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Gedurende het najaar van 2016 voerde Design Innovation Group (DIG) een be-
wonersonderzoek uit in de gemeente Arnhem als onderdeel van het programma 
Green Deal Smart Energy Cities. 
Binnen dit programma zijn vanuit de deelnemende gemeentes (Eindhoven, Am-
sterdam, Enschede, Groningen en Arnhem) 12 pilotprojecten benoemd die onder-
steund worden met de inzet van innovatiecoaches, infra-experts en en creatieve 
producers. Doel is om uiteindelijke kennis en best practices te delen om te gebrui-
ken bij opschaling van projecten en het starten van nieuwe projecten.

In de wijken Alteveer en Cranevelt - ook wel Craneveer genoemd - zijn al enkele 
bewoners op deze gebieden actief. Zij zien mogelijkheden om de wijk te verduur-
zamen en woningen meer energiezuinig te maken. Niet alleen vanuit de bewoners, 
ook vanuit de gemeente Arnhem is er de wens om de wijk te verduurzamen en 
bewoners hier actief bij te betrekken en bewust te maken van mogelijkheden. 
Door het uitvoeren van het bewonersonderzoek heeft de actieve bewonersgroep 
zicht gekregen in houding, gedrag, leefstijl en motivaties van bewoners met be-
trekking tot de thema’s wonen, duurzaamheid en energie. 

In dit rapport worden de type bewoners uitvoerig omschreven en wordt toegelicht 
hoe bewoners uit de wijk tegen de benoemde thema’s aankijken en welke inves-
teringen en kansen zij zien. Vanuit de verkregen kennis, inzichten en patronen kan 
meer effectief met en naar de buurtbewoners worden gecommuniceerd, en kan 
gerichter worden inzet op motivaties van de verschillende type bewoners. 

Dit onderzoek is uitgevoerd door Design Innovation Group 
(Nathalie Waser en Renate Hilhorst). 

www.designinnovationgroup.nl
Office – (+31) 30 737 0 999
hello@designinnovationgroup.nl
Nieuwegracht 1, 3512 LB, Utrecht
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Juli Aug Sept Okt Nov   

Eerste Desk-research
Bestaande initiatieven &
projecten

12 juli 
1e werkgroep 
bijeenkomst
   • Plan van aanpak
   • Doelen afstemmen
   • Interviewopzet

Bewoners interviews
Geven zicht op gedrag, 
motivaties, waarden, 
leefstijl, leefomgeving, 
etc. Design probes 
vormen input. 

Eerste inzichten en patronen
Het verkennen en herkennen 

8 september
2e werkgroep 
bijeenkomst 
‘Inzichtensessie’
Patronen en inzichten 
verder brengen.  

Kwantitatief 
Enquete
Aanvullend gebrui-
kers onderzoek op 
basis van afgenomen 
bewonersinterviews.

Plan van Aanpak
Rapportage in woord & beeld

Verdiepig & 
verder ontwikkelen
Afhankelijk van proces
en aantal overige uren.

Bewonerssessie
Voorhouden en toetsen 
van verwerkte inzcihten.
Bewoners bevragen.

Tijdspad

6 oktober
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Leeftijd Energierekening

Huishouden

Besparingsmaatregelen

Groots aanpakken ’Op landelijk niveau aanpakken levert veel meer op dan dingen aan mijn 
eigen huis op pakken.’

75

woont met vrouw in koopwoning.

    
Gedrag   -  ‘Ik weet niet hoe ik meer kan besparen, misschien een lichtje minder aan? 
        We hebben al bewust geen droger, die slurpt energie.’
In huis    -  Let bij aanschaf van nieuwe apparaten op energieverbruik. Lampen vervangen door led. 
Gebouw  -  Dubbel glas beneden, wil naar 3 laags. ‘Dan let ik op de nieuwste techniek en verbruik.’

Motivatie Vanuit zakelijk oogpunt altijd bezig geweest met energie en stadsverwarming.
Er is eens gekeken naar mogelijkheden voor zonnepanelen, er bleken teveel bomen rondom 
het huis te staan; ‘Nouja, scheelt toch weer een hoop gedoe.’ 
Zou meer energie willen besparen maar lijkt niet meer mogelijk; ’Ach, de kinderen zijn het huis 
uit, dat scheelt toch al heel wat.’

€270,-

Bewonersinterviews

Naast het uitvoeren van deskresearch naar bestaanden projecten en initiatieven, 
zijn er tijdens dit onderzoeksproject elf kwalitatieve interviews afgenomen met 
bewoners uit de wijk. Voor een goed verloop van deze interviews zijn enkele inter-
viewtools ontwikkeld, zie onderaan deze pagina.
Dankzij de interviews is zicht verkregen op de het huidige gedrag, kennis, investe-
ringen en  bewustzijn van deze bewoners. Ook is er zicht verkregen op kansen die 
de bewoners zelf zien met betrekking tot duurzaamheids- en investeringsvraag-
stukken.

De elf interviews zijn terug te lezen in de bijlage van dit rapport, zie naast deze 
tekst een voorbeeld van de uitwerking van deze interviews. Vervolgens zijn de 
interviews tegen de theorie van Motivaction gehouden. Motivaction komt in het 
onderzoek ‘Vijf tinten groen: input voor effectieve duurzaamheidsstrategieën’  met 
vijf verschillende type mensen op het gebied van duurzaamheid. 

De verschillende type bewoners zijn door DIG verder gedefinieerd en tegenover el-
kaar afgezet. Vanuit de verkregen kennis, inzichten en patronen kan meer effectief 
met- en naar de buurtbewoners worden gecommuniceerd, en zal een aanpak en/of 
bestedingsplan gerichter kunnen worden ingezet. 

Craneveer Woning
Sociale huur Vrije sector huur

Eengezinswoning Boven of benedenwoningGalerijflat

Particuliere huur Koop woning

Gebruik op een dag

Wanneer gebruik je energie op een dag?

Kennis
Waar zit je van schaal 0 op 10? En indien van toepassing partner/kinderen?

'Ik weet bijna niets over  
    energie besparen’    
   
  

     'Ik heb geen idee hoe hoog mijn                 ‘Ik weet precies de hoogte van   
 energie rekening is’                energie rekening’  
  0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'Ik ben expert in 
     energie besparen’   
    
  

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'In mijn omgeving houden veel
mensen zich bezig met energie
    besparing en duurzaamheid’0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'In mijn omgeving houden weinig
mensen zich bezig met energie

    besparing en duurzaamheid’ 

Energiegebruik
Als het gaat over het gebruik van energie in je woning, wat vind je dan belangrijk?

Prijs

Comfort

Milieu

Energielabel

Niet belangrijk Heel belangrijk

Geen gedoe
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Plichtsgetrouwen

Verantwoordelijken:

Structuurzoekers

Duurzaamheid freaks
De portemonnee checkers

Koppeling naar relevante theorie

Zoals op de vorige pagina genoemd, heeft Motivaction onderzoek uitgevoerd naar 
hoe verschillende type mensen aankijken tegen duurzaamheid. In dit onderzoek 
komt Motivaction met vijf verschillende types. De types die door hen worden 
gezien zijn de verantwoordelijken, de plichtsgetrouwen, de structuurzoekers, de 
statusbewusten en de ontplooiers. Om tot deze vijf type bewoners te komen is 
gekeken naar waarden, leefstijl, houding en ambities. 

De verschillen in de vijf Motivaction types zijn in ons onderzoek relevant geweest. 
In die zin dat de types worden herkend en Motivaction met een relevante aanzet 
is gekomen. Echter hebben wij hier na het houden van de interviews een variant 
op gemaakt welke meer specifiek informatie geeft over de types die in Craneveer 
worden teruggezien.

Zo zijn er tijdens de interviews geen statusbewusten en ontplooiers gesproken. De 
kans dat dit type mens wel in Craneveer woonachtig is, is aanwezig. Echter schatten 
wij (o.a. door het spreken met de bewonersgroep) het aanwezige percentage van 
deze twee groepen niet hoog in. Wij adviseren dan ook hier niet tot weinig op in 
te zetten. 

De groep die duidelijk is gezien, zijn de plichtsgetrouwen, gevolgd door de verant-
woordelijken en ook enkele structuurzoekers. Belangijk om te noemen is dat de 
binnen groep verantwoordelijken nog veel verschillen worden gezien. Deze ver-
schillen zitten met name in de motivatie van de bewoners. Om deze reden is er in 
dit onderzoek een onderscheid gemaakt door te spreken over de duurzaamheids-
freaks en de portemonnee checkers. De vier type in dit onderzoek worden op de 
volgende pagina’s verder toegelicht.
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4 typen bewoners

In de Arnhemse wijk Craneveer zien wij door het houden van 11 diepteinterviews vier ver-
schillende type bewoners. Wanneer we kijken naar het thema duurzaamheid, energiebespa-
ring en investeringen, zien we belangrijke verschillen tussen deze vier type bewoners. Ver-
schillen zitten in de mate van motivatie om tot een beter milieu te komen; waar de één meer 
intrisieke motivatie heeft en graag omfietst voor een biologisch stuk vlees, ziet de ander wel 
het belang van duurzame investeringen maar weet deze niet goed hoe dit toe te passen in 
het eigen leven. Verschillen zien we ook als het gaat om hoe je iemand motiveert of kan be-
reiken; de ene groep voelt wat voor een gadget waarbij energieverbruik inzichtelijk wordt en 
middels feedback wordt gestimuleerd, de andere groep heeft behoefte aan iemand die eens 
naast ze gaat zitten om uitleg te geven wat een ander energieverbruik voor henzelf en voor 
het milieu kan betekenen. We zien verschillen in leeftijd waardoor de ene groep graag zijn/
haar kinderen bewust meeneemt in duurzaamheidsaspecten en op internet de laatste trends 
zoekt. De andere groep woont veelal met zijn tweeën, leest de krant en is minder te bereiken 
via Social-Media kanalen. 

We zien niet alleen verschillen maar ook vele gelijkenissen tussen de groepen. Zo is iedereen 
te spreken over de sociale cohesie in de wijk en doet het merendeel mee aan buurtactivitei-

ten. Ook is iedereen dankzij de wijkkrant goed op de hoogte van thema’s die leven in de wijk. 
Deze wijkkrant wordt dan ook als krachtig communuicatiemiddel gezien.

Een aanpak voor de wijk zal bij deze vier type bewoners op verschillende niveau’s geïntrodu-
ceerd moeten worden. Ook valt er in te spelen op de verschillende motivatie’s die bewoners 
hebben om mee te doen aan een initiatief. 

Het type structuurzoeker hebben we in het onderzoek in mindere mate gezien. Mogelijk om-
dat dit type minder in het netwerk van de bewonersgroep zit. Wij willen deze groep echter 
niet onvermeld laten omdat deze groep waarschijnlijk wel in de wijk aanwezig is en om een 
ander type benadering en ondersteuning vraagt.

Uiteraard zijn niet alle bewoners die tot een bepaalde type behoren hetzelfde. Om de types en 
de verschillen tussen de types duidelijk neer te zetten is er voor gekozen om in de beschrij-
vingen niet alle variaties en nuances op te nemen.
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De Portemonnee checkers

‘Voor mijn vrouw hadden de zonnepanelen niet zo gehoeven, ik heb haar 

kunnen overtuigen door te laten zien wat de investering waard is. Dat 

vond ik zelf ook belangrijk,  financieel moet het wel aantrekkelijk zijn.’

De Portemonnee checkers die wij gesproken hebben vallen in de leeftijdscategorie 35 - 55 
jaar en hebben kinderen. De groep heeft een goed beeld van milieu, duurzaamheid en ener-
giebesparing en voelt een zekere mate van verantwoordelijkheid. Het zijn de portemonnee 
checkers die precies weten wat zij maandelijks aan hun energieverbruik kwijt zijn zij wisse-
len jaarlijks van energieaanbieder om geld te besparen. 

Hoewel de Portemonnee checker over het algemeen al investeringen aan het huis heeft 
gedaan, is zijn energierekening nog aan de hoge kant en zou deze groep nog een extra 
zetje kunnen gebruiken. Zo zou er nog gewonnen kunnen worden op het gedrag van deze 
groep. De groep lijkt zich niet altijd bewust van de mogelijkheden voor besparing in huis 
zoals meer zuinige apparaten, temperatuur in huis of waterverbruik. Gadgets of applicaties 
kunnen hierbij helpen: energiebesparing wordt door deze groep als leuker ervaren doordat 
zij middels feedback hun eigen prestaties kunnen inzien. 

Energiebesparende aanpassingen in en om het huis zijn voor deze groep een interessante 
investering. Alvorens er wordt geïnvesteerd, wordt de terugverdientijd door hen nauwkeurig 
berekend. De terugverdientijd vormt vaak de belangrijkste overweging om daadwerkelijk 
te investeren. Maar ook speelt de sociale factor een belangrijke rol. Het feit dat de buren 
of vrienden al spouwisolatie of zonnepanelen hebben, maakt de stap niet alleen gemak-
kelijker maar ook belangrijker. De portemonnee checker meet zich graag aan anderen, is 
competitief en is gevoelig voor het aanspreken op hun maatschappelijke betrokkenheid. 
Informatie van een slimme buurman wordt meer op waarde geschat dan wanneer een over-
heid met informatie zal komen. 
 
Een beetje gedoe mag een investering wel zijn, maar nog liever wordt er collectief iets 
opgestart. Er zijn immers al zulke goede banden in de wijk. Waarom niet met elkaar doen 
als dit minder gedoe is en financieel meer oplevert?

Door de kritische houding zal de Portemonnee checker zich goed verdiepen in de materie 
en mogelijkheden om vervolgens een eigen mening te vormen. Kennis is dan ook goed op 
pijl en plus- en minpunten worden tegen elkaar afgewogen. 

De Portemonnee checker heeft met een fulltime baan, kinderen en clubjes in de wijk een 
druk bestaan. Niet altijd zijn er voldoende financiële middelen om nieuwe investeringen te 
doen. Een subsidie van de gemeente kan hiervoor een goede stimulans zijn.  

Gedrag Aanpassingen in 
en om het huis

Inzetten op:

Collectieve 
aanpak
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De Plichtsgetrouwen

‘We zijn overgestapt naar NUON omdat die 
langs de deur kwamen en het was goedkoper. 

Hoef ik het zelf niet meer uit te zoeken.’

‘Of energie groen is ga ik niet zelf uitzoeken.’

De Plichtsgetrouwen zijn een wat oudere generatie waarvan de kinderen al uit huis zijn. De 
plichtsgetrouwen zijn zich bewust van het belang van milieu en duurzaamheid. De groep 
bestaat uit een voor- en vlak naoorlogse generatie en is opgevoed met het idee dat er zui-
nig aan moet worden gedaan. Dit ‘zuinig aandoen’ past bij de huidige tijdsgeest waarin we 
(steeds) meer bewust met natuur en grondstoffen omgaan. Dit laatste is voor deze groep 
dan ook vanzelfsprekend. 

De groep houdt zich niet heel actief en bewust met duurzaamheid bezig. De laatste ontwik-
kelingen zijn voor hen moeilijk te volgen, en de plichtsgetrouwe zal niet snel ieder jaar van 
energieleverancier wisselen. Dit brengt ‘gedoe’ met zich mee. Ook is er de gedachte dat er 
niet heel veel meer geïnvesteerd of veranderd kan worden.

Zowel in gedrag als bij aanpassingen in en om het huis heeft de groep er baat bij als 
mogelijkheden en ontwikkelingen voor hen makkelijk worden gemaakt. Spouwmuren of 
zonnepanelen worden al snel als ‘gedoe’ gezien,  maar met wat meer uitleg en praktische 
hulp is de kans groot dat de groep hier in mee zal gaan. De informatie zullen zij echter niet 
snel zelf opzoeken. 

De Plichtsgetrouwe is gevoelig voor autoriteit en kan dan ook het best worden aangespro-
ken door lokaal gezag.  Dee plichtgetrouwe heeft iemand nodig die hen aan de hand neemt 
en informatie begrijpbaar/makkelijk maakt en eventueel werk uit handen kan nemen. 

Gezien de oudere leeftijd van deze groep zullen zij minder snel een investering doen voor 
langere termijn. De kansen voor deze groep zitten dan ook meer in het collectief investeren. 
Dit geeft de plichtsgetrouwe enerzijds het gevoel dat zij het niet alleen doen, anderzijds 
kunnen ze hierdoor meer steun en uitleg van medeinvesteerders verwachten. 

De plichtsgetrouwen houden zich in mindere mate bezig met gadgets en social media en 
zijn het meest gevoelig voor communicatie die vertaald is naar de persoonlijke context. De 
groep heeft behoefte aan duidelijke boodschappen.

Gedrag Aanpassingen in 
en om het huis

Inzetten op:

Collectieve 
aanpak
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De Duurzaamheidsfreaks

Duurzaamheid is meer dan bewust omgaan met energie. De duurzaamheidsfreak laat liever 
de auto staan, fietst om voor een biologisch stuk vlees en heeft een slecht gevoel als afval 
niet wordt gescheiden.
De duurzaamheidsfreaks zijn voornamelijk de jonge gezinnen met kinderen, maar kan ook 
de oudere generatie zijn die vanuit het ‘plichtsgetrouwe’ bijzonder fanatiek zijn geworden. 

Op energiebesparend gedrag hoeft niet tot weinig te worden ingezet. De duurzaamheids-
freaks zijn in het bezit van de zuinigste apparaten, schakelen apparaten geheel uit (i.p.v. 
stand-by modus) en nemen genoegen met minder comfort zoals de temperatuur in huis 
een paar graden lager. 

Waar mogelijk hebben de duurzaamheidsfreaks zoveel mogelijk aanpassingen aan het huis 
gedaan. Bij de aanpassingen die zij doen wordt gelet op baten voor de langere termijn. Kos-
ten spelen bij de investeringen nauwelijks een rol, maar hun financiële middelen zijn niet 
altijd toereikend genoeg voor de ambities van de groep. Waren er meer financiele middelen 

dan zouden de duurzaamheidsfreaks graag meer investeren. Een collectieve aanpak wordt 
ook toegejuigd. Niet alleen vanuit financieel oogpunt maar ook omdat hen dit het gevoel 
geeft dat het onderwerp meer mensen bezighoudt en dat het onder de doelgroep leeft.

Wil je deze groep meer informeren dan is transparantie van groot belang. De duurzaam-
heidsfreaks willen zeker weten dat ook een leverancier de juiste intenties heeft en een 
beter milieu nastreeft. 

De duurzaamheidsfreaks hebben de meeste interesse in informatie over wat nu echt duur-
zaam is. Ze zijn nieuwsgierig naar feiten, breder dan het thema energie. Tips en ideeën om 
nog bewuster met natuur om te gaan zijn voor deze groep meer dan welkom.

Gedrag Aanpassingen in 
en om het huis

Inzetten op:

Collectieve 
aanpak

‘We kozen bewust voor GreenChoice,
dat het wat duurder is maakt niet uit.’

‘Duurzaamheid is een leefstijl, we kunnen zoveel 
meer doen om de aarde te sparen.’
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De Structuurzoekers

Structuurzoekers beseffen wel dat milieu belangrijk is, maar weten niet goed hoe ze hun 
eigen leven of middelen hierop kunnen inrichten. Duurzaamheid is voor deze groep een 
onduidelijk of moeilijk begrip. De groep heeft in mindere mate het gevoel zelf invloed op 
het milieu uit te kunnen oefenen. 

Bij de structuurzoekers kan goed op gedrag worden ingezet. De groep is zich niet altijd be-
wust van besparingsmogelijkheden zoals minder lang douchen, het uitzetten van apparaten 
of de temperatuur in huis wat lager zetten. Om deze groep hier meer bewust van te maken 
is een eenvoudige, duidelijke boodschap nodig. 

Liever nog wordt deze groep bij de hand meegenomen en kan een ‘buddy’/een goede buur-
man effectief zijn. De buurman kan vertrouwen wekken en maakt dat de structuurzoeker bij 
iemand terecht kan.

Aanpassingen in en om het huis worden door de structuurzoeker als ‘gedoe’ gezien. Hier 
op inzetten is wellicht vergeefse moeite, daarnaast zien we de structuurzoeker vooral in 
huurhuizen waardoor er een minder hoog verantwoordelijkheidsgevoel is.

Het is niet zo dat de structuurzoeker niet open staat voor duurzaamheid of investeringen. 
Wel zien zij op tegen de ‘rompslomp’ en eventuele ongemakken. Ook kosten spelen bij deze 
groep een grote rol. Een collectieve aanpak kan dan ook interessant zijn en spreekt deze 
groep wel aan. Net als dat bij de plichtsgetrouwe het geval is,  heeft de structuurzoeker 
hierbij wel behoefte aan begeleiding.

Gedrag Aanpassingen in 
en om het huis

Inzetten op:

Collectieve 
aanpak

‘Ik heb niet zoveel met duurzaamheid te maken. 
Als ik mijn PC of TV uitzet, moet ‘ie ook weer helemaal aan. 

Dan denk ik ‘bekijk ‘t’ laat ik de apparaten liever aan.’

‘Als we het doen, dan doen we het goed!’
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Inzetten op duurzame energie

Om minder energie in en om het huis te verbruiken of meer gebruik te maken van duurza-
me/hernieuwbare energie kan ingezet worden op verschillende soorten aanpassingen en 
investeringen:

Aanpassing van dagelijks gedrag
Door het dagelijkse gedrag aan te passen en andere keuzes te maken valt er nog veel ener-
giewinst te behalen. Een deel van het gedrag wordt echter gestuurd door automatisme en 
impulsen. Mensen informeren en hen bewust maken van een noodzaak tot verandering is 
vaak niet voldoende om ook een gedragsverandering te bewerkstelligen (iedere roker weet 
dat roken slecht is en ernstige gevolgen kan hebben; maar dit is onvoldoende om rokers 
te laten stoppen).

We doen automatisch het licht aan wanneer we een donkere kamer binnenkomen, maar 
vergeten het licht uit te doen als we de kamer verlaten. We hebben de thermostaat automa-
tisch op 22 graden ingesteld staan en denken er niet aan om deze lager te zetten wanneer 
we de hele avond weg zijn. Als het een beetje fris wordt zetten we de verwarming nog wat 
hoger in plaats van een vest aan te trekken. We vinden het heerlijk om ’s ochtends wakker 
te worden onder een warme douche, maar hebben geen idee hoe lang we er eigenlijk al 
onderstaan. 

Wanneer aan het einde van het seizoen de terrasverwarmers met 50% korting worden 
verkocht kunnen we de verleiding niet weerstaan om er een te kopen. En een energieleve-
rancier die ons in de winkelstraat, bij het tekenen van een nieuw contract, direct een iPad 
meegeeft weet nieuwe klanten aan zich te binden terwijl zij eigenlijk niet van plan waren 
om over te stappen naar een andere leverancier.

Maar lang niet al ons gedrag speelt zich op een automatisch niveau af en automatisme 
kan doorbroken worden met de juiste interventies. Of we echt nieuw gedrag kunnen ont-

wikkelen hangt af van onze motivatie, onze vaardigheden en de mogelijkheden om nieuw 
gedrag te tonen. 

Het gedragsveranderingsmodel ‘Persuasive by Design’; dat Hogeschool Utrecht samen met 
Design Innovation Group en enkele andere Servicedesign- en ontwerpbureaus ontwikkel-
den biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van interventie strategieën gericht op 
verandering van gedrag.

In een volgende fase van het project zouden dergelijke strategieën ontwikkeld kunnen 
worden; kijkend naar de ambities en mogelijkheden van de bewonersgroep en specifieke 
kenmerken van de wijk.

Keuze van levering duurzame (‘groene’) stroom en gas
Consumenten kunnen middels hun keuze voor hun energieleverancier invloed uitoefenen 
op de toename van de productie van duurzame energie.

Bij de keuze voor een energieleverancier spelen echter, afhankelijk van het type mens, 
verschillende motieven en behoeften een rol. Kosten, het ‘gedoe’ van de overstap en het 
vertrouwen in de leverancier zijn een aantal van deze factoren. Waar portemonnee chec-
kers kritisch zijn op de prijs, zullen de duurzaamheidsfreaks waarschijnlijk kritisch staan 
tegenover claims van leveranciers en willen ze er zeker van zijn dat ‘groen’ ook echt ‘groen’ 
is en niet ‘sjoemelgroen’. De plichtsgetrouwen zijn geen ‘hoppers’ en zullen niet zo snel uit 
zichzelf op zoek gaan naar een duurzamer alternatief. Het zelfde geldt voor de structuur-
zoekers; voor hen is het een ‘low interest product’ en ze hebben het idee dat ze zelf niet 
zoveel kunnen bijdragen aan een beter milieu. Ook mag voor hen een duurzamer alternatief 
niet veel extra kosten met zich meebrengen. Voor de laatste 2 groepen zal een duidelijk, 
eenvoudig en kant-en-klaar aanbod waarschijnlijk goed helpen.
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Aanschaf en gebruik van minder energieverbruikende alternatieven
Denk hierbij aan het vervangen van gloeilampen door LED,  de aanschaf van A++ koelkasten, 
wasmachines etc. wanneer een apparaat aan vervanging toe is om om een oud energie 
onzuinig apparaat te vervangen.

Bij dergelijke keuzeprocessen spelen, net zoals bij de keuze voor een andere energiele-
verancier, meerdere motieven en behoeften een rol. Een portemonnee checker zal willen 
weten wat een energiezuiniger alternatief kost in aanschaf en gebruik en op basis van die 
informatie zijn keuzes maken. Ook het comfort en de functies van een nieuw apparaat zal 
maken dat apparaten eerder vervangen worden.
Voor de duurzaamheidsfreak is het verbruik (vanuit milieu oogpunt) belangrijk en de aan-
schafprijs waarschijnlijk minder doorslaggevend (als zij die zich kunnen veroorloven). Zij 
zullen, net als de plichtsgetrouwen die niet houden van verspilling, misschien niet snel 
geneigd zijn om een werkend (energie onzuinig) apparaat te vervangen voor een nieuw 
exemplaar. Zij zullen het gebruik van energie en grondstoffen die nodig zijn om het nieuwe 
apparaat te produceren meenemen in hun overweging. 

Aanpassingen aan het huis om energieverbruik te verlagen 
Om op de stookkosten (wat meestal het grootste deel is van de energierekening) te kunnen 
besparen is een goede isolatie van het huis van belang. Denk hierbij aan: gevelisolatie 
(zoals spouwmuurvulling), isolatie van het dak en de vloer, het gebruik van isolatieglas en 
het gebruik van tochtstrips.

Het merendeel van de gesproken bewoners heeft het huis aangepast om energieverbruik 
te verlagen. De motivaties hierbij zijn uiteenlopend. Waar de plichtsgetrouwen al jaren 
geleden enkele aanpassingen hebben gedaan omdat dit de tijdsgeest was en werd ge-
subsidieerd, zijn het ook de portemonnee checkers bij wie subsidie het extra zetje kan 
geven. Daarnaast zullen portemonnee checkers gebaat zijn aan heldere berekeningen over 
de terugverdientijd en investering. De duurzaamheidsfreaks kunnen wat hun betreft nooit 

genoeg in hun huis investeren. Zijn beschikken over informatie van alle mogelijkheden en 
zullen bij meer financiele middelen direct meer investeren. Bij structuurzoekers leeft dit al-
les minder. Zij wonen in een huurwoning waardoor zij zich minder verantwoordelijk voelen.

Het zelf opwekken van duurzame energie: individueel en collectief
Denk bij het zelf opwekken van duurzame energie aan de mogelijkheden van zonnepanelen 
op het eigen dak of het gebruik van warmtepompen. 

De structuurzoekers zullen niet zelf opzoek gaan naar informatie over deze mogelijkheden 
en hebben de kennis niet voldoende. Om deze groep mee te krijgen kan worden gekeken 
naar het motiveren middels eenvoudige informatie over collectief investeren. Gezien het 
feit dat zij meestal in een huurhuis wonen, zullen zij minder interesse hebben in het op-
wekken van energie in en om het eigen huis. De duurzaamheidsfreaks vertegenwoordigen 
de groep die - net als bij aanpassingen aan het huis - staan te springen om te investeren in 
het zelf opwekken van energie. De portemonnee checkers en plichtsgetrouwen staan open 
voor mogelijkheden als zonnepanelen op het dak. Er is bij hen de interesse om dit collectief 
op te pakken, plichtsgetrouwen worden hiermee geholpen omdat ze niet altijd zelf in staat 
zijn informatie te vinden en te  begrijpen. Een belangrijk gehoord punt rondom het gebruik 
van zonnepanelen is dat niet iedere bewoner zonnepanelen ‘mooi’ zou vinden en zelfs een 
afkeer zou hebben van meer zonnepanelen in het straatbeeld. Deze groep is gebaat met 
investeringen die buiten de wijk kunnen worden gedaan, denk bijvoorbeeld aan een zonne-
park, een windmolenpark of aan een aansluiting op het warmtenet.

Waar in dit laatste geval altijd sprake is van een collectieve investering en organisatie zou 
dit natuurlijk ook ingezet kunnen worden op de maatregelen die gericht zijn op een indi-
vidueel huishouden. 
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Om zoveel mogelijk impact op het niveau van een individuele woning en van een hele woon-
wijk te bereiken zal op meerdere (en misschien alle) soorten aanpassingen en investeringen 
ingezet moeten worden. Zo lijken enkele buurtbewoners al het maximale te hebben geïnves-
teerd, zoals driedubbelglas, spouwmuren, isolatie en het dak vol zonnepanelen. Toch kan het 
juist dit gezin zijn dat veel energie verbruikt door wasdrogers aan te zetten als buiten de zon 
schijnt, door onnodig lang te douchen of door het huis naar 22 graden te verwarmen. 
Hetzelfde geldt voor een huishouden dat zuinig stookt en kiest voor Greenchoice, maar via 
het enkele glas nog onnodig veel energie laat ‘weglekken’.

Wil je alle type bewoners meenemen om te komen tot een energieneutrale wijk, dan is het 
raadzaam om in te zetten op verschillende niveau’s en op verschillende momenten waarop 
mensen met energie of duurzaamheid geconfronteerd kunnen worden.
 



15

Bijlagen
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Bewonersinterviews
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Leeftijd Energierekening

Huishouden

Besparingsmaatregelen

Leefstijl & comfort Er staan gedurende de dag heel wat apparaten aan, er wordt niet gelet 
op  het moment van de dag om bijvoorbeeld een was te draaien.

53

woont met vrouw en 3 kinderen, koopwoning

    
Gedrag   -  Doet lampen uit in ruimtes waar hij niet is, vrouw doet dit niet.
In huis    -  Let bij aanschaf van nieuwe apparaten op energieverbruik. Lampen vervangen door led. 
Gebouw  -  Zonnepanelen, dubbel glas beneden + zolder, nieuw CV, vloerisolatie + verwarming.

Motivatie Wens is om woning energieneutraal te krijgen. Investering en terugverdientijd zijn 
hierbij belangrijke overwegingen. Financiering is een steeds terugkerend onderwerp: 

‘De zonnepanelen zijn een goede investering geweest, dit is financieel erg aantrekkelijk.’ 
‘Nieuwe ledlampen van Philips zijn nu nog te duur.’

Voor vrouw hadden zonnepanelen niet persé gehoeven.

€150,-
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Leeftijd Energierekening

Huishouden

Besparingsmaatregelen

Groots aanpakken ’Op landelijk niveau aanpakken levert veel meer op dan dingen aan mijn 
eigen huis op pakken.’

75

woont met vrouw in koopwoning.

    
Gedrag   -  ‘Ik weet niet hoe ik meer kan besparen, misschien een lichtje minder aan? 
        We hebben al bewust geen droger, die slurpt energie.’
In huis    -  Let bij aanschaf van nieuwe apparaten op energieverbruik. Lampen vervangen door led. 
Gebouw  -  Dubbel glas beneden, wil naar 3 laags. ‘Dan let ik op de nieuwste techniek en verbruik.’

Motivatie Vanuit zakelijk oogpunt altijd bezig geweest met energie en stadsverwarming.
Er is eens gekeken naar mogelijkheden voor zonnepanelen, er bleken teveel bomen rondom 
het huis te staan; ‘Nouja, scheelt toch weer een hoop gedoe.’ 
Zou meer energie willen besparen maar lijkt niet meer mogelijk; ’Ach, de kinderen zijn het huis 
uit, dat scheelt toch al heel wat.’

€270,-
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Leeftijd Energierekening

Huishouden

Besparingsmaatregelen

Milieufreak ’Ik ben een milieufreak, alle lampen gaan uit, al het afval scheiden, dingen over 
de datum eten we, we hebben bewust geen auto.’  Hebben ook aandelen in windmolens.

‘Als ik het over kon doen zou ik een huis zoeken dat uit meer duurzame materialen bestaat.’

62

woont met man in koopwoning.

    
Gedrag   -  ‘We letten ook op waterverbruik, douchen niet elke dag en niet lang.’
In huis  -   Tochtstrips, gebruiken ook apparaatje om temperatuurverlies te meten in huis. 
        Alle lampen zijn over op led. 
Gebouw  -  Dubbel glas, spouwmuur isolatie, centrale verwarming.
         zonnepanelen bleken niet rendabel.

Motivatie ’We maken de aarde kapot, ik doe alles om dat tegen te gaan.’ 
Heeft niet veel nodig ‘Wij nemen misschien ook wel genoegen met minder, in vergelijking 
met anderen.’  Geven aan dat zij ook op deze manier zijn opgevoed. Opvoeding speelt een 
belangrijke rol. 

€110,-
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Leeftijd Energierekening

Huishouden

Besparingsmaatregelen

79

woont alleen, huurwoning.

    
Gedrag   -  ‘Als ik de TV of PC uitzet moet ‘ie weer helemaal opstarten, dan denk ik Bekijk ‘t maar, 
        ik laat het lekker aan.’
In huis    -  Energie besparen in huis geeft meer ongemak, dat is die paar euro niet waard. 
Gebouw  -  Voordat hij hier ging wonen is een renovatie uitgevoerd, geen woonwensen nu.

Motivatie Maakt zich er in huis niet zo druk om ‘Ik ben maar alleen, heb niet zo veel met 
isolatie enzo te maken.’  

Vanuit hobby wel bezig met duurzaamheid, zonnepanelen etc.
Meneer lijkt hier vooral door anderen  gemotiveerd en noemt meer wat ook hem weer wordt verteld. 
Wel is er een besef dat er op zijn dak prima zonnepanelen zouden passen. Hier zou hij dan wel in 
ontzorgd willen worden ‘Ik ga er geen energie in steken.’

€120,-



22

Leeftijd Energierekening

Huishouden

Besparingsmaatregelen

Het moet blijvend zijn ’Ik vind het het investeren wel waard, maar meer duurzaamheid 
moet wel makkelijk zijn. Ik zou niet elke keer een onmogelijke handeling willen doen.’  

‘Een energiebattle is leuk voor de kinderen denk ik, maar hoe zorg je dat het blijvend is en 
niet iets tijdelijks?’

38

woont met man, 2 kinderen in koophuis.

    
Gedrag   -  Letten op energieverbruik, bij kou gaat de verwarming niet hoger; trui aan.
In huis    -  ‘We hebben wel de meest zuinige droger gekocht, heb ik ook wel van mijn ouders, 
         zij vinden het helemaal onzin dat we een droger hebben.’
Gebouw  -  Zolder en vloer isolatie, offertes laten maken voor spouwmuren dit is nu nog een te   
                  grote investering. ‘Ik denk wel dat er nog veel meer mogelijk is.’

Motivatie Duurzaamheid is voor dit gezin meer een lifestyle, gaat verder dan alleen energie 
(bijv voedselverspilling). Zonnepanelen is nog een twijfel, ze zijn groot en ook lelijk. 
Plastic goed scheiden gebeurt nu niet; ‘de drempel is wel dat ik een mooie prullebak wil.’

€182,-
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Leeftijd Energierekening

Huishouden

Besparingsmaatregelen

68 - 69

wonen samen in koophuis.

    
Gedrag   -  Er worden geen spullen weggegooid en er wordt zuinig omgegaan met materiaal. 
                 Douchen kort,  lamp niet onnodig aan. Vroegervan ouders meegekregen.
In huis    -  In huis zijn alle elektrische apparaten vervangen door zuinigere. De reden was minder
        energie verbruiken, nooit berekent hoeveel het nu scheelt.
Gebouw  -  Zolder laten isoleren, beneden dubbel glas, dubbel parket op vloer.

Motivatie ‘We hebben de aanpassingen gedaan omdat het toen de tijdsgeest was en we een 
beetje subsidie konden krijgen. Natuurlijk heeft het ook een positief effect op de portemonnee 
en heeft het met energiebesparing te maken. Daar dragen we graag aan bij.’  

€136,-

Ontzorgen Het stel beseft dat er meer mogelijk is. Zonnepanelen zijn wat te duur. Een investering 
moet vooral ook eenvoudig zijn; ‘Overstappen van energieleverancier is mij te ingewikkelt.’ 
‘Ik heb niet op Rijnstate gereageerd, ik wist er niet genoeg van.’ 
Iets collectiefs zou wel aantrekkelijk zijn; ‘Dan heb je iemand die zich erin verdiept’.
‘Een battle spreekt mij niet zo aan, ja of je moet me heel goed uitleggen waarom.’
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Leeftijd Energierekening

Huishouden

Besparingsmaatregelen

37

woont met vrouw en 3 kinderen in koophuis.

    
Gedrag    -  We eten biologisch en vangen regenwater op, lampen niet onnodig aan laten. 
In huis     -  Zuinige apparaten in huis, zijn zich bewust van de ‘energieslurpers’.
Gebouw  -  Zonnepanelen, dak en muur isolatie, deels triple beglazing.

Motivatie ‘Het is een sport om naar 0 te gaan, het liefst gebruik ik ook geen gas. Een 
zonneboiler zou een volgende stap kunnen zijn.’  
‘De kinderen worden ook bewust gemaakt van duurzaamheid.’

€85,-

Omgeving ‘Ik merk dat mensen de aanblik van zonnepanelen op jaren 30 huizen niks vinden. 
Ook een laadpaal voor elektrische auto’s vinden buren maar niks.’  Wel zijn er enkele buurtgenoten 
die met vragen komen; ‘Ze zijn het meest benieuwd naar terugverdientijd en willen het in de 
portemonnee terug zien.’
Volegens geinterviewde start het bij bewustmaking en is er nog veel onbekend ‘start met het 
communiceren over gebruik en in vergelijking met anderen. Informeer over zuinige apparaten.’
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Leeftijd Energierekening

Huishouden

Besparingsmaatregelen

51 - 54

wonen met drie kinderen in koophuis.

    
Gedrag   -   Hout stoken is een hobby. Oude apparaten worden niet weggegooid maar gerepareerd.
         Er wordt geen eten weggegooid. Overstappen van energieleverancier is gedoe.
In huis    -  In huis overal ledverlichting. De ontvochter is bewust van het meest duurzame soort.
        ‘Het elektrische koken is niet duurzaam maar dat zat al in het huis’.
Gebouw  -  Dubbel glas is aan vervanging toe. 

Motivatie ‘Je zou nog met zonnepanelen kunnen werken maar op een rood dak moet je daar 
wel van houden’.  Rijdt in een oude auto ‘maar een meer zuinige kopen is toch ook niet duur-
zaam? Dan moet er weer een nieuwe worden geproduceerd’.
De zonnepanelen op het ziekenhuis hadden we niet gedaan ‘Het ging veel meer over belegging, 
niet alsin waar zijn we nu eigenlijk mee bezig en doen we het voor?’

€60,-

Politiek Het stel noemt zichzelf wat cynisch als het gaat over groene stroom; ‘Groene stroom
is toch ook niet echt groen, daar moet de overheid meer aan doen en de grote spelers aanpakken.’  
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Leeftijd Energierekening

Huishouden

Besparingsmaatregelen

37

Woont met man en 3 kinderen in koophuis.

    
Gedrag   -  Er wordt graag omgefietst voor boodschappen bij de biologische winkel. Auto delen.
In huis    -  Led, alle apparaten gaan echt uit, niet op standby modus.
Gebouw  -  Dakisolatie, zonnepanelen, spouwmuren, dubbelglas. 
                 ‘Zou graag nog een zonneboiler willen maar dat is nu nog te duur.’

Motivatie ‘Als we het doen dan doen we het goed.’ 
‘Terugverdientijd is niet belangrijk, iedereen die dat noemt.. kijk toch naar de aarde’.
Duurzaamheid wordt gezien als een levenskeuze. 
Probeert ook anderen meer bewust te maken van meer duurzame oplossingen.

‘Mijn man weet het exact.’

Aanpak Een voorstel voor aanpak is mensen door hun hele huis laten gaan: wat kan beter?
Wat is niet zuinig? Om vervolgens tot een prioriteitenlijstje te komen.
De overheid en gemeente kunnen nog een hoop meer doen; ‘het gaat altijd over geld en economie. 
We moeten maar produceren voor de economie. Er kan veel meer aan duurzaamheid gedaan 
worden’.
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Leeftijd Energierekening

Huishouden

Besparingsmaatregelen

65

Woont met vrouw, drie kinderen zijn huis uit.

    
Gedrag   -  ‘Mijn partner wijst me wel eens op mijn gedrag, zo van ga je nu alweer met de auto.  
         Daar letten we wel op.’ 
In huis    -  Temperatuur laag, niet te veel verbruiken. ‘Je hoeft er niet heel veel voor te laten, je 
         moet dingen gewoon anders doen.’
Gebouw  -  Spouwmuren.            

Motivatie ‘We zijn met buren in gesprek geweest over zonnepanelen maar het huis ligt 
ongunstig. Vanuit milieuoogpunt is het gustig, maar finanieel natuurlijk ook.’ 
Duurzaamheid wordt gezien als belangrijk, toch zijn er in huis weinig besparingsmaatregelen geno-
men. ‘Dubbelglas hebben we niet, we houden wel van wat frisse lucht.’

€160,-

Collectief ‘Iets collectiefs lijkt me wel interessant, maar dan met niet al te lange 
terugverdientijd.’ Duurzaamheid blijkt een onderwerp op verjaardagen. Er is interesse om collectief
met buren te investeren; ‘zoals op de Cattepoelseweg’.  Subsidie wordt genoemd als extra zetje 
daadwerkelijk te investeren.
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Leeftijd Energierekening

Huishouden

Besparingsmaatregelen

40-ers

Wonen met drie kinderen.

    
Gedrag   -  Niet te lang douchen, lichten uit, fiets i.p.v. auto. ‘Er zijn nog mogelijkheden, we kunnen   
         strenger zijn.’
In huis    -  ‘Quooker verbruikt veel stroom, ook apparaten doen we snel aan; vaatwasser etc.’
Gebouw  -  Dakissolatie, dubbel glas, nieuwe CV, spouwmuren, vloerissolatie. ‘Maar aan de 
                  energielabel merk je daar niet gek veel aan..’          

Motivatie ‘Duurzaamheid is alles herwinbaar maken, geen gebruik maken van uitputtelijke 
bronnen. Maar in het dagelijks leven moet dit wel realistisch zijn.’  Het zijn met name de syste-
men die hier meer op ingericht moeten worden. 

€200,-

Overgaan op actie Ondanks de hoge mate van bewustzijn en de wensen rondom duurzaam-
heid, wordt nog niet al het mogelijke uit de kast gehaald; ‘met dubbelglas zou ik direct ook een 
nieuw raam willen, dat geeft gedoe.’
‘Door mijn werk weet ik er aardig wat van af, maar het daadwerkelijk toepassen is een tweede..’
Het faciliteren van investeringen kan voor dit gezin een duwtje in de rug zijn.
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Plichtsgetrouwen

Verantwoordelijken

Structuurzoekers

Ontplooiers

Statusbewusten
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De bewuste bewoner vindt het belangrijk om kinderen over duurzaam-
heid te leren, kinderen lijken dit snel en gemakkelijk op te pakken.

Er worden zonnepanelen op dak van de voetbalclub geplaatst  > mogelijk 
communicatiemiddel?

Veel buurtactiviteiten en betrokkenheid in de wijk.

Heel wat bewoners zijn werkzaam in de energiesector.

Opvoeding speelt belangrijke rol; zowel jonge ouders nu invloed hebben 
op hun kinderen als ouderen waarbij de invloed van hun ouders belang-
rijk is geweest.

‘Wil je presteren voor enkel een Battle of is commitment  voor een langer 
termijn? Het laatste maakt het interessant.’

‘Buurtgenoten vinden zonnepanelen en oplaadpalen voor de auto lelijk. 
Het orginele karakter van huis en buurt moet gekoesterd worden.’

Wat verder nog is opgevallen...
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5 van de 11 personen weten hun 
energierekening uit het hoofd.

Energierekening

9 van de 11 personen geeft aan geïnteresseerd te 
zijn in collectief investeren.

Collectief investeren

9 van de 9 personen leest de Craneveer.
Craneveer

10 van de 11 personen is bekend met het Rijnstate 
initiatief. Er heerst onduidelijkheid over.

Rijnstate

10 van de 11 personen hebben in en om huis 
energiebesparende maatregelen getroffen. 
De overgebleven persoon woont in huurhuis.

Maatregelen in en om huis
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‘Warmtepompen.’

‘Zonnepanelen op daken van scholen.’

‘Subsidies en duidelijke informatie is nodig, dan lukt het wel.’

‘Kom wel met duidelijke en goede voorbeelden.’

‘De gemeente en overheid zou samen met buurtverenigingen meer 
initiatief moeten nemen.’

‘Gezamelijk water opvangen en zuiveren, samen dingen doen maakt 
investeren makkelijker.’

‘Windmolens ofzo? Ik weet niet, is dat haalbaar? Misschien aan de rand 
van de wijk?’

‘Ik wil geen dingen die het landschap vervuilen.’

‘Iets collectiefs is wel aantrekkelijk, dan heb je iemand die zich erin 
verdiept. Ik kan het niet zelf overzien.’

‘Kansen voor de wijk moet je zoeken in collectieve maatregelen, 
drempels wegnemen en heel goed uitleggen.’

Genoemde ideeën voor Craneveer
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Wie is er volgens jou verantwoordelijk voor het realiseren/opwekken 
van meer duurzame energie?

Energie bedrijf
Niet verantwoordelijk Heel verantwoordelijk

‘Meer bewust maken waar 
energie(prijs) vandaan komt.’

‘Het is wel raar dat ze over hun eigen product 
eigenlijk moeten zeggen dat mensen het niet 

teveel moeten gebruiken.’

‘Ik weet niet zo of ik 
dat wel ben.’ ‘Kijk, ik wil het niet 

afschuiven, maar ze 
mogen beter meewerken.’

‘Door de partij waar ik op stem 
en de energieleverancier die ik 
kies kan ik invloed uitoefenen.’

Ikzelf
Niet verantwoordelijk Heel verantwoordelijk

‘Vanwege de strategische 
aspecten kan de overheid 

meer doen.’

‘Ze moeten de grote 
spelers aanpakken.’

Overheid
Niet verantwoordelijk Heel verantwoordelijk

‘Hier zou het perfect kunnen, 
op mijn platte dak.’

‘Heb je nauwelijks 
hier in de wijk.’

Woningcorporatie
Niet verantwoordelijk Heel verantwoordelijk

‘Wel zonde dat ik niet weet 
wat de gemeente doet. Nooit 

wat van gezien.’

‘Als ik zie hoeveel lampen daar aanstaan, dan denk 
ik wie is daar verantwoordelijk voor daar?’

Gemeente
Niet verantwoordelijk Heel verantwoordelijk


