oude

1

1,0%

0

Kennistekort

3

3,0%

0

Geen prioriteit
BARRIÈRES: Belangrijkste reden om NIET te verduurzamen

3

3,0%

0

Percentage

Percentage

De terugverdientijd van de maatregelen is te lang

21

20,8%

11

40,7%

Hoogte van de kosten

35

34,7%

8

29,6%

Ik vind mijzelf te oud

6

5,9%

2

7,4%

Ik wacht op betere technologieën/mogelijkheden

3

3,0%

2

7,4%

Onzekerheid resultaat

6

5,9%

1

3,7%

Te veel moeite/inspanning
De kosten wegen niet op tegen de mate van
besparing

2

2,0%

1

3,7%

5

5,0%

1

3,7%

De prijs van gas/stroom

1

1,0%

0

Gebrek aan vertrouwen in de overheid/gemeente

2

2,0%

0

Gebrek aan vertrouwen in het uitvoerende bedrijf

1

1,0%

0

Verhuisplannen

3

3,0%

0

Nog nooit aan gedacht

1

1,0%

0

Ik zie geen noodzaak
Ik wacht tot er een subsidie komt vanuit de
overheid

5

5,0%

1

2

2,0%

0

Onvoldoende kennis over maatregelen
BARRIÈRES: 2e Belangrijkste reden om NIET te verduurzamen

2

2,0%

0

De terugverdientijd van de maatregelen is te lang

23

22,8%

4

14,8%

Hoogte van de kosten

10

9,9%

7

25,9%

Ik vind mijzelf te oud

5

5,0%

Ik wacht op betere technologieën/mogelijkheden
De kosten wegen niet op tegen de mate van
besparing

8

7,9%

5

18,5%

4

4,0%

Gebrek aan vertrouwen in de overheid/gemeente

1

1,0%

Gebrek aan vertrouwen in het uitvoerende bedrijf

1

1,0%

Verhuisplannen

3

3,0%

1

3,7%

Ik zie geen noodzaak
Ik wacht tot er een subsidie komt vanuit de
overheid

5

5,0%

2

7,4%

2

2,0%

1

3,7%

Onvoldoende kennis over maatregelen

2

2,0%

1

3,7%

16

15,8%

4

14,8%

Het interesseert mij niet

1

1,0%

ik verwacht overlast

1

1,0%

ik vind het niet mooi

3

3,0%

Te veel moeite/inspanning

9

8,9%

1

3,7%

3,7%

De prijs van gas/stroom

Nog nooit aan gedacht

Onzekerheid resultaat
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BARRIÈRES: 3e Belangrijkste reden om NIET te verduurzamen
De terugverdientijd van de maatregelen is te lang

14

13,9%

2

7,4%

Hoogte van de kosten

5

5,0%

4

14,8%

Ik vind mijzelf te oud

9

8,9%

2

7,4%

10

9,9%

3

11,1%

7

6,9%

2

7,4%

Gebrek aan vertrouwen in de overheid/gemeente

1

1,0%

Gebrek aan vertrouwen in het uitvoerende bedrijf

2

2,0%

1

3,7%

Verhuisplannen

5

5,0%

Ik wacht op betere technologieën/mogelijkheden
Onzekerheid resultaat
Te veel moeite/inspanning
De kosten wegen niet op tegen de mate van
besparing
De prijs van gas/stroom

Nog nooit aan gedacht

0,0%

Ik zie geen noodzaak
Ik wacht tot er een subsidie komt vanuit de
overheid

8

7,9%

1

3,7%

5

5,0%

3

11,1%

Onvoldoende kennis over maatregelen

4

4,0%

1

3,7%

Onzekerheid resultaat

5

5,0%

2

7,4%

Het interesseert mij niet

3

3,0%

ik verwacht overlast

3

3,0%

ik vind het niet mooi

2

2,0%

3

11,1%

Te veel moeite/inspanning
Andere barrières (open vraag)

3

3,0%

Samen met andere verbouwing

ik zie op tegen aanvraag
lening

verwachte onderhoudskosten

het kan niet in mijn woning

4x ik zie geen noodzaak

ik wil houtkachel niet kwijt

2x onvoldoende kennis

mijn huis is al goed geisoleerd

3x het kan niet in mijn woning

Zoek advies bij DHZmaatregel

om gezondheidsredenen
2x geen vertrouwen in overheid
wachten op betere technologieën
geen vertrouwen in maatregel
MOTIEVEN om energie te besparen BELANGRIJKSTE
Lagere energielasten

43

42,6%

9

33,3%

Energie besparen is goed voor het milieu

19

18,8%

6

22,2%

Verhoging van wooncomfort
Minder afhankelijk zijn van energiebedrijven/
leveranciers

21

20,8%

10

37,0%

5

5,0%

1

3,7%

Als statement

1

1,0%

Betere verkoopbaarheid van mijn huis

1

1,0%
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Subsidie/financiële voordelen

1

1,0%

Ik wil mijn huis niet verduurzamen
MOTIEVEN om energie te besparen 2E BELANGRIJKSTE

10

9,9%

1

3,7%

Lagere energielasten

28

27,7%

10

37,0%

Energie besparen is goed voor het milieu

25

24,8%

5

18,5%

Verhoging van wooncomfort
Minder afhankelijk zijn van energiebedrijven/
leveranciers

12

11,9%

5

18,5%

8

7,9%

4

14,8%

Als statement

2

2,0%

0

Betere verkoopbaarheid van mijn huis

2

2,0%

1

Subsidie / financiële voordelen

5

5,0%

0

Ik vind de prijs van gas/stroom hoog

5

5,0%

0

Een beter energielabel

2

2,0%

0

12

11,9%

2

7,4%

7

6,9%

2

7,4%

Energie besparen is goed voor het milieu

22

21,8%

8

29,6%

Verhoging van wooncomfort
Minder afhankelijk zijn van energiebedrijven/
leveranciers

16

15,8%

8

29,6%

10

9,9%

1

3,7%

5

5,0%

0

10

9,9%

4

14,8%

Subsidie / financiële voordelen

8

7,9%

0

0,0%

Ik vind de prijs van gas/stroom hoog

3

3,0%

2

7,4%

Een beter energielabel

7

6,9%

0

Bekenden/buren hebben het ook gedaan

1

1,0%

0

Ik wil mijn huis niet verduurzamen
12
DE MINST BELANGRIJKE REDEN OM HUIS TE VERDUURZAMEN

11,9%

2

7,4%

Als statement

18

17,8%

4

14,8%

Bekenden/buren hebben het ook gedaan

30

29,7%

15

55,6%

Betere verkoopbaarheid van mijn huis

5

5,0%

1

3,7%

Energie besparen is goed voor het milieu
Minder afhankelijk zijn van energiebedrijven/
leveranciers

4

4,0%

1

3,7%

14

13,9%

4

14,8%

Lagere energielasten

4

4,0%

1

3,7%

Ik vind de prijs van gas/stroom hoog

2

2,0%

Subsidie/financiële voordelen

7

6,9%

verhoging van wooncomfort

3

3,0%

Een beter energielabel

2

2,0%

Ik wil mijn huis niet verduurzamen
HEBT U GEHOORD VAN Hoom

12

11,9%

1

3,7%

Ja

84

83,2%

27

100%

Nee

17

16,8%

Ik wil mijn huis niet verduurzamen
MOTIEVEN om energie te besparen 3E BELANGRIJKSTE
Lagere energielasten

Als statement
Betere verkoopbaarheid van mijn huis

3,7%
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HOE HEBT U VAN Hoom GEHOORD?

N= 84

Via mijn buurtgenoten
9

10,7%

3

11%

Via de huis-aan-huis brief van de gemeente

14

16,7%

5

19%

Via het wijkkrantje

49

58,3%

13

48%

5

6,0%

3

11%

3

11%

Via de website van Meentkracht
Via voorlichtingsavonden
Via de website van de gemeente

1

1,2%

Via flyers

2

2,4%

Via een andere krant

1

1,2%

Via meerdere kanalen
AANWEZIGHEID INFORMATIE BIJEENKOMST

3

3,6%
N=84

Ja

26

31,0%

25

93%

Nee
BENT U GEINSPIREERD DOOR DE INFORMATIE VAN Hoom?

58

69,0%

2

7%

N=26

N=25

Ja

16

61,5%

23

92,0%

Nee
HANDELEN NA BEZOEK AAN BIJEENKOMST

10

38,5%

2

8,0%

N=26

N=25

heb ik een energiescan uit laten voeren
heb ik mij aangemeld voor het collectieve
programma
heb ik meer kennis en informatie over de
mogelijkheden
ben ik over gegaan tot de orde vd dag, niet aan
gedacht
ben ik zelfstandig aan de slag gegaan met
energiebesparing
weet ik dat de grens van mijn mogelijkheden zijn
bereikt
ben ik er zeker van dat energiebesparing niets voor
mij is

3

7

1

12

9

1

1

1

7

3

ik blijf geinteresseerd maar heb niet deelgenomen

2

Ik had al maatregelen genomen

1

wacht ik op een volgende bijeenkomst
HOE ZELFSTANDIG AAN DE SLAG GEGAAN?

1

1
1

N=5
Ik heb zelf maatregelen in mijn woning genomen.
Ik heb een aannemer elders vandaan laten
uitvoeren

2

Uitgezocht wat de mogelijkheden zijn
WAT WAS VOOR U DE BELANGRIJKSTE REDEN OM DEZE
AANNEMER TE KIEZEN

1

Positieve verhalen

1

De prijs

1

Bekendheid

1

Kwaliteitscontrole

1

N=3
3

2
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Vakkennis
1
DEELNAME AAN Hoom HEEFT VOORKEUR BOVEN ZELFSTANDIGE
AANPAK 1 = ja 5= nee
gemiddelde cijfer
WAAROM DEELGENOMEN AAN Hoom?

3,1

1,9

N=24
Deskundig advies/begeleiding

6

25,0%

Expertise

3

12,5%

Prijs

7

29,2%

betrouwbaarheid

3

12,5%

Garantie

2

8,3%

Algemene reden

7

29,2%

Kwaliteitscontrole

4

16,7%

Om offertes te krijgen

1

4,2%

Gemak

2

8,3%

Gezamenlijk stimuleert
GEEN INTERESSE IN Hoom: WAAROM?

1

4,2%

N=32
Algemene reden

23

71,9%

Wil zelfstandig maatregelen nemen

5

15,6%

Sluit niet aan op specifieke wensen

1

3,1%

Hoom is duurder

1

3,1%

Geen geloof/vertrouwen in Hoom
WEL INTERESSE: WAAROM?

2

6,3%
N=28

Voor specifieke maatregel

7

25,0%

Voor meer informatie/advies

7

25,0%

Misschien ben ik er dan wel aan toe

2

7,1%

Nog niet concrete plannen

1

3,6%

Lagere kosten/terugverdientijd

8

28,6%

Gemak

2

7,1%

Wacht tot wetswijziging

1

3,6%

Nog een keer naar een bijeenkomst
STELLINGEN

1

3,6%
1= mee eens

Ik kan zelf bijdragen in tegengaan van de
opwarming vd aarde
ik heb veel kennis over
maatregelen/mogelijkheden

5 = mee oneens

2,2

1,9

2,5

2,3

ik heb veel vertrouwen in regelingen vd overheid

3,1

3,3

ik maak mij zorgen over het milieu

2,6

2,1

ik wacht op betere technologieën

2,9

3,4

het uiterlijk vd zonnepanelen weerhoudt mij

3,7

3,8

de maatregel moet zorgen voor meer comfort

2,4

2

de kosten moet ik geheel kunnen terugverdienen

2,1

2,1
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GEWENSTE INVESTERING
geen

11

10,9%

3

11,1%

0-500

7

6,9%

500-1000

4

4,0%

1

3,7%

1000-2000

22

21,8%

4

14,8%

2000-5000

35

34,7%

11

40,7%

5000-10000

5

5,0%

4

14,8%

10000+

4

4,0%

1

3,7%

weet ik niet/niet ingevuld
is afhankelijk van
maatregel/terugverdientijd
GEWENSTE TERUGVERDIENTIJD BIJ 0-500 EURO

7

6,9%

3

11,1%

6

5,9%
N=7

Binnen 1 jaar

2

28,6%

Binnen 2 jaar

2

28,6%

Tussen 3 – 5 jaar

1

14,3%

Na 10+ jaar

1

14,3%

Niet ingevuld
GEWENSTE TERUGVERDIENTIJD BIJ 500-1000 EURO

1

14,3%
N=4

Tussen 3 – 5 jaar

3

75,0%

Tussen 5 - 7 jaar
GEWENSTE TERUGVERDIENTIJD BIJ 1000 - 2000 EURO

1

25,0%

1

N = 22

N=4

Binnen 2 jaar

2

9,1%

Tussen 3 – 5 jaar

7

31,8%

1

25,0%

Tussen 5 - 7 jaar

4

18,2%

1

25,0%

Tussen 7 - 10 jaar

5

22,7%

2

50,0%

10+ jaar

2

9,1%

Ik hoef niet terug te verdienen
GEWENSTE TERUGVERDIENTIJD BIJ 2000-5000 EURO

2

9,1%
N = 35

N = 11

Binnen 2 jaar

1

9,1%

Tussen 3 – 5 jaar

19

54,3%

1

9,1%

Tussen 5 - 7 jaar

2

5,7%

3

27,3%

Tussen 7 - 10 jaar

8

22,9%

2

18,2%

10+ jaar

1

2,9%

Ik hoef niet terug te verdienen
GEWENSTE TERUGVERDIENTIJD BIJ 5000-10.000 EURO

5

14,3%

4

36,4%

N=5

N=4

Tussen 5 - 7 jaar

1

20,0%

1

25,0%

Tussen 7 - 10 jaar

1

20,0%

1

25,0%

10+ jaar

1

20,0%

Ik hoef niet terug te verdienen

2

40,0%

2

50,0%

141

GEWENSTE TERUGVERDIENTIJD BIJ + 10.000 EURO
N=4

N=1

Tussen 5 - 7 jaar
Tussen 7 - 10 jaar

3

1

100%

75,0%

Ik hoef niet terug te verdienen
1
25,0%
BENT U OP DE HOOGTE VAN HET KLIMAATAKKOORD IN PARIJS
N = 101 (1 =
geen antwoord)
Ja

80

79,2%

25

92,6%

Nee
20
BENT U OP DE HOOGTE VAN HILVERSUM KLIMAATNEUTRAAL
2050

19,8%

2

7,4%

Ja

51

50,5%

23

85,2%

Nee
50
VERPLICHTING VAN ENERGIEBESPARING IN WONING DOOR DE
OVERHEID

49,5%

4

14,8%

Ja

17

16,8%

8

29,6%

Nee

63

62,4%

13

48,1%

Weet ik niet/geen mening

20

19,8%

6

22,2%

142

