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Management Summary 

33% zegt (zeer) zeker of waarschijnlijk in te gaan op aanbod 
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Belangrijk obstakel: vragen en onduidelijkheden omtrent concept 

‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 

Centrale onderzoeksvraag 
In hoeverre hebben huiseigenaren van hoekwoningen in een rij en 
rijwoningen gebouwd tussen 1950 en 1980, én met een 
maandelijkse energierekening van minimaal € 175, interesse in het 
energieneutraal maken van de woning voor de prijs van hun 
energierekening en wat zijn de ‘drivers’ en ‘barriers’? 
 
Een derde zegt (zeer) zeker of waarschijnlijk in te gaan op het 
aanbod. Een tiende zegt zeer zeker of zeker op het aanbod in 
te gaan. Een kwart denkt waarschijnlijk ook op het aanbod in te 
gaan. De grootste groep (38%) twijfelt nog, terwijl 16% het 
aanbod op dit moment afwijst.  
 
Een tiende van de geïnteresseerden en twijfelaars (7% totaal) 
wil al in 2014 op het aanbod in gaan en 16% in 2015 of 2016.  
 
Op basis van de uitkomsten kan als propositie met de grootste 
potentie worden geformuleerd: 
•  voor slechts € 40.000, die u betaalt met uw 

energierekening,  
•  wordt uw woning in 8 dagen energieneutraal gemaakt 
•  tijdens deze 8 dagen blijft u in uw eigen huis of gaat op 

vakantie, 
•  en na deze 8 dagen, is uw woning een echte ‘0 op de 

meter’-woning: helemaal ‘spic & span’ en klaar voor de 21ste 
eeuw 

(Zeer)  
zeker, 9% 

Waarschijnlijk  
wel, 24% 

Misschien wel, 
misschien niet, 

38% 

Waar 
schijnlijk niet, 13% 

(Zeer) zeker niet, 
16% 

2014, 7% 

2015-2016, 16% 

Na 2016, 12% 

Weet niet, 34% 

Nooit, 2% 

Geen interesse, 
29% 

Initiële interesse aanbod 
met proposities 

Termijn ingaan op aanbod 
 met proposities 
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Huiseigenaren ergeren zich aan vocht, kou en tocht 

Hinderlijke zaken als vocht, tocht, kou en geluidsoverlast roepen de 
meeste negatieve emoties op, terwijl de ruimte, tuin in combinatie 
met woonplezier en comfort en (weinig) onderhoud juist positieve 
associaties oproepen. Opvallend is dat ‘geld’ niet zozeer een 
negatieve emotie oproept, als wel een positieve. 
 
De geïnteresseerden noemen vaker als oorzaak voor een emotie 
vochtigheid en isolatie; Isolatie zowel als irritatie als, als aspiratie. 
Ook scoort het wooncomfort hoger bij ambitie met de huidige 
woning. De geïnteresseerde groep lijkt hiermee meer op comfort te 
zitten. De twijfelende groep noemt vaker als irritatie het energie 
verbruik en als ambitie de woningwaarde. Deze groep lijkt hiermee 
meer op het financiële aspect te zitten.  
 
Van de zes voorgelegde propositie taglines (het ‘haakje’ voor de 
ontwikkeling van de propositie) blijken er twee het meest vaak de 
voorkeur te hebben: 
1  Geen tocht, geen vocht, geen koude voeten, geen hogere 

woonlasten 
2  Uw huis naar € 0 energie per jaar binnen 10 dagen 
 
Binnen 10 dagen naar meer comfort voor hetzelfde maandbedrag lijkt 
hiermee de potentie te bieden om de geïnteresseerden over de 
streep te trekken. Gevraagd naar wat men anderen over het aanbod 
zou vertellen, blijken met name het besparen van energie, een 
voordelige verbouwing en extra comfort elementen hierin te zijn. 
 
 
 

5 

Middels een conjunct meting zijn 16 mogelijke proposities paars-
gewijs getest. Dit leert ons het volgende: 
•  naarmate de prijs lager is, neemt de interesse substantieel toe 
•  optimale prijs € 40.000 of lager 
•  waardestijging belangrijk element, maar minder belangrijk dan de 

initiële prijs van de verbouwing 
•  duur van de verbouwing niet bijzonder belangrijk, behalve voor de 

ongeïnteresseerden (hoe langer, hoe minder interesse) 
•  het servicelevel is redelijk belangrijk voor met name de geïnteres-

seerden: men wil vooral in het eigen huis blijven (of op vakantie) 
•  als uitkomst kiest men voor de woning ‘spic & span’ 
 
Op basis van de ‘nuttigheden’ (part worth utilities) van de verschillende 
propositie-onderdelen kan per interessegroep de optimale propositie 
berekend worden (tussen haakjes het belang van het onderdeel): 
 

En hebben als woonambities het verhogen van het comfort en het beperken van onderhoud 

‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 

Geïnteresseerden Twijfelaars Ongeïnteresseerden 

(29%) Prijs € 40.000 (30%) Prijs € 40.000 (33%) Prijs € 40.000 

(27%) Waardestijging € 
55.000 

(26%) Waardestijging € 
55.000 

(25%) Waardestijging € 
55.000 

(14%) Duur 6-8 dagen (19%) Duur 6 dagen (27%) Duur 6 dagen 

(17%) In eigen huis 
blijven 

(12%) In eigen huis 
blijven 

(8%) Op vakantie 

(13%) Woning weer 
‘spic & span’, als nieuw 

(14%) Woning weer 
‘spic & span’, als nieuw 

(7%) Woning weer ‘spic 
& span’, als nieuw 
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Optimale propositie bepaald door financiële aspecten  
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Barriers 
-  kosten, investering, lening  (financieel, negatief) 
-  onduidelijkheid (twijfelaars!)  (scepsis) 
 
Het feit dat er slechts 2 noemenswaardige barriers zijn, tegen 5 
‘drivers’, duidt erop dat de potentie van de propositie bij een juiste 
strategie (vele malen) groter is, dan op dit moment gemeten.  
 
De innovators en early adopters lijken vooral te bestaan uit hoog 
opgeleide stellen, tussen de 35 en 44 jaar met een bovenmodaal 
huishoudinkomen. Zij wonen vaak 10 jaar of korter in de huidige 
woning en zijn ontvankelijk voor een nieuwe uitstraling van de 
woning. 
 

Uitstraling van de woning gaat boven comfort-garantie 

Hoewel de optimale propositie voor de groep geïnteresseerden en 
de groep twijfelaars (nagenoeg) gelijk uitkomt, zijn er wel belangrijke 
nuance-verschillen: 
•  de duur van de verbouwing is voor de ‘twijfelaars’ belangrijker dan 

voor de ‘geïnteresseerden’ 
•  de ‘geïnteresseerden’ hechten meer belang aan het servicelevel (in 

het eigen huis blijven) dan ‘twijfelaars’ (op vakantie) 
 
Een andere opvallende uitkomst is dat men vooral kiest voor de 
woning weer ‘spic & span’ en up-to-date, boven gegarandeerd veel 
extra comfort.  
 
Dit sluit aan bij het belang van de woningwaardestijging.  Interessante 
aanvullingen op de propositie zijn ondersteuning bij het verkrijgen van 
financiering, ‘member-get-member’-acties en garanties op onderhoud 
en woningwaarde.  
 
De redenen om de propositie te kiezen zijn onder te verdelen in 
‘drivers’ (waar over wordt men enthousiast in dit aanbod) en in 
‘barriers’ (wat houdt hen tegen): 
 
Drivers 
-  waardevermeerdering  (financieel, positief) 
-  energiezuinigheid (geïnteresseerden!)  (duurzaamheid) 
-  voordelige, snelle verbouwing 

(geïnteresseerden)  (financieel, positief + uitstraling) 
-  geen energiekosten  (financieel, positief) 
-  meer comfort (geïnteresseerden)  (woongenot) 

‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 
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Overzicht naar interesse-groepen 
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   Geïnteresseerden (33%, N=186)  Twijfelaaars 38%(N=209) Ongeïnteresseerden, 28%(N=153) 

Intentie ingaan op 
aanbod 

(zeer) zeker wel 9%  
waarschijnlijk wel 24% 

 Misschien wel, misschien niet 38% (zeer) zeker niet 16%   
waarschijnlijk niet 12% 

Beste moment aanbod Ieder moment 49% 
Vervangen dak of kozijnen 12% 
Vervangen keuken 12% 

Ieder moment 45% 
Vervangen dak of kozijnen 15% 
Plaatsen nieuwe badkamer 13% 

Meest interessante 
propositie 

Geen tocht, geen vocht, geen koude 
voeten, geen hogere woonlasten 24% 

Uw huis naar € 0 energie per jaar 
binnen 10 dagen (22%) 

Geen tocht, geen vocht, geen koude 
voeten, geen hogere woonlasten 22% 

Drivers Waardevermeerdering             21% 
Energiezuinig/duurzaam/milieu  20% 
Voordelige / snelle verbouwing 22% 

Waardevermeerdering               20% 
Geen energiekosten                   14% 
Energiezuinig/duurzaam/milieu    13% 

Waardevermeerdering 9% 
Energiezuinig/duurzaam/milieu 7% 
Voordelige / snelle verbouwing 7% 

Barriers Hoge kosten investering/lening 20% 
Onduidelijkheid / vragen 12% 
Rompslomp/gedoe 7% 
 

Hoge kosten investering/lening 25% 
Onduidelijkheid / vragen 20% 
Wil huis niet verlaten 8% 
 

Hoge kosten investering/lening 28% 
Rompslomp/gedoe 10% 

Interessante aanvullingen Ondersteuning in financiering 20% 
Korting indien u samen inschrijft 20% 
Variabele rente aan energieprijzen 17% 

Ondersteuning in financiering 24% 
Onderhoud bij schade of storingen 19% 
Woningtaxatie vooraf en achteraf 17% 

Ondersteuning in financiering 21% 
Korting indien u samen inschrijft 20% 
Woningtaxatie vooraf en achteraf 16% 

Profiel Vaker man, leeftijd, stel met of zonder 
kinderen, hoog opgeleid, bovenmodaal 
inkomen, woont maximaal 10 jaar in 
huidige woning, geen tot matige  
betrokkenheid bij de huidige woning 

Woont 20 jaar of meer in huidige huis, 
jonger dan 35 jaar, middenhoog opgeleid, 
vaker alleenstaand of stel met kinderen, 
matige betrokkenheid bij huidige woning, 
bovenmodaal 
 

Woont 20 jaar of meer in huidige huis, 
60 jaar of ouder, laag opgeleid, vaker 
alleenstaand, hoge betrokkenheid bij 
huidige woning, WOZ waarde huis 
boven € 250.000 

Geïnteresseerden zijn het ‘laaghangend fruit’ en referentiegroep voor de twijfelaars 

‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 
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Onderzoeksopzet 

Het onderzoeksvraagstuk 

Platform31 
Stroomversnelling Koopwoningen is een initiatief van Energiesprong; 
het innovatieprogramma dat Platform31 uitvoert in opdracht van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
Stroomversnelling Koopwoningen 
Energiesprong wil dat het voor elke huiseigenaar mogelijk wordt: je 
huis laten verbouwen voor de prijs van je energierekening. Voor 
rijwoningen gebouwd tussen 1950 en 1980 met een energierekening 
van tenminste €170,- per maand is de businesscase op dit moment al 
sluitend te krijgen.  
 
Toch zijn deze NulopdeMeter-verbouwingen nog weinig te koop. Met 
de Stroomversnelling Koopwoningen wil Energiesprong daar 
verandering in brengen; gemotiveerde aanbieders worden aan 
duizenden potentiële klanten gekoppeld en uitgedaagd om hen een 
aantrekkelijk aanbod te doen. 
 
Energiesprong is zich bewust dat schaal gewenst is om deze 
‘NulopdeMeter’-verbouwingen financieel exploitabel te krijgen. 
Voldoende schaal biedt hypotheekverstrekkers de gewenste 
zekerheid om nieuwe hypotheekvormen te ontwikkelen en bouwers 
om te investeren in de benodigde innovaties.  
 
Energiesprong wil de hypotheekverstrekkers en de bouwbedrijven 
deze massa bieden en hen zo uitdagen met passende oplossingen te 
komen.  
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De vragen die Energiesprong zich hierbij stelt zijn: 
•  Zitten woningeigenaren op NulopdeMeter-verbouwingen te wachten? 

•  Hoe kunnen woningeigenaren verleid worden tot aanschaf van 
NulopdeMeter-verbouwingen? 

•  Wat maakt dat particulieren hun woningen naar NulopdeMeter laten 
verbouwen? 

•  Wat maakt de geformuleerde propositie aantrekkelijk (prijs, snelheid, 
imago, prestatiegarantie etc) en wat juist niet (gedoe, overlast, extra 
hypotheek)? 

 
Probleemstelling 
In hoeverre hebben huiseigenaren van (hoek)rijwoningen gebouwd 
tussen 1950 en 1980, én met een maandelijkse energierekening van 
minimaal € 175 voor gebruik van gas en elektriciteit interesse in een 
NulopdeMeter-verbouwing (voor de prijs van hun energierekening), 
wat zijn de ‘drivers en barriers’ hiervan en welke propositie geeft hier 
het beste invulling aan? 
 
Onderzoeksdoelstellingen 
•  Identificeren van de behoeften van huiseigenaren als het de eigen woning 

en energetische verbeteringen betreft 
•  Vaststellen welke propositie de meeste potentie biedt om de gewenste 

schaalomvang te realiseren 
•  Inzichtelijk maken om welke redenen een propositie wel of juist niet 

aantrekkelijk is 
•  Inzichtelijk maken van de potentie van de kansrijke proposities 
•  Inzicht geven in welke doelgroep het meest kansrijk is 
•  Handreikingen doen voor uiteindelijke invulling de propositie van 

Stroomversnelling Koopwoningen 

Achtergrond, probleemstelling en doelstellingen 

‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 



Opzet onderzoek 

Vragenlijst onderwerpen 
 
Screening 

•  woning: type, bouwperiode, renovatie(s), energierekening 
 
Profiel 
•  huishouden: samenstelling, inkomen, aantal jaar in woning, woz 
•  respondent: opleiding, leeftijd, geslacht 
 
Behoeftesegmentatie IFPA 
•  emoties in relatie tot: huis, wonen, energie (open) 
•  betrokkenheid in relatie tot huis/wonen/energie (gesloten) 
 
Propositie en potentieel test 
•  propositievoorkeur 
•  intentie tot gebruik aanbod + toelichting 
•  aankleding concept (aanvullende services, communicatie, ver-

wachte verkoopkanalen, mobilisatie-opties, etc.)  

•  Propositietest (conjuctanalyse) 
•  toelichting gemaakte keuzes (open) 
•  toetsing huidige Energiesprong propositie + toelichting (open) 

Vergelijkingen 
Bij vergelijking worden de significante verschillen bij 95% 
betrouwbaarheid in de tabellen weergegeven. Significant hoger of 
lager is weergegeven met: 

Uitvoering en vragenlijst 
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Dataverzamelingsmethode en periode 
Online via Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) en online 
access panel in de periode 5 t/m 11 december  2013. 
 
Doelgroep 
Huiseigenaren met een rijwoning of hoekwoning in een rij gebouwd 
tussen 1950 en 1979 en met een energierekening van minimaal € 175 
per maand. 
 
Weging 
Om disproportie te voorkomen wordt er gewogen naar de verdeling 
hoekwoning vs. tussenwoning en bouwjaar. Een correctiefactor 
wordt berekend om de verschillen tussen de ‘populatie’ en de 
‘ongewogen steekproef’ te corrigeren. Op deze wijze ontstaat een 
‘gewogen’ steekproef die voor wat betreft de woningtype en  
bouwjaar een representatieve afspiegeling vormt van deze groep.  
 
Respons 
•  Bruto N = 625, Netto N = 548 (na schoning en weging)  
 
Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid  
Bij 95% betrouwbaarheid en een N van 548 is de maximale 
onnauwkeurigheid 4%. Een maximale onnauwkeurigheid van 4% houdt 
in dat wanneer in het onderzoek 50% aangeeft tevreden te zijn, het 
percentage in de volledige populatie varieert van 46% tot 54%. 
 
NB Binnen de Nederlandse woonvoorraad zijn 7,1 miljoen huizen. Hiervan is 60% een 
koophuis, 39% een rijtjeshuis (tussenwoning of hoekwoning) en is circa 40% gebouwd tussen 
150 en 1979.  

 

Onderzoeksopzet ‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 
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doelgroep 
inzicht in profiel en segmentverdeling 



Uitgebreide resultaten 

Grootste groep betaalt 175 tot 200 voor energie 

31% 

69% 

24% 

37% 

39% 

19% 

10% 

4% 

4% 

63% 

Hoekwoning (eengezins) 

Tussenwoning (eensgezins) 

Tussen 1950 - 1959 

Tussen 1960 - 1969 

Tussen 1970 - 1979 

€ 175 - 200 

€ 200 - 225 

€ 225 - 250 

> € 250 

< €175 (geen doelgroep) 
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Doelgroep profiel   
basis: allen (N=548)  
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16% 

38% 

32% 

15% 

13% 

20% 

37% 

30% 

tot € 150.000 

€ 150.000 tot € 200.000 

€ 200.000 tot € 250.000 

meer dan € 250.000 

<5 

5-9 

10-19 

20+ 
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Profiel huis 
basis: allen (N=548)  
 

Gemiddeld woont men 22 jaar in de huidige woning 
 

Doelgroep: profiel ‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 



haalbaarheid 
inzicht in intentie tot gebruik aanbod 



Uitgebreide resultaten 

Aanbod: 
•  uw rekening voor gas en elektra wordt gegarandeerd € 0 per jaar 
•  het comfort van uw woning wordt beduidend hoger (geen tocht, geen 

vocht of koude voeten) 
•  de woning wordt voorzien van vernieuwde gevels, dak, kozijnen en 

installaties 
•  uw woning is na uitvoering weer helemaal spic en span en up-to-date 
•  testen wijzen uit dat deze woningen een beduidend hogere waarde hebben 
•  de hele uitvoering is gegarandeerd binnen 10 dagen geregeld 
•  tijdens de uitvoering kunt u in uw huis blijven of op vakantie gaan 
•  indien u het laat financieren heeft u de garantie dat uw woonlasten niet 

hoger worden 
•  totaalprijs: € 40.000 (u betaalt hier een bedrag, gelijk aan uw 

energierekening) 
 
Hiermee is een derde geïnteresseerd, 38% twijfels en 28% niet geïnteresseerd in 
het aanbod zoals beschreven.  

Een derde van de huiseigenaren geïnteresseerd in aanbod 

‘Potentie diamant’ Basis: allen (N=548) 

“Of ik het aan energie betaal of aan de isolatie en 
dergelijke vind ik wel een interessant gegeven.” 

 
“Omdat ik dit geld toch al kwijt ben in de maand en 
het woongenot er een stuk beter op wordt.” 

Vier op de tien twijfelen nog 

15 

9% 

24% 

 
 
 
 
 

38% 

12% 

16% 
 

33% 

28% 

(zeer) zeker wel 

waarschijnlijk wel 

waarschijnlijk niet 

(zeer) zeker niet 

Haalbaarheid: intentie ‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 



Uitgebreide resultaten 

Propositie interessant maar meer informatie gewenst 

High potentials (9%, N=49) 
De groep die (zeer) zeker in denkt te gaan op het 
aanbod, geeft de volgende redenen: 
 
 
1  Klinkt interessant/aantrekkelijk  56% 
2  Kost niks extra  31% 
3  Comfort  19% 
4  Meer informatie gewenst/nodig  11% 
5  Waarde huis/verbeteren huis  10% 
 
 
Toelichting: 
•  “De kozijnen zijn wel aan vervanging toe, daarnaast 

klinkt het woongenot erg goed, zou mijn huis graag 
up to date hebben.” 

•  “Aantrekkelijk maar verwacht wel addertjes. Onder 
het gras...” 

•  “Lijkt mij wel een leuke initiatief, maar moet meer 
informatie daarover hebben.” 

•  “Het is een goed aanbod met een fijne prijs-
kwaliteit verhouding.” 

•  “Of ik het aan energie betaal of aan de isolatie en 
dergelijke vind ik wel een interessant gegeven.” 

•  “Omdat ik dit geld toch al kwijt ben in de maand en 
het woongenot er een stuk beter op wordt.” 

•  “Omdat de kosten niet hoger worden en het 
onderhoud van de woning verbeterd.” 

Ongeïnteresseerden (28%, N=156) 
De groep die aangeeft waarschijnlijk tot (zeer) 
zeker niet in te gaan op het aanbod geeft de 
volgende redenen: 
 
1  Grote investering  36% 
2  Recent verbouwd/huis voldoet al  24% 
3  Geen behoefte/niet nodig  15% 
4  Vertrouw het (nog) niet/twijfels  11% 
5  Geen zin te investeren (leeftijd, verhuizing)  10% 
6  Gedoe  8% 
 
Toelichting 
•  “Vanwege de hoge investeringskosten. Ik voel me er 

niet prettig bij om hier een lening voor aan te 
vragen.” 

•  “Ik woon niet lang genoeg meer in deze woning om 
zo'n groot bedrag te besteden.” 

•  “40.000 euro is veel geld voor iets waar ik niet van 
overtuigd ben.” 

•  “Omdat ik het huis over ca. 5 jaar zal verkopen. En 
weinig trek heb in zo'n investering.” 

•  “De woning is al in een goede staat. Geen interesse 
in het verbeteren tegenover zo'n groot bedrag.” 

•  “Klinkt ongeloofwaardig. Woning is recent voorzien 
van gevelisolatie en nieuwe kozijnen met HR glas.” 
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Twijfelaars (38%, N=209) 
De groep die misschien wel, misschien niet denkt in 
te gaan op het aanbod geeft de volgende redenen: 
 
 
1  Meer informatie gewenst/nodig  25% 
2  Grote investering  17% 
3  Nadenken/overleggen met partner  14% 
4  Vertrouw het (nog) niet/twijfels  15% 
5  Recent verbouwd/huis voldoet al  10% 
 
 
Toelichting:    
•  “Lijkt een mooie aanbieding. Woning weer up to 

date, maar zijn er kleine lettertjes.” 
•  “Klinkt heel aantrekkelijk maar blijft een forse 

investering.” 
•  “Alles valt en staat met de eisen die de banken 

gaan stellen en daar ben ik zeer sceptisch over.” 
•  “Het gaat wel om een bedrag van EUR 40.000,-- 

dat je kennelijk leent.” 
•  “Ik zou toch nog wat meer willen weten over de 

details, de eventuele voorwaarden, de rompslomp.” 
•  “Omdat ik dit niet alleen kan bepalen, maar het 

klinkt wel aantrekkelijk.” 
•  “Eerst alle voor en tegens bekijken.” 

‘Investering’-denken huiseigenaren in plaats van ‘woonlasten’-denken obstakel 

Haalbaarheid: motivatie ‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 



Uitgebreide resultaten 

48% 

13% 

10% 

9% 

8% 

8% 

7% 

3% 

6% 

2% 

49% 

12% 

11% 

12% 

9% 

14% 

8% 

2% 

3% 

0% 

45% 

15% 

13% 

5% 

10% 

7% 

10% 

2% 

8% 

1% 

Ieder moment 

Vervangen dak of kozijnen 

Plaatsen nieuwe badkamer 

Vervangen keuken 

Aanbouw serre of uitbouw 

Plaatsen dakkapel / dakraam of 
 het vervangen dakpannen 

Onderhoud gevels 

Verbetering financiele situatie 

Overig 

Nee, helemaal nooit/niet 

0% 60% 
Beste moment 'slimme verbouwing'   
basis: allen (N=548)  
 

Totaal Geïnteresseerden Twijfelaars 

Voor helft geen extra aanleiding nodig voor gebruik 

Onder de geïnteresseerden lijkt het plaatsen van een dakkapel/
dakraam of het vervangen van dakpannen vaker een goed moment. 
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Vervangen dak/kozijnen en badkamer/keuken kan extra ‘duwtje’ zijn 

60+ jaar 63% 

Voor bijna de helft hoeft er geen extra aanleiding te zijn om gebruik 
te maken van de ‘slimme verbouwing’. Indien men dit wel met een 
ander moment wil combineren – en dat is uiteindelijk ook een helft(!) 
– zijn vervangen van dak of kozijnen (13%) en plaatsen van nieuwe 
badkamer (10%) de meest genoemde momenten. 

> 35 jaar 19% 

Haalbaarheid: moment 

> 35 jaar 14% 

35 - 44 jaar 13% 

‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 



behoeften 
inzicht in behoeften rond woning 



Uitgebreide resultaten 

18% 

13% 

24% 

8% 

20% 

3% 

11% 

12% 

12% 

1% 

30% 

31% 

18% 

35% 

33% 

18% 

5% 

18% 

8% 

1% 

8% 

4% 

Omgeving 

Oppervlakte 
woning/kamer 

Onderhoud 

Uitstraling woning 

Woonplezier/ 
comfort 

Energie 
(verbruik en kosten) 

Isolatie  
(tocht en warmte) 

Tuin 

Specifieke kamer 
(badkamer, keuken) 

Vocht 

Geluid 

Waarde woning 

Inrichting/indeling 

-60% 0% 60% 

Emoties huidige woning 
basis: allen (N=548) 

Uitstraling, woonplezier/-comfort en energie belangrijkste ambities 

19 

Men ervaart de meeste emoties rond de woonomgeving en de omvang 
van de woning. Ook onderhoud, uitstraling en wooncomfort houdt de 
bewoners bezig, gevolgd door energie (verbruik en kosten) en isolatie. 
 
Hinderlijke zaken als vocht, tocht, kou en geluidsoverlast zorgen met 
name voor negatieve emoties. Deze zaken, samen met wooncomfort in 
het algemeen en de uitstraling van de woning zijn onderwerpen 
waardoor men zich het meest gestimuleerd voelt iets aan de woning te 
doen.  
  
Het meeste plezier haalt men uit de omgeving, omvang en uitstraling van 
de woning en de tuin.  
 

Onderhoud, tocht, warmte problemen om op te lossen   

  Frustratie  Irritatie  Plezier  Aspiratie
   

Behoeften: emoties ‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 



Uitgebreide resultaten 

Meeste interesse bij matige betrokkenheid aan woning 

48% 

33% 

19% 
32% 

46% 

22% 
26% 

46% 

28% 

35% 

42% 

23% 

Mate hechting aan huidige woning 
Basis allen (N=548) 

Hoge betrokkenheid Matige betrokkenheid Geen tot weinig berokkenheid 

Hoge betrokkenheid (totaal 35%) 
Leeftijd 60 of hoger  55% 
Laag opgeleid   49% 
WOZ meer dan € 250.000  42% 
Woonduur 10 jaar of meer  40% 
 
Matige betrokkenheid (totaal 42%) 
WOZ tot € 150.000  48% 
Woonduur minder dan 10 jaar     46% 
Leeftijd 18-34   47% 
 
Matige betrokkenheid (totaal 23%) 
Woonduur minder dan 10 jaar     30% 
Leeftijd 35-44 jaar  32% 
WOZ tot € 150.000  30% 
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Hoge betrokkenheid = (zeer) erg om woning te verlaten voor gelijkwaardige woning 
Matige betrokkenheid = enigszins erg tot neutraal om woning te verlaten voor gelijkwaardige woning 
Geen tot weinig betrokkenheid = (helemaal) niet erg om woning te verlaten voor gelijkwaardige woning 

 

Huizenbezitters met grote hechting aan huidige woning minst geïnteresseerd 
 

behoeften: binding 

ongeïnteresseerd 

twijfel 

geïnteresseerd 

totaal 

‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 



Propositie 
Inzicht in voorkeur, kern en services 



Uitgebreide resultaten 

Energiebesparing en voordelige verbouwing kern aanbod 

30% 

14% 

9% 

6% 

5% 

5% 

7% 

8% 

29% 

34% 

15% 

12% 

9% 

5% 

6% 

1% 

8% 

24% 

33% 

13% 

12% 

6% 

5% 

7% 

6% 

9% 

26% 

20% 

16% 

2% 

5% 

4% 

3% 

16% 

6% 

40% 

Energie besparen 
 / duurzaam 

Voordelige verbouwing  
/ renovatie 

Extra  
wooncomfort 

Investering 

Geld besparen 

Goed aanbod 

Niet doen (negatief) 

Overig 

Weet niet/geen antwoord 

0% 50% 

Kern propositie (spontaan, gecodeerd) 
basis: allen (N=548)  
 

Totaal 
Geïnteresseerden 
Twijfelaars 
Ongeïnteresseerden 

HBO+13% 

Grote steden 16% 
< modaal 11% 

“Je kan je huis laten verbeteren voor de 
kosten die je eigenlijk normaal betaalt voor je 
energiekosten. Je energiekosten betaal je dan 
niet meer. Dus je maakt geen winst of verlies 
met geld, maar je hebt wel een betere 
woning.” 
 

“Als je 40.000 euro investeert in je 
woning hoef je de rest van je leven 

geen energiekosten meer te betalen.” 
 

“Investeren in een woning verbetering, 
zodat je energie rekening 0 wordt en je 

meer woongenot hebt.  Kosten zijn gelijk 
aan de energierekening.” 

 
“Meer comfort en waarde huis 

voor dezelfde lasten.” 
 
“Dat de woning wordt word verbeterd wat 
resulteert in geen tocht geen koude voeten 

een betere isolatie en de kosten voor de 
energie rekening naar 0 euro gaan.” 

 
“Je huis van buiten opgeknapt en volledig 
geïsoleerd en dezelfde energie maandlasten 
houden, omdat je energiezuiniger leeft door 
de verbouwing.” 
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Extra wooncomfort vooral als belangrijk ervaren door geïnteresseerden en twijfelaars 

Propositie: spontaan 

HBO+39% 
Stel, kind(eren) 32% 

‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 



Uitgebreide resultaten 

Geen tocht, geen vocht, geen koude voeten, 
geen hogere woonlasten 
Vooral populair bij: 
Minder dan 10 jaar woonduur  32% 
Energielasten hoger dan € 225  34% 
Leeftijd  lager dan 45  29% 
  
Uw huis naar € 0 energie per jaar binnen 10 
dagen 
Vooral populair bij: 
Minder dan 5 jaar woonduur  24% 
Lage opleiding   23% 
Leeftijd  boven 60 jaar  23% 
 
Meer wooncomfort voor hetzelfde 
maandbedrag 
Vooral populair bij: 
Meer dan 20 jaar woonduur  23% 
Beneden modaal tot modaal  20% 
Stel met kind(eren)  16% 

22% 

15% 

10% 
9% 

3% 
4% 

36% 

18% 

22% 

19% 

17% 

7% 

6% 

11% 24% 

22% 

17% 

13% 

12% 

9% 
2% 

21% 

20% 

16% 

13% 

7% 

6% 

15% 

Meest aansprekende tagline 
Basis: allen (N=548) 

De grootste kans ligt bij comfort en woonlasten  
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Verschillende taglines spreken verschillende doelgroepen aan 

ongeïnteresseerd 

twijfel 

geïnteresseerd 

totaal 

Geen tocht, geen vocht, 
geen koude voeten, geen 
hogere woonlasten: 21% 

Uw huis naar € 0 energie 
per jaar binnen 10 

dagen: 20% 
Meer wooncomfort  

voor hetzelfde maandbedrag:
16% 

De woningupdate:  
uw woning vernieuwd,  

meer comfort: 13% 

Uw woning  
prijsneutraal  

Energieneutraal: 7% 

Stop uw energie- 
rekening in uw huis: 6% 

Geen propositie spreekt aan: 15%  

Propositie: tagline ‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 



Uitgebreide resultaten 

Financiële ondersteuning en korting meest interessant 
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Ondersteuning in financiering 
Vooral populair bij: 
Regio Noord    34% 
Regio Oost   31% 
WOZ tot € 150.000   30% 
Stel met kind(eren)   25% 
Beneden modaal inkomen  25% 
 
Korting bij meer inschrijvers 
Vooral populair bij: 
Grote steden     28% 
Leeftijd 18-34    24% 
Energielasten hoger dan € 225  22% 
 
Onderhoudscontract bij schade of storingen 
Vooral populair bij: 
Grote steden   29% 
WOZ meer dan € 250.000  21% 
Hoog opgeleiden  20% 
Boven modaal inkomen  17% 
 

Potentiële gebruikers ontvankelijk voor financiële ‘prikkel’, twijfelaars in zekerheid 

24% 

15% 

19% 

17% 

12% 

5% 
9% 20% 

20% 

14% 

12% 

17% 

11% 

6% 22% 

18% 

15% 

15% 

14% 

7% 

9% 

Aanvulling aankleding propositie 
Basis: allen (N=548) 
 

Ondersteuning in financiering 

Korting indien u samen inschrijft: meer inschrijvers, meer korting 

Onderhoudscontract bij schade of storingen aan installaties 

Gratis woningtaxatie vooraf en achteraf om waardestijging te bepalen 

Variabele rente vastgeklikt aan energieprijzen 

Energielabel gratis bijgeleverd 

Overig 

Propositie: services 

twijfel 

geïnteresseerd 

totaal 

‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 



Uitgebreide resultaten 

Waardestijging en energiezuinig huis zijn drivers 

“0% energie en afwezig bij verbouwing, 
terugkomend in een "af" huis.” 

“Woning verbetering en besparing op 
de energie kosten.” 

“Combinatie van investeren en 0 
energierekening.” 

“Dat de verbouwing binnen een 
aantal dagen klaar is.” 

“Meer comfort, beter voor het milieu 
en alles weer nieuw.” 

“De waardestijging van de woning en 0 euro 
energiekosten per jaar.” 

“Dat je huis helemaal op orde is, 
energieneutraal, dat de waarde 
van het huis vermeerdert.” 

“Dat je met de energie kosten je 
verbouwing financiert.” 

“De energierekening...de meest 
verantwoordelijke keus voor het milieu (lijkt).” 

“Geen vocht en koude meer, geen 
energiekosten.” 
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Slimme verbouwing biedt potentie voor ‘social activation’ 

17% 

14% 

14% 

12% 

8% 

7% 

25% 

6% 

9% 

21% 

20% 

22% 

16% 

12% 

11% 

7% 

2% 

7% 

20% 

13% 

12% 

14% 

7% 

6% 

20% 

9% 

12% 

Waardevermeerdering 

Energiezuinig/duurzaam/milieu 

Voordelige / snelle verbouwing 

Geen energiekosten 

Wooncomfort 

Goed aanbod 

Niets/ negatief 

Overig 

Weet niet/ geen antwoord 

0% 50% 

Drivers 
basis: allen (N=548)  
 

Totaal Geïnteresseerden Twijfelaars 

Propositie: drivers 

Woonduur < 10 jaar 26% 
< 35 jaar 22% 

Hoog opgeleiden 18% 
< 35 jaar 21% 

Laag opgeleiden 44% 
Alleenstaanden 48% 
60+ jaar  

‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 



Uitgebreide resultaten 

Hoge ‘investeringskosten’, lening grootste drempel 

"De toch wel hoge prijs van 40.000 euro, dat 
is niet weinig. Bovendien weet ik nog te 

weinig over hoe en waarom ik geen stroom 
meer hoef te betalen (komen er 

zonnepanelen op mijn dak? moet ik vanaf nu 
mijn wc doorspoelen met regenwater?)" 

"De hoge investeringskosten zouden mij 
weerhouden van het laten doen van al 
deze aanpassingen." 

“Wat mist is een duidelijk beeld van de uit te 
voeren verbouwing. Wat ik nodig heb om 
interesse te krijgen is een betere uitleg en 

gameplan." 

"Het klinkt te mooi. Ook vind ik 
het te duur. Je zit er 20 jaar aan 
vast voordat je winst maakt. En 

dat is dan nog maar de vraag na 
zoveel jaren." 

"Dat het altijd anders uitpakt dan je denkt  
of de kosten worden ineens meer of het is 
niet goed schoon gemaakt of andere dingen 
kapot of weg." 

"Als dit serieus word aangeboden is vertrouwen 
heel belangrijk. Dus goed onderbouwen met wie 
word samen gewerkt, en wie er garant staan." 

26 

Vooral twijfelaars hebben veel bijkomende vragen 

24% 

13% 

7% 

6% 

6% 

6% 

15% 

27% 

20% 

12% 

8% 

6% 

5% 

6% 

18% 

26% 

25% 

20% 

4% 

8% 

6% 

3% 

11% 

28% 

28% 

4% 

10% 

2% 

6% 

11% 

15% 

26% 

Hoge kosten investering/lening 

Onduidelijkheid / vragen 

Rompslomp / gedoe omtrent verbouwing 

Huis niet willen verlaten 

Geen vertrouwen / adder onder gras 

Overig 

Niets, alles spreekt aan 

Weet niet/ geen antwoord 

0% 50% 

Barriers 
basis: allen (N=548)  
 

Totaal Geïnteresseerden Twijfelaars Ongeïnteresseerden 

Propositie: barriers 

Alleenstaanden 27% 

Woonduur < 10 jaar 31% 

‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 



04. Bijlagen 



Bijlagen 

Binnen doelgroep veel stellen met thuiswonende kind(eren) 
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Meerderheid heeft bovenmodaal inkomen en woont in regio West of Zuid 
 

Doelgroep: profiel 

Totaal
Tussen 1950 

- 1959
Tussen 1960 

- 1969
Tussen 1970 

- 1979
€ 175 - 200 € 200 - 225 > € 225 <5 5-9 10-19 20+

tot € 
150.000

€ 150.000 
tot € 

200.000

€ 200.000 
tot € 

250.000

meer dan € 
250.000

Woningtype Hoekwoning 31% 28% 36% 29% 25% 37% 39% 42% 26% 35% 27% 28% 30% 33% 39%

Tussenwoning 69% 72% 64% 71% 75% 63% 61% 58% 74% 65% 73% 72% 70% 67% 61%

Geslacht Man 47% 52% 43% 48% 49% 45% 46% 35% 39% 49% 56% 48% 49% 47% 53%

Vrouw 53% 48% 57% 52% 51% 55% 54% 65% 61% 51% 44% 52% 51% 53% 47%

Leeftijd gemiddeld 44,6 43,4 43,9 45,9 43,9 45,5 45,0 32,6 37,9 44,4 54,5 43,4 45,5 46,4 47,1

Leeftijd 18-34 25% 30% 27% 20% 26% 26% 20% 71% 34% 17% 8% 29% 24% 17% 19%

35-44 22% 23% 20% 25% 26% 18% 20% 18% 41% 31% 3% 25% 25% 24% 16%

45-59 38% 36% 40% 38% 34% 40% 47% 10% 25% 43% 54% 36% 36% 42% 48%

60+ 14% 12% 14% 17% 15% 16% 12% 1% 0% 9% 36% 10% 16% 18% 17%

Opleiding Hoog 29% 29% 25% 33% 29% 31% 26% 31% 25% 33% 26% 21% 25% 28% 54%

Midden 63% 65% 63% 62% 63% 62% 65% 61% 74% 57% 64% 63% 69% 64% 46%

Laag 8% 6% 11% 6% 8% 7% 9% 8% 1% 10% 10% 15% 6% 9% 0%

Huishouden Alleenstaand 6% 7% 8% 4% 8% 5% 4% 4% 6% 6% 7% 4% 6% 3% 7%

Samenwonendstel 31% 28% 34% 31% 33% 37% 19% 53% 19% 20% 42% 36% 33% 30% 32%

Samenwonend stel met kind(eren) 54% 54% 52% 56% 52% 52% 62% 40% 66% 63% 43% 55% 53% 60% 52%

Overig 8% 10% 6% 9% 8% 6% 14% 2% 10% 11% 7% 5% 9% 7% 9%

Inkomen Beneden modaal 13% 10% 16% 12% 10% 12% 23% 13% 17% 9% 15% 19% 9% 15% 6%

Modaal 31% 35% 35% 26% 33% 33% 23% 34% 34% 29% 31% 42% 29% 24% 29%

Boven modaal 56% 55% 49% 63% 57% 55% 54% 53% 49% 62% 54% 39% 62% 61% 65%

Nielsen Grote steden (Nielsen 1) 5% 4% 6% 6% 5% 7% 5% 4% 4% 8% 4% 1% 5% 6% 8%

Rest Westen (Nielsen 2) 38% 29% 39% 44% 39% 37% 38% 41% 39% 38% 37% 2% 37% 47% 66%

Noord (Nielsen 3) 9% 3% 7% 14% 7% 11% 9% 9% 5% 11% 8% 37% 7% 1% 0%

Oost (Nielsen 4) 19% 17% 19% 19% 17% 24% 16% 25% 15% 17% 19% 18% 24% 16% 8%

Zuid (Nielsen 5) 29% 48% 29% 18% 32% 22% 32% 21% 37% 26% 31% 41% 28% 30% 18%

Verbeteringen Dak-, vloer- of gevelisolatie 41% 52% 42% 35% 43% 41% 38% 29% 39% 43% 47% 32% 43% 39% 49%

Dubbel- of driedubbelglas 77% 88% 76% 72% 77% 80% 74% 61% 76% 74% 89% 64% 82% 80% 78%

Zuinige CV-ketel (2004 of later) 70% 75% 69% 69% 70% 72% 70% 68% 61% 74% 73% 63% 73% 74% 74%

Kleine ingrepen 64% 52% 70% 65% 68% 65% 51% 57% 50% 71% 66% 56% 70% 60% 71%

Zonnepanelen 5% 9% 4% 5% 6% 5% 5% 0% 5% 7% 6% 1% 5% 4% 14%

Overig 4% 5% 3% 4% 5% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 6% 4% 5% 0%

Geen 3% 2% 5% 3% 3% 4% 3% 9% 8% 2% * 3% 0% 5% 2%

N=548 N=132 N=203 N=212 N=280 N=152 N=116 N=74 N=109 N=200 N=165 N=75 N=183 N=154 N=72

Bouwperiode Energielasten per maand Woonduur woning WOZ-waarde

Groen = significant hoger / Rood = significant lager 

‘NulopdeMeter-verbouwing koopwoningen’ 



Bijlagen 

ABC propositie: recept voor heldere proposities 

aspiratiedoelgroep 
wat zijn de behoeftes? wat dient het op te lossen? 
•  Stellen, 35-44 jaar (evt. kinderen), hoogopgeleid en 

bovenmodaal inkomen, 10 jaar of minder woonachting 
in huidige woning. Om massa te krijgen: alle huis-
eigenaren van een (hoek)rijwoning 1950 en 1980 en 
korter dan 20 jaar woonachtig in de woning 

•  Op te lossen problemen: kou, vocht, tocht en geluid én 
onderhoud om zo het comfort en de uitstraling van de 
woning te vergroten 

communicatie 
wat wordt de kernboodschap? welke kanalen? 
•  Geen tocht, geen vocht, geen kou en geen onderhoud 

aan uw woning de komende […] jaar hoeft u helemaal 
niets extra te kosten:  

•  Kanalen:  
•  social Media à share, share, share 
•  (e)DM, selectie op woningtype, bouwjaar + verkoop 

jaar (max 10 jaar terug) op basis van Kadaster data  
•  pr en free publicity 

belofte 
welke oplossing voor welke behoefte stellen we centraal? 
wat is écht onderscheidend? 
•  in slechts 8 dagen uw woning klaar voor de 21ste eeuw: 

energieneutraal, spic & span en hetzelfde maandbedrag 
•  de mooiste woning van de straat zonder meerprijs 
•  van ‘Mwoah’ naar ‘Wow!’  

Aanbeveling van een mogelijk propositie-recept voor NulopdeMeter-verbouwing 

Propositie en Potentie 'Slimme verbouwing’ 29 

aanknopingspunten 
welke drempels wegnemen? 
•  scepsis  à wantrouwen naar aanbod 

 à wantrouwen naar acceptatie aanvraag  
(angst voor afwijzing banken of ‘onder water’ 
komen, banken de opbrengsten, zij de lasten) 

 
Optie om eerst tot vraagbundeling over te gaan: inventari-
seren interesse en intentieverklaringen 

competenties 
welke vaardigheden vraagt dit? met wie hier voor 
samenwerken? 
•  banken, financieel adviseurs 
•  bouwondernemingen, aannemers, bouwkundigen 
•  communicatiedeskundigen, communicatieadviesbureaus, 

marketingadviseurs 
•  gemeenten 
•  huiseigenaren 
•  … 

beleving 
welke services toevoegen aan de belofte? op welke 
emoties en waarden spelen we in? 
•  garantiecertificaat energieneutraal, ‘schildje’ 
•  energiecertificaat 
•  onderhoudscontract voor installaties en apparaten 
•  ondersteuning, bemiddeling voor lening acceptatie 
•  gratis ‘value check’ (waardestijging bepaling) 
•  Emoties: trots, (financiële) zekerheid en ontspanning 

ambitie 
wat willen wij voor deze groep zijn? welke waarde 
voegen wij voor hen toe? 
•  vertrouwen: onafhankelijkheid, niet-commercieel 
•  vraagbaak en helpdesk 
•  verbindend: in contact brengen met bouwers, banken, 

adviseurs etc. 

check3 

duidelijk  þ 
relevant  þ 
geloofwaardig  þ 
onderscheidend  þ 
value for money  þ 
exciting  þ* 

 

* afhankelijk van de executie 

bewijs 
wat maakt onze propositie uniek? waaruit blijkt dat het 
onderscheidend is? 
•  onderscheidend vermogen: de duur in combinatie met 

de financieringswijze en het resultaat 
•  bewijs via keiharde garanties: gegarandeerd energieneu-

traal, ‘0 op de meter’, onderhoudscontract op installatie 
en apparatuur, (woningwaarde-check?) 

•  Vanuit overheid geïnitieerd; geen commercieel doel 



Contact 

Prins Hendrikkade 176 
1011 TC Amsterdam 
 
Postbus 15039 
1001 MA Amsterdam 

T 020 5210660 
F 020 5210661 
 
E info@thechoice.nl 
www.thechoice.nl 


