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Voorwoord
Het tegengaan van klimaatverandering vormt een van de grote maatschappelijke opgave
van deze tijd. In de Klimaatwet zijn doelen vastgelegd die moeten leiden tot een substantiële reductie van broeikasgasemissies. Het Klimaatakkoord bevat de afspraken hoe deze
doelen te bereiken. Daarin heeft de gebouwde omgeving een stevige rol. Duidelijk is dat
het bereiken van die klimaatdoelen mede afhankelijk zal zijn van een brede en actieve
betrokkenheid van de Nederlandse burgers.
Het Klimaatakkoord geeft aan dat er vooralsnog te weinig inzicht is in het denken en doen
van burgers. Op het vergroten van die kennis richt het verkennende onderzoeksprogramma ‘De energietransitie vanuit burgerperspectief’ zich. Hoe kijken burgers aan
tegen klimaatverandering en tegen de beleidsmaatregelen? Kunnen en willen zij mee in de
gevraagde veranderingen? En wat doen ze al? Welke verschillen zijn er tussen groepen en
waardoor kunnen deze worden verklaard?
Dit rapport richt zich op de verduurzaming van woningen door woningeigenaren. We zien
dat er in de afgelopen jaren stappen zijn gezet en dat een deel van de eigenaren gemotiveerd is om de energie-efficiëntie van de woning te verbeteren. Maar ook dat er nog
diverse belemmeringen zijn die ervoor zorgen dat willen en kunnen niet automatisch leiden tot daadwerkelijk verduurzamen van de woning. Het rapport biedt verschillende
aanknopingspunten voor beleid.
Dit rapport is het tweede rapport op basis van de survey ‘Verkenning Energie Transitie’.
Het voorgaande rapport was Op weg naar aardgasvrij wonen’ (Scholte et al. 2020). Binnenkort
zal een derde publicatie in de reeks verschijnen die ingaat op opvattingen van burgers over
klimaatverandering en klimaatmaatregelen. In de voorbereiding en de loop van deze
onderzoekreeks zijn diverse wetenschappelijke experts betrokken geweest, evenals een
klankbordgroep met beleidsmakers en wetenschappers. Ik wil allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk danken.
Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Opmaat

In navolging van de internationale afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft
de Nederlandse regering zich aangesloten bij de ambitie om klimaatverandering tegen te
gaan. In de Klimaatwet is als doelstelling voor 2050 vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen met 95% te reduceren ten opzichte van 1990.
De afgelopen twee jaar onderhandelden overheden, ondernemers en maatschappelijke
organisaties in het Klimaatberaad over maatregelen die nodig zijn om dit doel te bereiken.
Dit resulteerde in een Klimaatakkoord waarin een breed pakket aan maatregelen en
afspraken is vastgelegd. Er zijn meer dan zeshonderd afspraken gemaakt op het gebied van
elektriciteit, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit en de gebouwde omgeving.1
Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij een steentje bijdraagt: overheden, bedrijven en
burgers (Klimaatberaad 2019: 4). De voorgestelde maatregelen laten burgers niet ongemoeid. Het gaat namelijk niet alleen om veranderingen in de manier waarop bedrijven
goederen produceren, maar ook om veranderingen in de manier waarop wij onszelf vervoeren (bv. door een elektrische auto aan te schaffen), consumeren (bv. door minder vlees
te eten) en onze huizen verwarmen (bv. door de cv-ketel te vervangen voor een duurzaam
alternatief). En de maatregelen zorgen daarnaast voor veranderingen in onze leefomgeving door windturbines, zonneparken en hoogspanningsleidingen.
Doordat het klimaatbeleid raakt aan het leven van alledag, zijn klimaatverandering en klimaatbeleid steeds vaker onderwerp van het publieke debat. Het Sociaal en Cultureel
Planbureau (scp) constateerde eerder in de onderzoekreeks Continu Onderzoek Burgerperspectieven dat het klimaatdebat op stoom is gekomen (Den Ridder et al. 2019). Er zijn
steeds meer mensen die een standpunt innemen over de vraag of Nederland meer actie
moet ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. En er ontstaat steeds meer verdeeldheid in de meningen (Dekker en Den Ridder 2020).
In het onderzoeksprogramma ‘Verkenning energietransitie vanuit burgerperspectief’ heeft
het scp verkennende en verdiepende onderzoeksvragen gesteld. Hoe kijken burgers aan
tegen de veranderingen die het klimaatbeleid voorstelt? Hoe gaan zij met deze veranderingen om? Wat willen burgers zelf bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering, wat zijn de drijfveren en op welke manier doen zij dat (al of niet)? Wat verklaart of
burgers wel of niet in actie komen en wat verklaart verschillen hierin tussen groepen burgers? Deze vragen zijn hoofdvragen binnen een bredere set vragen die aan bod komen in
een reeks studies, waarvan eerder verschenen de studies over aardgasvrij wonen
(Steenbekkers en Scholte 2019; Scholte et al. 2020) en opvattingen over klimaatverandering en klimaatbeleid (De Kluizenaar en Flore 2021, te verschijnen). In elk van deze studies
belichten wij het burgerperspectief vanuit een andere invalshoek. De reeks gaat in op
diverse onderdelen van het klimaat- en energiebeleid en kijkt naast de publieke opinie ook
naar duurzaam gedrag. Dit rapport richt zich op de bijdrage die woningeigenaren zelf willen leveren (en al leveren) aan de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving door
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middel van het verduurzamen van de woning en de drijfveren en belemmeringen die zij
daarbij ervaren.
1.1

Woningverduurzaming
We staan aan de vooravond van een duurzame transformatie van de gebouwde omgeving,
een aanpassing van onze ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen, veelal matig geïsoleerd en vrijwel allemaal verwarmd door aardgas, tot goed geïsoleerde woningen en gebouwen, die we met duurzame warmte verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken
of zelfs zelf opwekken. Dat gaan we tot 2050 stapsgewijs en samen met bewoners en eigenaren van deze gebouwen doen. (Klimaatberaad 2019: 15)

Dit fragment uit het Klimaatakkoord laat zien dat woningeigenaren expliciet een rol hebben bij de verduurzaming van woningen (Klimaatberaad 2019). De energietransitie vereist
een forse afname van het totale energieverbruik in Nederland en daar ligt een flinke
opdracht voor de ‘sector’ gebouwde omgeving. Het doel is dat ruim 7,5 miljoen woningen
en gebouwen in 2050 qua energiegebruik verduurzaamd zijn (tk 2019/2020a). Voor de kortere termijn stelt de Klimaatwet dat in 2030 1,5 miljoen woningen verduurzaamd moeten
zijn. Nederland telt momenteel bijna 7,9 miljoen woningen (cbs 2020).
In termen van finaal energiegebruik is de sector gebouwde omgeving de grootste energiegebruiker in Nederland. In 2019 vond ongeveer een kwart van het finale energieverbruik2 in
Nederland plaats in deze sector voor de verwarming van gebouwen. Het Klimaatakkoord
(en daarvoor het Energieakkoord) heeft deze sector een flinke energiebesparing en een
aantal andere maatregelen3 opgelegd om broeikasgasemissies uit deze sector te verlagen.
Woningen leveren met een aandeel van circa 70% (in 2019) de grootste bijdrage aan de
totale uitstoot door de gebouwde omgeving. In 2019 was circa 9% van alle broeikasgasemissies in Nederland afkomstig van woningen (pbl 2020).
Woningverduurzaming behelst onder meer het verbeteren van de energie-efficiëntie van
de woning. Hoe dichter de schil van de woning is, bijvoorbeeld door isolatie van dak, vloer
en gevel, des te minder warmteverlies treedt er op en des te geringer is het energieverbruik
voor warmte. Zodoende kan woningverduurzaming bijdragen aan het verminderen van het
gebruik van fossiele energie en elektriciteit voor verwarming. Daarom spreekt men ook wel
van de warmtetransitie, vooral in het kader van het aardgasvrij maken van woningen.
Daarnaast kunnen woningeigenaren bijdragen aan de productie van hernieuwbare energie,
bijvoorbeeld door het opwekken van elektriciteit uit zonne-energie. Ook dit draagt bij aan
een verminderde vraag van stroom van het elektriciteitsnet en aan minder co2-emissies.
Feitelijk stuurt het beleid al decennialang aan op het verbeteren van de energieprestatie
van woningen; sinds de jaren tachtig vooral door het stimuleren van verbetering van de
isolatiegraad. En gedurende een kortere periode wordt daarnaast productie en zelfgebruik
van duurzame energie succesvol gestimuleerd, bijvoorbeeld door het verstrekken van
7
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subsidie op zonnepanelen en saldering van de teruggeleverde energie (Vringer et al. 2014).
Desondanks constateerden de wrr (2016), de ser (2018) en pbl (2020) eerder al dat de
woningverduurzaming (te) traag verloopt; iets wat overigens ook in het buitenland wordt
gesignaleerd (o.a. Weiss et al. 2012; Tsvetanov 2019).
In deze studie staat het burgerperspectief op de energietransitie in de gebouwde omgeving
centraal. We kijken daarbij specifiek naar woningeigenaren en hun belevingen, ervaringen
en verwachtingen omtrent de verduurzaming van de eigen woning. De focus ligt op concrete gedragingen zoals isoleren van de woning en het plaatsen van zonnepanelen op het
eigen dak.
Specifiek richten we ons op de verduurzaming door de eigenaren die tevens bewoner zijn
van de bestaande woning. Deze worden ook wel aangeduid met termen zoals particuliere
eigenaren of eigenaar-bewoners, die we in de tekst door elkaar heen gebruiken. In Nederland zijn volgens het cbs ruim 4,5 miljoen koopwoningen die door de eigenaar zelf
bewoond worden (57% van het woningenbestand). Daarnaast zijn circa 1 miljoen koopwoningen van particuliere eigenaren in verhuur (13%) en 2,5 miljoen woningen van
woningcorporaties (32%) voor sociale huur (cbs 2020). Woningverduurzamingsbeleid
gericht op particuliere verhuurders en corporaties is meer verplichtend dan voor eigenaarbewoners. Ook om die reden is het voor het burgerperspectief vooral interessant om
eigenaar-bewoners te onderzoeken.
1.2

Doel en onderzoeksvragen

Met deze studie willen we inzicht bieden in drijfveren en belemmeringen die groepen
woningeigenaren ervaren in woningverduurzaming. We kijken specifiek naar de groep
eigenaren die tevens de bewoner zijn. We beschrijven wat deze eigenaar-bewoners al dan
niet willen doen of al gedaan hebben aan woningverduurzaming en waarom. Hierbij
onderscheiden we groepen in de bevolking die een voorloperrol lijken te vervullen en die
dreigen achter te blijven. We bespreken welke factoren een rol spelen bij de voorlopers en
de achterblijvers.
Onze onderzoeksvragen luiden:
1 Hoever zijn eigenaar-bewoners in de opgave van woningverduurzaming?
2 Welke drijfveren en belemmeringen spelen een rol in de opgave van woningverduurzaming?
3 Zijn er binnen de woningeigenaren groepen die meer of minder mee kunnen komen in deze verduurzamingsopgave?
De beantwoording van deze vragen biedt handreikingen voor beleidsmakers.
1.3

Onderbouwing, afbakening en aanpak

Energiebesparing in de woning kan gerealiseerd worden langs twee hoofdroutes: via
besparingsgedrag dat ingrijpt op de energieconsumptie van de bewoners/het huishouden
8
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en via het investeren in maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie van de
woning. In de internationale gedragsliteratuur worden deze besparingsroutes ook wel
curtailment behaviour c.q. efficiency behaviour genoemd (Gardner en Stern 2002; Steg 2008;
Urban en Ščasný 2012; Umit et al. 2019). Onder besparingsgedrag vallen bijvoorbeeld alledaags (routine)gedrag, zoals korter douchen, zuinig instellen van de thermostaat en het
sluiten van gordijnen. Onder efficiëntiegedrag valt niet alleen het isoleren van de woning,
maar ook de aanschaf van zonnepanelen, aangezien door eigen elektriciteitsproductie een
kleinere behoefte is aan energie van het elektriciteitsnet.
Het blijvend aanpassen van alledaags (en vaak onbewust) gedrag is een lastige opgave
(Gardner en Stern 2002). Dit heeft alles te maken met de psychologische barrières die een
rol spelen bij het veranderen van vaak routinematig gedrag (o.a. Kempton et al. 1985;
Gifford 2011; Steg 2008), met de beperkte invloed van motivationele factoren bij de persoon, te midden van veel andere bepalende factoren in de context, zoals het beschikbare
aanbod van energie(on)zuinige alternatieven, sociale en culturele normen en economische
factoren (Guagnano et al. 1995; Abrahamse et al. 2005; Organ et al. 2013; Judson en Maller
2014; Kollmuss en Agyeman 2020). Daarom wordt in de wetenschappelijke literatuur al
decennialang benadrukt dat in het kader van energiebesparing het best kan worden
ingezet op het sturen van high impact behaviour (Stern en Gardner 1981; Abrahamse et al.
2007; Dietz et al. 2009). Daarmee verwijst men naar maatregelen gericht op energieefficiëntie van de woning zoals investeren in isolatie en zonnepanelen. Dit is in het
algemeen effectiever dan interventies die een blijvende gedragsverandering van alledaags
gedrag van de bewoners beogen (Kempton et al. 1985; Gardner en Stern 2002; Nair et al.
2010; Urban en Ščasný 2012). Dit komt vooral doordat efficiëntiegedrag meestal eenmalige
besluitvorming vergt, terwijl de effecten blijvend zijn.
Afbakening
We richten ons in deze studie op verduurzaming van bestaande woningen en stellen daarbij twee typen maatregelen centraal: 1) na-isolatie van de woning ten behoeve van energiebesparing en 2) het plaatsen van zonnepanelen4 op de woning ten behoeve van het zelf
opwekken van hernieuwbare energie. Een belangrijk argument om deze maatregelen centraal te stellen in dit onderzoek is dat we hiermee aansluiten bij de voornaamste woningverduurzamingsmaatregelen die op dit moment door het beleid worden gestimuleerd.
Beleidsmatig staan ze te boek als ‘spijtvrije maatregelen’5 (Integraal Nationaal Klimaat- en
Energieplan 2021-2030), maatregelen die voor energiebesparing zorgen, zich binnen redelijke termijn terugverdienen en die nu al genomen kunnen worden, los van de keuze voor
de warmtebron die in de toekomst in de wijkaanpak wordt gemaakt. Ander argument is
dat de meeste woningeigenaren deze maatregelen veelal zelfstandig kunnen oppakken.
Aanpak
De gerapporteerde cijfers in deze studie zijn gebaseerd op de survey ‘Verkenning Energie
Transitie’, in mei 2019 uitgezet in het liss-panel (zie verder methodologische verantwoording in bijlage A). Wat woningverduurzaming betreft, is hierin uitgebreid gevraagd
9
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naar het nemen van isolatiemaatregelen en het plaatsen van zonnepanelen, inclusief
belemmeringen en drijfveren. Zonnepanelen op een andere plek dan het dak van de eigen
woning zijn niet meegenomen, omdat specificatie hiervan in de vragenlijst te veel ruimte
zou vragen. Om de vraagstelling eenduidig te houden, is niet ingegaan op zonnepanelen
die eventueel aan een zonneboiler zijn gekoppeld.
Voor dit rapport maken we alleen gebruik van de antwoorden van bewoners van koopwoningen6 (n = 1626). Dat is inclusief woningeigenaren die een woongebouw delen met
andere kopers en/of huurders en onder een Vereniging van Eigenaren (VvE) vallen.7 Deze
zijn bij ingrijpende aanpassingen aan het gebouw veelal afhankelijk van besluitvorming
door de VvE en dus van de medewerking van medebewoners.8
Woningen in Nederland zijn voor 57% koopwoningen, maar deze worden niet allemaal
door de eigenaar zelf bewoond. De woningen die particuliere eigenaren verhuren, blijven
hier buiten beschouwing. We gaan hier uit van eigenaren die de woning zelf bewonen, aangeduid met de gangbare term ‘eigenaar-bewoners’. Ook woningcorporaties hebben als
institutioneel woningeigenaar een flinke rol in de woningverduurzaming, maar zowel corporaties als huurders blijven in dit rapport buiten beschouwing.
De gedragingen en intenties (hoofdstuk 2) en drijfveren en belemmeringen (hoofdstuk 3)
rond het verbeteren van de isolatie van de woning (na-isoleren) en het plaatsen van zonnepanelen zijn eerst middels univariate beschrijvende statistieken behandeld.
Vervolgens beschouwen we gedrag(sintenties) rond woningverduurzaming op een overkoepelend niveau, waarbij we naast isolatie en zonnepanelen ook de transitie naar
aardgasvrij wonen meenemen. Om inzicht te krijgen of er specifieke groepen van woningeigenaren zijn die minder goed lijken mee te komen in de opgave van woningverduurzaming, en waaraan beleid wellicht extra aandacht kan geven, bekijken we in hoeverre zich
subgroepen onderscheiden. Daartoe passen we een latente-klassenanalyse (lca) toe om
groepen woningeigenaren te identificeren die verschillen in hun denken en doen met
betrekking tot woonverduurzaming. We gebruiken distal outcomes als beschrijvende statistiek om de verdeling over groepen weer te geven. Voor nadere toelichting van gemaakt
keuzes en methodologie hierbij verwijzen we naar de methodologische verantwoording
(bijlage C).
Ten slotte gebruiken we een multinomiale logistische regressieanalyse om groepsverschillen te verklaren (voor nadere toelichting zie bijlage D).
1.4

Enkele relevante wetenschappelijke inzichten

Dat woningverduurzaming een bijdrage kan leveren aan het reduceren van fossiel brandstofgebruik en broeikasgasemissies en daarmee aan de doelen van het klimaatbeleid, wil
nog niet zeggen dat alle woningeigenaren dat ook willen en kunnen.
Wat betreft het willen verwijst de literatuur als belangrijkste onderliggende mechanisme
naar de attitude-behaviour gap. Bij allerlei vormen van gedrag, en zo ook bij woningverduurzaming, zien we dat milieuvriendelijke attituden en intenties niet automatisch leiden tot
milieuvriendelijk gedrag (Van den Broek 2015; Pelenur 2018). Er is veel literatuur beschik10
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baar over de rol van kennis en motivaties als drijfveren van gedrag. De motivatie om duurzaam gedrag te vertonen wordt (mede) beïnvloed door de self-efficacy, de perceptie van het
eigen kunnen om duurzaam gedrag te vertonen (Bandura 1977). Ook de perceptie dat collectieve actie daadwerkelijk bij kan dragen aan de uitkomst, namelijk het tegengaan van
klimaatverandering (outcome efficacy), speelt een rol bij de acceptatie van nieuwe duurzame
technieken (Huijts et al. 2012). Mensen moeten namelijk het vertrouwen hebben dat hun
actie bijdraagt aan het collectieve doel, maar ook het vertrouwen hebben dat de maatregel
in de praktijk doet wat men ervan verwacht (zoals energiebesparing, bijdragen aan het
wooncomfort, enz.). Belangrijke drijfveren van consumenten om energiebesparende maatregelen te nemen zijn dan ook verwachtingen over de uitkomsten ervan, zoals geldbesparing, een beter milieu, het verbeteren van comfort in huis of een combinatie hiervan
(Lindenberg en Steg 2007). Maar ook de (sociale) context is hierbij een sterk bepalende factor (bv. Steg 2008; Steg et al. 2015); mensen laten zich vaak onbewust beïnvloeden door
wat mensen in hun omgeving doen (Schultz et al. 2007; Langley et al. 2020).
Maar ook als men gemotiveerd is om maatregelen te nemen, gaat men lang niet altijd tot
actie over. Er zijn diverse obstakels in het omzetten van intenties naar daadwerkelijk handelen. Deels komen belemmeringen voort uit het eenvoudigweg niet kunnen handelen, wat
deels ligt in de persoonlijke hulpbronnen (bv. geld, tijd en sociaal netwerk) en vaardigheden (zoals informatieverwerking, digitale vaardigheden, netwerkvaardigheden) die
woningeigenaren c.q. het huishouden tot hun beschikking hebben. Maar ook in de context
van de woning (bv. monumentale woning) kunnen er praktische belemmeringen zijn om
voorgenomen gedrag daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Daarnaast zijn er economische
randvoorwaarden; zo bepaalt het aanbod van praktisch toepasbare oplossingen uit de
markt bijvoorbeeld welke keuzes men ten aanzien van de woning kan maken; de prijs van
isolatie/zonnepanelen in combinatie met de energieprijzen en de gerealiseerde hoeveelheid bespaarde/opgewerkte energie bepaalt hoe snel maatregelen terugverdiend kunnen
worden. In het geval mensen de benodigde hulpbronnen niet zelf of niet afdoende hebben,
is de beschikbaarheid van door de overheid gerealiseerde praktische en/of financiële
ondersteuning (bv. advisering, praktische ondersteuning, subsidie) medebepalend. De sturing die uitgaat vanuit lopend beleid is dus ook een relevante factor voor beslissingen van
woningeigenaren. Op de ervaren belemmeringen gaan we in hoofdstuk 3 nader in.
Ten slotte kijken we naar het daadwerkelijk doen, het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen aan de woning. Woningverduurzaming is een complex en vaak langdurig proces en
vraagt van woningeigenaren nogal wat management skills en overzicht (Galvin 2012).
Naast het in actie komen is het doorgaan en omgaan met tegenslag relevant bij dergelijke
complexe processen in het voorbereiden en uitvoeren van technische maatregelen. Deze
factor, het zogeheten ‘doenvermogen’ (wrr 2017) vergt behoorlijk wat van eigenaarbewoners bij woningverduurzaming (Weijnen et al. 2018). Vanuit het perspectief van de
woningeigenaar als consument worden allerlei tools ontwikkeld die intermediaire partijen
kunnen benutten om de woningeigenaar effectief en langdurig te kunnen begeleiden bij de
‘klantreis’ die ze maken tijdens zo’n proces van woningverduurzaming (De Wilde en
Spaargaren 2017).
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Er komt nogal wat specialistische kennis kijken bij woningverduurzaming. Vanuit het perspectief van de gemiddelde woningeigenaar bezien, kunnen ook woningisolatie en bijbehorende technieken, die vaak al langere tijd in zwang zijn, beschouwd worden als een
vorm van innovatie. In zijn zogeheten innovatieadoptietheorie onderscheidt Rogers (1995)
groepen van individuen die verschillend kijken naar nieuwe technologie en daardoor minder of meer geneigd zijn een innovatie te adopteren. Kennis, overtuiging, besluitvorming,
implementatie en bevestiging vormen onderliggende factoren, die elk beïnvloedbaar zijn,
verschillende gedragingen omvatten en in samenhang een zekere fasering in de adoptie
van vernieuwing vertegenwoordigen. Rogers onderscheidt daarbij vijf groepen9 die de
voorhoede, de volgende massa en de achterhoede in deze vernieuwing vertegenwoordigen. De vraag is of we in deze studie eenzelfde soort beweging zullen kunnen ontdekken in
de toepassing van na-isolatie en/of zonnepanelen.
1.5

Actueel beleid

In de basis schetst het Klimaatakkoord uit 2019 de aanpak van het huidige beleid rond
woningverduurzaming. In aanvulling daarop en in verbinding met het Europese beleid
werd in maart 2020 de langetermijn-renovatiestrategie voor Nederland gepubliceerd
(rvo 2020a). Uitgangspunten van dit beleid zijn betaalbaarheid en kostenneutraliteit.
Dat kan, als we de kosten […] laten dalen en met betere financiering ervoor zorgen dat voor
het overgrote deel van de bewoners de maandlasten van de lening die je aangaat voor de
verbouwing niet hoger zijn dan het voordeel dat je op de energierekening boekt. Waar dat
niet lukt, zullen we met gerichte ondersteuning moeten komen. (Klimaatberaad 2019: 15)
Het woningverduurzamingsbeleid in Nederland omvat een breed palet aan maatregelen,
vanwege verschillende schaalniveaus van uitvoering (nationaal, regionaal en gemeente) en
vanwege verschillende betrokken sectoren (particuliere woningen, huurwoningen en utiliteit), en vanwege differentiatie in aanpakken (wijkgerichte aanpak, fiscaal, innovatie &
opleiding). Een belangrijk deel van de energie-efficiëntiedoelstellingen moet worden gerealiseerd bij nieuwbouw, maar we benoemen hier alleen beleidsinstrumenten voor
bestaande woningen en maatregelen die direct aangrijpen op particuliere woningbezitters.
Het enige verplichtende instrument voor particuliere woningeigenaren tot op heden is het
verkrijgen van een definitief energielabel10 van de woning bij verkoop van de woning; zij
zijn verplicht dit over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Dit energielabel geeft de normering voor de energiedichtheid van woningen weer. Elke stap naar een volgend label (‘labelstap’ of ‘labelsprong’) betekent ongeveer 20% tot 25% minder energieverbruik. Een labelstap van G naar F is in absolute zin meer energiebesparend dan van B naar A (Mulder et al.
2013).
Daarnaast bestaan er fiscale instrumenten die aanzetten tot woningverduurzaming, waaronder de zogenoemde ‘energieschuif’ en de btw-teruggaaf bij de aanschaf van zonnepanelen. Door de energieschuif wordt de belasting op aardgas de komende jaren gaandeweg hoger en die op elektriciteit een kleine beetje lager; hiermee beogen beleidsmakers te
12
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bereiken dat men gaat investeren in energiebesparing en in alternatieven voor fossiele
energie.
Er zijn diverse financiële maatregelen die woningeigenaren zouden moeten helpen om
investeringen in woningverduurzaming mogelijk te maken. De financiering kan men bijvoorbeeld organiseren via een verruiming van de hypotheeknorm specifiek voor woningverbetering gericht op co2-emissiereductie. Verder kan men leningen verkrijgen via een
publiek warmtefonds (voorheen energiebespaarfonds) en via de energiebesparings- en
duurzaamheidsleningen die de financiële instellingen aanbieden. Ook zijn er subsidies die
woningeigenaren een kleine tegemoetkoming bieden in de kosten van woningverduurzaming, zoals de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (seeh), de Investeringssubsidie
Duurzame Energie (isde), de Regeling Reductie Energieverbruik (rre) en het verlaagde btwtarief voor woningverbetering. Tot slot noemen we nog de salderingsregeling, die voorlopig nog regelt dat door particulieren aan het elektriciteitsnet teruggeleverde zonnestroom gunstig wordt verrekend met afgenomen stroom. Deze regeling zal vanaf 2023
worden afgebouwd, omdat de terugverdientijd door lagere aanschafkosten steeds korter
wordt.
De benodigde eigen investering is voor een deel van de woningeigenaren echter niet haalbaar; enerzijds komt niet iedereen in aanmerking voor een extra hypotheek of heeft men
niet de middelen voor het dragen van de rentelast van een (extra) lening. Anderzijds kan
niet iedereen een investering voorfinancieren, met als gevolg dat ook subsidies voor veel
huiseigenaren niet binnen bereik liggen (Bos et al. 2020).
Een nieuw soort instrument is ten slotte de programmatische aanpak. In het programma
aardgasvrije wijken beogen gemeenten in proeftuinbuurten wijkaanpakken te ontwikkelen
om de beweging naar ‘van het gas af’ te versnellen. Daarbij staat een schaalsprong in
woningverduurzaming centraal. Zolang de regionale en gemeentelijke energiestrategieën
nog niet bekend zijn, is het onduidelijk wat deze wijkaanpakken precies gaan betekenen
voor woningeigenaren in de overige wijken en buurten in Nederland.
Door aanscherpingen van beleid vanwege prognoses door Planbureau voor de Leefomgeving (pbl 2020), vanwege de coronacrisis en onder druk van de Urgenda-uitspraak
(tk 2019/2020b) en van Europa (ec 2019, 2020), blijft het verduurzamingsbeleid continu in
ontwikkeling. Zo werd bijvoorbeeld een aanvullende subsidieregeling voor woningeigenaren geïntroduceerd (rre) en de bestaande seeh-regeling tijdelijk verruimd (Ollongren
2020). Met ingang van 2021 zijn diverse nieuwe regels gaan gelden, bijvoorbeeld de zogenoemde beng-normen voor nieuwbouwwoningen.11 De verwachting is dat dit zal zorgen
voor een bredere introductie van co2-arme en -vrije technieken die vervolgens ook toegepast kunnen worden bij bestaande gebouwen. Ook is de verwachting dat eisen aan de
energieprestatie van bouwdelen (zoals muren, daken en ramen) en van technische bouwsystemen (zoals verwarmingsinstallaties) zorgen voor verbetering van bestaande woningen op natuurlijke momenten, bijvoorbeeld bij verkoop en renovatie (rvo 2020a). Er zal
worden gewerkt met duurzaamheidsstandaarden per woningtype en met streefwaarden
voor de isolatiegraad. De verwachting is dat deze particuliere eigenaren zullen helpen
bij verbetering van hun woning en hen aldus laten bijdragen aan de gewenste co213
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emissiereductie. Een digitaal platform zou de processen in de bouw moeten vergemakkelijken en daarmee ook de processen die bij renovatie komen kijken (rvo 2020a).
Europees beleid
Het door de Europese Commissie onder leiding van Juncker (2014-2019) tot stand
gebrachte Europees wetgevingskader voor klimaat en energie is nog steeds het vigerende
kader (pbl 2020). Wel heeft de Europese Commissie bij het aantreden van voorzitter
Von der Leyen in december 2019 aangekondigd het ambitieniveau voor klimaat te willen
aanscherpen en dit in lijn te willen brengen met de afspraken in de overeenkomst van
Parijs. Dit is onderdeel van een veelomvattende Europese Green Deal waarmee de
Europese Commissie de Europese economie wil moderniseren. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is ‘energie-efficiëntie eerst’. Onder de Green Deal is een groot aantal energiegerelateerde initiatieven aangekondigd, waaronder strategieën voor een renovatiegolf in
de gebouwde omgeving. Met de renovatiegolf streeft de Europese Commissie ernaar meer
hernieuwbare energie toe te passen in de gebouwde omgeving.
Noten
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Deze afspraken werden gemaakt per sector: naast industrie, energiebedrijven, verkeer en vervoer en
landbouw wordt ook de gebouwde omgeving als ‘sector’ gezien. Onder gebouwde omgeving vallen
naast woningen ook gebouwen van dienstverlenende bedrijven en organisaties (bv. onderwijs, ziekenhuizen, kantoren, winkels), maar bijvoorbeeld ook straatverlichting (pbl 2020).
Finaal eindverbruik: energie verbruikt door eindverbruikers (industrie, gebouwde omgeving, landbouw
en mobiliteit).
Maatregelen in de sector gebouwde omgeving zijn gericht op het verduurzamen van het resterende
energieverbruik in woningen, bv. aardgasvrij bouwen/renoveren, eigen opwek en (via warmtebedrijven)
benutten van restwarmte, geothermie en aquathermie.
Zonnepanelen kunnen gekoppeld zijn aan een zonneboiler en aldus hernieuwbare warmte opwekken,
daar hebben we niet specifiek naar gevraagd.
Bij isolatie geldt als randvoorwaarde dat de maatregelen wel moeten passen bij het type woning en
ook in de toekomst toereikend moeten zijn voor gebruik van lagetemperatuur-verwarmingssystemen.
De bevraagde bewoner van een koopwoning is niet in alle gevallen de eigenaar zelf (bv. in geval van
inwonende volwassen kinderen, een (nieuwe) partner die geen mede-eigenaar is). Met het oog op de
leesbaarheid spreken we hier wel van woningeigenaren.
Bijna 1,2 miljoen koopwoningen vallen onder een van de 125.000 VvE’s. In ongeveer de helft van de
gevallen vallen er ook huurwoningen onder een VvE (cbs 2016).
In geval van gemengde bewoning door kopers en huurders (zgn. gespikkelde bouw) en dus een
gemengde VvE, is men ook afhankelijk van besluitvorming in de woningbouwcorporatie, waarbij een
70%-instemmingsrecht door huurders geldt.
De innovators en early adopters vormen een kleine voorhoede in een grotere beweging. Het gedrag dat
deze voorhoede laat zien, brengt vervolgens algauw de early majority in beweging. Deze drie groepen
samen vertegenwoordigen volgens Rogers ongeveer de helft van de populatie. De andere helft omvat
de late majority als grootste groep, die zonder overtuigingskracht en hulp niet snel zal volgen. Van de
achterblijvers, laggards, is het beeld dat ze zelfs met hulp nauwelijks in beweging zullen komen (Rogers
1995).
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Er is geen goed inzicht in hoe de energielabels verdeeld zijn, aangezien ongeveer de helft een definitief
label heeft. Naar schatting heeft 34% van de koopwoningen een ‘groen’ label (A, B) en 38% een ‘rood’
label (D, E, F, G); vooral in de particuliere huursector zou het rode label zijn oververtegenwoordigd
(rvo 2020b). Voor woningen met rode labels is energetische verduurzaming het meest nuttig vanuit
oogpunt van klimaat en warmtecomfort in de woning.
Het Bouwbesluit vereist dat nieuwbouwwoningen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen
voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (beng). Ook moet er een minimaal aandeel hernieuwbare
energie toegepast worden.
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Woningverduurzaming door eigenaar-bewoners

In dit hoofdstuk gaan we in op gedrag en gedragsintenties ten aanzien van woningverduurzaming. We kijken daarbij niet alleen naar wat eigenaar-bewoners al hebben gedaan aan
de woning, maar ook naar hun intentie om verduurzamingsmaatregelen te treffen. In
paragraaf 2.1 gaan we in op het verbeteren van de woningisolatie, in paragraaf 2.2 op het
(laten) plaatsen van zonnepanelen. In paragraaf 2.3 gaan we in op beide. We vervolgen met
bevindingen over informatie zoeken over woningverduurzaming (§ 2.4) en bundelen de
belangrijkste bevindingen in een kort resumé (§ 2.5).
2.1

Na-isolatie van woningen

Middels een vragenlijst is respondenten die een koopwoning bezitten gevraagd naar verbetermogelijkheden,1 de bereidheid (willen2) en het daadwerkelijk uitvoeren (doen3) van isolatiemaatregelen aan de vloer, spouwmuren of het dak van de bestaande woning.
Bij gebrek aan een goede indicator van de energie-efficiëntie van de woning, om het
gedrag en intenties ten aanzien van woningverduurzaming tegen af te zetten, gebruiken
we hier een proxy. Het energielabel is immers niet accuraat, aangezien de helft van de
woningen nog een voorlopig energielabel heeft, en aangezien de wel toegekende definitieve labels aan de andere helft van de woningen lang niet altijd de feitelijke energetische
kwaliteit van een woning weerspiegelt. Als proxy gebruiken we daarom een construct dat
op basis van bouwkarakteristieken, waaronder het (voorlopige of definitieve) energielabel,
bepaalt in hoeverre een woning in theorie meer of juist minder energie-efficiënt is. We
hanteren daarbij twee categorieën, namelijk onzuinige respectievelijk zuinige woningtypen. Minder energie-efficiënt en dus onzuinig zijn in principe de woningen die zijn
gebouwd vóór het jaar 2000, die een lager (C t/m G) energielabel4 hebben en die grondgebonden zijn (dus exclusief flat, appartement, etage-, boven- of benedenwoning5).
Zie tabel B.1 voor de verdelingen van (on)zuinige woningen op deze variabelen.
2.1.1 Isolatie verbeterd
Wat betreft het doen: een kwart van de huizenbezitters zegt de isolatie van de woning te
hebben verbeterd (figuur 2.1). Zo’n een vijfde deel (22%) antwoordt niet te hebben geïsoleerd omdat de isolatie van de woning al op orde was toen men de woning betrok. Grofweg de helft van de woningbezitters is nog niet in actie gekomen op dit punt (47%) of weet
niet (6%) of dat is gebeurd. Door de eigenaren van onzuinige woningtypen is vaker de
woningisolatie verbeterd dan door die van zuinige woningen (38% vs. 9%), zoals te verwachten, aangezien het effect van maatregelen in onzuinige woningen het grootst is.
Eveneens plausibel is dat de eigenaren van zuinige woningen vaker dan die van onzuinige
woningen aangeven dat de isolatie al goed is (40% vs. 7%). Gemiddeld 6% van de respondenten weet niet of de isolatie is verbeterd.6 De groep die nog geen isolatie heeft toe-
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gepast, is in beide gevallen ongeveer even groot (48% bij onzuinige vs. 45% bij zuinige
woningen).
Figuur 2.1
De meeste woningeigenaren hebben (nog) geen isolatiemaatregelen genomen in de huidige woning
Frequentie van isolatieadoptie in zuinige versus onzuinige woningen (in procenten, gewogen cijfers)a, b, c
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Stelling: Ik heb (mijn huishouden heeft) de woningisolatie verbeterd door het (laten) aanbrengen van
vloer-, spouwmuur- of dakisolatie.
Operationalisatie onzuinige woningen: selectie op grondgebonden, bouwjaar vóór 2000 en energielabel C t/m G).
Getoetst met chikwadraattoets; het verschil is significant bij p < 0,001.

Bron: scp (vet’19)

De bevinding dat bijna de helft van de woningeigenaren nog geen isolatiemaatregelen
heeft genomen, strookt met ander onderzoek (Groot en Ryszka 20197). Het feit dat dit percentage ook geldt voor onzuinige woningen geeft aan dat er nog een flink verbeterpotentieel is. Gedifferentieerd naar bouwperiode van de woning zegt 71% van de eigenaren van
de categorie woningen gebouwd vanaf 2000 dat de isolatie al goed is (figuur 2.2). Isolatie is
door relatief veel eigenaren (45%) toegepast in de oudste woningen (gebouwd voor 1975)
en door minder (16%) in de woningen uit de periode 1975-2000.
De bevindingen over het aandeel woningeigenaren dat wel heeft geïnvesteerd in isolatie
zijn lastig te vergelijken met de Woon-surveys, omdat daarin getrapt gevraagd wordt naar
bredere investeringen in de woning, waaronder energie-investeringen (in onze studie vragen we direct naar isolatiemaatregelen) en de vraag werd ingekaderd voor de afgelopen
17

woningverduurzaming door eigenaar-bewoners

vijf jaar (in onze studie is geen tijdsframe gegeven). Desondanks kunnen we stellen dat de
bevinding dat gemiddeld 25% van de eigenaren heeft geïsoleerd in lijn ligt met andere
bronnen. Op basis van de grootschalige WoON-studie 2012 werd gevonden dat 21% van de
eigenaren in de afgelopen vijf jaar investeerde in onder meer isolatie van de woning
(Tigchelaar en Leidelmeijer 2013).8 Recenter vond abf Research op basis van de Energiemodule uit de WoON-studie 2018 dat bijna een kwart van de woningeigenaren isolatie van
dak, vloer en/of muren heeft toegepast (abf 2019).9
Figuur 2.2
Eigenaren van de oudste woningen hebben vaker isolatiemaatregelen toegepast
Frequentie van isolatieadoptie naar bouwjaar van de woning (in procenten, gewogen cijfers)a, b
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Stelling: Ik heb (mijn huishouden heeft) de woningisolatie verbeterd door het (laten) aanbrengen van
vloer-, spouwmuur- of dakisolatie.
Getoetst met chikwadraattoets; het verschil is significant bij p < 0,001.

Bron: scp (vet’19)

Wat is er te zeggen over het soort van isolatie dat men toepaste? Van degenen die isolatiemaatregelen hebben getroffen (tabel 2.1) rapporteert ruim twee derde deel het dak te hebben geïsoleerd, ruim de helft de muren en de helft de vloeren. Dit beeld is vrijwel gelijk
voor de meer onzuinige en zuinige woningtypen. Wanneer we deze cijfers percenteren over
de hele groep woningeigenaren, dan is het aandeel eigenaren dat heeft geïnvesteerd in
isolatie van de vloer 14%, het dak 19% en muren 15%. Deze cijfers liggen net iets hoger dan
abf vond in 2018 (resp. 11%, 12% en 10%). Over spouwmuurisolatie wordt het vaakst
gezegd dat deze al goed is.
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We hebben ook gekeken naar tochtmaatregelen als meer laagdrempelige manier om de
energiezuinigheid van de woning te verbeteren. Maatregelen ter bestrijding van tocht in de
winter zijn door ruim een derde deel van de woningeigenaren genomen, zoals te verwachten vaker in onzuinige dan in zuinige woningen. Het nemen van isolatiemaatregelen hangt
significant samen met het nemen van maatregelen tegen tocht.10
Tabel 2.1
De eigenaar-bewoners die isoleerden hebben het vaakst het dak aangepakt
Frequentie van isolatieadoptie naar onderdelen van de woninga en van tochtmaatregelenb (in procenten,
ongewogen cijfers)
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Respondenten die aangaven de woningisolatie te hebben verbeterd (n = 441) kregen als vervolgvraag
voorgelegd: Kunt u aangeven wat u hebt (laten) verbeteren?
Alle woningeigenaren zijn bevraagd over het nemen van tochtmaatregelen.

Bron: scp (vet’19)

2.1.2 Kunnen en willen isoleren
Afhankelijk van het antwoord op de vraag of men de woningisolatie had verbeterd, kregen
respondenten vervolgens stellingen voorgelegd over verbetermogelijkheden (kunnen) en
het willen verbeteren van de isolatie van hun woning.
Aan degenen die aangaven dat de woning al (zeer) energiezuinig was toen men er kwam
wonen, is gevraagd of zij toch nog verbetermogelijkheden zien. Het betreft een relatief
kleine groep respondenten (n = 360), dus deze cijfers zijn puur indicatief (geen tabel).
Gemiddeld 19% van deze groep antwoordt positief, met een significant verschil tussen
eigenaren van onzuinige woningtypen (34%) en die van zuinige woningtypen (16%). Er
lijken dus logischerwijs iets meer verbetermogelijkheden te zijn in onzuinige woningtypen
dan in de zuinige woningtypen. Maar toch wordt door gemiddeld 19% van de eigenaren
na-isolatie van de woning alsnog nuttig gevonden, zelfs als de woning eerder werd beoordeeld als (zeer) energiezuinig.
Hoe groot is de bereidheid onder woningeigenaren om te verduurzamen door te isoleren?
In dit onderzoek is de vraag naar het willen na-isoleren aan een subpopulatie woningeigenaren voorgelegd, namelijk aan degenen die nog niet hebben na-geïsoleerd (of er niet
van op de hoogte zijn) en degenen die nog verbetermogelijkheden zien (n = 898). In deze
subgroep geeft 42% aan de isolatie te willen verbeteren; daarbij maakt het geen verschil of
ze een zuinig of onzuinig type woning hebben. Daar tegenover staat een relatief grote
groep (46%) die niet wil na-isoleren, ook ingeval ze een onzuinig woningtype bewonen.
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De overige 12% geeft aan hierover niet te kunnen beslissen. Bezien over de totale populatie
eigenaren van woningen die nog energiezuiniger kunnen, is de groep die niet bereid is tot
na-isolatie wellicht zelfs nog groter. Want de groep die de isolatie wel al deels verbeterde
(en deze vraag niet voorgelegd heeft gekregen), zal niet altijd bereid zijn dit opnieuw op te
pakken.
Met 46% is het aandeel woningeigenaren dat niet bereid is de isolatie te verbeteren opvallend groot, zeker vanuit het perspectief van de groep die een onzuinige woning heeft en
mogelijkheden ziet om de isolatie te verbeteren. Vanuit de bevinding in deze studie dat
bijna twee derde van de onzuinige woningtypen een (voorlopig) energielabel D t/m G heeft
(zie tabel B.1) is er hier in de meeste gevallen naar verwachting dus nog een flinke winst te
behalen. Volgens schattingen van rvo (2020b) zouden er nog extra maatregelen kunnen
worden genomen in 2,7 miljoen woningen met energielabel D of lager. Dit roept de vraag
op of er achter dit niet willen misschien een niet kunnen schuilgaat. In hoofdstuk 3 gaan we
uitgebreider in op barrières die huisbezitters rapporteren in relatie tot het al dan niet willen
verduurzamen.
Er is dus een flinke groep eigenaren met een onzuinige woning die, om wat voor redenen
dan ook, de isolatie niet wil verbeteren. Dit roept de vraag op of het hier specifieke groepen woningeigenaren of contexten betreft die specifieke belemmeringen meebrengen.
We relateerden de eigenaren van onzuinige en zuinige woningen aan enkel achterliggende
sociaal-demografische kenmerken (zie tabel B.2). Eigenaar-bewoners van onzuinige
woningen zijn in deze onderzoeksgroep gemiddeld significant ouder, lager opgeleid, niet
werkend of gepensioneerd. Ook kunnen ze minder gemakkelijk rondkomen, maar dit beeld
is scherper wanneer we het afzetten tegen het energielabel van de woning (figuur 2.3).
Deze kruistabel toont een samenhang tussen het moeilijk kunnen rondkomen en het vaker
wonen in een woning met een lager energielabel. Tegelijkertijd spelen hierbij ook andersoortige (persoons-/huishoudens-/omgevings)karakteristieken een rol (zie tabel B.2), dus
de financiële situatie vertelt niet het hele verhaal. En een dergelijke analyse leent zich niet
om een oorzakelijk verband te leggen, dus we kunnen niet zeggen dat het een de oorzaak
zou kunnen zijn van het ander. Wel is bekend dat lagere-inkomensgroepen vaker zeggen de
kosten van woningverduurzaming niet te kunnen betalen (Kullberg en Ras 2019).
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Figuur 2.3
Eigenaren die (zeer) moeilijk kunnen rondkomen, wonen vaker in onzuinige woningen
Frequentieverdeling van financieel rondkomen naar energielabel van de woning(in procenten, gewogen
cijfers)a, b
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Getoetst met chikwadraattoets; het verschil is significant bij p < 0,001.

Bron: scp (vet’19)

Dit is in lijn met eerdere bevindingen dat in onzuinige woningen gemiddeld genomen meer
lagere-inkomensgroepen wonen, maar ook meer ouderen en lager opgeleiden (Tigchelaar
en Leidelmeijer 2013; Kullberg en Ras 2019). Van ouderen is bijvoorbeeld bekend dat ze
minder geneigd of in staat zijn te investeren in de woning (zie o.a. Van Middelkoop 2014;
Schilder 2019; Bos et al. 2020), hogere-inkomensgroepen en groepen van middelbare leeftijd doen dit juist meer (abf 2019). Dit duidt erop dat financiële belemmeringen een
belangrijke rol spelen in het niet kunnen verduurzamen door een deel van de eigenaren
van onzuinige woningtypen. In hoofdstuk 3 gaan we in op empirische cijfers van ervaren
financiële belemmeringen en andere redenen om niet te isoleren. Geografisch gezien zijn
de onzuinige woningen in dit onderzoek gemiddeld vaker gesitueerd in relatief ruim opgezette woonmilieus (niet-stedelijke en weinig stedelijke postcodegebieden). In dergelijke
woonmilieus zijn meer vrijstaande woningen en meer oudere woningen te vinden, waarvan bekend is dat de verduurzaming meer kosten met zich mee zal brengen (Van Hoek en
Koning 2018).
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2.1.3 Diepe renovatie
Hoe hoger de isolatiegraad van de woning (of van de afzonderlijke onderdelen van de
woningschil: muren/gevels, beglazing, vloer en dak), des te beter zal de woning de warmte
in de winter vasthouden, en tevens in de zomer de hitte kunnen weren. Een diepgravende
empirische studie naar de energiebesparing in particuliere woningen in Nederland laat zien
dat in 78% van de gerenoveerde woningen één of twee energiebesparende maatregelen
zijn doorgevoerd; dit wordt gezien als bewijs dat er een gebrek is aan diepgaande renovatie
(Filippidou et al. 2019).
Cijfers van rvo zijn hier lastig mee te vergelijken, want zij benaderen energiebesparende
maatregelen breder; dit omvat bijvoorbeeld ook de keuze voor een hr-ketel of zonnepanelen. Volgens schattingen troffen in 2019 ruim 1,2 miljoen huishoudens één of meer energiebesparende maatregelen, waarvan 380.000 huishoudens twee of meer maatregelen; bij
63% ging het om het renoveren van koopwoningen (rvo 2020b).
We hebben respondenten gevraagd naar de toepassing van dak-, spouwmuur- of vloerisolatie, dus tellen isolatiemaatregelen hier op tot maximaal drie gerapporteerde maatregelen.11 Uit figuur 2.4 blijkt dat eigenaren van onzuinige woningtypen, waarvoor we op
grond van objectieve woningkenmerken verwachten dat ze het meest baat zullen hebben
bij isolatiemaatregelen, duidelijk vaker maatregelen hebben genomen en ook méér maatregelen hebben genomen (vergeleken met de totale populatie). In gemiddeld 22% van de
woningen zijn geen maatregelen zijn genomen, wat in lijn is met de zelfrapportage door de
respondenten dat deze woning al (zeer) energiezuinig was (zoals we ook eerder in figuur 2.1
al zagen).
Dit beeld, dat in het overgrote deel van de renovaties één of twee maatregelen worden
genomen, komt overeen met Filippidou et al. (2019). Ook in onzuinige woningen worden
dus in zeer beperkte mate drie maatregelen genomen, en dat betekent voor woningen uit
de laagste energieklassen dat een groen energielabel niet snel binnen bereik komt.
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Figuur 2.4
De eigenaren van onzuinige woningtypen hebben vaker en meer isolatiemaatregelen genomen in de huidige
woning
Frequentie van het genomen aantal maatregelen in zuinige versus onzuinige woningen (in procenten,
gewogen cijfers)a, b, c
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Getoetst met chikwadraattoets; het verschil is significant bij p < 0,001.
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Relateren we het toepassen van isolatiemaatregelen aan het energielabel van woningen,
dan zien we twee interessante zaken (figuur 2.5). Ten eerste laat de figuur een duidelijk
patroon zien, namelijk dat het aandeel woningeigenaren dat heeft geïsoleerd, oploopt
naarmate de woning onzuiniger is. Dit beeld gaat op voor de labels B tot en met F, maar
niet voor label G, dat staat voor de meest onzuinige woningen.12 Opvallend is dat het aandeel na-isolatie daar terug lijkt te zakken, terwijl juist in dit type woningen met isolatie een
flink voordeel te behalen is qua energiebesparing en warmtecomfort. Het achterblijven in
verduurzaming van G-label woningen past in het beeld dat in dit type woningen vooral
kwetsbare groepen leven, die nauwelijks aan woninginvesteringen toe komen.
Maar wanneer we specifiek kijken naar de bewonerskarakteristieken behorende bij labelG-woningen, dan komt daaruit toch een aanvullend beeld naar voren. We vinden dat in
label-G-woningen inderdaad relatief meer mensen wonen die lager opgeleid zijn en
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moeilijk kunnen rondkomen. Maar anderzijds wonen er ook relatief meer hogeropgeleiden, hogere-inkomensgroepen (tabel B.2)13 en mensen die gemakkelijk rond kunnen komen (figuur 2.3). Dit strookt met eerdere bevindingen (Kullberg en Ras 2019). Enkele
studies laten zien dat hoogopgeleiden in het algemeen meer geneigd zijn hun woning te
verduurzamen (Heiskanen en Matchoss 2017; Pelenur en Cruickshank 2012). De algemene
verwachting dat deze groepen sneller overgaan tot isoleren, gaat bij label-G-woningen
kennelijk niet op. De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk niet zozeer in het niet willen, als
wel in niet kunnen isoleren van deze woningen. Want bij de oudere gebouwen (vóór 1945
gebouwd) is isoleren tamelijk ingewikkeld vanwege bijvoorbeeld ontbrekende spouw; ook
hebben deze woningen vaker een monumentale status. En het optrekken van het energieniveau tot minimaal label C zal in dit type woningen een kostbare zaak zijn. Waarschijnlijk
speelt ook voor een meer bemiddelde groep eigenaren het kostenplaatje van isolatie een
rol.
Figuur 2.5
In de minst energie-efficiënte woningen blijft de isolatie door eigenaren achter
Frequentieverdeling van isolatieadoptie naar energielabel van de woning (n = 1547, in procenten, gewogen
cijfers)a, b
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Bron: scp (vet’19)

Ten tweede blijkt uit figuur 2.5 dat 14% van de label-A-woningen na-isolatie heeft ondergaan, wat atypisch lijkt voor dit energielabel. Dit duidt erop dat waarschijnlijk sprake is van
een labelsprong (verbeterd energielabel) naar label A dankzij na-isolatie en wellicht ook
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zonnepanelen. Dit past in het beeld dat er relatief veel label-A-woningen zijn met een definitief energielabel (rvo 2020b). Overigens zal ook voor een deel van de label-G-woningen
gelden dat er verduurzaming heeft plaatsgevonden en een labelsprong naar ten minste F is
gemaakt; dit verklaart wellicht het relatief grote aandeel eigenaren met label F dat zegt de
isolatie te hebben verbeterd en het relatief kleine aandeel bij label-G-woningen. Overigens
kan de situatie ook zijn dat verbeterde isolatie in theorie wel tot een labelsprong heeft
geleid, maar dat het energielabel daarop nog niet is aangepast.
2.2

Zonnepanelen op het dak

Het is niet duidelijk hoeveel woningen in Nederland zonnepanelen op het dak hebben liggen (rvo 2020b). Berekeningen op basis van opgewekte zonne-energie (uitgaande van een
gemiddeld aantal zonnepanelen per dak) hebben geleid tot de schatting dat er eind 2019
ongeveer één miljoen woningen zouden zijn met zonnepanelen (rvo 2020b).
Volgens zelfrapportage door eigenaar-bewoners in de vragenlijst liggen er bij gemiddeld
21% van de woningen zonnepanelen op het dak (niet in tabel). Hierbij blijkt het een significant verschil te zijn of een woning beschikt over een eigen dak. Want 24% van de eigenaren
van een woning met een eigen dak gaf aan zonnepanelen te hebben, tegenover 8% van de
woningen met een gedeeld dak (zoals in geval van flats, appartementen, boven- en
benedenwoningen). Ook naar bouwperiode lijkt er sprake van duidelijke verschillen (niet in
tabel): de meeste panelen liggen op de jongere woningen gebouwd na 2000 (28%), de
minste op de woning gebouwd voor 1975 (15%).
Voorgaande cijfers gaan over de status quo wat betreft zonnepanelen op koopwoningen.
Hieronder gaat we in op het in actie (willen) komen door eigenaren, door middel van het
aanschaffen en op het eigen dak leggen van zonnepanelen.
We vroegen respondenten in hoeverre ze zonnepanelen op de woning hebben geplaatst of
laten plaatsen.14 Een eventuele investering in zonnepanelen op daken van andere gebouwen15 is hier buiten beschouwing gebleven. We zoomen in op de populatie eigenaarbewoners die de beschikking hebben over een eigen dak en dus autonoom16 zijn in de
beslissing tot investeren in zonnepanelen.
Circa een kwart van de eigenaren van een woning met een eigen dak (22%) rapporteert
zonnepanelen op het dak te hebben gelegd (figuur 2.6). Volgens 2% was de woning al van
zonnepanelen voorzien door de vorige eigenaar. Kijken we naar de ouderdom van de
woningen, dan blijken zonnepanelen relatief iets vaker door de eigenaar aangebracht op
woningen gebouwd in de periode 1975-2000 (26%) en minder vaak op de oudere woningen (18%). We zagen in paragraaf 2.1 dat in oudere woningen juist vaker is geïnvesteerd in
isolatie, dus het is plausibel dat eigenaren dan minder budget overhouden voor zonnepanelen. Voor een deel van de woningen kan ook een verklaring zijn dat ze in een beschermd stads- of dorpszicht staan of monument zijn, en het vaak niet is toegestaan zonnepanelen op het dak te leggen. Een andere verklaring kan zijn dat naarmate men langer in
dezelfde woning woont (dit gaat het meest op voor ouderen), de kans kleiner wordt dat er
maatregelen worden genomen (Vringer et al. 2014).
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Figuur 2.6
Ruim een op de vijf woningeigenaren plaatste zonnepanelen op het dak
Frequenties van adoptie van zonnepanelen naar bouwperiode van de woning (in procenten, ongewogen
cijfers)a, b
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Getoetst met chikwadraattoets; het verschil is significant bij p < 0,001.
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Gemiddeld genomen heeft een kleine driekwart van alle woningeigenaren dus nog geen
zonnepanelen op het dak. Een zeer kleine groep respondenten weet niet of dat het geval is.
In hoeverre willen deze woningeigenaren dat alsnog doen? (Volgende cijfers staan niet in
een tabel.) Zo’n 11% zegt hierover niet degene in het huishouden te zijn die hierover kan
beslissen. Van degenen die nog geen zonnepanelen op het eigen dak hebben en daar wel
zelf over kunnen beslissen, heeft gemiddeld bijna de helft (45%) de intentie om zonnepanelen aan te schaffen. Opnieuw is het hebben van een eigen dak een factor van invloed:
de intentie is er bij 47% respectievelijk 38% (met resp. zonder eigen dak). De bouwperiode
van de woning is hier niet van invloed: ongeacht of eigenaren een relatief jonge of oude
woning hebben, bijna de helft van hen zou zonnepanelen willen aanschaffen. Hier lijkt
sprake van een fors verschil ten opzichte van de eerdere bevinding dat 18% van de
respondenten overweegt zonnepanelen te installeren binnen de komende drie jaar
(rvo 2020b: 8). Wellicht leidt het ontbreken van een duidelijk tijdsframe in de enquêtevraag tot een overschatting van de bereidheid van groepen woningeigenaren.
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2.3

Adoptie van isolatie en zonnepanelen

Wanneer we van alle respondenten in het onderzoek bovenstaande gegevens over willen en
doen bundelen, krijgen we inzicht in waar woningeigenaren qua gedrag en intentie staan in
de ‘adoptie’ van de verduurzamingsmaatregelen, in dit geval isolatie en zonnepanelen.
Vasseur en Kemp (2015) maakten een indeling van eigenaren op grond van hun handelen
bij de adoptie17 van zonnepanelen, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid
dat een woning al verduurzaamd is voordat men er komt wonen. Zij onderscheiden de respectievelijke groepen voluntary adopters, involuntary adopters, potential adopters en rejecters. Met
behulp van de beantwoording op eerdergenoemde stellingen (zie § 2.1) kunnen we
nagenoeg dezelfde indeling van woningeigenaren maken voor zowel isolatie als zonnepanelen (aangevuld met de categorie die er niet zelf over kan beslissen). Qua gedrag
onderscheiden we degenen die meebewegen en de maatregelen zelf hebben uitgevoerd
(‘zelf gedaan’) en degenen die – al dan niet bewust – een woning aankochten waar eerder
al maatregelen waren genomen (‘was al goed’). Deze groepen zijn equivalent aan de voluntary adopters respectievelijk involuntary adopters. Qua intenties onderscheiden we degenen
die positief (‘wil wel’) of negatief (‘wil niet’) staan tegenover het nemen van maatregelen;
deze groepen vertegenwoordigen de potential adopters en de rejecters. De verdeling van alle
woningeigenaren (dus ongeacht het type woning) over deze groepen is weergegeven in
figuur 2.7.
Kijken we naar isolatie, dan blijkt een kwart van de woningeigenaren de maatregel in enige
vorm al te hebben toepast. Voor zonnepanelen ligt dit aandeel wat lager (19%), maar vergeleken met het aandeel van 5% (in)voluntary adopters dat Vasseur en Kemp (2015) in 2011
vonden, lijkt het aandeel adopters flink groter. Hoewel het lastig is uit twee verschillende
cross-sectionele studies een conclusie te trekken over een trend in de tijd, lijkt het hier toch
aannemelijk dat de adoptersgroep in acht jaar tijd is gegroeid.
Er is nog steeds een aanzienlijke groep woningeigenaren die in theorie nog in beweging
kan komen, uitgaande van de groepen die wel en niet willen verduurzamen: dat geldt voor
bijna de helft van de woningeigenaren in geval van woningisolatie, en ruim driekwart in
geval van zonnepanelen. We zien bij beide maatregelen dat er nog een flinke groep
woningeigenaren is die wel wil verduurzamen (isolatie 23%, zonnepanelen 35%), maar ook
dat een even grote groep resteert die zegt niet in beweging te willen komen (26% bij isolatie en 35% bij zonnepanelen). Daarnaast zegt bijna één op de tien eigenaren niet zelf de
beslissing te kunnen nemen over zo’n investering. Dit duidt erop dat het proces van besluitvorming geen individuele aangelegenheid is, maar dat dit in het sociale systeem van een
huishouden of een VvE plaatsvindt.
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Figuur 2.7
Woningeigenaren in het adoptiespectrum: verduurzaming vraagt nog een flinke ontwikkeling
Verdeling van respondenten naar hun antwoorden op de vragen naar willen, kunnen en doen verduurzamen
(in procenten, gewogen cijfers)a
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Het spectrum in de adoptie van verduurzamingmaatregelen bestaat uit de categorieën: adopters hebben
zelf maatregelen genomen (gedaan) of hebben een woning die al verduurzaamd was (was al goed);
non-adopters hebben wel of niet de wil om te verduurzamen of beslissen daar niet zelfstandig over
(zie verdere toelichting tabel A.2).

Bron: scp (vet’19)

Voor zowel de groep die wel wil verduurzamen als de groep die het niet wil, is het relevant
om inzicht te hebben in hun drijfveren en eventuele door hen ervaren belemmeringen.
Mochten er barrières in het spel zijn, dan kan gericht het beschikbare beleidsinstrumentarium worden ingezet of nieuw instrumentarium worden ontworpen. In hoofdstuk 3 gaan we in op drijfveren en belemmeringen bij woningeigenaren, waarmee we zicht
krijgen op factoren die woningverduurzaming bevorderen dan wel hinderen.
Gemiddeld 13% van de woningeigenaren in dit onderzoek geeft aan in hun werk met het
thema duurzaamheid bezig te zijn. Risholt en Berker (2013) vonden dat mensen die geneigd
zijn voorop te lopen bij woningverduurzaming, vaker ook beroepsmatig relevante kennis
zouden hebben. We zien dat beeld ook in onze cijfers terug (figuur 2.8). We kruisten dit
kenmerk op het adoptiespectrum voor zonnepanelen en isolatie en vonden voor beide een
significante relatie. We zien dat degenen die professioneel betrokken zijn bij duurzaamheid
vaker zonnepanelen hebben aangeschaft en vaker de intentie hebben om te isoleren dan
de andere groepen. Dit duidt erop dat (beroepshalve) betrokkenheid bij duurzaamheid wel
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enige relatie heeft met gedragsintenties met betrekking tot woningverduurzaming. Opvallend hieraan is dat iemand die beroepsmatig met duurzaamheid bezig is niet per se meer
inzicht hoeft te hebben in verduurzaming van het energiesysteem, van woningen van particuliere eigenaren of duurzaam gedrag van huishoudens. Het thema duurzaamheid past
namelijk evengoed bij andere sectoren, zoals landbouw, mobiliteit en circulariteit of bij
andere typen gedrag, zoals voeding, kleding en autogebruik. Kennelijk gaat een professionele inzet voor duurzaamheid samen met een algemene duurzame houding.
Figuur 2.8
Meer woningverduurzaming bij woningeigenaren die geroepsmatig met duurzaamheid bezig zijn
Verdeling van respondenten met beroepsmatige betrokkenheid bij duurzaamheid, naar hun positie in het
adoptiespectrum (in procenten, gewogen cijfers)a, b
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Getoetst met chikwadraattoets; het verschil is significant bij p < 0,001.

Bron: scp (vet’19)

2.4

Informatie zoeken over woningverduurzaming

In deze paragraaf bieden we ter aanvulling nog enig inzicht in de behoefte aan informatie
over woningverduurzaming en het daadwerkelijk zoeken naar praktische informatie over
het energiezuinig(er) maken van de eigen woning door burgers.
Iets meer dan een derde van de woningeigenaren zegt praktische informatie te hebben
opgezocht. En 16% stelt dat het opzoeken van informatie op dit punt niet nodig was omdat
de woning al zeer energiezuinig was (energielabel A of hoger) toen men er ging wonen.
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Deze beide groepen vormen samengenomen de ene helft van de respondentengroep.
Van de andere helft zegt 42% geen informatie te hebben opgezocht en 7% weet het niet
(tabel 2.3).
Tabel 2.2
Vooral informatie opgezocht indien woningverduurzaming uitgevoerd of de intentie daartoe Frequentie van
informatie zoeken naar het adoptiespectrum (in procenten, gewogen cijfers)a, b
adoptiespectrum

isolatie
informatie opgezocht
ja
nee
niet nodig (woning
was al zeer
energiezuinig)
weet niet
zonnepanelen
informatie opgezocht
ja
nee
niet nodig (woning
was al zeer
energiezuinig)
weet niet
a
b

beslis ik
niet over

was al
goed

zelf
gedaan

wil wel

wil niet

totaal

9
46
3

14
16
69

68
27
1

44
46
5

19
68
6

35
42
16

42

1

4

5

7

7

12
43
14

6
25
66

57
23
14

43
38
15

23
56
15

35
42
16

32

4

5

4

6

7

Stelling: Ik of iemand in mijn huishouden heeft praktische informatie opgezocht over het (nog)
energiezuiniger maken van mijn woning.
Getoetst met chikwadraattoets op verschillen in informatiezoekgedrag tussen de groepen in het
adoptiespectrum ten opzichte van de gemiddelde score; zowel voor isolatie als zonnepanelen zijn de
verschillen significant (p < 0,001).

Bron: scp (vet’19)

Informatie is vooral opgezocht door woningeigenaren die hebben geïnvesteerd in woningverduurzaming door isolatie of zonnepanelen (68% resp. 57%) of de intentie daartoe hebben (beide ca 43%). Van degenen die zeggen geen intentie te hebben de woning te verduurzamen, heeft 19% informatie opgezocht over isolatie en 23% over zonnepanelen. Dit
suggereert dat informatie wel degelijk een rol speelt bij motivatie tot c.q. besluitvorming
over woningverduurzaming. De bevinding dat lang niet iedere woningeigenaar die de
woning heeft verduurzaamd daarover informatie heeft opgezocht, kan wellicht verklaard
worden doordat veel informatie ook (ongevraagd) wordt aangereikt door partijen zoals
Vereniging Eigen Huis en door commerciële partijen zoals aannemers. Ook kan het zijn dat
de verduurzaming is uitbesteed of door een collectief van buren of buurtgenoten is opge30
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pakt, waardoor niet iedere eigenaar zich in technische en/of financiële zaken hoeft te verdiepen.
We bekeken ook in hoeverre er een informatiebehoefte bij woningeigenaren bestaat. Ruim
een kwart van de respondenten (28%) geeft aan behoefte te hebben aan informatie over
woningverduurzaming (niet in tabel). We zien daarbij enkele significante verschillen in de
groepen naar hun positie in het adoptiespectrum. Bij de groep met de intentie om te gaan
isoleren is deze informatiebehoefte groter dan gemiddeld, terwijl deze bij de groep die niet
wil isoleren kleiner is (51% vs. 13%). Ook in geval van zonnepanelen ligt de informatiebehoefte bij de groepen die wel zonnepanelen wil beduidend hoger dan bij de groep die ze
niet wil (45% vs. 12%). Toch is er ook bij de groepen die al hebben geïnvesteerd in een van
beide vormen van woningverduurzaming nog een aanzienlijke informatiebehoefte (29% en
30%). Opmerkelijk is dat de informatiebehoefte relatief groter is dan gemiddeld in de
groep die al informatie over het onderwerp heeft opgezocht (39%) en kleiner in de groep
die dat nog niet heeft gedaan (24%). Dit kan erop duiden dat woningverduurzaming om
complexe materie gaat, waarbij nieuwe informatie vaak ook weer nieuwe vragen oproept.
Tabel 2.3
Grootste informatiebehoefte bij intentie tot woningverduurzaming en indien informatie opgezocht
Frequentie van informatiebehoefte naar het adoptiespectrum en informatiezoekgedrag (in procenten,
gewogen cijfers)a, b

adoptiespectrum

wel informatiebehoefte bij
isolatieadoptie
(n = 1626)

wel informatiebehoefte
zonnepanelenadoptie
(n = 1626)

beslis ik niet over
was al goed
zelf gedaan
wil wel
wil niet
gemiddeld

21
20
29
51
13
28

21
6
30
45
12
28

a
b

informatie
opgezocht

wel informatiebehoefte
(n = 1626)

weet niet
was al goed
ja
nee

15
19
39
24

totaal

28

Vraag: Heeft u behoefte aan informatie over woningverduurzaming?
Getoetst met chikwadraattoets op verschillen in informatiebehoefte tussen de groepen in het
adoptiespectrum en naar informatiebehoefte ten opzichte van de gemiddelde score. Zowel voor
isolatie, zonnepanelen als voor informatiebehoefte zijn de verschillen significant (p < 0,001).

Bron: scp (vet’19)

Wanneer we dieper graven in het type informatie waaraan mensen behoefte zeggen te
hebben, zien we dat de financiële kant van verduurzaming belangrijk wordt gevonden
(genoemde cijfers staan niet in tabel). De meerderheid van de mensen die aangaf een
informatiebehoefte te hebben, had behoefte aan informatie over de kosten en baten (74%)
en de subsidiemogelijkheden (64%). Eveneens twee derde deel wilde meer weten over de
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voor- en nadelen van verschillende oplossingen voor de eigen woning. Hoezeer daarmee
wordt geworsteld, blijkt uit het feit dat de meeste toelichtingen gaan over ontbrekende of
tegenstrijdige informatie. Zo luidt de opmerking van een van de respondenten: ‘Hoor
iedereen wat anders adviseren, niemand garandeert iets – risico op verkeerde keuze is me
te hoog.’ Meer dan de helft van de informatiezoekenden wil meer weten over de plannen
van de gemeente (59%) of over de prioritering van maatregelen (56%): welke kunnen het
best nu al worden gedaan en welke kunnen beter wachten. Iets minder dan de helft wil
informatie over waar men praktisch advies kan krijgen (45%). Een relatief kleine groep is
op zoek naar voorbeeldwoningen die al verduurzaamd zijn (19%). Een deel van deze bevindingen over informatiebehoefte was eerder al, in meer globale termen, gerapporteerd
door Scholte et al. 2020.
2.5

Resumé

Isolatie dient om de woning energiezuiniger te maken, zonnepanelen om meer hernieuwbare energie te produceren. Dit hoofdstuk geeft een beeld van het vorderen van de
woningverduurzaming. Ongeveer een op de vier eigenaren heeft geïnvesteerd in isolatie
van de woning en een op de vijf in zonnepanelen. Een deel van de woningen was al goed
geïsoleerd en/of had al zonnepanelen, maar het algemene beeld is dat veel woningen nog
niet zijn aangepakt: bijna de helft van de huiseigenaren zegt niet te hebben na-geïsoleerd
en dat is ongeacht of het een zuinig of onzuinig woningtype betreft. Natuurlijk ligt het wat
genuanceerder, want in onzuinige woningtypen hebben meer eigenaren geïsoleerd (ruim
één op de drie) en in woningen van vóór 1975 zijn dat er nog meer (gaat richting één op de
twee). Qua type isolatie lijkt isolatie van het dak wat gewilder dan van de vloer of van de
spouwmuren. De oplopende tendens van meer eigenaren die isoleerden naarmate de
woning volgens het energielabel onzuiniger is, stagneert bij het laagste energielabel: de
eigenaren van label-G-woningen lijken wat achter te blijven. Dit kan te maken hebben met
het minder gemakkelijk kunnen verduurzamen, want eigenaren van onzuinige woningen
blijken gemiddeld genomen ouder, lager opgeleid, vaker gepensioneerd of niet werkend te
zijn en minder gemakkelijk te kunnen rondkomen, vergeleken met eigenaren van zuinige
woningen.
Het hoge percentage respondenten in energie-onzuinige woningtypen dat nog geen isolatiemaatregelen heeft genomen, geeft aan dat er nog een flink verbeterpotentieel is.
Zelfs als men initieel aangeeft niet te hebben geïsoleerd omdat de woning al zeer energiezuinig is, ziet gemiddeld één op de vijf eigenaren nog mogelijkheden om de isolatie te verbeteren. Het aandeel dat nog verbetermogelijkheden ziet in een onzuinige woningtype is
met één op de drie eigenaren opvallend klein, temeer daar driekwart van deze woningen
een (voorlopig) energielabel D t/m G heeft en hier in de meeste gevallen nog een flinke
winst te behalen valt.
Van de eigenaar-bewoners die beschikken over een woning met een eigen dak heeft een
kwart geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak, maar driekwart dus nog niet. Op een frac-
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tie van de woningen lagen al zonnepanelen en dan vooral op jongere woningen. De helft
van de eigenaren met een eigen dak is bereid om zonnepanelen aan te schaffen.
Al met al is er nog een aanzienlijke groep woningeigenaren die in beweging kan komen:
ruim de helft van alle woningeigenaren in geval van woningisolatie, en zo’n driekwart in
geval van zonnepanelen. Bijna de helft daarvan is bereid om te verduurzamen, maar ruim
de helft zegt dit niet te willen. Hier zouden redenen kunnen spelen die maken dat eigenaren woningverduurzaming niet willen en/of kunnen oppakken.
Ruim een op de drie woningeigenaren heeft informatie over woningverduurzaming opgezocht, degenen die maatregelen hebben uitgevoerd of het van plan zijn duidelijk het
meest. Dit schept het beeld dat informatie wel degelijk een rol speelt bij motivatie tot c.q.
besluitvorming over woningverduurzaming. Ruim een kwart van de respondenten geeft
aan behoefte te hebben aan informatie over woningverduurzaming; deze behoefte is het
grootst bij degenen die de intentie hebben te verduurzamen. Men is in meerderheid vooral
op zoek naar informatie over de kosten en baten van maatregelen en over de voor- en
nadelen van oplossingen voor de eigen woning.
Noten
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11

12
13
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Zijn er volgens u nog mogelijkheden om de isolatie van uw woning verder te verbeteren?
[indien verbetermogelijkheden] Zou u de woningisolatie willen verbeteren?
Stelling: Ik heb (mijn huishouden heeft) de woningisolatie verbeterd door het (laten) aanbrengen van
vloer-, spouwmuur- of dakisolatie.
De informatie over het energielabel van de woningen komt uit de basisregistratie gebouwen (bag) van
1 januari 2019; wij weten niet welke woning een definitief of een voorlopig energielabel heeft.
Theoretisch gezien zijn deze relatief meer energie-efficiënt vanwege het gemiddeld groter aantal aangrenzende woningen.
Mogelijk bestaat deze groep deels uit inwonende jongvolwassenen, andere inwonenden of medeeigenaren die de vragenlijst hebben ingevuld zonder veel zicht te hebben op de technische staat van de
woning.
Gebaseerd op Woningmarktmodule WoON 2018.
De WoOnstudies omvatten circa 65.000 respondenten. Aan de Energiemodule in aanvulling op het
WoonOnderzoek Nederland (WoON) deden in 2012 circa 4800 respondenten mee en in 2018 circa
4500 respondenten.
Dit percentage is berekend op basis van alle woningeigenaren, inclusief respondenten die ‘weigerden’
om antwoord te geven op de vraag.
De samenhang tussen de antwoorden over isolatie en tochtmaatregelen is 0,36. Bekijken we alleen de
ja/nee-antwoorden, dan is de correlatie sterker (0,56).
We hebben niet gevraagd of men isolatieglas heeft genomen. Wanneer isolatie in een totaalpakket van
vier maatregelen (isolatie van dak, vloer, gevel en beglazing) wordt toegepast, voldoet de woning aan
de eisen die gelden voor een ‘bijna energie neutraal gebouw’ (beng). Deze zogenoemde beng-norm in
het Bouwbesluit geldt met ingang van 2021 voor de energieprestatie voor alle nieuwbouw (rvowebsite).
Een label-G-woning kan (deels) verduurzaamd zijn, maar nog steeds een voorlopig G-label dragen.
Voor de helft van de woning geldt dat er nog geen definitief energielabel beschikbaar is.
Het aandeel woningen met definitief energielabel G wordt geschat op 8% in 2019 (rvo 2020b). Hiertegen afgezet lijken in onze onderzoeksgroep bewoners van label-G-woningen (14%) oververtegen-
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woordigd. Dit hangt, ondanks weging, wellicht samen met een oververtegenwoordiging van hogeropgeleiden in de respondentgroep (zie tabel A.1).
Plaatsing van zonnepanelen op een eigen schuur is buiten beschouwing gebleven.
Dat zouden kunnen zijn: het dak van eigen schuren of stallen, maar ook daken van bedrijfsgebouwen of
maatschappelijke gebouwen, zoals buurthuizen of scholen, die vaak in coöperatief verband worden
benut.
Autonoom is hier uitgezonderd de situatie dat de woning een monument is en/of onder beschermd
dorps- of stadsgezicht valt; hier hebben we geen zicht op.
Adoptie van een technologie is een veelgebruikte term uit de innovatieadoptietheorie van Rogers
(1995). De beroemde classificatie van groepen volgens deze adoptiecurve kon hier niet worden toegepast, omdat daarin niet de situatie past van ‘niet-adoptie’, ingeval er in de bestaande situatie al
zonnepanelen aanwezig waren.
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3

Bevorderende en belemmerende factoren bij
woningverduurzaming

In dit hoofdstuk zoomen we in op de drijfveren van woningeigenaren om te verduurzamen
en mogelijke barrières die men ervaart. Deze kunnen bevorderend c.q. belemmerend werken bij de opgave om de woning te verduurzamen. Drijfveren verwijzen naar individuele
factoren die van invloed zijn op gedrag, waaronder voorkeuren, attitudes, percepties en
normen, en ze kunnen algemeen en specifiek van aard zijn. Aan algemene drijfveren die
van invloed zijn op meerdere gedragingen, zoals milieubesef, gaan we hier voorbij. Want in
het algemeen blijkt dat besef van milieuproblematiek maar ten dele voorspellend is voor
daadwerkelijk milieuvriendelijk gedrag (o.a. Frederiks et al. 2015; Kollmuss en Agyeman
2002). Hier ligt de uitgebreid beschreven attitude-behavior gap aan ten grondslag (zie bv.
Peattie 2001). Het is immers geen vanzelfsprekendheid dat motivatie en een positieve houding ten aanzien van duurzaamheid altijd zullen leiden tot duurzaam gedrag. Of mensen
ook daadwerkelijk duurzaam gedrag kunnen vertonen, wordt namelijk in belangrijke mate
bepaald door de middelen die zij tot hun beschikking hebben: 1) informatie, 2) tijd,
3) kennis, 4) vaardigheden en 5) financiële middelen. In een situatie waarin mensen de
motivatie hebben om zich duurzaam te gedragen en zij onbeperkt over deze middelen
beschikken, is er in principe weinig wat het omzetten van de attitude in duurzaam gedrag
in de weg staat.
Deze kloof tussen algemeen milieubesef en gedrag zien we ook terug bij duurzaamheidsinvesteringen in woningen: deze blijken vooral praktisch gemotiveerd te zijn; nog geen
10% doet dit primair voor het milieu (Kullberg en Ras 2019). Wellicht neemt deze drijfveer
in de loop der tijd, naarmate milieu- en klimaateffecten van menselijk gedrag meer zichtbaar en voelbaar worden, in belang toe. In dit onderzoek vroegen we respondenten naar
specifieke drijfveren voor concrete gedragingen en verbreedden hierbij het milieubesef
naar het besef van de invloed van gedrag op milieu én klimaat. We onderscheidden daarbij
enerzijds attitudes ten opzichte van het isoleren van de woning en anderzijds ten opzichte
van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de eigen woning.
3.1

Wetenschappelijke kennis over drijfveren en belemmeringen

Sinds de jaren negentig is uitgebreid onderzoek gedaan naar specifieke drijfveren en ervaren belemmeringen van bewoners in de context van woningverduurzaming. Drijfveren van
burgers om energiebesparende maatregelen te nemen zijn verwachtingen over geldbesparing, verbetering van comfort in huis, een beter milieu of een combinatie hiervan (o.a.
Lindenberg en Steg 2007; Tigchelaar en Leidelmeijer 2013). Bij de overwegingen om te gaan
isoleren spelen financiële overwegingen een belangrijke rol, zoals de terugverdientijd van
de investering en de verwachte waardevermeerdering van de woning. Toch zijn er ook nietfinanciële argumenten zoals de verwachte verbeteringen van het warmtecomfort en het
tegengaan van tocht- en condensatieproblemen (Wilson et al. 2015). Milieuoverwegingen
35

bevorderende en belemmerende factoren bij
woningverduurzaming

komen, na financiële en comfortredenen, naar voren als een belangrijke drijfveer voor
isolatie c.q. energie-efficiënt gedrag (bv. Caird et al. 2008; abf 2019). Uit de drijfveren valt
te leren waar aanknopingspunten zitten voor beleidsopties.
De ervaren belemmeringen geven zicht op behoeften die er leven en welke beleidsmaatregelen of randvoorwaarden nodig zijn om die belemmeringen weg te nemen. Bij barrières
voor energie-efficiëntiemaatregelen zien we zowel in de economische als psychologische
literatuur het onderscheid tussen financiële en andersoortige redenen terug. Geen geld
hebben voor de investering ligt voor de hand als belangrijke financiële hindernis om maatregelen te treffen, maar ook onzekerheid of de investering zich zal terugverdienen en een
aversie tegen lenen werken belemmerend (Wilson et al. 2015; Friege en Chappin 2014).
Andersoortige barrières liggen op het vlak van informatie (gebrekkige informatie over
maatregelen, weinig inzicht in energiekosten, onzekerheid over betrouwbaarheid leverancier en kostenbesparing) en besluitvorming (lastige, complexe en onomkeerbare beslissingen, opzien tegen ‘gedoe’) (o.a. Ebrahimigharehbaghi et al. 2019). Gedragsmatige mechanismen dragen bij aan de zogenoemde energie-efficiency gap, zoals de neiging van mensen
om acties vooruit te schuiven, om naar simpele oplossingen te grijpen waarbij men zich
goed voelt (bv. vasthouden aan gewoontegedrag, nabootsgedrag) en om gevolgen van
gedrag in de verre toekomst te onderschatten (Hafner et al. 2019).
Een ander type gedrag c.q. besluitvorming heeft betrekking op de adoptie van ‘nieuwe’
energietechnologie. Diverse reviews geven zicht op de redenen waarom mensen al dan
niet voor een nieuwe technologie kiezen (Murto 2019; Ameli en Brandt 2015; Kastner en
Stern 2015; Dato 2018). Er leven bij bewoners zowel positieve als negatieve attitudes in
relatie tot de adoptie van hernieuwbare-energiesystemen. Deze kunnen worden gecategoriseerd naar de thema’s financiën, milieu, leveringszekerheid, vertrouwen en onzekerheid
en tenslotte ongemak en impact op het wonen (Balcombe et al. 2013). Dergelijke attitudes
zien we ook terug bij woningeigenaren in het denken over de omslag naar aardgasvrij
wonen; zo vinden zij het lastig een alternatieve technologie te kiezen en hebben ze ook
weinig vertrouwen in beschikbare alternatieven (Scholte et al. 2020).
3.2

Aanpak

Om zicht te krijgen op factoren die woningverduurzaming bevorderen of belemmeren,
hebben we in de vragenlijst per type maatregel en per situatie voor adoptiestatus (hiervoor
gepresenteerd in § 2.3) een serie voorgestructureerde antwoorden voorgelegd met een
open antwoordoptie ‘anders namelijk’.1 Woningeigenaren is gevraagd naar redenen die
hen er (vooralsnog) van weerhouden om de woningverduurzaming aan te pakken. Maar
ook naar de drijfveren van hen die al maatregelen hebben genomen of die zeggen dit nog
te willen gaan doen. De routing in de vragenlijst zorgde ervoor dat de woningeigenaren die
de maatregel al dan niet hebben genomen of willen nemen (gelabeld als de clusters ‘heeft
geïsoleerd/zonnepanelen’, ‘wil isoleren/zonnepanelen’, ‘wil niet’ en ‘wil nog niet’)2 zijn
bevraagd over drijfveren c.q. belemmeringen. Dit levert acht subgroepen in de populatie
en bijbehorende argumenten op. Men werd gevraagd naar de belangrijkste redenen, maar
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niet gedwongen om een keus te maken uit de aangereikte antwoorden. Men mocht dus
steeds meerdere redenen aanvinken, maar bij twee of meer redenen werd gevraagd welke
de belangrijkste was. We rapporteren in dit hoofdstuk de reden die de respondent als enige
of als belangrijkste aanmerkte, dus één reden per persoon.
We publiceerden eerder alle door respondenten genoemde redenen (Steenbekkers et al.
2021) en hebben deze op een rijtje gezet in tabel B.3. Waar deze analyse andere uitkomsten
laat zien, vermelden we dit in de tekst.
We beschrijven hier eerst nog de antwoordopties die we de respondenten aanreikten en
die bevorderende en belemmerende factoren vertegenwoordigen.
De milieuattitude is alleen als drijfveer meegenomen (‘goed voor milieu en klimaat’). Hulpbronnen zoals tijd, geld, moeite, kennis, vaardigheden zijn factoren die zowel een belemmering als drijfveer voor woningverduurzaming kunnen zijn.
De betaalbaarheid van woningverduurzaming is in het maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke debat al enige tijd prominent aanwezig. Het financiële argument is als
bevorderende factor opgenomen in twee stellingen over de investering (‘goede investering
(meer rendement dan spaarrekening)’ en over de baten (‘besparen op energierekening’).
Als belemmeringen zijn financiële overwegingen in twee items voorgelegd, namelijk rond
verwachtingen over de kosten (‘zullen te hoog zijn’) en de verwachte baten van de investering (‘levert me niet genoeg op’). Vanuit de beleving van consumenten zijn naast financiën
ook andere hulpbronnen relevant, voornamelijk in de sfeer van belemmeringen. Dit is
meegenomen in de volgende items over tijd (‘kost me veel tijd om te regelen’ en ‘nog niet
in verdiept’), over kennis/vaardigheden (‘ingewikkeld om te regelen’). Een item op het
grensvlak van financiën en onzekerheid/vertrouwen is verwoord als ‘de verwachting dat
oplossingen in de toekomst goedkoper en/of beter zullen worden’. Andere items rond
onzekerheid die eveneens belemmerend kunnen werken, zijn gerelateerd aan de wooncontext, enerzijds in de persoonlijke sfeer (‘weet niet hoelang ik nog in deze woning woon’)
en/of institutionele sfeer (‘verwacht dat niet iedereen in mijn woongebouw wil meewerken’).
Omdat we in dit onderzoek woningverduurzaming benaderen vanuit sociaalpsychologisch
perspectief, hebben we tot slot enkele argumenten uit de sociale context toegevoegd. Vanuit de innovatieadoptietheorie (Rogers 1995; Nygrén et al. 2015) weten we dat een kleine
groep de neiging heeft voorop te lopen, een grote groep vanzelf volgt en ten slotte een
kleinere groep de neiging heeft achter te blijven. Via een aantal items hebben we dit fenomeen in argumenten proberen te vangen, met als drijfveren ‘ik wil graag vooroplopen’, ‘ik
ben enthousiast door ervaringen van anderen’, en als belemmeringen ‘ik wil eerst zien hoe
het bij anderen werkt’ en ‘ik heb me er nog niet in verdiept’. Het argument dat men zich
nog niet in woningverduurzaming verdiept heeft, heeft klaarblijkelijk verschillende kanten;
het kan te maken hebben met tijdgebrek, met gebrek aan kennis en vaardigheden, maar
ook met de neiging om af te wachten.
Feitelijk gaat het in dit hoofdstuk om kwalitatieve informatie die we op een kwantitatieve
manier benaderen. Om recht te doen aan het kwalitatieve karakter, en ook argumenten
mee te nemen die aanvullend zijn op de aangereikte argumenten, is in de vragenlijst aan
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elke reeks drijfveren en belemmeringen de open antwoordcategorie ‘anders’ toegevoegd,
wat ruimte bood om in eigen bewoordingen eigen argumenten aan te dragen. Deze zullen
we dan ook expliciet behandelen.
3.3

Drijfveren voor na-isolatie

Aan degenen die aangaven de woningisolatie te hebben verbeterd en aan de woningeigenaren die zeggen dat nog te willen doen is gevraagd wat hun drijfveren toen waren c.q.
nu zijn. We bespreken alleen de redenen die voor elk van de woningeigenaren de belangrijkste is (geweest). In tabel B.3 staan alle afzonderlijke redenen vermeld en de frequentieverdeling waarmee deze werden aangevinkt. We beschrijven hieronder alleen de belangrijkste argumenten, eerst van beide groepen afzonderlijk en daarna vergelijken we de
groepen onderling.
Van degenen die de isolatie al hebben verbeterd noemde ongeveer een op de drie woningeigenaren als belangrijkste beweegreden (zie figuur 3.1) de besparing op de energierekening (36%) of het warmtecomfort (33%) of het aan comfort gerelateerde tocht (9%).
De groep die het milieu (13%) als belangrijkste reden aanvoert, is aanzienlijk kleiner. Dat
verschil zien we ook als we kijken naar de frequentieverdeling van alle afzonderlijk
genoemde redenen: 71% vinkt kostenbesparing aan, 63% warmtecomfort en 40% het
milieuargument (zie bijlage B.3; reeds gepubliceerd in Steenbekkers et al. 2021). Dit beeld
strookt met eerdere bevindingen (Van Raaij en Verhallen 1986; Tigchelaar en Leidelmeijer
2013: 116; Zundel en Stieß 2011). Klöckner en Nayum (2016) vonden als belangrijkste drijfveren voor isolatie (in de fase dat men nog niet voor een concrete beslissing staat) de verwachtingen van een verbetering in comfort en woonomstandigheden en een reductie van
energiekosten. Onder de woonomstandigheden valt de kwaliteit van het binnenmilieu,
waaronder alle overige genoemde redenen die in onze vragenlijst apart benoemd zijn
(vocht of schimmel, geluid).
De open vragen boden ruimte voor eigen argumenten (benut door 37 respondenten uit
429). Bijna de helft meldt dat isolatiemaatregelen werden meegenomen bij een reguliere
verbouwing, uitbreiding van de woning of het oplossen van een specifiek bouwkundig probleem. De belangrijke rol van verbouwingen vinden we ook terug in de literatuur
(Schalkwijk 2018). Een verbouwing is misschien een aanleiding om meteen ook te isoleren,
maar het kan evengoed dat men bewust kiest voor een praktische aanpak door het combineren van doelen (Zundel en Stieß 2011). Het warmtecomfort-argument, dat ook als voorgestructureerd antwoord vaak werd benut, wordt door tien respondenten nog eens extra
aangezet, waarbij men driemaal expliciet het voordeel van een aangenamere vloer noemt.
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Figuur 3.1
Milieuargument bij isolatie ondergeschikt aan kostenargumenten
Frequenties belangrijkste drijfveera bij het kiezen voor verbetering van de woningisolatieb (in procenten,
gewogen cijfers)
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Stellingen: Om te besparen op mijn energierekening; Om mijn woning beter warm te kunnen krijgen in
de winter; Het is goed voor milieu en klimaat; Om koude tocht te verminderen; andere redenen; Om
vocht en schimmelproblemen te verminderen; Om geluidshinder te verminderen; Ben enthousiast door
ervaring van anderen; Ik wil hier graag in voorop lopen.
Voorgelegd aan subgroepen die positief reageerden op de stelling ‘Ik heb (mijn huishouden heeft) de
woningisolatie verbeterd door het (laten) aanbrengen van vloer-, spouwmuur- of dakisolatie’ of op de
vraag ‘Zou u de woningisolatie willen verbeteren?’

Bron: scp (vet’19)

Wat zijn de argumenten in de groep die de isolatie nog wil verbeteren en dus nog voor een
verbeterslag staat? Besparen op de energierekening wordt veruit het vaakst (door 48%) als
belangrijkste reden genoemd. Op afstand volgen de argumenten dat het goed is voor
milieu en klimaat (22%), voor het warmtecomfort (13%) en tegen tocht (9%).
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In open beantwoording noemt men concreet te hopen het warmtecomfort van de begane
grondvloer te verbeteren (spontaan genoemd door drie van de dertien respondenten).
Het voorkómen van binnenmilieuproblemen zoals vocht, schimmel en geluidhinder spelen
in beide groepen een beperkte rol. De rol van social promotion (dat men via het sociale netwerk enthousiast wordt gemaakt) of social comparison (dat men zich vergelijkt met anderen,
bv. door voorop te lopen) blijkt bij isolatie geen rol te spelen.
Aanvullende argumenten zijn er niet geleverd. Wel melden vijf eigenaren (uit dertien open
antwoorden) afhankelijk te zijn van de VvE, wat kennelijk voor onzekerheid zorgt of de
intentie wel zal worden gerealiseerd.
Uit vergelijking van beide groepen blijkt dat de drie belangrijkste argumenten in beide
groepen een heel verschillend gewicht hebben. Het beeld ontstaat dat het milieu- en het
bespaarargument belangrijker zijn wanneer men de isolatiemaatregel nog voor de boeg
heeft dan wanneer deze gerealiseerd is. Omgekeerd lijkt comfortverbetering vaak vooral
achteraf, na isolatie, als meerwaarde van isolatie te worden gezien zodra dit effect van isolatie aan den lijve wordt ervaren. Het lijkt dus zinvol om in de promotie van isolerende
maatregelen naast het belang van isolatie voor energiebesparing ook de comfortverbetering als meerwaarde aan te prijzen.
3.4

Belemmeringen voor woningisolatie

We kijken eerst naar factoren die maken dat woningeigenaren (nog) niet willen isoleren,
we nemen van elke persoon alleen het belangrijkste argument mee. We beschrijven ten
eerste de argumenten van de groep die niet wil isoleren, en de groep die het wel wil doen
maar nog even afwacht. Daarna vergelijken we de argumenten van beide groepen. De frequentieverdelingen van alle afzonderlijke redenen die zijn gerapporteerd, staan eveneens
weergegeven in tabel B.3.
Bijna de helft van de respondenten die niet willen isoleren, gaf aan dat de woning al goed
geïsoleerd is (figuur 3.2). Dit betreft dus feitelijk geen belemmering, maar een rationele
overweging. Voor ongeveer een op de zes respondenten is er het argument dat de
bewoner niet weet hoelang hij/zij nog in de woning woont; dat kan te maken hebben met
bijvoorbeeld een hoge leeftijd van de bewoners (‘op mijn leeftijd maak ik mij daar geen
zorgen over’), met een verandering van de gezinssamenstelling (bv. een geboorte of scheiding), of met al concrete verhuisplannen. Uit de open antwoorden blijkt dat dit argument
(‘ik weet niet hoelang ik nog in deze woning blijf wonen’) feitelijk ook een financieel argument is, zoals geïllustreerd met deze uitspraak: ‘Ik heb een berekening laten maken en
voordat dit geld oplevert verwacht ik al verhuisd te zijn.’ Een ander belangrijk argument bij
een op de tien is dat de kosten te hoog worden bevonden, en een kleinere groep vindt dat
het onvoldoende oplevert.
Een aanzienlijk aantal respondenten (50 uit 433) kwam met andere redenen om niet te willen isoleren dan de argumenten die al in de vragenlijst werden aangeboden. Bij bepaalde
woningtypen zoals woonboten en monumenten acht men isoleren vrijwel ondoenlijk,
evenals bij woningen zonder spouwmuur (zes keer genoemd). Ook wordt geredeneerd dat
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isolatie bij flat- of tussenwoningen onnodig zou zijn, omdat de woning ingebouwd is. In
geval van appartementen noemt men wel als belemmering dat men hooguit kan instemmen met een initiatief van de VvE en dat samenwerking met de woningbouwvereniging
nodig is. Ook risico’s voor de gezondheid en het binnenmilieu werden door enkele respondenten genoemd als reden om van isoleren af te zien (‘Ik krijg gauw hoofdpijn in geïsoleerde woningen. Houd van frisse lucht’). Een enkeling verwijst naar de praktische kant
(‘geeft een troep’) of ziet de noodzaak van isoleren verdwijnen door klimaatverandering:
‘Gezien de steeds minder lange strenge winters en minder lage temperaturen zie ik geen
voordeel.’
Welke belemmerende factoren zijn er in het spel bij woningeigenaren die wel willen isoleren, maar het nog niet gedaan hebben? De mensen die een afwachtende houding blijken te
hebben, brengen daarvoor vooral een financieel argument in, namelijk dat de kosten te
hoog zijn. Opvallend is dat een op de vijf respondenten als belangrijkste reden noemt zich
hierin nog niet te hebben verdiept. Daaruit blijkt dat er nog een aanzienlijke groep is die
geen urgentie voelt om te investeren in isolatie. Bij de groep bereidwilligen (ofwel voluntary
adopters) zijn er verder nog als argumenten de verwachting niet lang meer in de woning te
blijven wonen (14%) of de verwachting dat oplossingen in de toekomst goedkoper en beter
zullen worden (9%).
Ook hier worden diverse alternatieve redenen aangevoerd (door 61 respondenten uit 369)
waarom ze nog geen na-isolatie hebben toegepast, buiten de argumenten die in de vragenlijst werden aangereikt. Een deel van de respondenten is zich aan het voorbereiden
door te sparen, informatie of advies in te winnen of plannen te maken. Een respondent
zegt: ‘Staat op het programma, stap voor stap.’ Zo’n vijftien respondenten ervaren een
financiële barrière: ze hebben er geen geld voor of ze hebben het geld voor andere zaken/
werkzaamheden nodig; of ze vinden de kosten te hoog en niet in verhouding staan tot de
baten in de sfeer van comfortwinst. ‘Onduidelijk hoeveel extra comfort dit oplevert.’ Qua
effectiviteit verwacht men weinig resultaat of is er onduidelijkheid of er comfortwinst te
bereiken valt. Ook houden slechte ervaringen (in vorige woning of van anderen) sommigen
tegen, blijkens bijvoorbeeld ‘zeer slechte ervaring met spouwisolatie bij vorig huis’ (zie ook
Steenbekkers en Scholte 2019). Verder melden vier respondenten dat de informatievoorziening tekortschiet: men vindt de informatie tegenstrijdig, onduidelijk en vaak ontbreekt die ook. Ten slotte zijn er opmerkingen over de praktische haalbaarheid van isolatie
die ook door de andere groep al werden genoemd: bijvoorbeeld als de spouwmuur niet
geschikt blijkt te zijn voor isolatie en als men afhankelijk is van besluitvorming in het VvEcollectief.
Ook bij het bevragen van de redenen waarom men niet de isolatie verbetert, zien we een
verschil tussen de argumenten van degenen die reeds besloten hebben niet te isoleren en
de groep die wel de intentie heeft maar nog niet in actie is gekomen (zie figuur 3.2).
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Figuur 3.2
Ervaren belemmeringen voor na-isolatie verschillend voor weigerachtige en bereidwillige woningeigenaren
Frequenties belangrijkste belemmeringa bij het kiezen voor verbetering van de woningisolatieb
(in procenten, gewogen cijfers)
47

woningisolatie al goed genoeg

n.v.t.

weet niet hoe lang nog in woning

14
10

andere redenen

16
9

kosten te hoog
levert mij niet genoeg op

16

27

6

0
5

me nog niet erin verdiept

21

2

opzien tegen de werkzaamheden

5
2

oplossingen in toekomst
goedkoper/beter

9
2
3

niet iedereen in woongebouw
wil meewerken

1
1

kost te veel tijd dit te regelen

1

eerst zien bij anderen

0

2
scp.nl

ingewikkeld om te regelen

2

0

10

20

30

40

50

60

wil isolatie niet verbeteren (n = 433)
wil isolatie wel verbeteren (n = 369)

a

42

Stellingen: Ik vind mijn woningisolatie al goed genoeg; Ik weet niet hoe lang ik nog in deze woning blijf
wonen; andere redenen; Ik verwacht dat de kosten te hoog zullen zijn; Ik denk dat dit mij niet genoeg
oplevert; Ik heb me hier nog niet in verdiept; Ik zie op tegen de werkzaamheden; Ik verwacht dat isolatieoplossingen in de toekomst goedkoper en/of beter zullen worden; Ik verwacht dat niet iedereen in
mijn woongebouw wil meewerken (uitsluitend voor bewoners van appartementen/flats); Het kost me
te veel tijd dit te regelen; Ik wil graag eerst zien hoe het bij anderen werkt; Ik vind het ingewikkeld om
dit te regelen.
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b

Voorgelegd aan subgroepen die negatief reageerden op de stelling ‘Ik heb (mijn huishouden heeft) de
woningisolatie verbeterd door het (laten) aanbrengen van vloer-, spouwmuur- of dakisolatie’ of op de
vraag ‘Zou u de woningisolatie willen verbeteren?’

Bron: scp (vet’19)

Het is begrijpelijk dat een groot deel van de groep de isolatie niet wil aanpakken, omdat de
woningisolatie al goed genoeg is. Dat argument ligt in lijn der verwachting voor een respondent die in een woning met een groen energielabel (A of B) woont. Maar in ongeveer
een op de drie gevallen is dat niet het geval en heeft de woning van de respondent die dit
antwoord geeft een definitief oranje energielabel (C, D of E); in 5% van de gevallen heeft de
woning zelfs een slecht definitief energielabel (F, G) met code rood (De Groot en Ryszka
2019), waardoor je zou verwachten dat de isolatie nog sterk verbeterd kan worden. Meer in
het algemeen blijkt dat huishoudens niet goed bekend zijn met de energiezuinigheid van
hun woning: 43% van hen kent het energielabel van de eigen woning niet (Van Gaalen et al.
2019).
De daarna belangrijkste argumenten voor deze groep die de isolatie niet wil verbeteren zijn
dat men niet weet hoelang men nog in de woning woont, dat de kosten te hoog zijn en dat
de investering niet genoeg oplevert. Uit de open antwoorden blijkt dat het argument ‘ik
weet niet hoelang ik nog in deze woning blijf wonen’ feitelijk ook een financieel argument
is, zoals geïllustreerd met deze uitspraak: ‘Ik heb een berekening laten maken en voordat
dit geld oplevert verwacht ik al verhuisd te zijn.’ Het zijn dus vooral financiële redenen
waarom woningeigenaren niet willen overgaan tot isoleren. Want ook voor ruim een derde
deel van de groep eigenaren die het isoleren voor zich uit schuift, zijn de kosten veruit het
belangrijkste argument en de verwachting dat het in de toekomst goedkoper en beter kan.
Deze groep gebruikt dus uiterst rationele argumenten om in de achterhoede van de
energietransitie te blijven. Daarnaast is er een segment (20%) dat zich er nog niet in heeft
verdiept, wat ook een uiting kan zijn van een afwachtende houding. Bij deze groep is er wel
de intentie om te isoleren, dus hier ligt een opening om deze groep proactief te informeren
over de opties, geschikte momenten en voordelen van woningverduurzaming en de
gevoelde barrières weg te nemen. Bij een afwachtende houding hoort ook dat men wil
leren van ervaringen van anderen; de groep die dit argument belangrijk vindt, is marginaal.
Praktische beslommeringen die vaak met het verduurzamen van de woning gepaard gaan
(het geregel, wat vaak lastig is en tijd kost of de onrust en rommel in huis) blijken in dit
onderzoek een weinig naar voren gebracht argument in het voor zich uitschuiven van de
woningverduurzaming.
3.5

Drijfveren voor zonnepanelen

We bekijken hier de belangrijkste redenen die elke woningeigenaar aangaf voor het eerder
hebben geplaatst of het nog willen plaatsen van zonnepanelen. Opnieuw beschrijven we
hier de resultaten op basis van de belangrijkste reden die elke respondent aanvoerde
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(figuur 3.3). De frequentieverdelingen van elke afzonderlijke reden staat weergegeven in
tabel B.3.
In dit onderzoek blijken financiële argumenten voor woningeigenaren in beide groepen
(zowel de doeners als de ‘bereidwilligen’ ofwel voluntary adopters) het belangrijkst te zijn,
vooral de besparing op de energierekening (43% resp. 52%) wordt het vaakst als belangrijke reden genoemd, maar in mindere mate ook het rendement op de investering
(22% resp. 9%). Het milieuargument komt op de tweede plek als belangrijkste argument
(31% resp. 36%). In de frequentieverdeling van alle afzonderlijk genoemde redenen is het
verschil tussen milieu en financiële argumenten echter minder groot: 76% vinkt kostenbesparing aan en 67% het milieuargument (zie tabel B.3).
Figuur 3.3
Kosten belangrijker dan milieu als reden om te kiezen voor zonnepanelen
Frequenties belangrijkste drijfveera bij het kiezen voor de investering in zonnepanelenb (in procenten,
gewogen cijfers)
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Stellingen: Om te besparen op mijn energierekening; Het is goed voor milieu en klimaat; Het is een
goede investering (meer rendement dan op een spaarrekening); andere redenen; Ik ben enthousiast
geworden door ervaringen van buren, familie of vrienden; Ik wil hier graag in vooroplopen.
Voorgelegd aan subgroepen die positief reageerden op de stelling ‘Ik heb (mijn huishouden heeft)
zonnepanelen laten aanbrengen op de woning’ of op de vraag ‘Zou u zonnepanelen willen (laten)
plaatsen op de woning?’

Bron: scp (vet’19)
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Opvallend is dat degenen die nog willen overgaan tot de aanschaf iets meer belang lijken
te hechten aan de besparing op de energierekening en het milieu dan degenen die de aanschaf al hebben gedaan. Deze laatsten vinden het rendement weer belangrijker, maar dat
kan ingegeven zijn door de ervaring dat de daadwerkelijke besparing op de energielasten
zorgt voor een overzichtelijke terugverdientijd. Dit sluit aan bij een review van de wetenschappelijke literatuur naar de adoptie van hernieuwbare-energiesystemen, waaruit bleek
dat het milieuargument en het kostenargument beide een belangrijke motivatie vormen
om een hernieuwbare-energiesysteem, zoals zonnepanelen, te installeren (Balcombe et al.
2013).
Uit de zelf aangedragen argumenten (14 uit 339) door respondenten die al zonnepanelen
hebben aangeschaft, valt op dat (plotselinge) beschikbaarheid van budget de belangrijkste
reden is; door drie respondenten (uit veertien) is bijvoorbeeld specifiek verwezen naar geld
ter compensatie van de aardbevingsschade (Groningen). Voor anderen is het belangrijkste
argument dat de aanschaf in collectief verband wordt gedaan; éénmaal wordt specifiek
verwezen naar een uitnodiging van de provincie om mee te doen aan een collectieve aanbesteding. Tot slot zijn er enkele respondenten voor wie in de motivatie expliciet het
belang van toekomstige generaties vooropstaat en het onafhankelijk c.q. zelfvoorzienend
willen zijn, om extra stroomverbruik door de zonneboiler of voor het opladen van de elektrische auto op te vangen.
Slechts enkele aanvullende redenen zijn genoemd in de groep die nog zonnepanelen wil
gaan plaatsen (11 uit 537). Enkele respondenten geven aan dat het hen zuiver gaat om het
meedoen in deze transitie. Een respondent wil zo het elektriciteitsnet ontlasten. Voor
enkele eigenaren is het belangrijk onafhankelijk te zijn. Praktische redenen zijn verder dat
men zelf energie wil opwekken voor de elektrische auto of de warmtepomp. En een persoon veronderstelt dat zonnepanelen het dak koelen en zo ook de woning koel houden.
Vergelijking van de groepen op de belangrijkste drie argumenten laat eenzelfde beeld zien
als bij isolatie: het milieu- en bespaarargument wordt iets vaker als belangrijkste reden
aangemerkt door de groep die de maatregel nog wil nemen. En omgekeerd: degenen die
de zonnepanelen hebben aangeschaft, zien vaker de goede investering als belangrijkste
argument. Dit verschil zien we ook terug in de frequentie waarmee dit investeringsargument is aangevinkt (terwijl men meer redenen kan aanvinken): in de groep met zonnepanelen doet ruim 50% dit, in de andere groep is het 30%. Wellicht durven woningeigenaren die nog geen ervaring hebben opgedaan met zonnepanelen er niet op te
vertrouwen dat de eigen stroomproductie maakt dat de investering zich op zijn minst
terugverdient. En ook speelt bij dit verschil tussen beide groepen wellicht mee dat de
woningeigenaren die nog voor de investering staan, vooral de kostenkant scherp hebben
en een vaag idee van de opbrengst, terwijl de zonnepaneelbezitters op dagelijkse basis de
opbrengst (kunnen) zien en de investering minder scherp op het netvlies hebben.
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3.6

Belemmeringen voor zonnepanelen

Net zoals bij isolatie zijn er legio redenen waarom eigenaar-bewoners hebben besloten
geen zonnepanelen te willen c.q. nog geen zonnepanelen hebben geplaatst. We beschrijven hieronder eerst de belangrijkste argumenten van beide groepen en vergelijken deze
groepen daarna. De frequentieverdelingen van alle afzonderlijke redenen die zijn gerapporteerd, staan eveneens weergegeven in tabel B.3.
We focussen eerst op de groep die geen zonnepanelen wil (figuur 3.4). Hun hoofdredenen
zijn dat de bewoner niet weet hoelang deze nog in de woning zal wonen (circa één op de
vier), dat het dak ongeschikt is (circa één op de vijf) en dat de kosten te hoog zijn en de
investering niet genoeg oplevert (beide circa één op de tien). Ook hier spelen praktische en
financiële redenen de hoofdrol.
Een flink aantal respondenten heeft aanvullende redenen aangevoerd (129 uit 597). Daaruit
blijkt dat het antwoord ‘ik weet niet hoelang ik nog in deze woning woon’ vaak terugkomt
bij reacties over een voorgenomen verhuizing. Maar ook veel opmerkingen over het op
leeftijd zijn (22 keer) gaan impliciet over onzekerheid over de woonduur, zoals hier geïllustreerd: ‘Gezien onze leeftijd duurt het te lang eer wij er profijt van krijgen.’ In beide gevallen (opmerking over leeftijd, verhuizen) zegt dit vooral dat een eventuele investering in de
woning met het oog op de korte of onzekere woonduur niet verstandig wordt gevonden.
Veel opmerkingen gaan over het rendement van de investering (29 keer) of eigenlijk het
gebrek daaraan, bijvoorbeeld bij een laag energieverbruik (zuinig zijn, alleen wonen, veel
van huis zijn) of een ongunstige situering van het dak of de woning als geheel. Veel respondenten (33 keer) stellen dat zonnepanelen geen optie zijn, opnieuw vanwege een ongeschikt dak, maar bijvoorbeeld ook als ze in een woongebouw wonen en de VvE nodig hebben. Ook wordt in dit verband enkele keren genoemd dat zonnepanelen niet mogelijk zijn
in geval van een monument of beschermd dorps- of stadsgezicht. Maar ook bij ‘gewone’
woningen of wijken wordt het toepassen van zonnepanelen lelijk gevonden (vijftien keer).
Eveneens vijftien personen geven aan dat er (ten tijde van de beantwoording van de vraag)
geen momentum is om verduurzaming op te pakken, bijvoorbeeld omdat een verhuizing
voor de deur staat. Opvallend is dat vrijwel alle aanstaande verhuizers vermelden dat hun
toekomstige woning al verduurzaamd is. Hieruit zou je wellicht kunnen afleiden dat
woningeigenaren liever doorverhuizen naar een verduurzaamde woning dan zelf de ingrepen te doen.
Bij acht personen is de perceptie van (of wellicht angst voor) risico’s van zonnepanelen op
het dak (lekkage, brandgevaar, blikseminslag) een belemmerende factor om voor zonnepanelen te kiezen. Ten slotte wordt er nog gewezen op de ervaren onzekerheid door veranderlijk beleid (vijf keer), bijvoorbeeld geïllustreerd met dit citaat: ‘De overheid moet meer
zekerheid bieden en niet steeds de regels aanscherpen.’ Zoals eerder ook opgemerkt door
Vringer et al. (2014) heeft het overheidsbeleid waarschijnlijk ook bijgedragen aan een traag
verduurzamingsproces. Nibud vindt dat de woningeigenaren die niet van plan waren te
verduurzamen als belangrijkste motief hebben dat ze niet weten welke financiële regelin-
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gen de overheid in petto heeft (Van Gaalen et al. 2019). Dus onzekerheid over de betrouwbaarheid van het beleid zou ook kunnen worden gezien als belemmerende factor.
Wat houdt de groep woningeigenaren tegen die wel wil investeren in de aanschaf van
zonnepanelen, maar het nog niet heeft gedaan? Wederom lijken de financiële redenen
voorop te staan als belangrijkste reden (figuur 3.4). Ruim één op de vijf respondenten schat
de kosten hoog in en bijna één op de vijf verwacht dat deze in de toekomst zullen dalen.
Ruim één op de tien ziet een belemmering in onzekerheid over de woonduur; zoals we eerder zagen, is de redenatie veelal dat bij een korte woonduur de investering niet loont.
Naast deze financiële redenen ziet ook deze groep een praktische belemmering in een
ongeschikt dak, maar desondanks is de intentie overeind gebleven. Bijna 10% heeft zich er
nog niet in verdiept.
Ook in deze groep is ruim gebruikgemaakt van de open antwoordencategorie (100 uit 537).
Deze reflecteren in grote lijnen dezelfde typen antwoorden als hierboven benoemd voor de
groep die helemaal niet wil investeren in zonnepanelen. Wel is er een verschil in gewicht
van de argumenten, gezien het verschil in het aantal keren dat een argument in deze groep
genoemd wordt. De grootste groep (32 keer) denk dat het niet lukt in de specifieke situatie
van de woning of heeft er vraagtekens bij. Een flinke groep (27 keer) heeft concrete plannen voor de toekomst of is er zelfs al mee bezig (elf keer). Een nieuw element ten opzichte
van de vorige groep is het argument dat men rekening moet houden met anderen (zeventien keer), bijvoorbeeld met VvE, met buren of met een partner. De opmerking ‘ben niet de
enige die beslist’ illustreert dit. Net als in vorige groep zijn er vijftien respondenten die het
niet het juiste moment vinden om hierover te besluiten. De groep die het rendement van
de investering als argument noemen, is hier veel kleiner (elf keer) dan in de bovenbeschreven groep. Verder geven zes respondenten aan zonnepanelen op het dak lelijk te vinden
(twee keer moeten ze rekening houden met een partner die zonnepanelen lelijk vindt).
Het leeftijdsargument wordt in deze groep maar vier keer genoemd.
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Figuur 3.4
Kosten belangrijk bij inertie t.a.v. de adoptie van zonnepanelen
Frequenties belangrijkste belemmeringa bij het kiezen voor investering in zonnepanelenb (in procenten,
gewogen cijfers)
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Stellingen: Ik weet niet hoelang ik nog in deze woning blijf wonen; andere redenen; Mijn dak is niet
geschikt voor zonnepanelen; Ik verwacht dat de kosten te hoog zullen zijn; Ik denk dat dit mij niet
genoeg oplevert; Ik verwacht dat zonnepanelen in de toekomst goedkoper en/of beter zullen worden;
Ik heb me hier nog niet in verdiept; (bij flat of appartement:) Ik verwacht dat niet iedereen in mijn
woongebouw wil meewerken; Ik wil graag eerst zien hoe het bij anderen werkt; Het kost me te veel tijd
dit te regelen; Ik vind het ingewikkeld om dit te regelen.
Voorgelegd aan subgroepen die negatief reageerden op de stelling ‘Ik heb (mijn huishouden heeft)
zonnepanelen laten aanbrengen op de woning’ of op de vraag ‘Zou u zonnepanelen willen (laten)
plaatsen op de woning?’

Bron: scp (vet’19)
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3.7

Resumé

Als belangrijkste drijfveren voor woningverduurzaming noemt ongeveer een derde deel
van de woningeigenaren de besparing op de energierekening en een derde deel noemt
comfortverbetering; de groep die het milieu als belangrijkste reden aanvoert, is aanzienlijk
kleiner. We zien bij de spontaan genoemde argumenten dat energiemaatregelen vaak
onderdeel zijn van een reguliere verbouwing, zoals dat ook uit de literatuur bekend is.
Bij zonnepanelen blijken financiële argumenten voor eigenaren het belangrijkst te zijn, de
besparing op de energierekening wordt door bijna de helft als belangrijkste reden
genoemd, en een kleine groep noemt daarnaast het rendement op de investering. Het
milieuargument wordt door ongeveer één op de drie genoemd en komt op de tweede plek
als belangrijkste argument.
Spontane beantwoording laat zien dat er ook een aantal externe pushfactoren zijn, zoals
het (onverwacht) beschikbaar komen van budget of het verwachte voordeel van een collectieve aanschaf.
Milieu en klimaat worden weliswaar vaak als argument genoemd voor verduurzamingsmaatregelen (wanneer men meerdere antwoorden mag kiezen), maar niet zo vaak als
belangrijkste reden gekozen. Het milieuargument wordt vaker bij zonnepanelen benut dan
bij isolatie. Dit geeft aan dat men energiebesparing minder associeert met de energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering dan de opwekking van hernieuwbare
energie.
Onder de aangereikte argumenten blijkt voor de meesten de belangrijkste belemmering
dat de kosten (vooralsnog) te hoog worden bevonden om te investeren in woningverduurzaming. Daarnaast wordt vaak genoemd dat de bewoner niet weet hoelang hij/zij nog in de
woning woont. Dit kan te maken hebben met een reeds geplande verhuizing, maar ook
met de levensfase (op leeftijd zijn, een wijziging in de gezinssamenstelling voorzien). Dit
argument speelt vaker bij isolatie dan bij zonnepanelen. Ook is bij isolatie vaker dan bij
zonnepanelen genoemd dat men zich er nog niet in heeft verdiept. Bij zonnepanelen speelt
weer vaker dan bij isolatie dat men verwacht dat de maatregelen in de toekomst beter en
goedkoper worden.
Door degenen die wel willen verduurzamen, wordt vooral het financiële argument ingebracht, namelijk dat de kosten te hoog zijn. Opvallend is dat ruim een op de vijf van de
gewillige woningeigenaars als belangrijkste reden noemt zich hierin nog niet te hebben
verdiept; dit wijst erop dat een aanzienlijke groep zich nog niet heeft georiënteerd op
woningverduurzaming en daar wellicht barrières bij ondervindt. Bij de groepen die zeggen
niet te willen verduurzamen, is er een rationeel argument in het spel: als het gaat om isolatie, is voor bijna de helft het argument dat de woning al goed geïsoleerd is; en qua zonnepanelen is het argument bij een op de vijf dat het dak ongeschikt is.
Over belemmeringen merken we tot slot nog op dat de praktische beslommeringen, die
vaak met het verduurzamen van de woning gepaard gaan (dat het lastig is, tijd kost of
rommel geeft), in dit onderzoek niet op de voorgrond treden als belangrijkste redenen om
(nog) niet te verduurzamen.
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Van de open antwoordcategorieën is op sommige onderdelen ruim gebruikgemaakt, waarbij men vaak specifieke omstandigheden voor de eigen woning of de bewoners als aanvullende argumentatie voor doen of laten aangaf. Dit geeft zicht op contextuele factoren die
een rol spelen. Daarbij blijken er allerlei misvattingen te leven, wat inhoudelijke aanscherping vraagt in de communicatie door de overheid en adviseurs.
Noten
1

2

50

Deze zijn in wisselende volgorde aangeboden; elke vragenreeks eindigde met een open antwoordcategorie die ruimte bood om eigen redenen te formuleren; men kon zoveel antwoorden aanvinken als
men wilde, zonder te sturen op een maximum. Indien een respondent twee of meer antwoordopties
gebruikte in een reeks, is afsluitend gevraagd welke reden de belangrijkste was.
Respondenten in de categorie ‘gedaan’ en ‘niet gedaan’ antwoordden ja resp. nee op de stelling: Ik heb
(mijn huishouden heeft) de woningisolatie verbeterd door het (laten) aanbrengen van vloer-, spouwmuur- of dakisolatie. Respondenten in de categorie ‘wil nog doen’ en ‘wil niet doen’ antwoordden eerst
positief op de vraag ‘Zijn er volgens u nog mogelijkheden om de isolatie van uw woning verder te verbeteren?’ en vervolgens ja resp. nee op de vraag ‘Zou u de woningisolatie willen verbeteren?’
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4

Voorlopers en achterblijvers

Dit hoofdstuk focust op de intenties en het gedrag rond woningverduurzaming op een
overkoepelend niveau door niet alleen isoleren en het plaatsen van zonnepanelen te
beschouwen, maar ook het vervangen van het huidige verwarmingssysteem door een
aardgasvrij alternatief, het opzoeken van informatie over woningverduurzaming en de
bereidheid tot het leveren van een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering.
Hierbij onderzoeken we of er verschillen in typen gedrag en gedragsintenties te onderscheiden zijn tussen groepen woningeigenaren. We veronderstellen daarbij dat er groepen
zullen zijn die gemakkelijker mee kunnen komen in deze transitie, en groepen voor wie de
energietransitie in de gebouwde omgeving en in de eigen woning een grote uitdaging
betekent. Deze veronderstelling is gebaseerd op de vaak aangehaalde innovatieadoptietheorie van Rogers (1995), die uitgebreid empirisch heeft aangetoond op welke manier
technologische vernieuwingen zich in sociale groepen en over de samenleving als geheel
verspreiden. Hij onderscheidt daarbij grofweg groepen die vooroplopen in de adoptie van
nieuwe technieken, groepen die op een gegeven moment volgen en als massa een grote
kanteling teweegbrengen, en groepen die pas in een laat stadium of helemaal niet in
beweging komen.
Het doel van de analyses in dit hoofdstuk is om – naar analogie van Rogers adoptietheorie – groepen te onderscheiden die voorop lijken te lopen in de woningverduurzaming,
groepen die geneigd zijn te volgen en groepen die zich in de achterhoede van deze beweging bevinden. Vervolgens onderzoeken we hoe deze groepen van elkaar verschillen (op
sociaal-demografische, contextuele en psychologische kenmerken) en welke kenmerken
samenhangen met het woningverduurzamingsprofiel (voorlopen, volgen, achterlopen).
We verwachten dat inzicht in deze profielen aangrijpingspunten voor beleid kan bieden.
We lichten de aanpak van de latente-klassenanalyse (lca) toe in paragraaf 4.1 en beschrijven vervolgens in paragraaf 4.2 de bevindingen en karakterisering van de resulterende
latente klassen. Daarna bespreken we (univariaat) de kenmerkende verschillen tussen elk
van de groepen (§ 4.3), waarna we de samenhang tussen de hiervoor genoemde kenmerken en woningverduurzamingsadoptieprofielen (de latente klassen) multivariaat bekijken, dus rekening houdend met andere kenmerken (§ 4.4). Tot slot trekken we conclusies
uit deze analyses (§ 4.5).
4.1

Aanpak

Om onder de woningeigenaren groepen te kunnen onderscheiden, is er gebruikgemaakt
van een latente-klassenanalyse (zie voor de methodologische verantwoording bijlage C).
Een dergelijke analyse maakt het mogelijk om op basis van een aantal (geobserveerde)
variabelen (in dit geval zelfgerapporteerde concrete gedragingen en gedragsintenties) een
aantal latente (onderliggende, verborgen) groepen te identificeren, die overeenkomstige
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patronen vertonen in intenties en gedragingen met betrekking tot woningverduurzaming
(de zogenoemde latente klassen).
Om latente groepen te identificeren zijn er zes variabelen gebruikt die inzicht geven in
intenties en gedrag van de respondenten (zie voor de vraagformuleringen tabel A.2):
1 intentie en gedrag wat betreft isoleren van de woning (zie adoptiespectrum § 2.3);
2 intentie en gedrag wat betreft het plaatsen van zonnepanelen (zie adoptiespectrum
§ 2.3);
3 gedrag wat betreft het opzoeken van informatie over woningverduurzaming (zie ook
§ 2.4);
4 de intentie om van het aardgas af te gaan;
5 de bereidheid van het eigen huishouden om een bijdrage te leveren om klimaatverandering tegen te gaan;
6 de inschatting dat het eigen huishouden voldoende bijdraagt aan het tegengaan van
klimaatverandering.
Deze laatste twee variabelen voegen we toe aan de latente-klassenanalyse, omdat ze een
indruk geven in hoeverre groepen verschillen in hun algemene kijk op de eigen rol in het
tegengaan van klimaatverandering. Deze variabelen dienen als verdieping op de gedragsen intentievariabelen in de lca en stellen ons in staat om meer nuance te zien tussen de
verschillende groepen.
Samen geven bovenstaande zes variabelen een indruk van het stadium waarin men zich
bevindt in het proces van woningverduurzaming. Bij de naamgeving van de latente groepen worden parallellen gezocht met de categorieën die Rogers onderscheidt. Zijn theorie
onderscheidt een zeer kleine groep innovators, een kleine groep early adopters, een grote
groep early majority en een in omvang vergelijkbare groep late majority en ten slotte een
kleine groep laggards. In lijn met deze adoptietheorie verwachten we hier vergelijkbare
groepen te vinden: groepen die meer vooroplopen, groepen die geneigd zijn te volgen en
groepen die achterblijven in het verduurzamen van de woning. Met de aanduiding van de
latente groepen sluiten we dus zo veel mogelijk aan bij de theorie en willen we ze geenszins een normatieve lading geven.
4.2

Classificatie en karakterisering groepen

Uit de lca waarin de antwoorden op de zes vragen c.q. stellingen van eigenaar-bewoners
zijn meegenomen, ontstaan vijf latente groepen van verschillende omvang (zie figuur 4.1).
We onderscheiden één relatief kleine groep (8% van de respondenten), één relatief grote
groep (36%) en drie groepen die vergelijkbaar zijn in omvang (17%, 18% en 22%). De toewijzing van respondenten aan de klassen in een lca is omgeven met een bepaalde mate
van onzekerheid: iedere respondent heeft een kans om tot een bepaalde klasse te behoren.
Op inductieve wijze kunnen we een label toewijzen aan elke latente groep, zie daarvoor
paragraaf 4.2.1. Deze labels moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
De zeer beperkte set variabelen geeft slechts een ruwe schets van de groepen die we onder
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eigenaar-bewoners zien. De groepsindeling kan een ander beeld opleveren bij toevoegen
of achterwege laten van één of meer variabelen. Maar ook de groepsindeling in vijf klassen
is één mogelijke uitkomst en puur indicatief. Met dezelfde set aan variabelen hadden we
op statistische gronden ook voor een uitkomst met vier of zeven latente klassen kunnen
kiezen, waar een iets andere karakterisering uit zou volgen.
Tot slot, de labels die gekozen zijn om de latente groepen aan te duiden, zijn gebaseerd op
onze interpretatie van de uitkomsten, hetgeen ook een subjectieve component met zich
meebrengt.
4.2.1 Groepslabels
We bespreken de argumentatie voor het toekennen van de groepslabels, te beginnen met
de groepen die het meest differentiëren en het duidelijkst te karakteriseren zijn. Dit baseren we op de figuur 4.1a en b.
Voorlopers
In deze latente groep zien we relatief veel duurzaam (gerapporteerd) gedrag en gedragsintenties. Zo zijn er relatief veel respondenten die de woning hebben geïsoleerd (45%),
zonnepanelen hebben geplaatst (55%) en informatie hebben opgezocht (77%); deze percentages liggen hoger dan in de andere latente groepen. Ook zien we dat de gemiddelde
intentie op een aardgasvrij alternatief over te stappen hoger ligt binnen deze groep dan
binnen de overige latente groepen. Samengenomen is het beeld dat deze groep vooroploopt bij woningverduurzamingsgedrag. Ook lijkt deze groep het sterkst een bijdrage te
(willen) leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. In de verdere beschrijving noemen we deze groep de ‘voorlopers’.1 Voor 22% van de respondenten is de voorlopersgroep
de meest waarschijnlijke groep om toe te behoren.
Bereidwillige volgers
In deze groep is er vooral bereidheid tot woningverduurzaming. Er is iets minder vaak dan
in andere groepen al daadwerkelijk overgegaan tot het isoleren of het plaatsen van zonnepanelen. Respondenten met een sterkte bereidheid om te isoleren (36%) en zonnepanelen
te plaatsen (59%) behoren tot deze groep (figuur 4.1a). Net zoals in de voorlopersgroep is
er een relatief sterke intentie tot het vervangen van de huidige cv-installatie voor een aardgasvrij alternatief. We labelen deze groep voor de bespreking van bevindingen hierna
daarom als ‘bereidwillige volgers’. Tot deze groep behoren respondenten die vrij gemiddeld scoren op het opzoeken van informatie en het willen leveren van een bijdrage aan het
tegengaan van klimaatverandering (figuur 4.1b). Wel geven respondenten, die aan deze
groep zijn toegewezen, iets minder vaak aan het gevoel te hebben al voldoende bijdrage te
hebben geleverd aan het tegengaan van klimaatverandering, wat wellicht verklaard wordt
door hun bereidwillige houding in combinatie met het relatief lage aandeel dat daadwerkelijk tot actie is overgegaan vergeleken met de groep ‘voorlopers’. Bij 17% van de respondenten is de kans het grootst dat ze worden toegewezen aan deze groep bereidwillige
volgers.
53

voorlopers en achterblijvers

Achterblijvers
Respondenten die laag scoren op vrijwel alle variabelen worden aan deze groep toegewezen. Het gaat dan respondenten die aangeven dat ze niet willen isoleren (44%), geen zonnepanelen willen plaatsen (73%) en slechts in enkele gevallen daadwerkelijk zonnepanelen
hebben geplaatst (6%). De groep omvat het overgrote deel van de respondenten (82%) die
geen informatie over woningverduurzaming hebben opgezocht (figuur 4.1a). Ook is de
bereidheid een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering relatief laag
en is er nauwelijks een intentie tot het overstappen op een aardgasvrij alternatief
(figuur 4.1b). Deze groep labelen we voor de bespreking van de bevindingen als ‘achterblijvers’.2 In deze groep zitten respondenten die van mening zijn dat zij niet voldoende doen
tegen klimaatverandering. Dit zou kunnen duiden op een bewuste keuze van de achterblijvers: wellicht is men van mening dat woningverduurzaming niet het juiste antwoord is op
klimaatverandering. Het achterblijven zou ook verklaard kunnen worden door het ‘niet
kunnen’ (bv. door het ontbreken van de benodigde financiële middelen of andere hulpbronnen). In de hiernavolgende paragrafen gaan we hier dieper op in. Deze groep is de
kleinste, 8% van de respondenten heeft de grootste kans aan deze groep te worden toegewezen.
Middengroep en terughoudenden
Ten slotte zijn er nog twee tussenliggende groepen over. Deze groepen verschillen slechts
op één variabele van elkaar, namelijk op de intentie om bij een defect de cv-ketel te vervangen voor een aardgasvrij alternatief. Respondenten met relatief gemiddelde scores op
alle onderzochte variabelen komen in deze groep terecht. Dat deze twee groepen in de
analyse toch als verschillende groepen worden geclassificeerd, duidt op het grote onderscheidende effect van de score op de variabele over de aardgasvrije intentie.3 De respondenten die ook gemiddeld scoren op de aardgasvrij-intentie worden toebedeeld aan de
‘middengroep’. Hierdoor komen de meeste respondenten in deze groep terecht (36%).
Aan de andere groep worden respondenten gelinkt die iets terughoudender lijken door een
relatief zwakke intentie om van het gas af te gaan. Hierdoor worden 18% van de respondenten toegewezen aan een aparte groep ‘terughoudenden’.
4.2.2 Verdeling op onderliggende variabelen
In figuur 4.1 is de verdeling te zien van de vijf uit lca voortkomende groepen op de gebruikte zes constructievariabelen. De procentuele verdeling van de categorale variabelen is
onderverdeeld in de verschillende categorieën: voor isolatie in vier categorieën, voor zonnepanelen in drie en voor informatie in twee categorieën. Onderaan in de figuur staat de
verdeling van de drie ordinale variabelen, die op een zevenpuntsschaal zijn gemeten.
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Figuur 4.1
Sterke variatie woningeigenaren naar stadium van willen en daadwerkelijk verduurzamen van de woning
Verdeling binnen de vijf latente groepen in percentages voor de drie categorische variabelena en in gemiddelde scores voor de drie ordinale variabelenb waarmee de latente klassen zijn bepaald (ongewogen cijfers)
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Figuur 4.1
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Toelichting bij de drie categorische variabelen: de variabele ‘Intentie en gedrag met betrekking tot
zonnepanelen’ is onderverdeeld in drie categorieën: ‘wil geen’, ‘wil wel’ en ‘heeft al geplaatst’; de antwoordcategorie ‘mijn woning had al zonnepanelen toen ik er ging wonen’ is niet meegenomen in deze
analyse vanwege het kleine aantal respondenten waarvoor dit geldt (n = 33). De variabele ‘Intentie en
gedrag met betrekking tot isolatie’ is onderverdeeld in vier categorieën: ‘wil geen’, ‘wil wel’, ‘heb al
geïsoleerd’ en ‘mijn woning was al goed geïsoleerd’. De variabele ‘informatie opgezocht over het (nog)
energiezuiniger maken van de woning’ is onderverdeeld in twee categorieën: ‘geen informatie opgezocht’ en ‘wel informatie opgezocht’.
Toelichting bij de drie ordinale variabelen: deze zijn gescoord op een schaal van 1 (helemaal mee
oneens) tot en met 7 (helemaal mee eens).

Bron: scp (vet’19)

In de volgende paragraaf kijken we naar de achtergrondkenmerken van deze latente groepen om inzicht te krijgen in de verschillen. Dat geeft tevens meer kleur aan het profiel en
daarmee aan de duiding van de latente groepen.
4.3

Verschillen tussen latente groepen

We bekijken in deze paragraaf of de vijf latente groepen die in de vorige paragraaf zijn
geconstrueerd van elkaar verschillen op een aantal kenmerken. We vergelijken eerst de
verdeling op sociaal-demografische variabelen (§ 4.3.1), contextuele variabelen (§ 4.3.2) en
daarna op sociaalpsychologische variabelen (§ 4.3.3). Deze laatste betreffen opvattingen en
verwachtingen over de klimaat- en energietransitie, onderliggende waarden en informatiebehoefte.
Het overzicht van de verdelingen is te vinden in tabel C.3 (voor categorische variabelen).
We presenteren hier alleen de bevindingen voor de kenmerken waarop de latente groepen
significant verschillen in gemiddelden of proporties. Alle genoemde percentages in deze
paragraaf zijn gebaseerd op modelmatig berekende kansen (distal outcomes). Voor meer
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informatie over deze methode, zie bijlage A. De proporties hebben we voor het gemak
omgezet naar geschatte percentages.
4.3.1 Sociaal-demografische verschillen
De groepen verschillen significant in opleidingsniveau (figuur 4.2). Gemiddeld omvat de
onderzoeksgroep 46% hogeropgeleiden en 23% lageropgeleiden. De groepen voorlopers
en bereidwillige volgers lijken sterk op elkaar: hogeropgeleiden vormen in beide groepen
met een aandeel van circa 60% een meerderheid, lageropgeleiden een kleine minderheid
(circa 12%). Iets minder sterk zien we dit terug bij de groep terughoudenden; bijna de helft
is daar hoger opgeleid. Ook de middengroep en achterblijversgroep lijken op elkaar, in de
zin dat ze beide een relatief grote groep lageropgeleiden omvatten (35% resp. 41%). Bij de
middengroep zijn de opleidingsniveaus tamelijk gelijkmatig verdeeld, maar ook dat verraadt een relatief lager opleidingsniveau dan gemiddeld.
Figuur 4.2
Groep voorlopers en bereidwillige volgers relatief hoger opgeleid, achterblijvers en middengroep relatief
lager opgeleid
Verdeling van de latente groepen naar opleidingsniveau (in procenten, ongewogen cijfers)a
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Bekijken we de latente groepen op de leeftijdsverdeling (figuur 4.3), dan constateren we
significante verschillen tussen de groepen. Het valt op dat de groep bereidwillige volgers
met 45% een relatief groot aandeel jongere categorieën (tot 45 jaar) omvat, ten opzichte
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van gemiddeld 25%. Daarentegen wordt de groep terughoudenden gekenmerkt door een
relatief oudere populatie, want deze bestaat voor de helft uit de categorie 65-plus, tegenover 40% gemiddeld. In de groep achterblijvers zijn alle leeftijdscategorieën, vergeleken
met de andere groepen, behoorlijke gelijk vertegenwoordigd.
Figuur 4.3
Groep bereidwillige volgers omvat relatief veel jongeren, terughoudenden relatief veel ouderen
Verdeling van latente groepen naar leeftijdscategorieën (in procenten, ongewogen cijfers)a
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Ook de verdeling van mannen en vrouwen is niet gelijk in de verschillende groepen
(tabel C.3). De groep terughoudenden kenmerkt zich door een relatief kleiner aandeel
vrouwen (35%) dan gemiddeld (49%), en dus een groot aandeel mannen. In de middengroep hebben vrouwen gemiddeld genomen een iets groter aandeel (56%). Ook de aanwezigheid van kinderen in het huishouden laat een klein significant verschil tussen de
groepen zien. Bij de bereidwillige volgers is iets vaker dan gemiddeld (32%) sprake van kinderen in het huishouden (41%), wat wellicht niet verwonderlijk is, aangezien het ook vaker
jongere respondenten betreft. We zagen geen verschil in het aandeel respondenten zonder
partner (gemiddeld 29%).
We bekeken ook de verdeling over financiële indicatoren. Het inkomen van de respondenten (in kwintielen) is niet significant verschillend in de latente groepen. Daarentegen is er
wel een verschil in de rapportage van respondenten in de mate waarin zij gemakkelijk dan
wel moeilijk financieel zeggen te kunnen rondkomen (figuur 4.4). Gemiddeld zegt twee
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derde deel van de respondenten dat voor hen rondkomen gemakkelijk is. Onder de voorlopers geldt dit voor de overgrote meerderheid (79%), onder de groep achterblijvers voor
nauwelijks de helft. De andere helft van de achterblijversgroep heeft (enige) moeite met
rondkomen: voor bijna 10% ervan is het (zeer) moeilijk, voor zo’n 40% is het rondkomen
niet echt gemakkelijk, maar ook niet heel moeilijk.
Figuur 4.4
Voorlopers vaker (zeer) gemakkelijk rondkomend en achterblijvers juist minder vaak, vergeleken met gemiddeld
Verdeling van de latente groepen naar mate van (zeer) makkelijk of (zeer) moeilijk financieel rond kunnen
komen (in procenten, ongewogen cijfers)a
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4.3.2 Contextuele verschillen
Daarnaast bekeken we enkele kenmerken die in de context een rol kunnen spelen (zie
tabel C.3). Zo bleek er een klein significant verschil te zijn in de mate van stedelijkheid van
de woonwijk (postcodegebied), maar is het patroon niet heel helder. In deze studie lijken
de achterblijvers en de voorlopers vaker dan gemiddeld woonachtig te zijn in nietstedelijke woonomgevingen; de achterblijvers en de bereidwillige volgers wonen vaker dan
gemiddeld in zeer sterk stedelijk gebied. Ook het beschikken over een eigen dak is een
relevant gegeven in relatie tot de latente klassen; in deze studie gaat dat op voor 82% van
de woningeigenaren. De voorlopers beschikken veel vaker (93%) over een eigen dak, waardoor men tamelijk autonoom is in het besluit over zonnepanelen. Voor zowel de achterblij59
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vers als de bereidwillige volgens ligt dit minder voor de hand, zij hebben in driekwart van
de gevallen een eigen dak.
Tot slot: de verdeling van hoge energielabels (A/B) versus gemiddelde en lage energielabels
(C t/m G) is niet significant verschillend tussen de vijf groepen. Dat lijkt enigszins onverwacht, maar is te verklaren uit het feit dat de registratie van verbeterde energielabels per
definitie achterloopt op de feitelijke verduurzaming van woningen.4
4.3.3 Sociaalpsychologische verschillen
Verschillen in opvattingen en verwachtingen met betrekking tot de klimaat- en energietransitie kunnen mogelijk een verklaring geven voor de gevonden verschillen in het (willen)
verduurzamen. In hoeverre onderscheiden de groepen (latente klassen) zich van elkaar in
sociaalpsychologische zin? We bekeken hierbij hoe de groepen onder meer verschillen in
de mate waarin men zorgen ervaart over klimaatverandering, belang hecht aan duurzaamheid, het nodig vindt zelf in actie te komen, zichzelf en zijn omgeving als duurzaam beoordeelt, en bepaalde onderliggende waarden aanhangt. De toelichting bij de variabelen staat
in tabel A.2.
De groepen verschillen significant in de zorgen die zij ervaren over klimaatverandering en
de urgentie die zij voelen om dit tegen te gaan (tabel 4.2). Gemiddeld genomen het meest
bezorgd is de groep voorlopers, het minst de achterblijversgroep. Hieruit mag wellicht
geconstateerd worden dat bezorgdheid over het veranderende klimaat een drijver is voor
actie.
Met een score van gemiddeld 7,1 (uit de schaal van 0 tot 10) blijkt dat woningeigenaren een
redelijk belang hechten aan duurzaamheid en met een gemiddelde van 6,6 dat ze het al
iets minder nodig vinden om zelf in actie te komen. Op beide punten liggen de scores van
de groepen voorlopers en achterblijvers het verst uiteen en zijn de drie tussengelegen
groepen wat meer vergelijkbaar in hun oordeel. Op voornoemde variabelen contrasteert
de voorlopersgroep (gemiddeld 8,6 respectievelijk 8,3) sterk met de achterblijversgroep
(gemiddeld 4,8 resp. 3,6).
Wat betreft de verwachting of de kwaliteit van de woning er door verduurzamingsmaatregelen op vooruit of achteruit zal gaan, scoren de groepen wel significant verschillend,
maar zijn de contrasten minder groot. De gemiddelde score van 5,8 zegt dat woningeigenaren gemiddeld genomen niet heel erg overtuigd zijn van een verbetering van de
woningkwaliteit. Voorlopers geloven daar nog het meest in (gemiddeld 6,9), maar achterblijvers verwachten daarentegen eerder enige achteruitgang (gemiddeld 4,4).
Eenzelfde patroon van verschillen zien we bij variabelen die meten hoe iemand zichzelf en
zijn sociale omgeving ziet in relatie tot duurzaamheid, en het aanpassen van de leefstijl in
relatie tot klimaatverandering (gemeten in een schaal van 1 t/m 7). Het meest uitgesproken
zijn de verschillen in de bereidheid de leefstijl aan te passen, met opnieuw de voorlopersen de achterblijversgroep die het meest uiteenlopen: een gemiddelde score van 5,7 respectievelijk 3,0 tegenover het geschatte populatiegemiddelde van 4,7. Iets minder geprononceerd zijn de verschillen in de mate waarin iemand zichzelf of zijn omgeving als duurzaam
ziet. Ook hier staan de voorlopers en achterblijvers het verst van elkaar vandaan.
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Maar bij deze laatste twee kenmerken doet zich in de middengroepen een afwijkend
patroon voor. Bij alle hiervoor besproken sociaalpsychologische karakteristieken liggen de
groepsscores van middengroep en terughoudenden net onder de geschatte gemiddelde
score van de gehele steekproef, en die van de groep bereidwilliger volgers een duidelijk
stukje erboven. Dit patroon gaat niet meer op bij het karakteriseren van zichzelf of de
omgeving als duurzaam: hier scoren de bereidwillige volgers onder het geschatte populatiegemiddelde.
Hoewel uit de classificatie uit paragraaf 4.2 blijkt dat er meer bereidwillige volgers in vergelijking tot de andere groepen aangeven te willen verduurzamen, is er een relatief kleiner
deel dan in de meeste andere groepen dat zich als een duurzaam persoon ziet. Mogelijk
ziet deze groep zichzelf pas als duurzaam persoon wanneer de renovatie daadwerkelijk is
uitgevoerd en/of beschouwt deze groep hierbij ook andere leefstijlaspecten (zoals beperken van vleesconsumptie, auto- of vliegtuiggebruik), waar ze misschien in hun eigen ogen
nog niet (voldoende) aan voldoen. Alleen onder de achterblijvers ziet een nog kleiner deel
zichzelf als een duurzaam persoon. Iets vergelijkbaars is te zien in de inschatting van het
duurzame gedrag van de meeste mensen in hun sociale omgeving. Dat de bereidwillige
volgers lager scoren op duurzaam gedrag dan het geschatte gemiddelde, kan ermee te
maken hebben dat deze groep het verduurzamen van de woning wel op het netvlies
heeft – men wil het immers graag – maar dit nog niet heeft omgezet in actie. Mogelijk is
deze groep daarom kritischer over zichzelf en over de sociale omgeving voor wat betreft
duurzaam handelen.
Verder zien we het terugkerende beeld dat voorlopers en achterblijvers uitersten vormen,
ook terug bij de waarde die men hecht aan milieu en klimaat (‘biosferische waarde’),
alhoewel de verschillen veel minder geprononceerd zijn. De verschillen tussen de groepen
voor de hedonistische en altruïstische waarden zijn zodanig klein dat ze, hoewel significant, nauwelijks betekenisvol zijn.
Tot slot zijn er ook verschillen zichtbaar in de informatiebehoefte van de groepen
(tabel C.3). De bereidwillige volgers geven het vaakst aan behoefte te hebben aan informatie over woningverduurzaming (49%). De middengroep scoort juist relatief laag op deze
informatiebehoefte (19%), terwijl beide groepen vrijwel even vaak aangeven nog geen
informatie te hebben opgezocht (56% resp. 61%) (figuur 4.1a). Dit duidt erop dat de bereidwillige volgers meer dan het geschatte populatiegemiddelde geïnteresseerd lijken te zijn in
woningverduurzaming, maar er veelal nog niet toe gekomen zijn informatie in te winnen.
Onder de achterblijvers zijn het uitzonderingen die behoefte hebben aan informatie (3%),
terwijl slechts 18% aangeeft al informatie te hebben opgezocht. Dit kan erop duiden dat
men in deze groep zich weinig bewust is van de beleidskeuze op dit terrein, de verwachting
dat woningeigenaren in actie komen en van de beschikbare mogelijkheden om onzuinige
woningen aan te pakken. Maar wellicht is men zich daar wel van bewust, maar ziet men
geen mogelijkheden om zelf in actie te komen en daardoor ook geen nut in informatie.
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Voor deze variabelen geldt (m.u.v. kwaliteit van de woning) hoe hoger de score, hoe meer men deze mening is toegedaan.
Getoetst is voor verschillen in scores in de vijf latente klassen ten opzichte van de gemiddelde score (chikwadraattoets); de verschillende niveaus van
significantie zijn aangegeven met asterisken: ** = p < 0,01, *** = p < 0,001, n.s. = niet significant.
Een hogere score bij ‘kwaliteit van de woning’ betekent dat men verwacht dat deze erop vooruit zal gaan.
De variabelen ‘zorgen’, ‘belang duurzaamheid’, ‘eigen actie nodig’ en de vier waardenvariabelen zijn samengesteld uit verschillende – sterk correlerende –
variabelen. De variabelen, operationalisaties en constructen worden in detail besproken in tabel A.2.
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Tabel 4.2
Contrast tussen voorlopers en achterblijvers het grootst op sociaalpsychologische kenmerken Gemiddelde waarden van achtergrondkenmerken voor de latente
groepen (in means, ongewogen)a

4.4

Verklaring groepsverschillen

Om de relatie tussen onderliggende kenmerken en het behoren tot een bepaalde groep in
samenhang te onderzoeken, is aanvullend een regressieanalyse uitgevoerd. De regressieanalyse geeft inzicht in de onafhankelijke bijdrage van elk van de variabelen door te corrigeren voor de overige variabelen. Dit voorkomt een schijnverband (spurious relation) met
elkaar correlerende variabelen. Bijvoorbeeld, wanneer mensen met een hogere opleiding
ook vaker relatief jong zijn, is met een regressieanalyse te zien of mensen een grotere kans
hebben om ingedeeld te worden in bijvoorbeeld de voorlopersgroep, door een onafhankelijke bijdrage van opleiding en/of van leeftijd, of geen van beide.
Er is een multinomiale logistische regressieanalyse uitgevoerd met de latente groepen als
afhankelijke (categorische) variabele en de sociaal-demografische variabelen en woningkenmerken (contextvariabelen) als verklarende factoren. Vasseur en Marique (2019) vonden dat de adoptie van technologische energiemaatregelen veel eerder verklaard wordt
door sociaal-demografische dan psychologische karakteristieken zoals bezorgdheid om
het milieu. Om die reden laten we sociaalpsychologische variabelen in deze regressieanalyse achterwege.
Aan de hand van deze regressie bekijken we de verschillen tussen groepen naar hun objectieve kenmerken. De ‘middengroep’ dient als referentiecategorie voor de vergelijking tussen groepen (tabel 4.1). De middengroep is in omvang het grootst (36% van de populatie),
staat tussen de voorlopers en achterblijvers in en is daardoor het meest geschikt als
referentiegroep om de verschillen tussen de groepen te bekijken.
De kans om tot elk van de overige vier groepen te behoren wordt vergeleken met de kans
om tot deze referentiegroep te behoren. De resultaten van de analyse worden uitgedrukt
in relative risk ratio: waarden hoger dan 1 geven een grotere kans weer om tot een bepaalde
klasse (groep) te behoren (dan tot de middengroep die hier de referentiegroep is), en waarden lager dan 1 een kleinere kans om tot een bepaalde klasse (groep) te behoren (t.o.v. de
referentiegroep). In de tabel betekent bijvoorbeeld de waarde 0,45 voor de variabele
‘vrouw’ bij de achterblijversgroep, dat vrouwen gemiddeld een kleinere kans hebben dan
mannen om tot de groep achterblijvers te behoren dan tot de middengroep (gecorrigeerd
voor alle andere variabelen in het model). Andersom betekent de waarde 6,10 voor de variabele ‘hoger opgeleid’ bij de voorlopers dat hogeropgeleiden een aanzienlijk grotere kans
hebben dan lageropgeleiden om tot de groep voorlopers te behoren dan tot de middengroep.
De inzichten uit de regressieanalyse komen in grote lijnen overeen met de inzichten uit de
beschrijvende analyses van verschillen tussen groepen (zoals beschreven in § 4.3), maar
geven daarbij ook een aantal aanvullende inzichten. Ook zijn er enkele verschillen. Deze
verschillen worden veroorzaakt doordat deze regressieanalyse de kenmerken in samenhang bestudeert. De regressieanalyse onderscheidt de onafhankelijke bijdrage van elk van
de individuele variabelen in het model (gecorrigeerd voor de overige variabelen in het
model), terwijl paragraaf 4.3 slechts de verschillen tussen groepen beschrijft.
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In lijn met de vorige paragraaf zien we een verband met geslacht, opleiding, financieel
rondkomen en leeftijd. We zien dat hogeropgeleiden een grotere kans hebben (dan lager
opgeleiden) om tot de groepen terughoudenden, bereidwillige volgers of voorlopers te
behoren dan tot de middengroep. Mensen die moeilijk kunnen rondkomen hebben een
aanzienlijk grotere kans (dan zij die gemakkelijk rondkomen) om tot de achterblijvers te
behoren dan tot de middengroep. Voor mensen voor wie rondkomen niet gemakkelijk
maar ook niet moeilijk is, is de kans groter (vergeleken met degenen die gemakkelijk kunnen rondkomen) dat zij tot de achterblijvers behoren en de kans kleiner dat zij tot de voorlopers behoren dan tot de middengroep.
Een opvallend verschil is dat het verband met leeftijd grotendeels wegvalt: alleen mensen
van een hogere leeftijd (65 jaar en ouder) hebben vergeleken met de leeftijdscategorie
18-34 jaar een significant kleinere kans om tot de bereidwillige volgers te horen dan tot de
middengroep. Een ander verschil is te zien bij middelbaar opgeleiden: het is in lijn met de
eerdere analyse dat middelbaar opgeleiden een grotere kans hebben om tot de terughoudenden te behoren, maar een verschil is nu dat deze groep een grotere kans heeft dan
laagopgeleiden om tot de voorlopers te behoren dan tot de middengroep.
Tabel 4.1
Multinomiale regressie voor de sociaal-demografische en contextvariabelen op basis van de latente klassen
(in relative risk ratios)a, b
latente groepen (met ‘middengroep’ als referentiecategorie)

verklarende variabelen
partner (ref. geen partner)
huishouden met kind (ref.
zonder kind)
vrouw (ref. man)
opleidingsniveau (ref. lager
opgel.)
middelbaar opgeleid
hoger opgeleid
inkomen (ref. < 20%)
20-40%
41-60%
61-80%
81-100%
leeftijd (ref. 18-34 jaar)
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65-74 jaar
≥ 75 jaar
eigen dak (ref. zonder eigen
dak)
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achterblijvers
(8%)

terughoudenden (18%)

bereidwillige
volgers (17%)

voorlopers
(22%)

0,58
1,00

0,98
0,88

0,79
0,94

1,51
1,04

0,45 *

0,35 ***

0,50 *

1,04

0,76
0,79

2,34 *
2,81 **

1,86
3,65 **

2,61 **
6,10 ***

0,76
1,70
1,99
2,18

0,95
0,77
0,98
1,41

0,40
0,98
0,71
1,01

0,80
0,89
0,88
0,85

1,03
0,55
0,62
0,43
0,71
0,92

0,73
0,71
0,97
1,37
1,11
1,97

0,85
0,57
0,54
0,23 **
0,26 *
1,01

0,89
0,91
1,42
1,70
1,36
1,95
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Tabel 4.1
(Vervolg)
latente groepen (met ‘middengroep’ als referentiecategorie)

verklarende variabelen
energielabel C t/m G (ref. A
of B)
rondkomen (ref. (zeer)
gemakkelijk)
(zeer) moeilijk rondkomen
niet moeilijk/niet
gemakkelijk
stedelijkheid (ref. zeer sterk))
niet stedelijk
weinig stedelijk
matig stedelijk
sterk stedelijk
a

b

achterblijvers
(8%)

terughoudenden (18%)

bereidwillige
volgers (17%)

voorlopers
(22%)

1,17

1,18

1,46

1,09

5,79 **
2,17 *

2,45
0,82

2,27
0,78

0,87
0,46 **

0,68
0,49
0,23 *
0,48

0,67
0,59
0,89
0,79

0,93
0,52
0,36
0,96

0,53
0,47
0,48
0,73

Alle significante verbanden (p < 0,05) zijn vetgedrukt en de verschillende niveaus van significantie zijn
aangegeven met asterisken: * = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001. Door missende waarden
(categorie weet niet) op een aantal verklarende variabelen (isoleren, zonnepanelen plaatsen,
informatie opzoeken, aardgasvrije intentie) en toepassing van listwise deletion, zijn in totaal 1415
responses gebruikt voor deze regressieanalyse. We verwachten dat hier geen selectieve uitval is
opgetreden en dat dat dus ook geen implicaties heeft voor de bevindingen.
Relative risk ratio’s volgen uit multinomiale logistische regressie: waarden hoger dan 1 betekenen een
grotere kans om tot een bepaalde klasse te behoren, terwijl waarden lager dan 1 een kleinere kans
betekenen om tot een bepaalde klasse te horen (ten opzichte van de ‘middengroep’, die als
referentiecategorie dient).

Bron: scp (vet’19)

4.5

Resumé

Mensen verschillen sterk in hun intenties en gedrag met betrekking tot het verduurzamen
van de woning. In de lca-analyse zijn op basis van overeenkomstige patronen in gedrag,
intenties en opvattingen verschillende (latente) groepen geconstrueerd. We presenteren
hier een van de mogelijke oplossingen, namelijk die met vijf groepen. Deze groepen konden we karakteriseren op grond van het onderliggende gedrag, gedragsintenties en opvattingen van de toegewezen respondenten. De groep ‘voorlopers’ kenmerkt zich door een
relatief groot aandeel respondenten dat zonnepanelen en na-isolatie heeft toegepast. De
‘bereidwillige volgers’ omvatten als groep vooral respondenten die aangeven de intentie te
hebben om zonnepanelen en na-isolatie toe te passen. Respondenten die overal vrij
gemiddeld op scoren, hebben de meeste kans om in de middengroep terecht te komen.
De respondenten die de groep ‘terughoudenden’ kleuren, lijken sterk op die in de middengroep, met uitzondering van een zwakke intentie om van het aardgas af te stappen.
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Tot slot is er een groep ‘achterblijvers’ waaraan vooral respondenten zijn toegewezen die
laag scoren op de intentie om zonnepanelen te nemen en de isolatie te verbeteren.
De middengroep is het grootst, voor 36% van de respondenten is de kans het grootst dat
ze aan deze groep worden toegewezen. De groepen voorlopers, bereidwillige volgers en
terughoudenden worden gevormd door respondenten in relatief vergelijkbare aantallen,
in dit geval resulterend in groepen van vergelijkbare omvang (resp. 22%, 17% en 18%). De
groep achterblijvers omvat het kleinste aandeel respondenten (8%). We zien sociaaldemografische verschillen tussen deze (latente) groepen.
De voorlopers kunnen gemakkelijker rondkomen en deze groep heeft gemiddeld een groot
aandeel hogeropgeleiden. De voorlopers staan ook het meest positief tegenover de verduurzamingsmaatregelen. Zo verwachten ze dat de kwaliteit van de eigen woning omhoog
gaat wanneer Nederland overstapt op duurzame energie. De voorlopers zijn verder erg
gemotiveerd om actie te ondernemen: ze zien het sterkst het belang in van duurzaamheid
en vinden dat eigen actie nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien vinden
ze dat hun eigen huishouden hieraan een bijdrage kan leveren. Gezien het relatief grotere
aandeel daadwerkelijk uitgevoerde renovaties en de sterkere overtuiging dat hun eigen
huishouden een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, wijst dit
op een hogere self-efficacy onder de voorlopers. Dit strookt met de bevinding dat de voorlopers zich ook meer als een duurzaam persoon zien.
In scherp contrast daarmee staan de achterblijvers. Ze zijn het minst bezorgd over klimaatverandering en lijken de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering
niet bij het eigen huishouden te leggen. Verder vinden ze voor dit doel eigen actie niet
nodig en zien ze een aanpassing van hun leefstijl niet zitten. Bovendien is deze groep iets
pessimistischer dan de referentiegroep in hun verwachting dat de kwaliteit van hun
woning erop vooruit zal gaan wanneer Nederland overstapt op duurzame energie. Dit
schetst een beeld van een groep die woningverduurzaming niet ziet als middel om zelf een
steentje bij te dragen om klimaatverandering tegen te gaan. Naast het niet ‘willen’, lijkt
deze groep ook minder goed te ‘kunnen’. Zo geven ze aan minder goed te kunnen rondkomen, wat een belangrijke financiële barrière kan betekenen voor deze groep. Ook zijn
achterblijvers lager dan gemiddeld opgeleid en heeft deze groep nauwelijks behoefte aan
informatie. Dit is relevant, aangezien een kennisachterstand belemmerend kan werken.
De bereidwillige volgers vormen een groep die relatief het vaakst aangeeft de intentie te
hebben om te verduurzamen. Deze groep heeft een relatief groot aandeel hogeropgeleiden en het grootste aandeel jongere mensen (18-44 jaar). De groep heeft het verduurzamen van de woning wel op het netvlies – men wil het immers graag – maar heeft dit
nog niet omgezet in actie. Deze groep ziet ook in de sociale omgeving (nog) niet de stappen tot woningverduurzaming die ze had verwacht. De bereidwillige volgersgroep valt op
door de zeer sterke behoefte aan meer informatie over woningverduurzaming. Het lijkt
erop dat deze groep meer informatie nodig heeft om de intentie tot woningverduurzaming
om te zetten in actie, aangezien deze groep qua opzoeken van informatie middenmoter is.
Een goede informatievoorziening over woningverduurzaming en voorbeelden van uitgevoerde renovaties zou deze groep de handvatten kunnen geven die ze nodig hebben om de
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stap te maken om tot actie over te gaan. In dat kader zou direct contact met de voorlopersgroep nuttig kunnen zijn, aangezien deze groep via social learning geïnteresseerde volgers
kan aanzetten tot het nemen van maatregelen (Berry et al. 2014).
De terughoudende groep lijkt tamelijk sterk op de middengroep, met het duidelijke verschil dat de terughoudenden (nog) niet de intentie hebben om hun cv-ketel te vervangen
door een aardgasvrij alternatief. Dat de groep anders denkt dan de middengroep over
aardgasvrij maken van de woning, maar wel min of meer hetzelfde handelt qua adoptie
van isolatie en zonnepanelen, duidt erop dat in die groep andere motieven spelen rond het
overwegen van een aardgasvrij alternatief, dan rond het plaatsten van zonnepanelen of het
verbeteren van de isolatie. De terughoudende groep bestaat ten opzichte van de beide
andere achterhoedegroepen uit relatief veel hogeropgeleiden, mannen, 65-74-jarigen en
mensen die gemakkelijk kunnen rondkomen. Hier dringt zich het beeld op van een groep
die niet zozeer om financiële en/of praktische redenen, maar meer op principiële gronden
de richting naar aardgasvrij wonen lijkt af te wijzen.
Noten
1

2

3
4
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De ‘voorlopers’ vormen in dit onderzoek de verst gevorderde groep in de verduurzamingsbeweging.
In de classificatie van innovatieadoptiegroepen is dit label gereserveerd voor de early majority, de
groep die na een voorzichtige start door de innovators en early adopters zorgt voor de kanteling van de
beweging (Rogers 1995).
De ‘achterblijvers’ vormen in dit onderzoek de groep die ogenschijnlijk achteraan loopt in de verduurzamingsbeweging. Het label achterblijvers is puur indicatief, en het is onduidelijk hoe dit zich verhoudt
tot de classificatie van innovatieadoptie van Rogers, waarin dit label is gereserveerd voor de ‘laggards’.
Rogers onderscheidt ook de groep ‘late majority’ die achteraan meeloopt in de beweging (Rogers
1995).
Een lca-analyse is eerder ook toegepast in het scp-onderzoek naar verschillen tussen groepen in hun
neiging om over te stappen op aardgasvrije alternatieven (Scholte et al. 2020).
Een mogelijke rol speelt ook dat gebruik werd gemaakt van een enigszins verouderde energielabeldatabase (stammend uit januari 2019, terwijl de enquête plaatsvond medio 2019).

voorlopers en achterblijvers

5

Samenvatting en slotbeschouwing

Woningverduurzaming is een belangrijk onderdeel van de opgave om de gebouwde
omgeving energieneutraal te maken. In het Klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen
van een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Dit is voor de burgers waarschijnlijk de
meest ingrijpende opgave. Deze raakt vrijwel iedereen. Inmiddels is de geleidelijke overgang in gang gezet, die ertoe moet leiden dat in 2050 alle woningen duurzaam worden verwarmd.
Dit rapport is het tweede deel in een reeks te verschijnen studies binnen de Verkenning ‘De
energietransitie vanuit burgerperspectief’. Dit onderzoek richt zich op drijfveren en belemmeringen van woningeigenaren om al dan niet over te gaan tot woningverduurzaming
(isoleren, zonnepanelen). We gaan in op de vraag waar eigenaren staan in het proces van
woningverduurzaming. We kijken daarbij naar de drijfveren van eigenaar-bewoners die al
isolatie/zonnepanelen hebben geplaatst (of dit nog willen doen). Ook gaan we in op de
belemmeringen van diegenen die nog niet tot actie zijn overgegaan (en dat wel of juist niet
willen)? Ook kijken we naar ‘voorlopers’ en ‘achterblijvers’ in woningverduurzaming. Verdiepend gaan we in op verschillen tussen groepen – zowel in gedrag als in gedragsintenties
rond woningverduurzaming en het aardgasvrij maken van de woning – en factoren die
deze verschillen verklaren. Het rapport signaleert aandachtspunten voor beleid.
We beantwoorden hieronder deze onderzoeksvragen:
1 Hoever zijn eigenaar-bewoners in de opgave van woningverduurzaming?
2 Welke drijfveren en belemmeringen spelen een rol in de opgave van woningverduurzaming?
3 Welke groepen kunnen we in deze opgave onderscheiden?
Voor dit onderzoek zijn de enquêtedata gebruikt uit de survey Verkenning Energie Transitie
(vet’19). De een vragenlijst werd door het scp ontwikkeld en is uitgezet door CentERdata
onder een steekproef van 3480 deelnemers (18 jaar en ouder, één persoon per huishouden)
van het liss-panel. De analyses in dit rapport hebben betrekking op 1626 woningeigenaren
uit de groep van totaal 2384 respondenten.
5.1

Hoever zijn eigenaar-bewoners in de opgave van woningverduurzaming?

Een kwart van de woningeigenaren heeft geïsoleerd, nog veel verbeterpotentieel
Een kwart van de woningeigenaren heeft de isolatie van de woning verbeterd. Dit aandeel
is groter bij onzuiniger1 woningtypen (38%) en bij woningen gebouwd vóór 1975 (45%). Dat
is plausibel, want in deze woningtypen is de grootste energie-efficiëntiewinst en comfortverbetering te behalen. We kunnen op basis hiervan niets zeggen over de kwaliteit van de
maatregelen en over effectiviteit voor energiebesparing en vergroening. Wel zijn er nog
relatief weinig eigenaren die meerdere maatregelen hebben genomen.
Kijken we puur naar het energielabel, dan zien dat we het aandeel woningeigenaren dat
heeft geïsoleerd, oploopt naarmate de woning onzuiniger is (label A tot F), met uitzonde68
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ring van het label G voor de meest onzuinige woningen. Opvallend is dat het aandeel daar
terugzakt, terwijl in dit type woningen met isolatie een flink voordeel te behalen is qua
energiebesparing en warmtecomfort.
Wanneer men had geïsoleerd betrof dat in 69% van de gevallen het dak, bij 53% de vloer
en bij 50% de spouwmuren. In de woningen gebouwd na 2000 vindt 71% van de eigenaren
de isolatie al goed. In oudere woningen is dat eerder uitzondering: in woningen van voor
1975 vindt 4% de isolatie goed en in woningen uit de periode 1975-2000 is dat 18%.
Met isoleren is een flinke groep woningeigenaren nog niet zo aan de slag. Gemiddeld
47% zegt niet te hebben geïsoleerd, maar dat is ongeacht of het een zuinig of onzuinig
woningtype betreft. Een dergelijk hoog percentage van respondenten in energieonzuinige
woningtypen die nog geen isolatiemaatregelen hebben genomen, geeft aan dat er nog een
flink verbeterpotentieel is. Dat blijkt ook wanneer gekeken wordt naar het bouwjaar van de
woning: in woningen gebouwd voor 1975 heeft 45% van de eigenaren nog niets ondernomen, in woningen uit de periode 1975-2000 zelfs 59%, terwijl men zich ervan bewust is
dat de woning niet energiezuinig is.
Zelfs als men initieel aangeeft dat de woningisolatie al goed is, geeft gemiddeld 19% van
de eigenaren aan nog mogelijkheden te zien om de isolatie te verbeteren. Het aandeel respondenten in een zuinige woning dat nog verbetermogelijkheden ziet, is met 16% opvallend hoog, aangezien het hier gaat om woningen met label A en B. En de 32% respondenten in geïsoleerde woningen van het onzuiniger type die nog verbetermogelijkheden zien,
is een relatief kleine groep, temeer daar driekwart van deze woningen een (voorlopig)
energielabel D t/m G heeft en er hier in de meeste gevallen nog een flinke winst te behalen
valt.
Ook qua diepte van de maatregelen blijkt dat het aandeel eigenaren dat zegt twee of drie
maatregelen te hebben genomen, en die daarmee al een flinke verbetering hebben
gemaakt, gemiddeld nog beperkt is tot 13%. In onzuinige woningen ligt dit hoger (20%),
maar dit zijn ook de woningen waarbij een combinatie van maatregelen nodig is om
energie te besparen.
Een kwart van de woningeigenaren plaatste zonnepanelen, nog veel bereidheid
Wat betreft de aanschaf van zonnepanelen is het beeld min of meer vergelijkbaar. Van de
eigenaar-bewoners die beschikken over een woning met een eigen dak heeft 22% geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak. Op gemiddeld 2% van de woningen lagen er al zonnepanelen toen de eigenaar er kwam wonen, het meest (10%) op woningen gebouwd na
2000. Dat betekent dat er veel woningen in Nederland zijn waar nog geen zonnepanelen
op zijn geplaatst; met name bij oudere woningen is er nog een inhaalslag te maken ten
opzichte van nieuwere woningen. De bereidheid om zonnepanelen aan te schaffen is
tamelijk groot: de intentie is er bij 47% van de eigenaren die beschikken over een eigen dak
en die er ook zelf over kunnen beslissen.
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Grote bereidheid tot woningverduurzaming
Bij bijna de helft van de eigenaar-bewoners die nog verbetermogelijkheden zien, is er wel
een bereidheid om te investeren in isolatie en zonnepanelen. Wanneer deze groep daadwerkelijk in beweging komt, treedt een kanteling op in de beweging naar verduurzaming
van de koopwoningen in Nederland. Daarmee zou in theorie de realisatie van een groot
deel van de opgave binnen handbereik komen. Een kanttekening bij isolatie is nog wel dat
de maatregelen moeten passen bij de woning, dus dat bij rode energielabels ‘diepe’ isolatie plaatsvindt, zodat de isolatie op alle mogelijke onderdelen van de woningschil wordt
toegepast en de woning daadwerkelijk zuinig en comfortabel wordt.
Verduurzaming door woningeigenaren beweegt langzaam in de gewenste richting
Kijken we naar isolatie als verduurzamingsmaatregel, dan blijkt een kwart van de woningeigenaren de maatregel te hebben toepast en een iets kleinere groep de woning op dat
punt al goed te vinden (18%). Voor zonnepanelen ligt het aandeel dat heeft verduurzaamd
iets lager (19%), en zijn er nauwelijks woningen die voordien al voorzien waren van zonnepanelen (2%).
Er is daarnaast dus nog een aanzienlijke groep woningeigenaren die in beweging kan
komen. De bereidheid is er bij een deel van de groep: 23% wil isoleren en 35% wil zonnepanelen aanschaffen. Wat resteert, is een groep die zegt niet in beweging te willen komen
(26% bij isolatie en 35% bij zonnepanelen). Het niet willen verduurzamen kan zijn ingegeven doordat het technisch niet mogelijk is (geen spouwmuur, geen geschikt dak), maar
evengoed doordat men niet beschikt over de (financiële) hulpbronnen.
In de bovengenoemde verdeling op grond van concrete verduurzamingsmaatregelen of
intenties daartoe, zijn tamelijk goed de latente groepen te herkennen die we vonden op
basis van doen en willen verduurzamen, maar ook op hun meer algemene opvattingen en
attituden over klimaatverandering en duurzaam gedrag.
5.2

Welke drijfveren en belemmeringen spelen een rol voor woningeigenaren?

We vonden dat woningeigenaren die gedrag of gedragsintenties tot energiebesparing door
isolatie lieten zien, vooral gedreven worden door financiële beweegredenen en in tweede
instantie warmtecomfort als belangrijkste reden opvoeren. Milieu speelt iets minder een
rol. We zien bij de spontaan genoemde argumenten dat energiemaatregelen vaak onderdeel zijn van een reguliere verbouwing, zoals dat ook uit de literatuur bekend is.
Bij zonnepanelen blijkt de financiële kant ervan (primair lagere energierekening, secundair
rendement op investering) voor eigenaren duidelijk het belangrijkst te zijn. Het milieuargument komt dan wel op de tweede plek als belangrijkste argument, maar wordt (net als
bij isolatie) ook hier duidelijk minder vaak als belangrijkste reden genoemd. Wel weten we
dat het gros van de woningeigenaren beide argumenten naast elkaar noemt (alle antwoorden beziend) en het milieuargument meestal ook een rol speelt – maar minder gewicht
krijgt – wanneer men moet kiezen tussen beide. Spontane beantwoording laat zien dat er
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ook een aantal externe pushfactoren zijn, zoals het (onverwacht) beschikbaar komen van
budget of het verwachte voordeel van een collectieve aanschaf.
Woningverduurzaming draait voor woningeigenaren dus lang niet altijd om milieuwinst, bij
zonnepanelen iets meer dan bij isolatie. Dit geeft aan dat men energiebesparing minder
dan hernieuwbare energie associeert met de energietransitie en met het tegengaan van
klimaatverandering.
Bij woningeigenaren die niet bereid zijn woningverduurzaming op te pakken of die het nog
voor zich uit schuiven spelen diverse belemmerende factoren een rol. Voor de ene groep
woningeigenaren spelen daarbij waarschijnlijk andere barrières een rol dan bij een andere
groep.
Binnen de groepen die zeggen niet te willen isoleren heeft bijna de helft als argument dat
de woning al goed geïsoleerd is. In een deel van de gevallen zal dit inderdaad het geval zijn,
maar het is zeer wel mogelijk dat een professional in veel gevallen de situatie anders zou
beoordelen, bijvoorbeeld ingeval een woning een ‘rood’ energielabel heeft.
Dan zijn er ook argumenten in de context van de woning en het huishouden die belemmerend werken. Bij ongeveer een op de vijf eigenaren die geen zonnepanelen willen, speelt
het argument dat het dak ongeschikt zou zijn. Voor ongeveer een op de zes is dat onzekerheid over de woonduur in de woning, bijvoorbeeld door een voorziene verhuizing of
omdat men op leeftijd is. Dit argument speelt iets vaker een doorslaggevende rol bij zonnepanelen dan bij isolatie. Voor een ander deel spelen financiële redenen (kosten te hoog;
levert weinig op; kosten in toekomst lager) een belemmerende rol, wat sterker bij isolatie
dan bij zonnepanelen. Ook is bij isolatie vaker genoemd dan bij zonnepanelen dat men zich
er nog niet in heeft verdiept.
Bij de woningeigenaren die wel willen verduurzamen maar het nog niet hebben gedaan,
springen enkele belemmeringen er duidelijker uit (vergeleken met de groep die niet wil verduurzamen). Bij isolatie noemt ongeveer een kwart de hoge kosten. Opvallend is dat ruim
een op de vijf van de gewillige woningeigenaars als belangrijkste reden noemt zich hierin
nog niet te hebben verdiept; dit wijst erop dat een aanzienlijke groep zich nog niet heeft
georiënteerd op woningverduurzaming en daar wellicht barrières bij ondervindt. Bij zonnepanelen noemt ongeveer eveneens een kwart de hoge kosten, gevolgd door een vijfde die
verwacht dat de maatregel in de toekomst goedkoper en beter wordt.
Er zijn daarnaast in de open antwoordcategorie nog diverse andere belemmeringen
genoemd, waaruit blijkt dat er vaak nog andere dan genoemde contextgebonden situaties
een rol spelen om (nog) niet te verduurzamen. Voor een deel van de woningeigenaren is
het niet zozeer een kwestie van niet willen, als wel van niet kunnen verduurzamen. Tot slot
merken we op dat de praktische beslommeringen die vaak met het verduurzamen van de
woning gepaard gaan (dat het lastig is, tijd kost of rommel geeft) in dit onderzoek niet op
de voorgrond treden als belangrijkste redenen om (nog) niet te verduurzamen.
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5.3

Welke groepen kunnen we in deze opgave onderscheiden?

In voorgaande analyses werd apart gekeken naar isolatie en zonnepanelen als elementen
van woningverduurzaming. Daarbij werden overeenkomsten gevonden in woningeigenaren die zich al dan niet actief hebben ingezet of willen inzetten voor verduurzaming,
en eigenaren die een afwachtende houding laten zien of zelf niet bereid zijn verduurzaming
op te pakken. Ook werd er een zekere mate van overeenstemming gevonden in de drijfveren en barrières die men rapporteert. Met de zogeheten latente-klassenanalyse (lca)
proberen we te ontdekken of er wezenlijke groepsverschillen zijn in de meningen, houdingen en attitudes ten opzichte van klimaatverandering en verduurzaming.
Er zijn groepen geconstrueerd op basis van overeenkomstige patronen in de scores van
respondenten op gedragingen (isolatie verbeteren, zonnepanelen nemen, informatie zoeken), intenties (een aardgasvrij alternatief voor de cv-ketel, een bijdrage willen leveren) en
de houding dat het huishouden al voldoende bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. We hebben deze verschillen geïnterpreteerd en zagen daarin een gradiënt in
gedrag (meer of minder verduurzaming toegepast) en intenties (meer of minder geneigd
gedrag te veranderen).
We vonden vijf latente groepen en gaven deze labels, die in zeker zin zijn geïnspireerd op
de innovatie-adoptietheorie van Everett Rogers (1995). We labelen de groepen als volgt:
voorlopers, bereidwillige volgers, middengroep, terughoudenden en achterblijvers. De voorlopers vormen de groepen die het verst gevorderd is in de beweging naar verduurzamen van de
woning; 22% van de onderzoekspopulatie eigenaar-bewoners wordt aan deze groepen
toegewezen. De mentaal meest gevorderde groep, gelabeld als ‘bereidwillige volgers’,
omvat 17% van de huisbezitters. Het andere uiterste van het spectrum wordt gevormd
door de achterblijvers, als een groep die nauwelijks meebeweegt; 8% van de onderzoekspopulatie wordt aan deze groep gelinkt. Het overgrote deel van de onderzoekspopulatie
(54%), bestaande uit de sterk op elkaar lijkende middengroep en de terughoudenden, bevindt
zich hier tussenin.
De meerderheid van de woningeigenaren in dit onderzoek gaf aan financieel gemakkelijk
rond te kunnen komen, zeker in de groepen voorlopers en bereidwillige volgers. Dit kan
twee kanten op uitgelegd worden: enerzijds kan het zijn dat men voldoende financiële
reserve heeft om duurzaamheidsinvesteringen in de woning te doen; anderzijds is het ook
plausibel, zeker bij de voorlopers, dat de investeringen zich terugbetalen via lagere energielasten en men daardoor gemakkelijker kan rondkomen. Voorlopers en bereidwilligen worden eveneens gekenmerkt door een groot aandeel hogeropgeleiden, de laatste groep ook
door relatief veel jongeren. De eigenaren die moeilijk kunnen rondkomen en lager opgeleid
zijn, hebben de meeste kans om tot de groep achterblijvers te behoren.
We kunnen deze verdeling in vijf latente groepen niet eenvoudigweg vertalen naar de
populatie woningeigenaren in Nederland, maar de verdeling geeft wel een beeld van de
verhoudingen tussen de voorhoede en de achterhoede. De verdeling suggereert dat een
relatief stevige voorhoede van woningeigenaren de (mentale) beweging richting verduurzaming van woningen duidelijk heeft ingezet. Het zwaartepunt lijkt echter nog te zitten in
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de grote groep (ruim de helft) die tamelijk afwachtend of wellicht zelfs afwijzend lijkt te zijn
en waarvan nog moet worden bezien of ze daadwerkelijk in beweging willen c.q. kunnen
komen.
We kunnen wellicht samenvattend stellen dat de gevonden groepsverdeling enerzijds
duidt op een beweging naar een bredere acceptatie en adoptie van woningverduurzamingsmaatregelen. Anderzijds lijkt sprake van inertie bij de grote meerderheid en een
mogelijke weerstand in de kleine achterhoede, die niet te motiveren lijkt of niet de
mogelijkheid heeft om woningverduurzaming zelf op te pakken. Zonder stevig sturend,
ondersteunend en prikkelend beleid zal de kanteling niet vanzelf plaatsvinden.
5.4

Conclusie

We concluderen dat ongeveer een kwart van de woningeigenaren bezig is (geweest) met
woningverduurzaming, maar dat meer dan de helft nog niet of nauwelijks in beweging is
gekomen. Wel zien we bij ongeveer een kwart de bereidheid om te verduurzamen, maar
ook dat er nog diverse belemmeringen worden ervaren. Om een kanteling in de verduurzaming door woningeigenaren te realiseren, als onderdeel van de opgave om de
gebouwde omgeving energieneutraal te maken, is enerzijds generiek beleid nodig om het
willen aan te moedigen en de groep bereidwilligen te stimuleren en te ondersteunen;
anderzijds zal meer specifieke beleidsinzet nodig zijn om de woningeigenaren die niet zelf
kunnen verduurzamen te ontlasten en te ontzorgen.
5.5

Slotbeschouwing en aandachtspunten voor beleid

Onze bevindingen geven aan dat bijna de helft van de eigenaar-bewoners van onzuinige
woningtypen nog geen isolatiemaatregelen heeft genomen (en driekwart van alle eigenaren met een eigen dak geen zonnepanelen). Dat betekent dat met het aanpakken van
onzuinige woningen nog een flinke verbeterslag te maken is. Ook zagen we dat bij minder
draagkrachtige eigenaar-bewoners voor het nemen van (een van) beide typen maatregelen
de betaalbaarheid een hindernis opwerpt. Het betreft bij deze groep vaak ook onzuinige
woningen en het is goed juist bij deze woningen verduurzaming voortvarend aan te pakken, daarom is het zinvol om specifiek aan deze twee ‘doelgroepen’ beleidsmatige aandacht te schenken.
Het is belangrijk drijfveren en behoeften van woningeigenaren te kennen, om te begrijpen
hoe mensen in beweging te krijgen zijn. Het loont de moeite om te bekijken hoe informatieve instrumenten en advisering het best kunnen worden ingezet om het probleembesef,
het kennisniveau en de motivatie te stimuleren. En ook hoe financieel gedreven motivaties
kunnen worden benut. Want betaalbaarheid speelt niet alleen bij de motivaties de belangrijkste rol, maar ook bij de ervaren barrières. Daarom is inzicht nodig in hoe het financiële
instrumentarium het best kan worden ingezet en aangevuld met ondersteunend en ontzorgend beleid, om een heel scala aan barrières te bevechten.
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Op basis van voorgaande bevindingen stellen we een viersporenbeleid voor dat wellicht
kan bijdragen aan het realiseren van de benodigde versnelling om doelstellingen voor 2030
en 2050 te behalen:
1 waar mogelijk generiek beleid omzetten in maatwerk, waarbij rekening gehouden
wordt met verschillen tussen groepen;
2 mensen informeren, stimuleren en faciliteren die uit zichzelf al geïnteresseerd zijn en
willen verduurzamen;
3 mensen ondersteunen, ontlasten en ontzorgen die uit zichzelf de woning niet kunnen
verduurzamen;
4 de kennis en inzichten die de voorlopersgroep heeft opgedaan bij de verduurzaming
van de eigen woning breder te benutten.
Hieronder beschrijven we welke beleidsmogelijkheden we zien voor elk van de vier sporen.
5.5.1 Kiezen voor specifieke doelgroepen
Het beleid om woningverduurzaming te stimuleren is tot op heden in hoofdzaak algemeen
van aard: het is van toepassing op alle woningeigenaren, zonder rekening te houden met
de (on)mogelijkheden van groepen woningeigenaren en de (on)doelmatigheid bij bepaalde
typen woningen. Dit betekent bijvoorbeeld dat ook eigenaren van reeds tamelijk zuinige
woningen in aanmerking komen voor subsidies op aanvullende verduurzamingsmaatregelen, terwijl meer winst te boeken is bij zeer onzuinige woningen. Ook betekent het dat subsidies vaak terechtkomen bij woningeigenaren die over voldoende vermogen beschikken
om de benodigde (voor)investering te doen en die deels de investering waarschijnlijk ook
zonder subsidie zouden hebben gedaan. En dat degenen die de beschikbare financiële
ruimte niet hebben, hierdoor vaak ook geen gebruik kunnen maken van dergelijke subsidies en daardoor achterblijven. Naast subsidies is ook een groot deel van de (andere)
financiële instrumenten (bv. leningen en extra hypotheekruimte voor verduurzaming) niet
of beperkt toegankelijk voor woningeigenaren met weinig financiële draagkracht. Zie voor
een uitgebreidere beschouwing van de voor- en nadelen van algemene maatregelen rond
woningverduurzaming Steenbekkers et al. (2021).
We onderscheiden twee doelgroepen voor beleid waarbij vooral financiële argumenten
een rol spelen:
1 onzuinige woningen (met gemiddeld relatief draagkrachtige eigenaren), omdat daar
het meest effect te behalen is: primair besparing op energiegebruik (en daarmee op
energiekosten), en daarnaast ook winst in termen van warmtecomfort en binnenmilieu;
2 de doelgroep van minder draagkrachtige eigenaar-bewoners in relatief onzuinige
woningen, omdat deze groep met het huidige financiële beleid minder goed uit de
voeten kan (Steenbekkers et al. 2021).
We gaan achtereenvolgens in op deze mogelijke doelgroepen voor beleid.
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Onzuinige woningen met relatief draagkrachtige eigenaren
Op grond van energielabels kan ongeveer een kwart van de koopwoningen als onzuinig
bestempeld worden. De onzuinige woningtypen zijn volgens dit onderzoek voor bijna twee
derde deel in handen van eigenaren die zeggen (zeer) gemakkelijk te kunnen rondkomen
en dus in theorie relatief draagkrachtig lijken te zijn om investeringen te doen in de
woning. Bij deze groep zijn het dus waarschijnlijk niet zozeer de middelen die ervoor zorgen dat men verduurzaming niet of nauwelijks oppakt, maar zijn er andersoortige belemmeringen (zie hoofdstuk 3). We zagen dat veel mensen zich nauwelijks bewust zijn van de
onzuinigheid van de eigen woning en van de verbetermogelijkheden. Maar ook mensen die
er wel bewust van zijn, zijn niet altijd bereid om tot actie over te gaan. Veelal heeft men
rationele argumenten daarvoor: men vreest de investering niet terug te verdienen (bij een
toekomstige verhuiswens of bij op leeftijd zijn), men verwacht dat maatregelen in de toekomst beter en goedkoper zullen zijn of men wacht op (duidelijkheid over) de wijkaanpak
van de gemeente. En ook praktische argumenten spelen een rol: bijvoorbeeld dat men zich
er nog in moet verdiepen, geen tijd heeft of opziet tegen het gedoe. Via motiverende,
informerende, adviserende en ondersteunende instrumenten kunnen de gevoelde barrières wellicht worden verminderd of weggenomen (zie § 5.5.2).
Ter stimulering van isolatiemaatregelen kan enerzijds worden gekozen voor een strategie
waarbij de minst energiezuinige woningen prioritair worden aangepakt en waarbij stimulerende en ondersteunende maatregelen (zie § 5.52 en § 5.5.3) primair op de groep eigenaren
van dit type woningen worden gericht. Dat kan een effectievere en doelmatigere aanpak
zijn, aangezien onzuinige woningen gemiddeld genomen relatief veel energie voor verwarming vragen, doordat de woning de warmte minder goed vasthoudt en hier dus door
besparing relatief veel winst te behalen is. Deze aanpak kan voor een structurele verlaging
van de energievraag zorgen, die met gedragsmatige aanpassing veel moeilijker te realiseren is. Bovendien hebben onzuinige woningen vaak ook meer mogelijkheden om (kosten)efficiënt maatregelen te nemen. Een aanvang zou bijvoorbeeld kunnen worden
gemaakt met E-F-G-label-woningen, die met naar schatting bijna 700.000 woningen
17% van de definitief gelabelde woningen omvatten, en 25% van het totale koopwoningenbestand (rvo 2020b). Door het prioritair aanpakken van deze woningen zou een flinke stap
kunnen worden gezet in de gerealiseerde energiebesparing door verduurzaming van het
koopwoningenbestand, en zou tegelijkertijd een enorme winst kunnen worden geboekt in
warmtecomfort en in het binnenmilieu (o.a. tocht, vocht, schimmel) van de woning.
Anderzijds biedt het financiële instrumentarium meer draagkrachtige eigenaren reeds
allerlei prikkels en ondersteuning voor de financiering van de werkzaamheden, bijvoorbeeld via subsidies, duurzaamheidsleningen en -hypotheken onder gunstige voorwaarden.
Maar dat financiële prikkels niet automatisch leiden tot een doortastende aanpak, blijkt
wel uit het afwachten (of het zetten van kleine stapjes) door veel eigenaren (zie hoofdstuk 2).
We willen niet stellen dat woningeigenaren zuiver economisch-rationeel omgaan met
duurzaamheidsinvesteringen, in de zin dat ze deze per se willen terugverdienen. In de
sociaalpsychologische literatuur stellen diverse auteurs dat dit beeld veroorzaakt wordt
75

samenvatting en slotbeschouwing

door een onderzoeksbias, in de zin dat er vooral wordt gekeken naar financiële motieven in
het kader van besluitvorming over een investering, en dat niet-financiële motieven onderbelicht zijn (Zundel en Stieß 2011; Wilson et al. 2015; Klöckner en Nayum 2016; Baginski en
Weber 2017). In ons onderzoek zijn respondenten ook bevraagd op niet-financiële motieven en is om die reden ook open beantwoording geanalyseerd. Maar al met al is toch het
beeld dat financiële overwegingen de belangrijkste zijn: men is bang voor te hoge kosten,
wil geen grote financiële risico’s lopen en verwacht dat de kosten mettertijd zullen dalen
(hoofdstuk 3). Dit beeld wordt ondersteund voor de groep ouderen door Schilder (2019) en
door Schilder en Van der Staak (2020).
Met het oog op de klimaatdoelstellingen zou het wellicht geoorloofd zijn een financiële
prikkel te organiseren voor kopers van onzuinige woningen om deze te transformeren tot
zuinige of energieneutrale woningen (Galvin en Sunikka-Blank 2017). Een optie die wel als
kansrijk wordt gezien (cpb 2020) om meer diepgaande energiemaatregelen te stimuleren,
is de kwijtschelding van de overdrachtsbelasting wanneer de aangekochte woning is verduurzaamd. Met het uitgespaarde bedrag hebben de eigenaren immers meer middelen om
de woning diepgaand te verduurzamen, op een natuurlijk moment waarop bewoners vaak
de tijd nemen voor woningverbetering. Dit speelt dan alleen bij aankoop van een onzuinige
bestaande woning, dus dit helpt slechts een kleine groep (Koning en Semenov 2019).
Het identificeren van onzuinige woningen is nog wel lastig, aangezien de helft van de
energielabels niet up-to-date (definitief) is (rvo), en ook energiegebruiksgegevens niet
goed bruikbaar zijn omdat het werkelijke verbruik sterk afhankelijk is van gedrag en
samenstelling van het huishouden (Gardner en Stern 2002). Wellicht is het dus zinvol de
aanvraag van definitieve energielabels te stimuleren; enerzijds via striktere handhaving
door mensen te verplichten bij verkoop van de woning over een definitief energielabel te
beschikken; anderzijds door met spoed de barrières op te heffen die het recentelijk aangepaste aanvraagsysteem volgens de ervaringen in de eerste maanden van 2021 blijkt op te
werpen (veh 2021). Ook kan het helpen om eigenaren te bewegen te verduurzamen en het
energielabel te actualiseren, als ze weten dat er een gerede kans is op een hogere woningwaarde na verduurzaming (Schellekens et al. 2019).
Zoomen we bijvoorbeeld specifiek in op het minst energiezuinige woningtype (labelG-woningen), dan vinden we dat de eigenaar-bewoners hiervan lijken achter te blijven bij
verduurzaming. De eigenarenpopulatie blijkt scheef verdeeld over dit cluster woningen.
Enerzijds zijn er relatief veel minder draagkrachtige eigenaren (circa 7% kan (zeer) moeilijk
rondkomen, ruim 30% niet moeilijk maar ook niet gemakkelijk). In het algemeen zijn
eigenaar-bewoners van onzuinige woningtypen significant vaak ouder, lager opgeleid en
minder draagkrachtig; in dit onderzoek vonden we dat ze ook vaker gepensioneerd of niet
werkend zijn. Deze groepen zijn inderdaad minder geneigd de woning te verduurzamen.
Maar anderzijds wonen er ook relatief veel hogeropgeleiden en hogere-inkomensgroepen
in label-G-woningen, die in het algemeen juist eerder vooroplopen in woningverduurzaming. Dit achterblijven ondanks een relatief groot aandeel hogeropgeleiden in labelG-woningen is te verklaren doordat zich in deze categorie woningen waarschijnlijk tal van
monumentale woningen bevinden. Qua verduurzaming van dergelijke gebouwen zit de
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crux wellicht niet zozeer in de draagkracht van de eigenaar, maar veel meer in de regelgeving en de specifieke mogelijkheden om te verduurzamen met behoud van het karakter
van het gebouw. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft onder meer met het oog
hierop het programma Erfgoed en duurzaamheid opgesteld.
Woningeigenaren zonder financiële draagkracht en in relatief onzuinige woningen
Een andere manier om algemene maatregelen om te zetten naar meer specifiek beleid is
door het adresseren van specifieke doelgroepen onder de woningeigenaren, bijvoorbeeld
eigenaren die aantoonbaar de middelen en mogelijkheden niet hebben om zelf de woningverduurzaming aan te pakken en die tegelijkertijd in minder zuinige woningen wonen.
Wanneer de woning niet goed warm te stoken is door een lage isolatiegraad van de ‘schil’
van de woning, kan dit doorwerken in de betaalbaarheid van de energierekening, die voor
minder draagkrachtige woningeigenaren problematisch kan zijn (Van Middelkoop et al.
2018). Mochten de energieprijs en de vaste energielasten stijgen (net zoals in Duitsland, zie
Andor et al. 2017), dan kunnen deze eigenaren verder in de knel komen. Lagere en middeninkomens gaan er door stijgende energieprijzen relatief meer op achteruit dan hogere
inkomens (Vergeer et al. 2017). Terwijl woningverduurzaming voor deze groep juist een
oplossing zou kunnen zijn voor de stijgende energierekening, komt die oplossing door het
ontbreken van de middelen om te verduurzamen niet dichterbij.
Omdat het besteedbaar inkomen niet alles zegt over de betaalbaarheid van de energierekening, wordt ook wel gekeken naar het betaalrisico, dat wil zeggen dat men aan het
eind van de maand na betaling van de woon- en energielasten te weinig bestedingsruimte
overhoudt om te voorzien in het minimaal noodzakelijke levensonderhoud (Van
Middelkoop et al. 2018). De combinatie van een hoge energiequote en betaalrisico is problematisch als men al relatief weinig energie gebruikt, want dan kan men de energiekosten
niet eenvoudig verder verlagen en ontbreekt investeringsvermogen voor energiebesparende maatregelen.
Voor de woningverduurzamingsopgave van deze specifieke groep lijkt vooralsnog geen
vangnet te bestaan. Huishoudens die te kampen hebben met betaalproblemen door de
energierekening worden veelal verwezen naar het algemene armoedebeleid (onderdeel
van het algemene sociaal beleid). Maar dat lijkt voor deze doelgroep weinig effectief, want
in het sociaal beleid wordt geen rekening gehouden met structureel stijgende energieprijzen. Bovendien vallen energielasten als vaste lasten buiten de bijzondere bijstand van
de gemeente (Olsthoorn et al. 2020). Deze groep kan ook niet of nauwelijks gebruikmaken
van de algemene instrumenten, zoals subsidies, leningen en hogere hypotheken; subsidies
vereisen voorfinanciering, waarvoor budget in deze groep vaak ontbreekt; voor leningen
en duurzaamheidshypotheken is kredietwaardigheid noodzakelijk.
Wellicht kan gericht worden ingezet op financiële en/of andersoortige ontzorging van
groepen die dubbel kwetsbaar zijn. Het gaat dan om eigenaar-bewoners van een onzuinige
woning die een betaalrisico én hoge energiequote hebben. Zij kunnen niet profiteren van
bestaande regelingen (bv. subsidies of leningen), waarvoor een eigen investeringsdeel of
kredietruimte nodig is. Zij hebben ook niet de reserves, en zullen deze ook op korte termijn
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niet hebben, voor de investering die nodig is voor verduurzaming van de woning. Zij kunnen daarmee op termijn ook niet de energierekening betaalbaar houden. Schellekens et al.
(2019) schat het aantal huishoudens dat moet investeren om een labelsprong te maken,
maar met onvoldoende toegang tot kapitaal, op 420.000 huishoudens. Volgens Bos et al.
(2020) kan ruim 2% van de eigenaar-bewoners (104.000 huishoudens) de kosten voor
verduurzaming op geen enkele manier opbrengen.
Hoe ontzorging voor kwetsbare groepen op een eerlijke en betaalbare manier kan worden
vormgegeven, is een belangrijke beleidsvraag. Verschillende gedachten zijn eerder geopperd. Zo stelden de Bruyn et al. (2019) al voor om het energieneutraal maken van woningen voor lage/middeninkomens op kosten van het Rijk te laten gebeuren. Schellekens et al.
(2019) suggereren om voor niet-draagkrachtigen een publieke verduurzamingslening te
verstrekken vergelijkbaar met de studiefinanciering, zoals deze is opgezet voor studenten.
Een andere vorm die zij noemen is de zogenoemde ‘warmtecomfortregeling’, waarmee
met publiek of privaat geld een lening ter grootte van de verwachte waardestijging door
verduurzaming beschikbaar wordt gesteld; dit zou voor slechts een klein aantal huishoudens zijn weggelegd (ibid.). Oei et al. (2018) stelden voor om voor bijstandsgerechtigden de gemeente de verbouwing van woningen in eigen hand te laten nemen als een vorm
van bijzondere bijstand. Volgens Economidou et al. (2019) zou specifiek voor de lagere
inkomens een effectief toelagesysteem kunnen worden opgezet, waarbij freeriders worden
geweerd en voorwaarden worden gesteld aan de te bereiken energie-efficiëntie van de
woning (te koppelen aan het energielabel). Randvoorwaarde is ook hier dat het energielabelsysteem functioneert.
In een succesvol Amerikaans programma doet de overheid de investering zelf (via gebouwgebonden leningen vanuit gemeentelijke overheden), waarvoor het budget wordt opgebouwd uit een opslag op de woz-aanslag (Ameli et al. 2017). Dit instrument wordt momenteel in Europa getest (Economidou et al. 2019). Een dergelijke strategie brengt voor de
eigenaar-bewoners de voordelen van een verduurzaamde woning met zich mee (lagere
energierekening, meer wooncomfort, verbetering van de gezondheid) en diverse voordelen
voor de samenleving (meer lokale bedrijvigheid en een sterkere lokale economie, minder
energiesubsidies, hogere woningwaarden en sociale inclusiviteit, enz.). Het financieren van
specifieke groepen via een zogenoemde revolving fund zorgt ervoor dat (een deel van) het
geïnvesteerde geld geleidelijk aan terugvloeit (bv. via rente/aflossing op leningen die door
besparing op de energierekening worden gedekt), waardoor er ook budget is om anderen
te helpen. Het Warmtefonds functioneert als een revolving fund.
Voor een beschouwing van andere meer en minder kansrijke financiële prikkels voor deze
doelgroep verwijzen we naar Steenbekkers et al. 2021.
5.5.2 Benutten van drijfveren, behoeften en momentum
Ongeveer de helft van de eigenaar-bewoners is in principe bereidwillig om zich in te zetten
voor de verduurzaming van de woning, maar neemt om allerlei redenen een afwachtende
houding aan. Verschillende drijfveren en belemmeringen zullen in samenspel uiteindelijk
mede bepalen of iemand tot actie overgaat. In deze paragraaf gaan we allereerst in op de
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rol van drijfveren. De genoemde drijfveren geven zicht op wat deze woningeigenaren het
belangrijkst vinden en wat hen kan overtuigen om tot actie over te gaan.2 Het kan dus zinvol zijn deze drijfveren beter te benutten bij het motiveren, informeren en adviseren van
woningeigenaren.
Framing van energiebeleid in massacommunicatie
In de groep woningeigenaren die energie wil besparen via isolatie, spelen geld (besparing
op de energierekening) en milieu & klimaat de hoofdrol in hun motivatie. Hiermee zou in
de framing van het beleid rekening kunnen worden gehouden, door energiebesparing niet
zozeer alleen als milieumaatregel, maar vooral als besparing op de vaste lasten te communiceren. Het argument van warmtecomfort komt op de derde plek bij de groep die nog willen isoleren, maar is onder de groep die al heeft geïsoleerd een veel belangrijker argument.
Zij hebben deze verbetering kennelijk aan den lijve ervaren. Deze drijfveer komt in deze
groep sterker naar voren dan milieu & klimaat. Naast kostenbesparing als element in de
communicatie is het minstens zo belangrijk om de aandacht te vestigen op de verbetering
van het warmtecomfort die bij isolatie zal optreden, evenals een vermindering van eventuele binnenmilieuproblemen zoals tocht, vocht en schimmel. Het is belangrijk dat
woningeigenaren zich realiseren dat ze niet alleen investeren in de woning, maar ook in de
eigen kwaliteit van leven.
Intussen zijn er indicaties dat een verbeterde energie-efficiëntie zich (deels) terugbetaalt
via een stijging van de woningwaarde, vooral in het segment van kwalitatief betere en zuiniger woningen (zie o.a. Brounen en Kok 2011; Aydin en Kok 2020; cpb 2020). Door meer
aandacht hierop te vestigen, zullen wellicht ook groepen die wel zouden willen verduurzamen (maar het toch niet doen, bv. door onzekerheid over hoelang zij nog in de woning
zullen wonen) hiertoe bewogen kunnen worden.
Ook voor de groep woningeigenaren die zelf energie wil opwekken via zonnepanelen zijn
vooral geld (besparing op de energierekening) en in mindere mate milieu & klimaat de
belangrijkste motivaties. Vergelijken we dit met de groep die al zonnepanelen heeft, dan
zien we hier geld ook via een ander argument naar boven komen, namelijk dat men ook
financieel profijt heeft van de investering (meer dan via de spaarrekening onder de huidige
lage rentestand). Ook hier geldt dat men eerst moet ervaren wat het voordeel is van de
investering. Wellicht kan het zinvol zijn in de communicatie dit laatste argument wat meer
te benadrukken.
Meer in het algemeen naar de drijfveren voor woningverduurzaming kijkend: we zien dat
het milieuargument wat vaker naar voren komt bij zonnepanelen dan bij isolatie. Mogelijk
associeert men het opwekken van hernieuwbare energie veel sterker met het tegengaan
van klimaatverandering dan energiebesparing door isoleren. Wellicht heeft dit van doen
met de grotere maatschappelijke impact (landschappelijke zichtbaarheid, lokale initiatieven, maatschappelijk en politiek debat) van allerlei vormen van hernieuwbare energie, dan
van besparingsmaatregelen. Maar juist de link tussen beide is uiterst belangrijk. Het zou
goed zijn wanneer mensen beter zouden beseffen dat alleen door stevige energiebesparing
het beter haalbaar is de samenleving grotendeels op hernieuwbare energie te laten
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functioneren. En dus dat ze niet alleen door zelf hernieuwbare energie op te wekken, maar
ook door te besparen, daadwerkelijk zelf invloed kunnen uitoefenen op de energietransitie
en daarmee op klimaatverandering. Ook dit is een punt dat in communicatie over de
energietransitie aandacht verdient.
Informatie- en adviesbehoefte
De kennis van woningeigenaren over de energiezuinigheid van de woning is niet altijd in
lijn met de energetische kwaliteit, zoals uitgedrukt in het energielabel. We zagen dat een
flink deel van de mensen hun woningisolatie als goed beoordeelden, zelfs als het een
woning met een lager energielabel betrof. Dit strookt met de bevinding dat mensen over
het algemeen (te) optimistisch zijn over het energielabel van hun woning (Vringer et al.
2014) en daardoor de noodzaak van woningverduurzaming onderschatten. Het energielabel helpt een inschatting te maken in welke mate de woning baat heeft bij verduurzamingsmaatregelen. Nijkamp et al. (2017) toonden een positief effect van het energielabel
op het bewustzijn over het nut van verduurzaming. Ook energieaudits zijn succesvol in het
vergroten van het bewustzijn over de mogelijke verbeteringen (Cattaneo 2019). Energieaudits zetten gemiddeld genomen aan tot investeringen in woningverduurzaming (Frondel
en Vance 2013) en is daarbij volgens Cattaneo (2019) sterk afhankelijk van (financiële) vervolgacties. Informatie over de energie-efficiëntie (eventueel met behulp van een energielabel) en mogelijke kostenbesparing alleen is niet genoeg om mensen op grotere schaal te
motiveren hun woning te verduurzamen (Pettifor et al. 2015). De informatie moet zo specifiek mogelijk zijn, waarbij de adviseur inzicht geeft in de (financiële en ecologische) baten
van woningverduurzaming en de te verwachten comfortverbetering (Kastner en Stern
2015). Een nog effectievere methode dan de energieaudit om eigenaren aan te zetten tot
woningverbetering is door het maken van zogenoemde warmtebeelden, een thermische
weergave van warmteverlies door de woning (Goodhew et al. 2015).
Kansrijker dan een lijst aanbevolen maatregelen bij het energielabel en de gestandaardiseerde adviezen in energieaudits, is maatwerkadvies door energieadviseurs. Advisering op
maat wordt het best gedaan door een energieadviseur die ‘over de vloer’ komt en inzicht in
de dagelijkse routines van het huishouden in de advisering kan betrekken. Door de persoonlijke communicatie wordt het gemakkelijker voor de adviseur om oplossingen aan te
reiken die maken dat de bewoners gemakkelijker besluiten om te gaan verduurzamen.
De onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van zo’n energieadviseur zijn wel belangrijke
randvoorwaarden (Tjørring en Gausset 2016).
Er zijn (gemeentelijke) online duurzaam-bouwen-loketten waar veel relevante informatie
aangeboden wordt en een stappenplan wordt aangereikt om de woning voor te bereiden
op aardgasvrij als einddoel. De rijksoverheid heeft een speciale website opgezet, www.
verbeterjehuis.nl, waar men voor algemene informatie terecht kan, maar ook specialisten
kan vinden, voor meer specifieke en technische vragen en voor het uitvoeren van verduurzamingswerkzaamheden. Mensen hechten sterk aan professioneel, onafhankelijk en
betrouwbaar advies, en het is onduidelijk in hoeverre de hier aangereikte bedrijven en
adviseurs aan deze criteria voldoen. Het beeld is dat een deel van de burgers niet zoveel
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vertrouwen heeft in professionals in de zakelijke dienstverlening, zoals aannemers en
financiële adviseurs (Dekker en Den Ridder 2020).3 En er zijn signalen dat de professionaliteit van sommige energieadviseurs ontoereikend is (veh 2021), wat het risico meebrengt
dat dit wantrouwen in deze sector oproept en woningeigenaren tegenhoudt om advies te
vragen en vervolgens in actie te komen.
Daarom lijkt het zinvol een meer proactief en persoonlijk beleid te voeren. Enerzijds kan
men hierbij sociale mechanismen benutten, bijvoorbeeld door peers als motivatie- en
kennisbron te laten fungeren. Eerder onderzoek liet zien dat men andere burgers die ervaring hebben opgedaan met woningverduurzaming graag als betrouwbare kennisbasis
benut (Steenbekkers en Scholte 2019), waarbij energiecoaches of wijkcoaches in gesprek
gaan met woningeigenaren om inzichtelijk te maken wat er in praktische zin bij woningverduurzaming komt kijken, welke keuzes gemaakt kunnen worden, wat er geregeld moet
worden, welke stappen vervolgens bij de uitvoering doorlopen worden en, last but not
least, welk voordeel (in termen van financiën, comfort en milieu) ermee te behalen is. Van
sommige taken en werkzaamheden zal men wellicht de moeilijkheid en impact onderschatten, dus dan is het goed als een reëel beeld wordt geschetst. Andere werkzaamheden
(o.a. zonnepanelen op een hellend dak plaatsen) zal men misschien als complexer inschatten dan in werkelijkheid het geval is, dus ook dan kan een reëel beeld woningeigenaren
wellicht over de streep trekken. In dat kader kan het organiseren van uitwisseling van ervaringen door de voorlopersgroep nuttig zijn, aangezien deze bereidwillige volgers kan aanzetten tot het nemen van maatregelen (Berry et al. 2014).
Zoals de eerdergenoemde warmtebeelden de probleempunten visualiseren, zo zouden
modelwoningen kunnen worden ingezet om voor een brede groep woningeigenaren de
mogelijke oplossingen inzichtelijk te maken (Berry et al. 2014).
Vooral wanneer er sprake is van een gebrek aan probleembesef en motivatie, kan strategisch geadviseerd worden over verduurzamingsmogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan een voet-tussen-de-deurstrategie. We zagen immers dat er een samenhang is tussen het nemen van tochtmaatregelen en isolatiemaatregelen. Aangezien tochtmaatregelen
tamelijk eenvoudig en met een geringe investering kunnen worden opgepakt (zgn. laaghangend fruit) kan men in de advisering, door eerst in te zetten op tochtmaatregelen,
woningeigenaren wellicht over de drempel helpen, zodat de kans groter wordt dat meer
effectieve maatregelen en grotere investeringen volgen (Uitzinger en Derijcke 2007).
Momentum benutten
Gebleken is dat energiemaatregelen vaak onderdeel uitmaken van een reguliere verbouwing van een bestaande woning (Balcombe et al. 2013). Ingeval een oudere woning wordt
gekocht en opgeknapt voordat men erin trekt, is er voor de nieuwe eigenaar momentum
om ingrijpende energiemaatregelen door te voeren. Intermediairen die betrokken zijn bij
aankoop, financiering, ontwerp en verbouwing kunnen mogelijk hun invloed laten gelden
om de eigenaar te motiveren tot en te helpen bij verduurzaming (Risholt en Berker 2013).
De overheid heeft daartoe convenanten afgesloten met intermediaire partijen. Als beleidsinstrument gericht op woningeigenaren zelf zou (gedeeltelijke) kwijtschelding van de
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overdrachtsbelasting een prikkel kunnen bieden om hen te bewegen een grondige energierenovatie te realiseren (Koning en Semenov 2019).
5.5.3 Opheffen van financiële en andere barrières
Door middel van instrumenten die ondersteunen, ontlasten en ontzorgen kan worden
gepoogd om gevoelde financiële en andere barrières te effenen. In beleid wordt een scala
aan financiële en fiscale instrumenten ingezet om mensen te helpen bij de betaalbaarheid
van verduurzamen.
Voor mensen die de draagkracht niet hebben voor grote investeringen, zal een klein
subsidiebedrag (in theorie een tegemoetkoming van circa 10% van de kosten, in de praktijk
is het vaak veel minder) ervaren worden als een druppel op de gloeiende plaat en zij zullen
daarmee niet over de streep getrokken worden. Oei et al. (2018) stellen dat de meest voorkomende investering voor een aardgasvrije woning (ter grootte van circa 18.500 euro voor
isolatie en een warmtepomp) ook voor middeninkomens een substantiële uitdaging kan
zijn. Ditzelfde geldt ook voor lage middeninkomens, die benedenmodaal verdienen en
vaak wettelijk geen aanspraak kunnen maken op financieel ondersteunende voorzieningen. Het zou goed zijn bij het vormgeven van het energie(subsidie)beleid oog te hebben voor deze groep, zodat een deel van deze groep in beweging kan komen. Wat betreft
subsidies zou kunnen worden gedacht aan grotere bedragen (Schleich 2019). Om ook voor
lagere inkomens de beloofde kostenneutraliteit te realiseren, zou de subsidie wel een aanzienlijk groter deel van de investering moeten vergoeden dan bij de huidige regelingen;
voor de gemiddelde huiseigenaar zou circa 70% van de investeringssom gesubsidieerd
moeten worden (Schilder en Van der Staak 2020), maar voor lagere inkomens zou dat percentage nog hoger moeten liggen. Wat betreft de adoptie van zonnepanelen door lagereinkomensgroepen zijn goede ervaringen opgedaan met leasen en gebouwgebonden financiering (O’Shaughnessy et al. 2021).
Sowieso zijn subsidies voor de niet-draagkrachtigen vooralsnog vaak buiten bereik. Het
voorfinancieren van de initiële kosten van een maatregel is voorwaarde om voor subsidie
in aanmerking te komen, maar de lage-inkomensgroepen hebben veelal geen reserves
voor voorfinanciering. Hetzelfde geldt voor leningen- en hypotheekopties (bv. loan-to
value- of loan-to-incom-regelingen bij private instellingen (cpb 2020)), ook daarvoor komen
zij vaak niet in aanmerking vanwege het lage inkomen. De vraag is of ze zelf warm zullen
lopen voor leningen uit het publieke Warmtefonds, omdat de berekende rente van 2% daar
nog steeds hoger is dan in de markt en daardoor onaantrekkelijk voor deze groep. Maar
ook maatschappelijk is het de vraag of deze groepen met dergelijke grote en complexe
leningen geholpen moeten worden. Dit betekent dat deze groepen op alle mogelijke
manieren buiten de boot vallen als het gaat om ondersteuning bij woningverduurzaming.
Het zou goed zijn na te denken over een solidariteitsfonds ter financiële ondersteuning van
deze groep.
Een deel van de respondenten gaf aan dat het dak van de woning niet geschikt is voor het
plaatsen van zonnepanelen. Voor deze groep (en voor VvE-leden en huurders) bestaan er
opties zich aan te sluiten bij een lokale energiecoöperatie, die onder andere zonnepanelen
82

samenvatting en slotbeschouwing

op andere (publieke) gebouwen kan leggen en de inkomsten delen met de leden. De postcoderoosregeling bepaalt dat men alleen meedeelt wanneer de investering in een belendend postcodegebied wordt gedaan. Gezien de grote opgave waarvoor Nederland staat
om voldoende hernieuwbare energie op te wekken, zou het goed zijn deze regeling wat te
verruimen, zodat ook investeringen van coöperaties op daken van andere gebouwen
mogelijk zijn (zelfs al liggen die buiten de postcoderoos). Dit dient, naast het bevorderen
van koopkracht van burgers, diverse beleidsdoelen in de energietransitie, namelijk gelijke
kansen om mee te doen voor burgers (huurders en kopers), het realiseren van 50% van
hernieuwbare bronnen in lokaal eigendom en ook betere inpassing in het landschap
(zonnedaken hebben de voorkeur boven zonneweides).
5.5.4 Aangrijpingspunten vanuit de latente groepen bezien
We hebben in de steekproef van woningeigenaren in deze studie een groepsindeling
gemaakt die zuiver indicatief is. We vonden grofweg een groep die vooroploopt in woningverduurzaming (circa twee op de tien eigenaar-bewoners), een groep geïnteresseerden die
(volgens de innovatieadoptietheorie van Rogers) wellicht als eerste gaat volgen (twee op
de tien), een grote groep die nog niet in beweging is (ruim drie op de tien), een groep die
zich deels wat terughoudend opstelt (twee op de tien) en ten slotte een kleine groep die de
neiging heeft achter te blijven (één op de tien). Vanuit deze groepen geredeneerd zien we
enkele aangrijpingspunten voor beleid. De voorlopersgroep lijkt de enige groep te zijn die
weinig prikkels of ondersteuning vanuit beleid (meer) nodig heeft; de andere groepen des
te meer.
Het lijkt ons nuttig na te denken of (en zo ja, op welke manier) de kennis en inzichten die de
voorlopersgroep heeft opgedaan bij de verduurzaming van de eigen woning breder te
benutten zijn. De eigenaren die de woning hebben verduurzaamd of althans flinke stappen
daarin hebben gezet, hebben vele lessen geleerd in het proces van informatieverzameling
en -verwerking, besluitvorming, financiering, aanbesteding, planning en uitvoering.
Volgens de literatuur heeft deze groep sterk de neiging om eigen positieve ervaringen te
delen met hun omgeving, wat andere huisbezitters kan overtuigen de stap ook te zetten
(Gillingham et al. 2009; Yamamoto 2015; Karjalainen en Ahvenniemi 2019; Wolske et al.
2020). Om te voorkomen dat elke eigenaar het wiel opnieuw moet uitvinden, zou het goed
zijn om beschikbare kennis en lessen uit de praktijk te bundelen en toegankelijk te maken.
We kijken daarom hieronder allereerst naar kansen wanneer voorlopers zouden worden
betrokken bij het motiveren, stimuleren of ondersteunen van andere typen woningeigenaren. Daarna gaan we in op het betrekken van voorlopers bij het leren in de praktische beroepsgroepen rond de energietransitie.
Allereerst kunnen voorlopers richting individuele woningeigenaren als voorbeeld fungeren
voor de groep waar de interesse voor woningverduurzaming al gewekt is. In ons onderzoek
lijkt deze groep vertegenwoordigd in de ‘bereidwillige volgers’, die aangeven wel te willen
verduurzamen, maar kennelijk nog aarzelen om het te doen. We menen dat het zinvol is te
investeren in het stimuleren van de interactie tussen de groepen voorlopers en de bereidwillige volgers, zodat de beweging zich verbreedt. Het initiatief duurzamehuizenroute
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– een platform voor (online) ervaringsuitwisseling voor iedereen die interesse heeft in
duurzaam wonen – leent zich daar bijvoorbeeld voor. Gedurende een beperkte periode
biedt het geïnteresseerde eigenaren, die zich oriënteren op technische opties en oplossingen voor hun woning, de gelegenheid om rond te kijken in een aantal vergelijkbare woningen die al (deels) verduurzaamd zijn en om van verschillende eigenaren te horen over
mogelijke aanpakken, successen en valkuilen. Dit concept is in buitenlands onderzoek
effectief gebleken om geïnteresseerde volgers aan te zetten tot het nemen van maatregelen (Berry et al. 2014). Het wordt gezien als voorbeeld hoe social learning neutraal kan
plaatsvinden, dat wil zeggen zonder dat specifieke technologieën naar voren worden
geschoven (Martiskainen en Kivimaa 2019). Wellicht kan met ondersteuning van een dergelijk initiatief worden gerealiseerd dat de voorlopers die kennis willen doorgeven gemakkelijker gevonden en jaarrond geconsulteerd kunnen worden door geïnteresseerden. Een
andere vorm kan zijn dat de voorlopersgroep zich verenigt en als collectief de ervaringen
bundelt en beschikbaar stelt voor een breder publiek. Belangrijk is wel dat er oog is voor
een reële vergoeding voor de opgeleverde kennis, aangezien pioniers vaak zelf veel persoonlijke tijd, geld en energie hebben geïnvesteerd in kennisontwikkeling.
Een grote uitdaging zit hem in het meekrijgen van de groepen terughoudenden en achterblijvers. De redenen waarom mensen achter dreigen te blijven zullen verschillen tussen
mensen. Deels zou het kunnen zitten in het ontbreken van probleembesef (‘mijn huis is al
zuinig’) of het niet beschikken over de nodige kennis en handelingsopties. Maar we weten
dat in het algemeen vaak andere factoren en persoonlijke omstandigheden (bv. geldzorgen, gezondheidsproblemen, mantelzorg, verhuisplannen) een rol spelen en belemmeringen opwerpen (zie hoofdstuk 3). Daarnaast constateren Sovacool en Griffiths (2020) dat
er weinig oog is voor de rol van culturele patronen. Zij toonden aan dat culturele barrières
op het terrein van woningverduurzaming een grote rol spelen, en ze doen de aanbeveling
met deze factor in beleid en interventies rekening te houden.
Ten tweede zien we mogelijkheden om voorlopers te betrekken bij het leren in de praktische beroepsgroepen rond de energietransitie. Een van de uitdagingen die opschaling van
woningverduurzaming nog in de weg staat, is de behoefte aan maatwerk die vrijwel elke
woning met zich meebrengt. Voorlopers hebben moeten pionieren met de beschikbare
praktische oplossingen en hebben vaak zelf aanpassingen, nieuwe toepassingen of
energie-innovaties bedacht en ontworpen (Galvin en Sunikka-Blank 2014). Dat doen ze
wanneer standaardoplossingen niet passen bij het (erfgoed)karakter of de esthetiek van
het gebouw, het beschikbare budget of wanneer de kennis of ervaring van bouwprofessionals tekortschiet (ibid.). Voorlopers kunnen daarom een waardevolle bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van kennis over (maatwerk)toepassing van bestaande oplossingen en
kleinschalige energie-innovaties. Zij kunnen tevens waardevolle kennis inbrengen en wellicht meedenken over mogelijke opschaling van standaardoplossingen. Wellicht kan er bij
het toewijzen van isde-gelden aan innovatieprojecten door mkb of kennisinstellingen specifiek worden gekeken naar het daarbij betrekken van voorlopers.
In het veld van de technisch-uitvoerende beroepen werd er in de aanloop naar het
Klimaatakkoord een kennisachterstand geconstateerd en een tekort aan gekwalificeerde
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vaklieden op dit specifieke terrein van de arbeidsmarkt (ser 2018). De zogeheten Human
Capital Agenda (hca) richtte zich op het oplossen van tekorten door scholing en op het
kwalificeren via om- en bijscholing. Om tekorten (in o.a. proces-, elektro- en installatietechniek) op te heffen is bijvoorbeeld in 2019 het convenant ‘mbo-aanbod Klimaattechniek’ gesloten tussen overheid, bedrijfsleven en de mbo-raad, met de bedoeling in de
scholing de beroepscompetentieprofielen te laten meebewegen met de energietransitie,
circulariteit en klimaatadaptatie. Het is onduidelijk wat de hca op het gebied van om- en
bijscholing precies heeft opgeleverd. Er is regionaal ervaring opgedaan met bij- en
omscholing van technische beroepsgroepen, waarbij als factor voor succes bijvoorbeeld
werd gewezen naar ‘hybride’ docenten, die hun werktijd verdelen over doceren en praktijkwerk (seo 2017). Toch blijkt dat, vergeleken met andere sectoren op de arbeidsmarkt, juist
in de technische sector relatief weinig hybride docenten werkzaam zijn (Techniekpact
2020). Dit is extra jammer, aangezien deze succesfactor kan helpen om een inhaalslag te
maken in de om- en bijscholing, waarvan jaren geleden al werd geconstateerd dat deze
traag verloopt (ser 2018). Wellicht kan de groep ‘voorlopers’ onder de woningeigenaren
specifiek voor het inbrengen van praktijkkennis en -vaardigheden een rol spelen bij om- en
bijscholing, bijvoorbeeld door ze als spreker uit te nodigen hun praktische pionierskennis in
te brengen in een bestaand opleidingscurriculum. Deze rol zou mogelijk ook goed uit de
verf kunnen komen in hybride leeromgevingen, zoals bijvoorbeeld de proeftuinen in het
programma Aardgasvrije wijken, die als fysieke leer- en experimenteeromgevingen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kunnen bevorderen. Het betrekken van voorlopers en de desbetreffende wijken kan wellicht een vliegwieleffect opleveren.
5.6

Tot besluit

De presentatie van het Klimaatakkoord en de inwerkingtreding van de Klimaatwet (beiden
medio 2019) liggen intussen ver achter ons. Hoewel de hoofdboodschap was dat iedereen
in actie moet komen en dat iedereen een bijdrage zal moeten leveren om het tij te keren,
lijkt de proactieve communicatie over alle maatregelen richting het brede publiek op nationaal niveau relatief bescheiden gebleven. Natuurlijk, de campagne ‘iedereendoetwat’ rolt
met enige regelmaat de huiskamers binnen. Maar de vraag is of men deze boodschap op
zichzelf (en de eigen woning) betrekt. De eerdere, meer gerichte campagne ‘verbeterjehuis’
liet in elk niet zien dat deze meer eigenaren motiveerde om te verduurzamen (Schalkwijk
2018).
Hoewel door het acute karakter van de coronacrisis een vergelijking daarmee enigszins
mank gaat, is het toch opvallend dat de communicatie richting de burgers rondom de
coronacrisis en -maatregelen er zo anders aan toe gaat. Er wordt door de eindverantwoordelijken op primetime via mainstream media met grote regelmaat contact gelegd met het
brede publiek om de Nederlanders te vertellen hoe het land ervoor staat, om nieuwe
maatregelen aan te kondigen en om reeds opgelegde maatregelen in herinnering te brengen. Op dagelijkse basis worden nieuwe cijfers in het coronadashboard geplaatst en via de
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landelijke media gedeeld. Er kunnen vragen worden gesteld aan ter zake deskundigen over
maatregelen die ter discussie staan of onduidelijk zijn.
Zou de klimaatcrisis die zich lang voor de coronacrisis aankondigde en volgens klimaatexperts wereldwijd een veel grotere impact kan gaan hebben dan de coronapandemie
heeft, wellicht meer aandacht behoeven? Weten burgers die benieuwd zijn naar de voortgang van het klimaatbeleid en naar (nieuwe en bestaande) klimaatmaatregelen deze
informatie te vinden?
De klimaatmaatregelen worden in detail (via officiële bekendmakingen) en op hoofdlijnen
(via de website van de overheid) gepubliceerd en de ontwikkelingen worden gevolgd (de
Klimaatmonitor via de website van Rijkswaterstaat; en voor de gebouwde omgeving via de
website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo)). Maar hoeveel burgers zullen
de weg daar naartoe weten te vinden en uit de overvloedige documentatie kunnen opdiepen wat voor hen relevant is en wat zij zelf geacht worden te doen?
Zijn er wellicht lessen te trekken uit de coronacommunicatie? Zou een klimaatdashboard
behulpzaam kunnen zijn? Zouden persconferenties en vraag-antwoordmomenten nuttig
kunnen zijn? Wie googelt op ‘klimaatdashboard’ vindt in de eerste plaats knmi-trendcijfers
over de veranderende temperaturen in Nederland. De klimaatmonitor van de rijksoverheid
komt ook bovendrijven, met ook daarin een dashboard waarin allerhande cijfers worden
gepresenteerd. Zowel vanwege de overvloed aan inzichten als vanwege de signaalwaarde
ervan, zou het goed zijn als deze informatie geproportioneerd, proactief en frequent worden gedeeld met de Nederlandse bevolking, zodat mensen weten hoe de vlag erbij hangt,
waar we als land naartoe werken en wat er van henzelf, burgers en ondernemers verwacht
wordt.
Het heeft er de schijn van dat het bestuur niet altijd de urgentie inziet en niet de middelen
inzet die de klimaatcrisis vereist. Natuurlijk, via het Nationaal Warmtefonds en legio afzonderlijke instrumenten is geregeld dat de meerderheid van de woningeigenaren wordt
gestimuleerd en ondersteund. Desondanks is globaal een op de vier woningeigenaren in
beweging gekomen, de overige drie dus niet. Voor de minder draagkrachtigen is woningverduurzaming een grote uitdaging, maar er zijn feitelijk geen geschikte instrumenten om
deze groep op weg te helpen (zie Steenbekkers et al. 2021). In de motie Segers/Klaver vroeg
de Tweede Kamer aan de regering om ‘een nationaal isolatieprogramma te ontwerpen, dat
laagdrempelig toegankelijk is, waarbij de overheid proactief optreedt en mensen ontzorgt’.
Helaas liet demissionair minister Ollongren op 1 maart 2021 in een brief aan de Tweede
Kamer onder andere weten dat ze geen middelen heeft voor een nationaal isolatieprogramma. Dit is te betreuren, omdat het bekend is dat woningisolatie een zeer effectieve
weg is tot energiebesparing, de vorderingen hierin niet vlot genoeg gaan om de beleidsdoelen in 2030 te halen en bekend is dat lang niet alle bewoners in deze beweging mee
kunnen komen. Een samenhangend nationaal isolatieprogramma dat laagdrempelig,
proactief en ontzorgend is, zou nou juist de mensen in beweging kunnen brengen die het
niet zelf kunnen of (nog niet) willen, en die met het huidige palet aan individuele maatregelen kennelijk niet geholpen zijn. En dit rapport laat zien dat het om een flinke groep
woningeigenaren gaat die met een doorlopend en samenhangend pakket aan maatregelen
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die prikkelen, ondersteunen en ontzorgen geholpen zou zijn, zodat er daadwerkelijk voortgang te realiseren is.
De commissie-Brenninkmeijer (2021) concludeert in haar recente advies dat systematisch
onderzoek naar de inzet van verschillende vormen van burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid nog beperkt is gedaan en dat overzicht ontbreekt. In dit advies wordt burgerbetrokkenheid bekeken vanuit de gevoelde behoefte om inspraak te hebben in besluitvorming.
Daarnaast stelt de commissie dat er in de uitvoering van het klimaatakkoord op verschillende manieren burgerparticipatie wordt georganiseerd. In geval van de beleidsinzet op
woningverduurzaming hebben bewoners geen inspraak gehad in de besluitvorming om
energiebesparing en een aardgasvrije gebouwde omgeving als een van de prioritaire punten in het klimaatbeleid te maken. Maar voor de uitvoering van deze maatregelen om deze
doelen te realiseren zijn woningeigenaren wel de aangewezen partij en hebben zij een
belangrijke rol. Niet alleen is het onzeker of eigenaren de woningrenovatie kostenneutraal
kunnen realiseren, ook is men gebonden aan de randvoorwaarden die de wijkenaanpak
van de gemeente zal gaan opleggen. Daarnaast betalen burgers stevig mee aan het budget
dat het Rijk nodig heeft om elders in de energietransitie te kunnen investeren. Voor de
acceptatie van deze beleidskeuzes door burgers in het algemeen en particuliere woningeigenaren in het bijzonder, zou het goed zijn wanneer de overheid erkent dat woningeigenaren een flinke duit in het zakje doen en dat een deel van hen zelfs zonder expliciete
uitnodiging al in beweging is gekomen en dus participeert in het klimaatbeleid.
Noten
1

2

3
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Woningen zijn als onzuinig geclassificeerd indien grondgebonden én gebouwd vóór het jaar 2000 én
energielabel C t/m G. We weten niet of het een voorlopig of definitief energielabel betreft en of dit label
accuraat is.
In dit rapport is alleen gekeken welk argument voor een woningeigenaar het belangrijkst is (§ 3.3 en
§ 3.5). In Steenbekkers et al. 2021 bespreken we welke argumenten er naast elkaar een rol spelen (zie de
bijbehorende cijfers in dit rapport in tabel B.3).
Er was in 2020 sprake van een (sterk) vertrouwen: bij 57% van de burgers ten aanzien van aannemers
enzovoort en bij 25% ten aanzien van financiële instellingen; daar tegenover staat een (sterk) wantrouwen van 13% resp. 37%. Bij een grote groep is het gevoel van vertrouwen wat ongewis (niet vertrouwen / niet wantrouwen).
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