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Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

In opdracht van het gedragsteam van Dienst Publiek en Communicatie (DPC) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft Motivaction International B.V. een 

onderzoek uitgevoerd naar een segmentatie van kansrijke doelgroepen voor de Energieverbruiksmanager. 

Energieverbruiksmanagers

Een energieverbruiksmanager (EVM) is een instrument dat inzicht geeft in het energieverbruik van je huishouden. Op basis van dit inzicht kunnen consumenten aangespoord worden 

energiebesparende maatregelen aan hun woning te nemen of hun verbruiksgedrag zo aan te passen dat ze minder energie gebruiken. Het stimuleren van de aanschaf en het gebruik van 

een EVM is daarom één van de maatregelen die kan bijdragen aan het behalen van de beleidsdoelstelling van CO2-vermindering. Omdat nog maar weinig consumenten een EVM bezitten 

willen EZK en DPC in eerste instantie de aanschaf van een EVM stimuleren. Daarvoor willen zij interventies ontwikkelen en aandacht besteden aan EVM’s in het kader van de bredere, 

meerjarige publiekscampagne ‘Iedereen doet wat’. 

Kansrijke doelgroepen

Om een effectieve aanpak te ontwikkelen hebben EZK en DPC behoefte aan een advies dat gebaseerd is op consumentenonderzoek. Dit onderzoek moet het maken van keuzes 

ondersteunen ten aanzien van kansrijke doelgroepen, effectieve interventies en een effectieve communicatiestrategie. Ten aanzien van de doelgroepen willen de opdrachtgevers per 

doelgroep weten welke gedragsbepalers voor aanschaf van een EVM relevant zijn en welke concrete aanknopingspunten er zijn om de doelgroep te bewegen tot deze aanschaf. 

Aanschafintentie en aanschafgedrag

Uit eerder onderzoek is bekend dat slechts een relatief kleine groep Nederlanders bekend is met energieverbruiksmanagers. Deze lage bekendheid bemoeilijkt mogelijk het meten van 

daadwerkelijke aanschaf, omdat een groot deel van de respondenten in de vragenlijst voor het eerst (gedetailleerde) informatie over een energieverbruiksmanager zal lezen. In het 

huidige onderzoek is daarom gekozen om te focussen op de intentie om een energieverbruiksmanager aan te schaffen. De doelstelling van het onderzoek is daarom als volgt 

geformuleerd: 

Achtergrond

EZK en DPC inzicht geven in gedragsbepalers voor de aanschaf intentie van een EVM onder consumenten, en aanknopingspunten bieden voor de 
ontwikkeling van effectieve, doelgroepgerichte interventies en communicatie. 



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

De helft van de Nederlanders zou graag meer inzicht hebben in het verbruik van specifieke apparaten, en de effectiviteit van energiebesparende maatregelen. Echter, de 

meerderheid van de Nederlanders is nauwelijks bekend met het bestaan van energieverbruiksmanagers, en slechts 23% van de Nederlanders bezit er een. Onder alle Nederlanders 

die nog geen energieverbruiksmanager hebben, zijn de volgende kansrijke doelgroepen te onderscheiden, die de intentie hebben om een EVM aan te schaffen:

Conclusies en aanbevelingen

• Is voornamelijk vanuit milieuoogpunt en 

verantwoordelijkheidsgevoel rondom het klimaat 

gemotiveerd om energie te besparen.

• Heeft al een groot aantal besparende maatregelen 

doorgevoerd, en is vooral benieuwd naar de effectiviteit 

van deze maatregelen, en het verbruik van specifieke 

apparaten. 

• Is digitaal vaardig en heeft het idee makkelijk met een 

EVM om te kunnen gaan. 

• Geeft echter relatief vaak aan dat het er nog niet van 

gekomen is zich te verdiepen in de aanschaf van een 

energieverbruiksmanager.

Wat spreekt aan: Duurzaamheid, energie besparen, inzicht 

in de effectiviteit van reeds genomen maatregelen

Belangrijkste drempels: Tijd vrij maken om zich 

daadwerkelijk in de aanschaf van een EVM te verdiepen

Hoe te motiveren: Maak aanschaf zo eenvoudig en 

moeiteloos mogelijk

Gemotiveerde bespaarder

(20% van alle Nederlanders zonder EVM)
De rationele bespaarder van de toekomst 

(12% van alle Nederlanders zonder EVM)

• Is gemotiveerd om te besparen en heeft reeds veel 

besparende maatregelen doorgevoerd. 

• Is positief over besparen en voelt zich betrokken bij het 

klimaat. Bespaart echter ook vanuit financieel oogpunt. 

• Heeft veel behoefte aan meer inzicht in de effectiviteit 

van de genomen maatregelen en in het verbruik van 

specifieke apparaten. 

• Is terughoudend wat betreft online privacy en is digitaal 

minder vaardig. Verwacht dat het uitzoeken van een 

EVM veel tijd zal kosten. 

• Heeft vaker een onrealistische verwachting over de 

hoeveelheid energie die met een EVM bespaard kan 

worden. 

Wat spreekt aan: Energie besparen, geld besparen, inzicht 

in de effectiviteit van reeds genomen maatregelen

Belangrijkste drempels: Zorgen om online privacy, moeite 

met digitale vaardigheid

Hoe te motiveren: Informeren en aan de hand nemen, 

sociaal beïnvloeden, garanties en zekerheid bieden bij 

aanschaf van een EVM

Gemotiveerde, niet vaardige bespaarder

(13% van alle Nederlanders zonder EVM)

• Deze relatief jonge doelgroep woont vaak nog thuis en 

heeft weinig inzicht en controle over het 

energieverbruik. De groep is daarom vooral 

geïnteresseerd in manieren om hier grip op te krijgen. 

• Vindt energie besparen nuttig voor de maatschappij, 

maar niet per se leuk: het mag vooral niet teveel geld 

en moeite kosten, of ten koste gaan van het 

wooncomfort. 

• Er is relatief veel interesse in meer informatie over wat 

EVM’s precies zijn, en hoe deze helpen om energie te 

besparen.

Wat spreekt aan: Inzicht en controle krijgen over 

energieverbruik, directe voordelen van een EVM, geld 

besparen

Belangrijkste drempels: Eventuele kosten, 

onbekendheid met verbruiksmanagers en hoe ze kunnen 

helpen om energie te besparen

Hoe te motiveren: Maak duidelijk what’s in it for them, 

informeren, gebruik faciliteren



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Vragenlijst

Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. De 

vragenlijst bestond uit 35 vragen en is uitgezet onder leden van het StemPunt-panel 

van Motivaction. In totaal namen 1.543 respondenten deel aan het onderzoek. De 

totale groep respondenten is gewogen op leeftijd, opleiding, geslacht, regio en 

waardenoriëntatie (Mentality) en daarmee op deze kenmerken representatief voor 

de Nederlandse bevolking. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 15 november 

2019 en  24 november 2019. 

Factoranalyse, regressieanalyse en doelgroepanalyse

Om te onderzoeken welke gedragsbepalers van invloed zijn op de intentie om een 

energieverbruiksmanager aan te schaffen, en welke doelgroepen het meest kansrijk 

zijn om aanschaf onder te stimuleren, is specifiek gekeken naar de groep 

respondenten die nog niet in het bezit is van een energieverbruiksmanager 

(n=1.174). Om te bepalen welke gedragsbepalers uit de vragenlijst naar voren komen 

is een factoranalyse uitgevoerd. Vervolgens is door middel van een regressianalyse 

onderzocht welke bepalers en achtergrondvariabelen significant van invloed zijn op 

de intentie om een energieverbruiksmanager aan te schaffen. Daarna is op basis van 

de uitkomsten van de factor- en regressieanalyse een doelgroepanalyse gedaan om 

te onderzoeken welke doelgroepen kansrijk zijn om de aanschaf van een 

energieverbruiksmanager onder te stimuleren. Verdere uitleg van deze analyses is te 

vinden in het hoofdstuk resultaten doelgroepanalyse. 

Methode en opzet

Totale steekproef 
Nederlandse bevolking

n=1.543 

Nederlanders zonder 
energieverbruiksmanager

n=1.174 

Nederlanders met 
energieverbruiksmanager

n=369

Regressieanalyse
Vaststellen beïnvloeders aanschafintentie

Doelgroepanalyse
Vaststellen kansrijke doelgroepen

Factoranalyse
Vaststellen van 

gedragsbepalers



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Algemene resultaten

In het eerste hoofdstuk van de rapportage worden de belangrijkste 

algemene inzichten uit het onderzoek toegelicht. Hierbij wordt gekeken 

naar de resultaten op basis van de totale Nederlandse bevolking (zowel 

respondenten met als zonder energieverbruiksmanager). 

Uitkomsten doelgroepanalyse

In het tweede hoofdstuk worden de resultaten van de doelgroepanalyse 

toegelicht. Hierbij worden de profielen geschetst voor de drie meest 

kansrijke doelgroepen. Hierbij wordt voor elke doelgroep besproken hoe 

zij op de verschillende gedragsbepalers en achtergrondvariabelen scoren 

en wat hen daarin onderscheidt van de andere kansrijke doelgroepen. 

Resultaten Nederlanders met energieverbruiksmanager

In het laatste hoofdstuk worden de resultaten besproken van 

Nederlanders met een energieverbruiksmanager. 

Leeswijzer

Hoofdstuk 1: 
Energie in Nederland

Totale steekproef 
Nederlandse bevolking

n=1.543 

Hoofdstuk 2: 
Doelgroep analyse

Nederlanders zonder 
energieverbruiksmanager

n=1.174 

Hoofdstuk 3: 
Nederlanders met verbruiksmanager

Nederlanders met energieverbruiksmanager
n=369

Regressieanalyse
Vaststellen beïnvloeders aanschafintentie

Doelgroepanalyse
Vaststellen kansrijke doelgroepen

Factoranalyse
Vaststellen van 

gedragsbepalers
Uitkomsten in bijlage



1. Energie in Nederland



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Controle over het eigen energieverbruik
Een kleine meerderheid van de Nederlandse huishoudens heeft het idee goed te weten hoeveel energie er in hun 
huishouden wordt verbruikt, de helft zoekt regelmatig nieuwe mogelijkheden om het energieverbruik te verlagen

Nooit Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks

14% 3% 11% 44% 25%

63%

Ik heb het gevoel dat ik controle heb over het energieverbruik van mijn huishouden

55%

Ik weet goed hoeveel energie er in mijn huishouden per jaar wordt gebruikt

22%

Als ik de jaarafrekening krijg van mijn energieleverancier, is het altijd een 
verrassing of ik geld bij moet betalen of terug krijg

50%

Ik denk dat in mijn huishouden nog een aantal maatregelen genomen kunnen 
worden om het energieverbruik van mijn huishouden te verlagen

52%

Ik ben regelmatig op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het energieverbruik van 
mijn huishouden te verlagen

Hoe vaak check jij het energieverbruik van jouw huishouden?
Basis – Allen (n=1.543)

In hoeverre ben jij het eens met de volgende stellingen?
Basis – Allen (n=1.543)



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Behoefte aan een EVM
De helft van de Nederlanders zou graag meer inzicht hebben in het verbruik van specifieke apparaten, en de 
effectiviteit van energiebesparende maatregelen

Ik zou graag meer 

inzicht willen in het 
energieverbruik van 

mijn huishouden

In hoeverre ben jij het eens met de volgende stellingen?
Basis – Allen (n=1.543)

Ik zou graag meer 

controle hebben over 
hoeveel energie er 

wordt verbruikt in mijn 
huishouden

Ik zou graag inzicht 

willen in het 
energieverbruik van 

specifieke apparaten
in mijn huishouden

34%
38%

48%

Ik zou graag inzicht 

hebben in de 
effectiviteit van 

energiebesparende 
maatregelen die ik 

thuis kan nemen

Ik zou graag tips

krijgen over hoe ik 
thuis energie kan 

besparen

Ik zou mijn 

energieverbruik graag 
willen vergelijken met 

dat van andere, 
vergelijkbare 
huishoudens

50%

38% 38%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Reeds genomen energiebesparende maatregelen
De meerderheid van de Nederlanders heeft eenvoudige energiebesparende maatregeleng genomen. Maatregelen 
die het minst vaak zijn doorgevoerd zijn korter douchen en het vervangen van oude apparaten. 

Welke maatregelen zijn er toegepast in Nederlandse huishoudens? 
(% grotendeels of volledig toegepast)

Basis – Allen (n=1.543)

68%
Gloeilampen en 
halogeenlampen 
vervangen door 
LED-lampen

54%
Apparaten 
helemaal 
uitzetten

53%Nieuwe 
apparaten 
aanschaffen met 
A+++ label

41%
Niet langer dan 
5 minuten 
douchen

41%
Koelkasten en/of 
vriezers van meer 
dan 8 jaar oud 
vervangen

Overige maatregelen %

Lampen uitlaten in ruimtes waar niemand is 89%

Ramen sluiten in kamers die verwarmd worden 86%

De thermostaat 's nachts lager zetten 85%

De thermostaat lager zetten als er niemand thuis is 82%

Tussendeuren sluiten bij verwarming van kamers 78%

De was ophangen in plaats van een droger gebruiken 67%

De slaapkamer niet verwarmen 65%

Wassen op lage temperatuur 62%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Bekendheid en gebruik energieverbruiksmanagers
23% van de Nederlanders bezit een energieverbruiksmanager, maar de meerderheid is er nauwelijks mee bekend

In hoeverre was je, voorafgaand aan deze uitleg, bekend met 
het bestaan van energieverbruiksmanagers?*

Basis – Allen, (n=1.543)

41%

Had ik nog nooit van gehoord

27%

Had ik weleens van gehoord maar ik wist niet wat dit is

26%

Had ik van gehoord en wist enigszins wat dit is

6%

Ik wist goed wat dit is

Gebruik jij op dit moment één of meerdere 
energieverbruiksmanagers? (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis – Allen, (n=1.543)

Ja, in de vorm 
van een app

11%

Ja, in de vorm 
van een website

8%

Ja, in de vorm 
van een display 

voor thuis

8%

X
Nee

77%

*De gegeven uitleg is te vinden in de bijlage



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Aanschafintentie energieverbruiksmanager
Gratis energieverbruiksmanager overwogen door ongeveer 1 op de 5 Nederlanders. Een kwart van de Nederlanders 
verwacht echter niets te kunnen besparen met een verbruiksmanager.

In hoeverre verwacht je dat een energieverbruiksmanager jou zou 
kunnen helpen om de energierekening van jouw huishouden te verlagen?

Basis – Allen (n=1.543)
In hoeverre overweeg je om een energieverbruiksmanager te nemen?

Basis – Allen (n=1.543)

Niet

26%

Tot 5%

19%

5%-10%

15%

10%-15%

2%

15%+

2%

Gratis (Basis – Heeft géén EVM, n=1.198)

19% 14% 27% 12%

Betaald (Basis – heeft géén EVM of gratis EVM, n=1.450)

52% 22%

Zeker niet

Waarschijnlijk niet

Misschien

Waarschijnlijk wel

Zeker wel

24%

15%

5%

Weet niet

10% 1%1%



2. Doelgroepanalyse



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Nederlanders zonder energieverbruiksmanager

De hoofdvraag van het onderzoek is hoe Nederlanders gestimuleerd kunnen worden om een energieverbruiksmanager aan te schaffen, en welke groepen binnen 

de Nederlandse samenleving daarvoor het meest kansrijk zijn. Om die vraag te beantwoorden wordt in dit hoofdstuk ingezoomd op de groep Nederlanders 

zonder energieverbruiksmanager (n=1.174), door middel van een aantal analyses:

1. Factoranalyse (op totaalniveau)

In de vragenlijst van het onderzoek is een groot aantal stellingen uitgevraagd waarvan verwacht werd dat zij (mogelijk) verschillende gedragsbepalers meten die 

van invloed zijn op de aanschafintentie van een energieverbruiksmanager. Door middel van factoranalyse op de totale steekproef (n=1.543) is onderzocht welke 

verschillende stellingen één en dezelfde gedragsbepaler meten. 

2. Regressieanalyse

Om te onderzoeken welke gedragsbepalers daadwerkelijk van invloed zijn op de intentie om een energieverbruiksmanager aan te schaffen is een 

regressieanalyse uitgevoerd met aanschafintentie als afhankelijke variabele. Als onafhankelijke variabele zijn de gedragsbepalers uit de factoranalyse 

meegenomen, aangevuld met andere mogelijk relevante achtergrondkenmerken (zoals het weigeren van een slimme meter en de huidige frequentie waarmee 

iemand het energieverbruik checkt). De uitkomsten van de regressieanalyse laten zien welke gedragsbepalers en achtergrondkenmerken invloed hebben op 

aanschafintentie, en hoe sterk deze invloed is. 

3. Doelgroepanalyse

Door middel van doelgroepanalyse is vervolgens onderzocht welke doelgroepen er kunnen worden onderscheiden binnen de totale groep Nederlanders zonder 

energieverbruiksmanager, en welke daarvan kansrijk zijn om een energieverbruiksmanager onder te promoten. 

De resultaten van de verschillende analyses worden achtereenvolgens besproken in de volgende hoofdstukken. 

Methode doelgroepanalyse
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Resultaten factoranalyse

In de vragenlijst van het onderzoek is een groot aantal stellingen uitgevraagd, waarvan verwacht werd dat zij mogelijk verschillende gedragsbepalers meten die van invloed 

zijn op de aanschafintentie van een energieverbruiksmanager. Uit de factoranalyse komen een aantal stellingen naar boven die met voldoende betrouwbaarheid (Cronbachs

alfa >0.60) één gedragsbepaler meten*:

- Rationele houding t.o.v. energie besparen: 

Hoeveel waarde hecht men aan de positieve of negatieve effecten van energie 

besparen?

- Negatieve houding t.o.v. energie besparen: 

In hoeverre is men negatief over het besparen van energie?

- Zelfbeeld en emoties rondom energie besparen:

Hoe ziet iemand zichzelf als het gaat om besparen en welke emoties worden 

ervaren bij het besparen van energie?

- Kunnen energie besparen: 

Beschikt iemand over de mate van inzicht en controle die nodig is om energie 

te besparen?

- Sociale omgeving:

In hoeverre is energie besparen een onderwerp in iemands sociale omgeving?

- Houding t.a.v. online privacy: 

Hoe terughoudend is iemand als het gaat om online privacy?

- Moeite met digitale vaardigheden: 

Hoeveel moeite ervaart iemand om zijn weg te vinden in de digitale wereld?

- Houding t.a.v. EVM - behoefte aan inzicht en controle: 

In hoeverre heeft iemand de behoeften waar een EVM in voorziet?

- Houding t.a.v. EVM - verwachte voordelen:

In hoeverre verwacht men dat een EVM doet wat het belooft te doen?

- Kunnen: gebruik EVM:

In hoeverre verwacht men in staat te zijn een EVM te installeren, gebruiken en 

te begrijpen?

*Zie de bijlage voor uitgebreide resultaten van de factoranalyse
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Door middel van een regressieanalyse is onderzocht welke gedragsbepalers invloed hebben op de intentie om een EVM aan te schaffen, en hoe sterk deze 

invloed is. De uitkomsten van deze regressieanalyse worden hieronder weergegeven. Hierbij worden alleen de gedragsbepalers weergegeven die een 

significante invloed hebben op de intentie om een EVM aan te schaffen.* De dikte van de pijl geeft de sterkte van het effect weer: een dikkere pijl staat voor een 

sterkere invloed, een dunnere pijl voor een zwakkere invloed (zie ook de bètacoëfficiënten naast de pijlen). Groene pijlen geven een positief effect weer (hoe 

hoger men scoort op de gedragsbepaler, hoe sterker men scoort op aanschafintentie), rode pijlen een negatief effect (hoe hoger men scoort op de 

gedragsbepaler, hoe lager men scoort op aanschafintentie). De resultaten worden op de volgende pagina toegelicht. 

Regressieanalyse

*Een tabel met alle resultaten van de regressieanalyse (inclusief niet-significante voorspellers) is te vinden in de bijlage. 



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Aanschafintentie vooral voorspeld door behoefte aan inzicht en controle, verwachte voordelen van een EVM, en verwachte effectiviteit

Uit de regressieanalyse komen drie sterke voorspellers  voor aanschafintentie naar voren. De behoefte aan inzicht en controle over het energieverbruik en de mate waarin 

men verwacht dat de EVM doet wat het belooft zijn de sterkste positieve voorspellers voor deze intentie: hoe meer behoefte men heeft aan inzicht en controle, en hoe 

sterker men verwacht dat een EVM doet wat het belooft, hoe hoger de aanschafintentie. Daarnaast geldt dat hoe meer men verwacht te besparen met een EVM 

(verwachte effectiviteit), hoe hoger de intentie tot aanschaf.

Overige factoren

Naast de drie bovenstaande factoren, komen uit de regressieanalyse ook een aantal zwakkere verbanden naar voren. Deze factoren hebben, bij constanthouding van alle 

overige variabelen, in aanzienlijk minder sterke mate een voorspellende waarde voor de aanschafintentie. 

De mate waarin men momenteel het gevoel van controle heeft over het energieverbruik (kunnen: energie besparen) een zwak positief effect: als men reeds een sterker 

gevoel van controle ervaart, is er een iets hogere aanschafintentie. 

Regressieanalyse

Daarnaast zijn er een aantal zwakke negatieve verbanden. Zo heeft de 

factor zelfbeeld en emoties bij energie besparen een zwak negatief effect 

op aanschafintentie: van alle variantie die overblijft na de verklarende 

waarde van de drie belangrijkste voorspellers, geldt dat iemand die een 

positiever beeld heeft van zichzelf wat betreft besparing en meer positieve 

emoties ervaart bij besparing, een lagere aanschafintentie heeft.* Ook het 

weigeren van de slimme meter hangt negatief samen met 

aanschafintentie: als men de slimme meter heeft geweigerd, heeft men een 

zwakkere aanschafintentie. Tot slot blijkt dat hoe meer moeite men heeft 

met digitale vaardigheden, hoe lager de intentie tot aanschaf van een 

EVM. 

*Bij een nauwere definitie van de variabele zelfbeeld en emoties, waarbij alleen stellingen over zelfbeeld worden meegenomen, vervalt het significante effect van deze variabele.
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Op basis van de totale groep Nederlanders zonder energieverbruiksmanager is een doelgroepanalyse gedaan. Dit is gedaan door middel van een latente klasse 

analyse. Hierbij wordt gekeken welke subgroepen onderscheiden kunnen worden binnen de totale groep Nederlanders zonder verbruiksmanager, zodanig dat 

respondenten binnen een groep zo gelijk mogelijk scoren op de verschillende gedragsbepalers en achtergrondvariabelen, terwijl zij tegelijkertijd zoveel mogelijk 

verschillen van andere groepen. Uit de doelgroepanalyse komen zes doelgroepen naar voren. Drie daarvan hebben een relatief hoge intentie om een 

energieverbruiksmanager aan te schaffen, en scoren hoog op de drie belangrijkste gedragsbepalers voor aanschafintentie (zoals uit de regressieanalyse naar 

voren komen). Deze doelgroepen worden derhalve als meest kansrijk gezien. Ze verschillen echter in een aantal andere bepalende factoren, zoals digitale 

vaardigheid, belang van online privacy en motivatie om te besparen. 

Op de volgende pagina’s wordt allereerst een beeld geschetst van de totale groep Nederlanders zonder energieverbruiksmanager (n=1.174). Vervolgens 

worden de onderstaande kansrijke doelgroepen achtereenvolgens verder toegelicht:

• De gemotiveerde bespaarder

• De rationele bespaarder van de toekomst

• De gemotiveerde, niet vaardige bespaarder

Op de volgende pagina’s worden de drie meest kansrijke doelgroepen uitgelicht. Per gedragsbepaler of achtergrondvariabele wordt de score van de groep 

weergegeven, en wordt aangegeven of groep op deze bepaler afwijkt van het gemiddelde van alle Nederlanders zonder energieverbruiksmanagers. Resultaten 

weergegeven in rood geven aan dat de doelgroep significant lager scoort dan gemiddeld, resultaten weergegeven in groen geven aan dat de doelgroep hier 

significant hoger op scoort. 

*Een samenvatting van alle uitkomsten van de doelgroepanalyse is te vinden in de bijlage. 

Resultaten doelgroepanalyse



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Nederlanders zonder energieverbruiksmanager
Op de volgende pagina’s wordt de totale groep Nederlanders zonder 

energieverbruiksmanager beschreven. De resultaten beschrijven hoe 

deze groep gemiddeld scoort op de verschillende gedragsbepalers 

en achtergrondfactoren. 



2%

Nooit Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks

13%

Energie besparen is 
oncomfortabel

14%

Ik heb geen idee 
wat ik kan doen om 
klimaatverandering 

tegen te gaan

22%

Als ik de jaarafrekening krijg 
van mijn energieleverancier, 
is het altijd een verrassing of 

ik geld bij moet betalen of 
terug krijg

17% 1% 8% 43% 29%

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Energiegebruik: huidige houding en gedrag
Nederlanders zonder EVM

Energiebesparingsgedrag: reeds genomen maatregelen en 
verwachte moeilijkheid van niet-genomen maatregelen

Frequentie checken energieverbruik Klimaatklappers

% dat het (zeer) moeilijk lijkt om maatregel toe te passen
(van degenen die maatregel nog niet grotendeels/volledig hebben toegepast)

Rationele houding t.o.v. energie besparen

Zonneboiler

Vloerisolatie

HR++ glas

(hybride) warmtepomp

16%

11%

13%

12%

16%

18%

1%

Dakisolatie

Spouwmuurisolatie

9%

6%

Heb ik niet maar zou wel kunnen

16%

12%

72%

Belangrijk dat kosten 
verduurzaming 

woning 
terug verdiend 

worden

44%

Wil wel 
energiebesparende 

maatregelen nemen, 
maar alleen als dat 

geen geld kost

27%

Wil wel 
energiebesparende 

maatregelen nemen, 
maar alleen als dat 
geen moeite kost

57%

Wil wel 
energiebesparende 

maatregelen nemen, 
maar alleen als dat niet 

ten koste gaat van 
wooncomfort

Heb ik en heb ik zelf doorgevoerd

Negatieve houding t.o.v. energie besparen

5%

Energie besparen is 
zinloos

% Dat maatregel al grotendeels/volledig heeft toegepast

Maatregel % %

Lampen uitlaten in ruimtes waar niemand is 89% 6%

Ramen sluiten in kamers die verwarmd worden 86% 11%

De thermostaat 's nachts lager zetten 85% 19%

De thermostaat lager zetten als er niemand thuis is 82% 16%

Tussendeuren sluiten bij verwarming van kamers 78% 19%

Gloeilampen en halogeenlampen vervangen door LED-
lampen

67% 20%

De was ophangen in plaats van een droger gebruiken 67% 46%

De slaapkamer niet verwarmen 65% 33%

Wassen op lage temperatuur 62% 23%

Nieuwe apparaten aanschaffen met A+++ label 54% 30%

Apparaten helemaal uitzetten (niet op stand-by laten staan) 53% 35%

Koelkasten en/of vriezers van meer dan 8 jaar oud 
vervangen

41% 48%

Niet langer dan 5 minuten douchen 40% 55%

Zonnepanelen

27%

15%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Zelfbeeld, sociale omgeving en privacy
Nederlanders zonder EVM

Zelfbeeld en emoties bij energie besparen

Zelfbeeld

Emoties bij energie besparen

43%

Duurzaamheid 
speelt een 

belangrijke rol in 
de keuzes die ik 

maak

73%

Energie besparen 
is nuttig voor de 

maatschappij

52%

Door de keuzes die 
ik maak in mijn 

energieverbruik, 
kan ik helpen om 

klimaatverandering 
tegen te gaan

52%

Energie besparen 
geeft mij een 

gevoel van trots

40%

Energie besparen 
is makkelijk

79%

Ik voel me mede 
verantwoordelijk 
voor de uitstoot 

van CO2

38%

Energie besparen 
levert geld op

Sociale omgeving

Sociale omgeving

Ik praat weleens met 
anderen over hoe je 

energie kunt besparen

43%

Houding t.a.v. online privacy

11%

49%Ik laat mijn persoonlijke gegevens liever niet achter op een 
website omdat ik bang ben dat ze misbruikt worden

Moeite met digitale vaardigheden

18%

Ik vind het lastig om nieuwe 
computerprogramma´s en/of 
applicaties op mijn laptop of 

smartphone te zetten

8%

Ik vind het moeilijk 
om online mijn weg 

te vinden

Het gebruik van 
internet heeft mijn 

leven ingewikkelder 
gemaakt

14%

49%

Energie besparen 
is leuk

72%

Ik vind het belangrijk 
om op mijn 

energierekening te 
besparen

Als ik met anderen over de 
mogelijkheden om energie te 

besparen praat is dat meestal positief

44%
Ik ken mensen in mijn 
directe omgeving die 
actief bezig zijn met 

energiebesparing

36%

57%Ik vind het riskant om foto´s van mezelf op internet te plaatsen

34%

Ik haak snel af als 
computerprogramma´s 
te ingewikkeld worden

Kunnen: energie besparen

65%

Ik heb het gevoel dat ik controle 
heb over het energieverbruik van 

mijn huishouden

42%

Ik ben regelmatig op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om het energieverbruik 

van mijn huishouden te verlagen

55%

Ik weet goed hoeveel energie er 
in mijn huishouden per jaar 

wordt gebruikt

Slimme meter 
geweigerd



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Houding t.o.v. energieverbruiksmanagers
Nederlanders zonder EVM

Wensen waar EVM op in speelt:

Ik zou graag… 

Verwachtingen t.o.v. EVM

Ik verwacht dat een EVM…

…meer controle hebben over hoeveel energie er wordt verbruikt in mijn huishouden

38%

…tips krijgen over hoe ik thuis energie kan besparen

38%

…meer inzicht willen in het energieverbruik van mijn huishouden

34%

…het energieverbruik van mijn huishouden willen vergelijken met een bepaald bespaardoel

26%

…inzicht hebben in de effectiviteit van energiebesparende maatregelen die ik thuis kan nemen

50%

…mijn energieverbruik willen vergelijken met dat van andere, vergelijkbare huishoudens

38%

…mij meer inzicht geeft in het totale energieverbruik van mijn huishouden

52%

…mij inzicht geeft in de effectiviteit van energiebesparende maatregelen die in mijn huishouden genomen worden

45%

…mij meer controle geeft over hoeveel energie er verbruikt wordt in mijn huishouden

45%

…het verbruik van mijn eigen huishouden kan vergelijken met dat van vergelijkbare huishoudens

31%

Niet

26%

Tot 5%

19%

5%-10%

15%

10%+

5%
Top 3 meest interessante functies van een EVM

Inzicht in met welke elektrische apparaten mijn huishouden het meeste energie 
verbruikt

Direct inzicht in het actuele (realtime) energieverbruik van mijn huishouden op elk 
gewenst moment

Advies over hoe het verbruik in mijn huishouden verminderd kan worden door 
bepaalde apparaten minder of op andere momenten te gebruiken

44%

29%

27%

…tips geeft hoe ik thuis energie kan besparen

46%

…meer inzicht willen in het energieverbruik van specifieke apparaten in mijn huishouden

48%

…inzicht geeft in het energieverbruik van specifieke apparaten

50%

Houding t.o.v. EVM: behoefte aan inzicht en controle Houding t.o.v. EVM: verwachte voordelen

Verwachte effectiviteit EVM



Zeer veel 

tijd

Veel tijd Niet veel, 

niet weinig

Weinig tijd Zeer weinig 

tijd

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Aanschafintentie en kunnen
Nederlanders zonder EVM

Informatiebehoefte

Top 5 informatiebehoefte

Wat energieverbruiksmanagers precies zijn

Hoe energieverbruiksmanagers je kunnen helpen energie te besparen

Wat het verschil is tussen een energieverbruiksmanager en een slimme thermostaat

19%

17%

14%

Welke verschillende energieverbruiksmanagers er zijn

Waar ik op moet letten bij de aanschaf van een energieverbruiksmanager

12%

12%

Heeft geen behoefte aan meer informatie60%

Aanschafintentie

Gratis EVM Betaalde EVM

€0

2%17%

% dat type EVM (zeker) wel overweegt

Kunnen: gebruik EVM

40% 27%48%
…het makkelijk is om 
me aan te melden/te 
installeren

…ik de informatie van 
de EVM zal begrijpen

…het makkelijk is om 
EVM aan te sluiten op 
energiemeter

26% 27%31%

47% 49%50%

Kunnen gebruiken EVM
Ik denk dat…

Online EVM EVM in de vorm 
van een app

EVM in de vorm 
van een display

Inertia: verwachte tijd die nodig is voor het uitzoeken van een EVM

6% 21% 64% 6% 4%

Type EVM dat men overweegt

Basis – Overweegt een EVM aan te schaffen

Online EVM EVM in de vorm 
van een app

EVM in de vorm 
van een display

20% 36%52%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Nederlanders zonder EVM
Nederlanders zonder EVM

Sociale demografie

Leeftijd

18 t/m 24 10%

25 t/m 34 14%

35 t/m 44 17%

45 t/m 54 19%

55 t/m 64 18%

65 t/m 80 22%

Geslacht

53%47%

Regio

3 grote gemeenten 11%

West 28%

Noord 11%

Oost 21%

Zuid 25%

Randgemeenten 4%

Opleidingsniveau

Laag HoogMidden

25%

52%

23%

Alleenstaand 25%

Samenwonend 14%

Getrouwd 50%

Thuiswonend 10%

Woongroep/ 
studentenhuis

1%

Onbekend 0%

Wil niet zeggen 1%

Woonsituatie Inspraak energie

Ikzelf 50%

Beiden in gelijke mate 37%

Mijn partner 5%

Anders, namelijk: 4%

Wil ik niet zeggen 1%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Resultaten kansrijke doelgroepen: 
De gemotiveerde bespaarder



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Samenvatting
Gemotiveerde bespaarder

Samenvatting Energieverbruik: huidige houding en gedrag

Houding t.o.v. energieverbruiksmanagers

Zelfbeeld, sociale omgeving en privacy

Aanschafintentie en kunnen

De vaardige en gemotiveerde bespaarder 
voelt zich verantwoordelijk voor het 
klimaatprobleem en vindt duurzaamheid 
belangrijk. Deze groep heeft de meeste 
eenvoudige energie besparende 
maatregelen in het huishouden al 
grotendeels of volledig toegepast. Toch is er 
binnen deze doelgroep interesse in een 
energieverbruiksmanager. Niet per se 
vanwege meer inzicht en controle in het 
verbruik, maar wel om de effectiviteit van de 
reeds genomen maatregelen te controleren 
en te kijken waar nog meer besparing 
mogelijk is. Dit segment is digitaal vaardig en 
heeft het idee makkelijk met een EVM 
overweg te kunnen. Deze groep is zeker 
gemotiveerd om een EVM aan te schaffen, 
het komt er alleen niet echt van…

Omvang: 20% van alle Nederlanders zonder 
EVM valt in deze doelgroep (n= 239) 
Kernbegrippen: duurzaamheid, energie 
besparen
Belangrijkste drempels: tijd vrij maken om 
zich daadwerkelijk in de aanschaf van een 
EVM te verdiepen
Motivatie: aanschaf zo eenvoudig en 
moeiteloos mogelijk maken 

• Checkt vaker dan gemiddeld het energieverbruik van zijn 
huishouden

• Is positief over energie besparen, en vindt dat dit best 
moeite of geld mag kosten. Vindt het wel belangrijk dat 
investeringen om  de woning te verduurzamen, worden 
terugverdiend. 

• Heeft de meeste eenvoudige energie besparende 
maatregelen reeds doorgevoerd. Ook vaker 
klimaatklappers gemaakt. 

• Scoort hoog op alle behoeften waarin een EVM voorziet: 
behoefte aan inzicht in het energieverbruik, met name 
om de effectiviteit van genomen maatregelen te 
controleren en het verbruik met anderen te vergelijken. 
Heeft bovendien behoefte aan tips over hoe nog meer 
bespaard kan worden.

• Verwacht vaker dat een EVM in deze behoeften kan 
voorzien. 

• Verwacht vaker dat een EVM zal helpen besparen. 

• Associeert energie besparen voornamelijk met positieve 
emoties. 

• Voelt zich betrokken bij klimaatverandering en 
duurzaamheid speelt grote rol bij keuzes die hij maakt.  

• Is bovengemiddeld digitaal vaardig en maakt zich relatief 
weinig zorgen over online privacy. 

• Overweegt vaker dan gemiddeld om een EVM aan te 
schaffen (zowel betaald als gratis).

• Heeft veel vertrouwen in het eigen kunnen om een EVM 
te installeren, gebruiken en te begrijpen. 

• Verwacht relatief vaak dat het uitzoeken van een EVM 
weinig tijd zal kosten. 

• Heeft vaker interesse in meer informatie over EVM’s. 
• Ondanks hoge motivatie komt deze groep er niet echt 

toe om een EVM uit te zoeken: het is typisch iets dat er 
in het dagelijks leven bij inschiet. 



Energie besparen is 

oncomfortabel

Ik heb geen idee wat ik kan 

doen om klimaatverandering 

tegen te gaan

Als ik de jaarafrekening, is het 

altijd een verrassing of ik geld 

bij moet betalen of terug krijg

7% 2% 13% 58% 19%

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Energiegebruik: huidige houding en gedrag
Gemotiveerde bespaarder

Frequentie checken energieverbruik: controleert vaker dan gemiddeld het energieverbruik van het huishouden

Nooit Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks

Rationele houding t.o.v. energie besparen: besparen mag moeite en comfort kosten, maar  verdienen financiële investeringen graag terug 

84%

Belangrijk dat kosten 

verduurzaming woning 

terug verdiend worden

28%

Wil wel energiebesparende 

maatregelen nemen, maar alleen 

als dat geen geld kost

9%

Wil wel energiebesparende 

maatregelen nemen, maar alleen als 

dat geen moeite kost

54%

Wil wel energiebesparende maatregelen 

nemen, maar alleen als dat niet ten 

koste gaat van wooncomfort

Negatieve houding t.o.v. energie besparen: minder negatieve associaties met energie besparen

Energie besparen is 

zinloos

9% 6% 4% 0%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Energiegebruik: huidig gedrag
Gemotiveerde bespaarder

Klimaatklappers: 
relatief veel klimaatklappers zelf 

doorgevoerd

% dat het (zeer) moeilijk lijkt om maatregel toe te passen
(van degenen die maatregel nog niet grotendeels/volledig hebben toegepast)

Zonneboiler

Vloerisolatie

HR++ glas

(hybride) warmtepomp

22%

15%

14%

18%

3%

22%

28%

2%

Dakisolatie

Spouwmuurisolatie

Zonnepanelen

10%

9%

32%

Heb ik niet maar zou wel kunnen

19%

14%

25%

Heb ik en heb ik zelf doorgevoerd

* n lager dan 60

% Dat maatregel al grotendeels/volledig heeft toegepast

Maatregel % %

Lampen uitlaten in ruimtes waar niemand is 98% *

Ramen sluiten in kamers die verwarmd worden 95% *

De thermostaat lager zetten als er niemand thuis is 93% *

De thermostaat 's nachts lager zetten 92% *

Tussendeuren sluiten bij verwarming van kamers 90% *

Gloeilampen en halogeenlampen vervangen door LED-lampen 82% *

De was ophangen in plaats van een droger gebruiken 79% *

Wassen op lage temperatuur 71% 20%

De slaapkamer niet verwarmen 70% 24%

Nieuwe apparaten aanschaffen met A+++ label 69% 17%

Apparaten helemaal uitzetten (niet op stand-by laten staan) 60% 32%

Koelkasten en/of vriezers van meer dan 8 jaar oud vervangen 55% 35%

Niet langer dan 5 minuten douchen 51% 50%

Energiebesparingsgedrag: 
de meeste eenvoudige bespaarmaatregelen zijn al doorgevoerd, al heeft men wel moeite 

met korter douchen en aanschaffen van nieuwe energiezuinige apparaten



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Zelfbeeld, emoties en kunnen
Gemotiveerde bespaarder

Emoties rondom energie besparen:
bovengemiddeld veel positieve associaties met energie besparen

68%

Duurzaamheid speelt 
een belangrijke rol in 
de keuzes die ik maak

94%Energie besparen is nuttig voor de maatschappij 79%

Door de keuzes die ik maak in 
mijn energieverbruik, kan ik 

helpen om klimaatverandering 
tegen te gaan

74%Energie besparen geeft mij een gevoel van trots

59%Energie besparen is makkelijk

96%

Ik voel me mede 
verantwoordelijk voor 

de uitstoot van CO2

68%

Energie besparen levert geld op

70%Energie besparen is leuk

93%

Ik vind het belangrijk om 
op mijn energierekening 

te besparen

Ik heb het gevoel dat ik controle 

heb over het energieverbruik van 

mijn huishouden

Ik ben regelmatig op zoek naar nieuwe 

mogelijkheden om het energieverbruik van mijn 

huishouden te verlagen

Ik weet goed hoeveel energie er 

in mijn huishouden per jaar 

wordt gebruikt

Kunnen: energie besparen 
heeft relatief veel controle en inzicht over het energieverbruik, is regelmatig op zoek naar nieuwe bespaarmogelijkheden

Zelfbeeld rondom energie besparen:
ziet zichzelf vaker dan gemiddeld als duurzaam en betrokken bij het tegengaan van 

klimaatverandering

64%79%82%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Sociale omgeving en Privacy
Gemotiveerde bespaarder

Sociale omgeving:
energie besparen is vaker een onderwerp in de sociale omgeving

Ik praat weleens met 
anderen over hoe je energie 

kunt besparen

70%

3%

30%Ik laat mijn persoonlijke gegevens liever niet achter op een 
website omdat ik bang ben dat ze misbruikt worden

2%
Ik vind het lastig om nieuwe 

computerprogramma´s en/of applicaties op mijn 
laptop of smartphone te zetten

1% Ik vind het moeilijk om online mijn weg 
te vinden

Het gebruik van internet heeft mijn leven 
ingewikkelder gemaakt

5%

Als ik met anderen over de 
mogelijkheden om energie te besparen 

praat is dat meestal positief

74%
Ik ken mensen in mijn directe 

omgeving die actief bezig 
zijn met energiebesparing

58%

49%Ik vind het riskant om foto´s van mezelf op internet te plaatsen

15%
Ik haak snel af als computerprogramma´s 

te ingewikkeld worden

Slimme meter 
geweigerd:

minder vaak geweigerd

Houding t.a.v. online privacy:
is relatief minder terughoudend als het gaat om online privacy

Moeite met digitale vaardigheden: 
is goed wegwijs in de digitale wereld



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Houding t.o.v. energieverbruiksmanagers
Gemotiveerde bespaarder

Houding t.o.v. EVM: behoefte aan inzicht en controle:
vooral behoefte aan inzichten om (nog) makkelijker te kunnen besparen

Ik zou graag… 

Houding t.o.v. EVM: verwachte voordelen
verwacht dat EVM doet wat het belooft

Ik verwacht dat een EVM…

…meer controle hebben over hoeveel energie er wordt verbruikt in mijn huishouden

52%

…tips krijgen over hoe ik thuis energie kan besparen

58%

…meer inzicht willen in het energieverbruik van mijn huishouden

44%

…het energieverbruik van mijn huishouden willen vergelijken met een bepaald bespaardoel

40%

…meer inzicht willen in het energieverbruik van specifieke apparaten in mijn huishouden

44%

…inzicht hebben in de effectiviteit van energiebesparende maatregelen die ik thuis kan nemen

78%

…mijn energieverbruik willen vergelijken met dat van andere, vergelijkbare huishoudens

60%

…mij meer inzicht geeft in het totale energieverbruik van mijn huishouden

86%

…mij inzicht geeft in de effectiviteit van energiebesparende maatregelen die in mijn huishouden genomen worden

82%

…mij meer controle geeft over hoeveel energie er verbruikt wordt in mijn huishouden

81%

…inzicht geeft in het energieverbruik van specifieke apparaten

80%

…tips geeft hoe ik thuis energie kan besparen

81%

…het verbruik van mijn eigen huishouden kan vergelijken met dat van vergelijkbare huishoudens

56%

Niet

6%

Tot 5%

38%

5%-10%

21%

10%+

8%
Top 3 meest interessante functies van een EVM

Inzicht in met welke elektrische apparaten mijn huishouden het meeste energie 
verbruikt

Direct inzicht in het actuele (real time) energieverbruik van mijn huishouden op elk 
gewenst moment

Advies over hoe het verbruik in mijn huishouden verminderd kan worden door 
bepaalde apparaten minder of op andere momenten te gebruiken

66%

47%

40%

Verwachte effectiviteit EVM:
verwacht vaker dat EVM zal helpen om te besparen, 29% heeft onrealistische verwachtingen



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Vertrouwen in gebruiksvaardigheid EVM
Gemotiveerde bespaarder

Informatiebehoefte:
leert graag meer over energieverbruiksmanagers en hoe ze kunnen helpen energie te 

besparen

Top 5 informatiebehoefte

Wat energieverbruiksmanagers precies zijn

Hoe energieverbruiksmanagers je kunnen helpen energie te besparen

Een vergelijking tussen verschillende energieverbruiksmanagers (bijvoorbeeld via een 
vergelijkingswebsite)

33%

30%

29%

Welke verschillende energieverbruiksmanagers er zijn

Waar ik op moet letten bij de aanschaf van een energieverbruiksmanager

29%

27%

Heeft geen behoefte aan meer informatie31%

Kunnen: gebruik EVM:
heeft er veel vertrouwen in in staat te zijn een EVM te gebruiken

69% 43%79%
…het makkelijk is om 
me aan te melden/te 
installeren

…ik de informatie van 
de EVM zal begrijpen

…het makkelijk is om 
EVM aan te sluiten op 
energiemeter

49% 43%56%

79% 76%84%

Kunnen gebruiken EVM
Ik denk dat…

Online EVM EVM in de vorm 
van een app

EVM in de vorm 
van een display



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Aanschafintentie 
Gemotiveerde bespaarder

Motieven om EVM aan te schaffen:
bewuster omgaan met energie om bij te dragen aan een beter milieu

Belangrijkste redenen om een EVM aan te schaffen (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis – Overweegt een EVM aan te schaffen

Bewuster omgaan met energie

Kostenbesparing

72%

70%

Inzicht krijgen in het verbruik van mijn huishouden67%

Aanschafintentie:
overweegt vaker een EVM aan te schaffen, voornamelijk in de vorm van online variant 

of app

Gratis EVM Betaalde EVM

€0

5%42%

% dat type EVM (zeker) wel overweegt

Inertia: 
verwacht relatief weinig tijd kwijt te zijn met het uitzoeken van een EVM

3% 18% 65% 14% 1%

Zeer veel 

tijd

Veel tijd Niet veel, 

niet weinig

Weinig tijd Zeer weinig 

tijd

Type EVM dat men overweegt

Basis – Overweegt een EVM aan te schaffen

Online EVM EVM in de vorm 
van een app

EVM in de vorm 
van een display

26% 37%65%

Motieven om geen EVM aan te schaffen:
heeft zich er vooral nog niet in verdiept, of is hier nog niet aan toegekomen

Belangrijkste redenen om geen EVM aan te schaffen (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis – Overweegt niet om een EVM aan te schaffen

Ik heb me er nog niet in verdiept

De kosten

42%

34%

Ik ben bang dat ik een eventuele investering niet terugverdien14%

Ik had er nog niet van gehoord/wist niet dat ze bestonden

Ik ben er nog niet aan toegekomen

Ik kan zelf mijn energieverbruik inschatten, ik heb daar geen energieverbruiksmanager voor 
nodig

11%

11%

15%

Bijdragen aan een beter milieu/klimaatverandering tegengaan42%

Nieuwsgierigheid38%

Interesse in technische gadgets22%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Sociale demografie en media
Gemotiveerde bespaarder

Mediagedrag

• Kijken minder vaak televisie

• Lezen vaker kranten

Televisie

Daarnaast kijkt deze groep vaker dan gemiddeld  NOS, KRO, 

NCRV, VPRO, BNN, NTR.

Radio

Sociale media

Kranten

Regionale

dagbladen

Daarnaast leest deze groep vaker dan gemiddeld gebruik van 

Trouw, NRC Next. 

Sociale demografie

Leeftijd

18 t/m 24 8%

25 t/m 34 15%

35 t/m 44 19%

45 t/m 54 22%

55 t/m 64 20%

65 t/m 80 17%

Geslacht

54%46%

Regio

3 grote gemeenten 8%

West 28%

Noord 8%

Oost 28%

Zuid 22%

Randgemeenten 5%

Opleidingsniveau

Laag HoogMidden

35%

54%

11%

Alleenstaand 18%

Samenwonend 16%

Getrouwd 58%

Thuiswonend 7%

Woongroep/ 
studentenhuis

1%

Onbekend 0%

Wil niet zeggen 0%

Woonsituatie Inspraak energie

Ikzelf 51%

Beiden in gelijke mate 40%

Mijn partner 5%

Anders, namelijk: 5%

Wil ik niet zeggen 0%

De top 3 meest bekeken zenders binnen deze groep zijn:

De top 3 meest gelezen kranten binnen deze groep zijn:

De top 3 meest beluisterde zenders binnen deze groep zijn:

Daarnaast luistert deze groep vaker dan gemiddeld NPO1, NPO 

2, 3FM

Geen significante verschillen in overige gebruikte sociale media

De top 3 meest gebruikte sociale media binnen deze groep zijn:

Significante oververtegenwoordiging t.o.v. Nederlands gemiddelde 

binnen top 3 meest gebruikte kanalen



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Resultaten kansrijke doelgroepen: 
De rationele bespaarder van de toekomst



• Overweegt vaker dan gemiddeld om een EVM aan te 
schaffen (zowel betaald als gratis).

• Heeft er veel vertrouwen in dat zij in staat is een EVM 
te installeren, gebruiken en begrijpen.

• Heeft vaker interesse in meer informatie over EVM’s. 
Met name hoe het helpt om te besparen, wat het 
precies is, en wat het verschil is met een slimme 
thermostaat. 

• Kosten zijn de grootste drempel om geen EVM te 
overwegen. Ook is men nog relatief onbekend met 
EVM’s. 

Deze groep bestaat uit relatief veel jonge 
vrouwen die nog niet zelfstandig wonen. Zij 
hebben weinig zicht op het eigen energieverbruik, 
en zijn relatief onwetend als het gaat om energie 
en energie besparen. De interesse in een EVM 
komt met name daaruit voort: er is onder deze 
groep veel behoefte aan inzicht in en controle 
over energie. Er valt echter ook op het gebied van 
besparing nog behoorlijk wat te winnen binnen 
deze groep, want er zijn nog relatief weinig 
eenvoudige energie besparende maatregelen 
doorgevoerd. Belangrijk om daarbij te beseffen is 
dat dit segment besparen nuttig vindt voor de 
maatschappij, maar energie besparen niet per se 
leuk vindt. Het mag vooral niet teveel geld, moeite 
of comfort kosten. Er is nog relatief veel interesse 
in meer informatie over EVM’s, en hoe deze 
precies helpen te besparen. 

Omvang: 12% van alle Nederlanders zonder EVM 
valt in deze doelgroep (n= 136) 
Kernbegrippen: inzicht en controle over energie, 
directe voordelen, geld besparen
Drempels: kosten, onbekendheid met EVM en hoe 
het helpt te besparen
Motivatie: motiveren, faciliteren, what’s in it for
me?

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Samenvatting
Rationele bespaarder van de toekomst

Samenvatting Energieverbruik: huidige houding en gedrag

Houding t.o.v. energieverbruiksmanagers

Zelfbeeld, sociale omgeving en privacy

Aanschafintentie en kunnen

• Checkt vaker nooit het eigen energieverbruik. De 
eindafrekening van de energieleverancier is dan ook 
vaker een verrassing.

• Wil wel energiebesparende maatregelen nemen, maar 
dat mag niet teveel geld of moeite kosten, of ten 
koste gaan van wooncomfort. 

• Heeft de eenvoudige bespaarmaatregelen minder 
vaak dan gemiddeld genomen. 

• Scoort hoog op alle behoeften waarin een EVM 
voorziet. Er is vooral behoefte aan inzicht en controle 
over het eigen energieverbruik. 

• Verwacht vaker dat een EVM in deze behoeften kan 
voorzien. 

• Verwacht vaker dat een EVM zal helpen besparen. 

• Vindt energie besparen niet leuk en niet makkelijk, 
maar vindt dit wel nuttig voor de maatschappij. 

• Duurzaamheid speelt minder vaak een rol bij de 
keuzes die zij maakt. 

• Is bovengemiddeld digitaal vaardig en maakt zich 
relatief weinig zorgen over zijn online privacy. 



32%

Nooit Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks

Ik heb geen idee 
wat ik kan doen om 
klimaatverandering 

tegen te gaan

Als ik de jaarafrekening krijg 
van mijn energieleverancier, 
is het altijd een verrassing of 

ik geld bij moet betalen of 
terug krijg

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Energiegebruik: huidige houding en gedrag
Rationele bespaarder van de toekomst

Rationele houding t.o.v. energie besparen: wil wel besparen, maar het mag niet teveel kosten

82%

Belangrijk dat kosten 
verduurzaming 

woning 
terug verdiend 

worden

51%

Wil wel 
energiebesparende 

maatregelen nemen, 
maar alleen als dat 

geen geld kost

42%

Wil wel 
energiebesparende 

maatregelen nemen, 
maar alleen als dat 
geen moeite kost

68%

Wil wel 
energiebesparende 

maatregelen nemen, 
maar alleen als dat niet 

ten koste gaat van 
wooncomfort

Negatieve houding t.o.v. energie besparen: weinig negatieve associaties met energie besparen

Energie besparen is 
zinloos

36% 1% 1% 24% 33%

Frequentie checken energieverbruik: controleert minder vaak het eigen energieverbruik

15% 2%
Energie besparen is 

oncomfortabel

10%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Energiegebruik: huidige houding en gedrag
Rationele bespaarder van de toekomst

Klimaatklappers: iets minder vaak 
klimaatklappers doorgevoerd*

% dat het (zeer) moeilijk lijkt om maatregel toe te passen
(van degenen die maatregel nog niet grotendeels/volledig hebben toegepast)

Zonneboiler

Vloerisolatie

14%

9%

0%

13%

Dakisolatie

Spouwmuurisolatie

Zonnepanelen

12%

3%

28%

Heb ik niet maar zou wel kunnen

12%

3%

10%

Heb ik en heb ik zelf doorgevoerd
* n lager dan 60

% Dat maatregel al grotendeels/volledig heeft toegepast

HR++ glas

13%

8%

(hybride) warmtepomp

11%

1%

Maatregel % %

Lampen uitlaten in ruimtes waar niemand is 84% *

Ramen sluiten in kamers die verwarmd worden 80% *

De thermostaat 's nachts lager zetten 79% *

De thermostaat lager zetten als er niemand thuis is 71% *

Tussendeuren sluiten bij verwarming van kamers 67% *

Gloeilampen en halogeenlampen vervangen door LED-lampen 54% 27%

De was ophangen in plaats van een droger gebruiken 53% 52%

De slaapkamer niet verwarmen 50% 52%

Wassen op lage temperatuur 44% 24%

Apparaten helemaal uitzetten (niet op stand-by laten staan) 41% 33%

Nieuwe apparaten aanschaffen met A+++ label 30% 29%

Koelkasten en/of vriezers van meer dan 8 jaar oud vervangen 22% 58%

Niet langer dan 5 minuten douchen 13% 54%

Energiebesparingsgedrag: heeft gemiddeld aantal energiebesparende maatregelen 
doorgevoerd

*antwoord ook vaker weet niet



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Zelfbeeld, emoties en kunnen
Rationele bespaarder van de toekomst

Emoties rondom energie besparen:
relatief minder positieve associaties met energie besparen

29%

Duurzaamheid speelt 
een belangrijke rol in 
de keuzes die ik maak

87%

56%

Door de keuzes die ik maak in 
mijn energieverbruik, kan ik 

helpen om klimaatverandering 
tegen te gaan

57%Energie besparen geeft mij een gevoel van trots

84%

Ik voel me mede 
verantwoordelijk voor 

de uitstoot van CO2

41%

Energie besparen is nuttig voor de maatschappij

38%Energie besparen is leuk

68%

Ik vind het belangrijk om 
op mijn energierekening 

te besparen

Ik heb het gevoel dat ik controle 

heb over het energieverbruik van 

mijn huishouden

Ik ben regelmatig op zoek naar nieuwe 

mogelijkheden om het energieverbruik van mijn 

huishouden te verlagen

Kunnen: energie besparen 
heeft minder inzicht en controle over het eigen energieverbruik

Zelfbeeld rondom energie besparen:
ziet zichzelf iets minder vaak als duurzaam

27%42%

Energie besparen levert geld op

Energie besparen is makkelijk 33%

Ik weet goed hoeveel energie er 

in mijn huishouden per jaar 

wordt gebruikt

21%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Sociale omgeving en Privacy
Rationele bespaarder van de toekomst

Sociale omgeving:
energie besparen is iets minder vaak een onderwerp in de sociale omgeving

Ik praat weleens met 
anderen over hoe je energie 

kunt besparen

33%

4%

39%Ik laat mijn persoonlijke gegevens liever niet achter op een 
website omdat ik bang ben dat ze misbruikt worden

13%
Ik vind het lastig om nieuwe 

computerprogramma´s en/of applicaties op mijn 
laptop of smartphone te zetten

6% Ik vind het moeilijk om online mijn weg 
te vinden

Het gebruik van internet heeft mijn leven 
ingewikkelder gemaakt

16%

Als ik met anderen over de 
mogelijkheden om energie te besparen 

praat is dat meestal positief

38%
Ik ken mensen in mijn directe 

omgeving die actief bezig 
zijn met energiebesparing

32%

49%Ik vind het riskant om foto´s van mezelf op internet te plaatsen

39%
Ik haak snel af als computerprogramma´s 

te ingewikkeld worden

Slimme meter 
geweigerd:

minder vaak geweigerd*

Houding t.a.v. online privacy:
is relatief minder terughoudend als het gaat om online privacy

Moeite met digitale vaardigheden: 
is goed wegwijs in de digitale wereld

*antwoord ook vaker weet niet



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Houding t.o.v. energieverbruiksmanagers
Rationele bespaarder van de toekomst

Houding t.o.v. EVM: behoefte aan inzicht en controle:
heeft veel behoefte aan inzicht en controle over het energieverbruik

Ik zou graag… 

Houding t.o.v. EVM: verwachte voordelen:
verwacht dat EVM doet wat het belooft

Ik verwacht dat een EVM…

…tips krijgen over hoe ik thuis energie kan besparen

60%

…meer inzicht willen in het energieverbruik van mijn huishouden

63%

…het energieverbruik van mijn huishouden willen vergelijken met een bepaald bespaardoel

43%

…inzicht hebben in de effectiviteit van energiebesparende maatregelen die ik thuis kan nemen

77%

…mij meer inzicht geeft in het totale energieverbruik van mijn huishouden

88%

…mij meer controle geeft over hoeveel energie er verbruikt wordt in mijn huishouden

78%

…tips geeft hoe ik thuis energie kan besparen

78%

…het verbruik van mijn eigen huishouden kan vergelijken met dat van vergelijkbare huishoudens

51%

Niet

1%

Tot 5%

29%

5%-10%

26%

10%+

9%
Top 3 meest interessante functies van een EVM

Inzicht in met welke elektrische apparaten mijn huishouden het meeste energie 
verbruikt

Advies over hoe het verbruik in mijn huishouden verminderd kan worden door 
bepaalde apparaten minder of op andere momenten te gebruiken

Direct inzicht in het actuele (realtime) energieverbruik van mijn huishouden op elk 
gewenst moment

65%

47%

45%

…inzicht geeft in het energieverbruik van specifieke apparaten

82%

…mij inzicht geeft in de effectiviteit van energiebesparende maatregelen die in mijn huishouden genomen worden

75%

…meer inzicht willen in het energieverbruik van specifieke apparaten in mijn huishouden

76%

…meer controle hebben over hoeveel energie er wordt verbruikt in mijn huishouden

68%

…mijn energieverbruik willen vergelijken met dat van andere, vergelijkbare huishoudens

55%

Verwachte effectiviteit EVM:
verwacht vaker dat EVM helpt om energie te besparen



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Vertrouwen in gebruiksvaardigheid EVM
Rationele bespaarder van de toekomst

Informatiebehoefte:
relatief vaker interesse in meer informatie over EVM

Top 5 informatiebehoefte

Hoe energieverbruiksmanagers je kunnen helpen energie te besparen

Wat energieverbruiksmanagers precies zijn

Wat het verschil is tussen een energieverbruiksmanager en een slimme thermostaat

34%

30%

26%

Waar ik op moet letten bij de aanschaf van een energieverbruiksmanager

Welke verschillende energieverbruiksmanagers er zijn

21%

19%

Heeft geen behoefte aan meer informatie38%

Kunnen: gebruik EVM:
heeft er veel vertrouwen in in staat te zijn een EVM te gebruiken

61% 41%81%
…het makkelijk is om 
me aan te melden/te 
installeren

…ik de informatie van 
de EVM zal begrijpen

…het makkelijk is om 
EVM aan te sluiten op 
energiemeter

34% 44%45%

71% 74%76%

Kunnen gebruiken EVM
Ik denk dat…

Online EVM EVM in de vorm 
van een app

EVM in de vorm 
van een display



Zeer veel 

tijd

Veel tijd Niet veel, 

niet weinig

Weinig tijd Zeer weinig 

tijd

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Aanschafintentie
Rationele bespaarder van de toekomst

Motieven om EVM aan te schaffen:
vooral om te kosten te besparen en inzicht te krijgen in het energieverbruik

Kostenbesparing

Bewuster omgaan met energie

80%

71%

Inzicht krijgen in het verbruik van mijn huishouden

Nieuwsgierigheid

70%

36%

Bijdragen aan een beter milieu/klimaatverandering tegengaan35%

Aanschafintentie:
overweegt vaker een EVM in de vorm van een app

Gratis EVM Betaalde EVM

€0

1%24%

% dat type EVM (zeker) wel overweegt

Inertia: 
verdeeld over verwachte tijd die het kost om EVM uit te zoeken

4% 36% 50% 11% 1%

Type EVM dat men overweegt

Basis – Overweegt een EVM aan te schaffen

Online EVM EVM in de vorm 
van een app

EVM in de vorm 
van een display

17% 43%69%

Belangrijkste redenen om een EVM aan te schaffen (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis – Overweegt een EVM aan te schaffen

Belangrijkste redenen om geen EVM aan te schaffen (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis – Overweegt niet om een EVM aan te schaffen

Motieven om geen EVM aan te schaffen:
vindt vooral de kosten een struikelblok

De kosten

Ik heb me er nog niet in verdiept

44%

31%

Ik had er nog niet van gehoord, wist niet dat ze bestonden

Ik ben er nog niet aan toegekomen

16%

13%

Ik ben bang dat ik een eventuele investering niet terugverdien13%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Sociale demografie en media
Rationele bespaarder van de toekomst

Mediagedrag

• Lezen minder vaak kranten

• Luisteren minder vaak radio

• Vaker actief op sociale media

Televisie

Daarnaast kijkt deze groep vaker dan gemiddeld BNN, RTL5, 

TLC, MTV

Radio

Sociale media

Kranten

Regionale

dagbladen

Geen significante afwijkingen van het gemiddelde voor overige 

kranten 

Deze groep luister daarnaast vaker dan gemiddeld Slam!FM, 

FunX

Sociale demografie

Leeftijd

18 t/m 24 30%

25 t/m 34 24%

35 t/m 44 18%

45 t/m 54 17%

55 t/m 64 6%

65 t/m 80 5%

Geslacht

39%61%

Regio

3 grote gemeenten 7%

West 32%

Noord 10%

Oost 23%

Zuid 26%

Randgemeenten 1%

Opleidingsniveau

Laag HoogMidden

24%

63%

14%

Alleenstaand 14%

Samenwonend 16%

Getrouwd 38%

Thuiswonend 26%

Woongroep/ 
studentenhuis

5%

Onbekend 0%

Wil niet zeggen 1%

Woonsituatie Inspraak energie

Ikzelf 31%

Beiden in gelijke mate 13%

Mijn partner 28%

Anders, namelijk: 24%

Wil ik niet zeggen 4%

Deze groep heeft daarnaast vaker dan gemiddeld een account op 

Pinterest, Snapchat, Twitter

De top 3 meest bekeken zenders binnen deze groep zijn:

Significante oververtegenwoordiging t.o.v. Nederlands gemiddelde 

binnen top 3 meest gebruikte kanalen

De top 3 meest gelezen kranten binnen deze groep zijn:

De top 3 meest beluisterde zenders binnen deze groep zijn:

De top 3 meest gebruikte sociale media binnen deze groep zijn:



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Resultaten kansrijke doelgroepen: 
De gemotiveerde, niet-vaardige bespaarder



• Associeert energie besparen voornamelijk met positieve 
emoties. 

• Voelt zich betrokken bij klimaatverandering en 
duurzaamheid speelt grote rol bij keuzes die worden 
gemaakt.

• Energie besparen is bovendien in grote mate aanwezig in 
het sociale netwerk. 

• Hecht veel waarde aan online privacy en is terughoudend 
in online activiteiten. 

• Is minder dan gemiddeld digitaal vaardig. 

• Overweegt vaker dan gemiddeld om een EVM aan te schaffen 
(zowel betaald als gratis). 

• Heeft minder dan gemiddeld interesse in een EVM in de vorm 
van een app.

• Heeft er minder dan gemiddeld vertrouwen in dat hij/zij in 
staat is een EVM te installeren, gebruiken en begrijpen (met 
name als het gaat om een EVM in de vorm van een app). 

• Verwacht relatief vaker dat het uitzoeken van een EVM hen 
veel tijd zal kosten. 

• Heeft vaker interesse in meer informatie over EVM’s, 
voornamelijk over wat het precies is en wat het verschil is met 
een slimme thermostaat. 

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Samenvatting
Gemotiveerde, niet vaardige bespaarder

Samenvatting Energieverbruik: huidige houding en gedrag

Houding t.o.v. energieverbruiksmanagers

Zelfbeeld, sociale omgeving en privacy

Aanschafintentie en kunnen

Deze groep is gemotiveerd om te besparen 
en is hierin bovendien zeer actief: veel 
energiebesparende maatregelen zijn al 
grotendeels doorgevoerd. Deze groep is 
positief over besparen en voelt zich 
betrokken bij het klimaat, maar bespaart ook 
vanuit financieel oogpunt. Besparen wordt 
dan ook niet als leuk ervaren. Er is binnen 
deze groep veel behoefte aan meer inzicht in 
de effectiviteit van de genomen maatregelen 
en in het verbruik van specifieke apparaten. 
Echter, deze groep is zeer terughoudend wat 
betreft online privacy en is digitaal minder 
vaardig. Zij verwachten dat het uitzoeken van 
een EVM hen veel tijd zal kosten. Ze hebben 
bovendien vaker een onrealistische 
verwachting over de hoeveelheid energie die 
zij met een EVM kunnen besparen. 

Omvang: 13% van alle Nederlanders zonder 
EVM valt in deze doelgroep (n= 153) 
Kernbegrippen: inzicht en controle, energie 
besparen, klimaatverandering tegen gaan 
Drempels: zorgen om online privacy en 
digitale vaardigheid
Motivatie: informeren en aan de hand 
nemen, sociaal beïnvloeden, garanties geven

• Checkt vaker dan gemiddeld het eigen 
energieverbruik. 

• Zij willen wel besparen, maar alleen als dat niet ten 
koste gaat van geld, moeite of comfort. Zij vinden het 
dan ook belangrijk dat kosten die gemaakt worden 
om het huis te verduurzamen worden terugverdiend. 

• Heeft de meeste eenvoudige energie besparende 
maatregelen reeds doorgevoerd. Ook zijn er vaker 
klimaatklappers in het huis. 

• Scoort hoog op alle behoeften waarin een EVM 
voorziet:  zou graag meer inzicht hebben in het 
energieverbruik, met name om de effectiviteit van 
genomen maatregelen te controleren en inzicht te 
krijgen in het verbruik van specifieke apparaten. 

• Verwacht vaker dat een EVM in deze behoeften kan 
voorzien. 

• Verwacht vaker dat een EVM zal helpen te besparen, 
maar heeft ook vaker onrealistische verwachtingen 
over hoeveel zij met een EVM kunnen besparen. 



Nooit Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks

5% 2% 7% 52% 32%

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Energiegebruik: huidige houding en gedrag
Gemotiveerde, niet vaardige bespaarder

Frequentie checken energieverbruik: checkt vaker het eigen energieverbruik

Rationele houding t.o.v. energie besparen: wil wel besparen, maar mag niet ten koste van moeite, geld of comfort gaan

83%

Belangrijk dat kosten 
verduurzaming 

woning 
terug verdiend 

worden

53%

Wil wel 
energiebesparende 

maatregelen nemen, 
maar alleen als dat 

geen geld kost

35%

Wil wel 
energiebesparende 

maatregelen nemen, 
maar alleen als dat 
geen moeite kost

61%

Wil wel 
energiebesparende 

maatregelen nemen, 
maar alleen als dat niet 

ten koste gaat van 
wooncomfort

Negatieve houding t.o.v. energie besparen: iets vaker negatieve associaties bij energie besparen, ook meer onwetendheid

36%
Energie besparen is 

oncomfortabel
Ik heb geen idee 

wat ik kan doen om 
klimaatverandering 

tegen te gaan

Als ik de jaarafrekening krijg 
van mijn energieleverancier, 
is het altijd een verrassing of 

ik geld bij moet betalen of 
terug krijg

Energie besparen is 
zinloos

24% 9%24%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Energiegebruik: huidige houding en gedrag
Gemotiveerde, niet vaardige bespaarder

Klimaatklappers:
iets vaker zelf HR++ glas 

aangeschaft of spouwmuren 
geïsoleerd

% dat het (zeer) moeilijk lijkt om maatregel toe te passen
(van degenen die maatregel nog niet grotendeels/volledig hebben toegepast)

Zonneboiler

HR++ glas

(hybride) warmtepomp

20%

14%

18%

3%

26%

0%

Dakisolatie

Spouwmuurisolatie

11%

8%

Heb ik niet maar zou wel kunnen

21%

18%

Heb ik en heb ik zelf doorgevoerd
* n lager dan 60

% Dat maatregel al grotendeels/volledig heeft toegepast

Maatregel % %

Lampen uitlaten in ruimtes waar niemand is 95% *

De thermostaat 's nachts lager zetten 94% *

Ramen sluiten in kamers die verwarmd worden 93% *

De thermostaat lager zetten als er niemand thuis is 93% *

Tussendeuren sluiten bij verwarming van kamers 88% *

Gloeilampen en halogeenlampen vervangen door LED-lampen 80% *

De was ophangen in plaats van een droger gebruiken 80% *

Wassen op lage temperatuur 77% *

De slaapkamer niet verwarmen 75% *

Nieuwe apparaten aanschaffen met A+++ label 73% *

Apparaten helemaal uitzetten (niet op stand-by laten staan) 67% *

Koelkasten en/of vriezers van meer dan 8 jaar oud vervangen 58% *

Niet langer dan 5 minuten douchen 56% 53%

Vloerisolatie

12%

16%

Zonnepanelen

30%

16%

Energiebesparingsgedrag: heeft alle maatregelen vaker dan gemiddeld doorgevoerd, 
heeft vooral moeite met korter douchen en vervangen oude apparaten



70%

Door de keuzes die ik maak in 
mijn energieverbruik, kan ik 

helpen om klimaatverandering 
tegen te gaan

71%

Duurzaamheid speelt 
een belangrijke rol in 
de keuzes die ik maak

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Zelfbeeld, emoties en kunnen
Gemotiveerde, niet-vaardige bespaarder

Emoties rondom energie besparen:
bovengemiddeld veel positieve associaties met energie besparen

88%

81%Energie besparen geeft mij een gevoel van trots

50%

88%

Ik voel me mede 
verantwoordelijk voor 

de uitstoot van CO2

54%

Energie besparen is nuttig voor de maatschappij

76%Energie besparen is leuk

87%

Ik vind het belangrijk om 
op mijn energierekening 

te besparen

Ik heb het gevoel dat ik controle 

heb over het energieverbruik van 

mijn huishouden

Ik ben regelmatig op zoek naar nieuwe 

mogelijkheden om het energieverbruik van mijn 

huishouden te verlagen

Kunnen: energie besparen 
heeft relatief veel controle en inzicht over het energieverbruik, is regelmatig op zoek naar nieuwe bespaarmogelijkheden

Zelfbeeld rondom energie besparen:
ziet zichzelf vaker dan gemiddeld als duurzaam en betrokken bij het tegengaan van 

klimaatverandering

75%75%

Energie besparen levert geld op

Energie besparen is makkelijk

Ik weet goed hoeveel energie er 

in mijn huishouden per jaar 

wordt gebruikt

71%



39%
Ik vind het lastig om nieuwe 

computerprogramma´s en/of applicaties op mijn 
laptop of smartphone te zetten

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Sociale omgeving en privacy
Gemotiveerde, niet vaardige bespaarder

Sociale omgeving:
energie besparen is vaker een onderwerp in de sociale omgeving

Ik praat weleens met 
anderen over hoe je energie 

kunt besparen

70%

5%

74%Ik laat mijn persoonlijke gegevens liever niet achter op een 
website omdat ik bang ben dat ze misbruikt worden

17% Ik vind het moeilijk om online mijn weg 
te vinden

Het gebruik van internet heeft mijn leven 
ingewikkelder gemaakt

27%

Als ik met anderen over de 
mogelijkheden om energie te besparen 

praat is dat meestal positief

67%
Ik ken mensen in mijn directe 

omgeving die actief bezig 
zijn met energiebesparing

60%

83%Ik vind het riskant om foto´s van mezelf op internet te plaatsen

61%
Ik haak snel af als computerprogramma´s 

te ingewikkeld worden

Slimme meter 
geweigerd:

minder vaak geweigerd

Houding t.a.v. online privacy:
is erg voorzichtig met online privacy

Moeite met digitale vaardigheden: 
vindt het moeilijk om wegwijs te worden in de 

digitale wereld



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Houding t.o.v. energieverbruiksmanagers
Gemotiveerde, niet vaardige bespaarder

Houding t.o.v. EVM: behoefte aan inzicht en controle:
wil graag inzicht in specifieke apparaten en effectiviteit van reeds genomen 

maatregelen

Ik zou graag… 

Houding t.o.v. EVM: verwachte voordelen:
verwacht dat EVM aan behoeften voldoet

Ik verwacht dat een EVM…

…meer controle hebben over hoeveel energie er wordt verbruikt in mijn huishouden

69%

…tips krijgen over hoe ik thuis energie kan besparen

69%

…meer inzicht willen in het energieverbruik van mijn huishouden

65%

…het energieverbruik van mijn huishouden willen vergelijken met een bepaald bespaardoel

47%

…inzicht hebben in de effectiviteit van energiebesparende maatregelen die ik thuis kan nemen

78%

…mij meer inzicht geeft in het totale energieverbruik van mijn huishouden

70%

…mij inzicht geeft in de effectiviteit van energiebesparende maatregelen die in mijn huishouden genomen worden

65%

…mij meer controle geeft over hoeveel energie er verbruikt wordt in mijn huishouden

61%

…tips geeft hoe ik thuis energie kan besparen

61%

…het verbruik van mijn eigen huishouden kan vergelijken met dat van vergelijkbare huishoudens

44%

Verwachte effectiviteit

Niet

9%

Tot 5%

15%

5%-10%

31%

10%+

11%
Top 3 meest interessante functies van een EVM

Inzicht in met welke elektrische apparaten mijn huishouden het meeste energie 
verbruikt

Advies over hoe het verbruik in mijn huishouden verminderd kan worden door 
bepaalde apparaten minder of op andere momenten te gebruiken

Direct inzicht in het actuele (realtime) energieverbruik van mijn huishouden op elk 
gewenst moment

59%

43%

34%

…meer inzicht willen in het energieverbruik van specifieke apparaten in mijn huishouden

80%

…mijn energieverbruik willen vergelijken met dat van andere, vergelijkbare huishoudens

67%

…inzicht geeft in het energieverbruik van specifieke apparaten

66%

Verwachte effectiviteit EVM:
heeft vaker onrealistische verwachtingen van mate waarin EVM helpt te besparen



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Vertrouwen in gebruiksvaardigheid EVM
Gemotiveerde, niet vaardige bespaarder

Informatiebehoefte: meer behoefte aan alegemene informatie over EVM’s

Top 5 informatiebehoefte

Wat energieverbruiksmanagers precies zijn

Wat het verschil is tussen een energieverbruiksmanager en een slimme thermostaat

Hoe energieverbruiksmanagers je kunnen helpen energie te besparen

31%

28%

22%

Waar ik op moet letten bij de aanschaf van een energieverbruiksmanager

Welke verschillende energieverbruiksmanagers er zijn

21%

17%

Heeft geen behoefte aan meer informatie39%

Kunnen: gebruik EVM: hebben minder dan gemiddeld vertrouwen in staat te 
zijn een EVM in de vorm van een website of app te gebruiken

31% 27%40%
…het makkelijk is om 
me aan te melden/te 
installeren

…ik de informatie van 
de EVM zal begrijpen

…het makkelijk is om 
EVM aan te sluiten op 
energiemeter

18% 29%27%

37% 42%40%

Kunnen gebruiken EVM
Ik denk dat…

Online EVM EVM in de vorm 
van een app

EVM in de vorm 
van een display



Zeer veel 

tijd

Veel tijd Niet veel, 

niet weinig

Weinig tijd Zeer weinig 

tijd

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Aanschafintentie
Gemotiveerde, niet vaardige bespaarder

Motieven om EVM aan te schaffen: vooral kostenbesparing en inzicht

Kostenbesparing

Inzicht krijgen in het verbruik van mijn huishouden

Bewuster met energie omgaan 

68%

63%

55%

Bijdragen aan een beter milieu/klimaatverandering tegengaan

Nieuwsgierigheid

38%

28%

Op de hoogte blijven van nieuwe technologische mogelijkheden13%

Aanschafintentie: relatief minder interesse in een EVM in de vorm van een app

Gratis EVM Betaalde EVM

€0

4%25%

% dat type EVM (zeker) wel overweegt

Inertia: verwachten dat het veel tijd kost om een EVM uit te zoeken

14% 31% 51% 2% 2%

Type EVM dat men overweegt

Basis – Overweegt een EVM aan te schaffen

Online EVM EVM in de vorm 
van een app

EVM in de vorm 
van een display

23% 38%35%

Motieven om geen EVM aan te schaffen: te duur, of nog te weinig mee bekend

De kosten

Ik heb me er nog niet in verdiept

Ik had er nog niet van gehoord/ wist niet dat ze bestonden

39%

37%

14%

Het is mij onduidelijk waar deze diensten voor zijn

Ik ben bang dat ik een eventuele investering niet terugverdien

11%

11%

Ik ben bang dat het te ingewikkeld is11%

Belangrijkste redenen om een EVM aan te schaffen (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis – Overweegt een EVM aan te schaffen

Belangrijkste redenen om geen EVM aan te schaffen (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis – Overweegt niet om een EVM aan te schaffen



Geen significante afwijkingen van het gemiddelde in gelezen 

kranten

De top 3 meest gelezen kranten binnen deze groep zijn:

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Sociale demografie en media
Gemotiveerde, niet vaardige bespaarder

Mediagedrag

• Lezen vaker de krant

Televisie

Daarnaast kijkt deze groep vaker dan gemiddeld  Veronica, 

24Kitchen, Animal Planet

Radio

Sociale media: top 3

Kranten

Regionale

dagbladen

Daarnaast luistert deze groep vaker dan gemiddeld Regionale 

zenders, NPO1, NPO2, 3FM, Max, NTR

Sociale demografie

Leeftijd

18 t/m 24 11%

25 t/m 34 16%

35 t/m 44 15%

45 t/m 54 16%

55 t/m 64 18%

65 t/m 80 25%

Geslacht

43%57%

Regio

3 grote gemeenten 14%

West 23%

Noord 15%

Oost 15%

Zuid 30%

Randgemeenten 3%

Opleidingsniveau

Laag HoogMidden

21%

52%

27%

Alleenstaand 23%

Samenwonend 16%

Getrouwd 45%

Thuiswonend 14%

Woongroep/ 
studentenhuis

0%

Onbekend 0%

Wil niet zeggen 1%

Woonsituatie Inspraak energie

Ikzelf 53%

Beiden in gelijke mate 3%

Mijn partner 32%

Anders, namelijk: 9%

Wil ik niet zeggen 0%

Significante oververtegenwoordiging t.o.v. Nederlands gemiddelde 

(binnen de top 3 meest gebruikte kanalen)

De top 3 meest bekeken zenders binnen deze groep zijn:

De top 3 meest beluisterde zenders binnen deze groep zijn:

De top 3 meest beluisterde zenders binnen deze groep zijn:

Geen significante afwijkingen van het gemiddelde in gebruikte 

sociale media kanalen



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Nederlanders met een energieverbruiksmanager
Op de volgende pagina’s wordt de groep Nederlanders die reeds in 

het bezit zijn van een energieverbruiksmanager. 



Nooit Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks

5% 8% 21% 51% 14%

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Energiegebruik: huidige houding en gedrag
Nederlanders met energieverbruiksmanager

Frequentie checken energieverbruik: checken vaker hun energieverbruik

Rationele houding t.o.v. energie besparen: geen significante verschillen

78%

Belangrijk dat kosten 
verduurzaming 

woning 
terug verdiend 

worden

41%

Wil wel 
energiebesparende 

maatregelen nemen, 
maar alleen als dat 

geen geld kost

30%

Wil wel 
energiebesparende 

maatregelen nemen, 
maar alleen als dat 
geen moeite kost

57%

Wil wel 
energiebesparende 

maatregelen nemen, 
maar alleen als dat niet 

ten koste gaat van 
wooncomfort

Negatieve houding t.o.v. energie besparen: iets vaker negatieve associaties bij energie besparen

Energie besparen is 
oncomfortabel

Ik heb geen idee 
wat ik kan doen om 
klimaatverandering 

tegen te gaan

Energie besparen is 
zinloos

23% 14%23% 21%
Als ik de jaarafrekening krijg 
van mijn energieleverancier, 
is het altijd een verrassing of 

ik geld bij moet betalen of 
terug krijg



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Energiegebruik: huidige houding en gedrag
Nederlanders met energieverbruiksmanager

Klimaatklappers:
iets vaker nog mogelijkheden om 
klimaatklappers door te voeren

% dat het (zeer) moeilijk lijkt om maatregel toe te passen
(van degenen die maatregel nog niet grotendeels/volledig hebben toegepast)

Zonneboiler

HR++ glas

(hybride) warmtepomp

22%

19%

18%

3%

20%

2%

Dakisolatie

Spouwmuurisolatie

11%

13%

Heb ik niet maar zou wel kunnen

19%

14%

Heb ik en heb ik zelf doorgevoerd
* n lager dan 60

% Dat maatregel al grotendeels/volledig heeft toegepast

Maatregel % %

Lampen uitlaten in ruimtes waar niemand is 90% *

De thermostaat 's nachts lager zetten 85% *

Ramen sluiten in kamers die verwarmd worden 86% *

De thermostaat lager zetten als er niemand thuis is 86% *

Tussendeuren sluiten bij verwarming van kamers 80% 24%

Gloeilampen en halogeenlampen vervangen door LED-lampen 74% 15%

De was ophangen in plaats van een droger gebruiken 71% 39%

Wassen op lage temperatuur 65% 26%

De slaapkamer niet verwarmen 71% 18%

Nieuwe apparaten aanschaffen met A+++ label 65% 27%

Apparaten helemaal uitzetten (niet op stand-by laten staan) 53% 35%

Koelkasten en/of vriezers van meer dan 8 jaar oud vervangen 51% 43%

Niet langer dan 5 minuten douchen 46% 51%

Vloerisolatie

14%

18%

Zonnepanelen

25%

22%

Energiebesparingsgedrag: heeft vaker gloeilampen vervangen, oude apparaten vervangen



56%

Door de keuzes die ik maak in 
mijn energieverbruik, kan ik 

helpen om klimaatverandering 
tegen te gaan

51%

Duurzaamheid speelt 
een belangrijke rol in 
de keuzes die ik maak

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Zelfbeeld, emoties en kunnen
Nederlanders met energieverbruiksmanager

Emoties rondom energie besparen:
meer positieve associaties bij energie besparen

73%

63%Energie besparen geeft mij een gevoel van trots

48%

Ik voel me mede 
verantwoordelijk voor 

de uitstoot van CO2

45%Energie besparen is nuttig voor de maatschappij

59%Energie besparen is leuk

79%

Ik vind het belangrijk om 
op mijn energierekening 

te besparen

Ik heb het gevoel dat ik controle 

heb over het energieverbruik van 

mijn huishouden

Kunnen: energie besparen 
heeft relatief veel controle en inzicht over het energieverbruik en is regelmatig op zoek naar nieuwe mogelijkheden om te besparen

Zelfbeeld rondom energie besparen:
ziet zichzelf vaker dan gemiddeld als duurzaam en betrokken bij het tegengaan van 

klimaatverandering

70%

Energie besparen is makkelijk

Ik weet goed hoeveel energie er 

in mijn huishouden per jaar 

wordt gebruikt

66%
Ik ben regelmatig op zoek naar nieuwe 

mogelijkheden om het energieverbruik van mijn 

huishouden te verlagen

57%

82%Energie besparen levert geld op



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Sociale omgeving en privacy
Nederlanders met energieverbruiksmanager

Sociale omgeving:
energie besparen is vaker een onderwerp in de sociale omgeving

4%

41%Ik laat mijn persoonlijke gegevens liever niet achter op een 
website omdat ik bang ben dat ze misbruikt worden

21%
Ik vind het lastig om nieuwe 

computerprogramma´s en/of applicaties op mijn 
laptop of smartphone te zetten

20% Ik vind het moeilijk om online mijn weg 
te vinden

Het gebruik van internet heeft mijn leven 
ingewikkelder gemaakt

21%

Als ik met anderen over de 
mogelijkheden om energie te besparen 

praat is dat meestal positief

58%
Ik ken mensen in mijn directe 

omgeving die actief bezig 
zijn met energiebesparing

48%

52%Ik vind het riskant om foto´s van mezelf op internet te plaatsen

32%
Ik haak snel af als computerprogramma´s 

te ingewikkeld worden

Slimme meter 
geweigerd:

minder vaak geweigerd

Houding t.a.v. online privacy:
is weinig terughoudend wat betreft online privacy

Moeite met digitale vaardigheden: 
iets vaker moeite om weg te vinden in online 

wereld

Ik praat weleens met 
anderen over hoe je energie 

kunt besparen

59%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Bezit en motivatie
Nederlanders met energieverbruiksmanager

Motieven om EVM aan te schaffen: vooral inzicht en energiebesparing

Inzicht krijgen in het verbruik van mijn huishouden

Bewuster met energie omgaan

Kostenbesparing

46%

30%

26%

Nieuwsgierigheid

Interesse in technische gadgets

20%

9%

Bijdragen aan een beter milieu/klimaatverandering tegengaan7%

Bezit EVM: verbruiksmanager in de vorm van een gratis app meest gebruikt

% dat online EVM bezit % dat EVM in de vorm van een app bezit

Online EVM
EVM in de vorm 

van een app

35% 49%

Bewuster met energie omgaan

Inzicht krijgen in het verbruik van mijn huishouden

Kostenbesparing

45%

44%

38%

Nieuwsgierigheid

Bijdragen aan een beter milieu/klimaatverandering tegengaan

20%

16%

Interesse in technische gadgets16%

Belangrijkste redenen om een gratis EVM aan te schaffen (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis – Bezit alleen een gratis EVM en overweegt geen betaalde te nemen, n=157

Belangrijkste redenen om een betaalde EVM aan te schaffen (meerdere antwoorden mogelijk)

Basis – Bezit betaalde EVM (al dan niet i.c.m. gratis EVM), n=73

Gratis Betaald

7%87%

% dat EVM in de vorm van een display bezit

EVM in de vorm 
van een display

32%

Gratis Betaald

12%83%

Gratis Betaald

43%41%

€0 €0 €0
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Sociale demografie en media
Nederlanders met energieverbruiksmanager

Sociale demografie

Leeftijd

18 t/m 24 12%

25 t/m 34 22%

35 t/m 44 18%

45 t/m 54 21%

55 t/m 64 16%

65 t/m 80 11%

Geslacht

52%48%

Regio

3 grote gemeenten 14%

West 30%

Noord 9%

Oost 18%

Zuid 25%

Randgemeenten 4%

Opleidingsniveau

Laag HoogMidden

36%

47%

18%

Alleenstaand 20%

Samenwonend 19%

Getrouwd 49%

Thuiswonend 11%

Woongroep/ 
studentenhuis

0%

Onbekend 0%

Wil niet zeggen 1%

Woonsituatie Inspraak energie

Ikzelf 59%

Beiden in gelijke mate 30%

Mijn partner 6%

Anders, namelijk: 4%

Wil ik niet zeggen 1%



Bijlagen
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Regressieanalyse

Gedragsbepaler
Bèta-

coëficient
Significantie

Frequentie checken energieverbruik 0,05 0,12

Rationele houding t.o.v. energiebesparing 0,04 0,15

Negatieve houding t.o.v. energiebesparing -0,02 0,60

Energiebesparingsgedrag: welke maatregelen zijn al genomen? 0,00 0,92

Kunnen: energiebesparende maatregelen 0,01 0,81

Klimaatklappers -0,00 0,95

Zelfbeeld en emoties bij energie besparen -0,09 0,01

Sociale Omgeving 0,03 0,41

Kunnen: huidig inzicht en controle energiegebruik 0,08 0,03

Slimme meter geweigerd -0,07 0,01

Houding t.o.v. online privacy -0,05 0,09

Moeite met digitale vaardigheden -0,07 0,02

Houding t.o.v. EVM: behoefte aan inzicht en controle 0,23 0,00

Houding t.o.v. EVM: verwachte voordelen 0,27 0,00

Verwachte effectiviteit EVM 0,19 0,00

Kunnen: gebruik EVM 0,02 0,50

Inertia: verwachte tijd die nodig is voor het uitzoeken van een EVM -0,03 0,36

R² = 32%



Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager

Op de volgende pagina’s volgt een volledig overzicht van de zes doelgroepen die uit de doelgroepanalyse naar voren komen. Per doelgroep wordt weergegeven 

hoe zij scoren op de verschillende gedragsbepalers en achtergrond variabelen, en hoe dat afwijkt van het gemiddelde van alle Nederlanders zonder 

energieverbruiksmanager. Dit wordt gedaan door middel van plussen en minnen. Het aantal plussen of minnen verwoordt in welke mate een bepaalde 

gedragsbepaler binnen een segment aanwezig is, vergeleken met de gemiddelde score van alle Nederlanders zonder energieverbruiksmanager. Dit loopt van 

twee minnen (--, bepaler is sterk ondervertegenwoordigd in de specifieke doelgroep vergeleken met de gemiddelde Nederlander zonder 

energieverbruiksmanager) tot twee plussen (++, bepaler is sterk oververtegenwoordigd in de specifieke doelgroep vergeleken met de gemiddelde Nederlander 

zonder energieverbruiksmanager). Een 0 betekent dat dit segment op een bepaalde gedragsbepaler niet afwijkt van het gemiddelde van alle Nederlanders 

zonder energieverbruiksmanager. 

Om de meest kansrijke doelgroepen te selecteren is gekeken naar de doelgroepen met de hoogste intentie om een energieverbruiksmanager aan te schaffen. De 

drie groene doelgroepen (groep 1, groep 5 en groep 6) komen als meest kansrijk naar voren uit de analyse: deze groepen hebben een relatief hoge intentie om 

een energieverbruiksmanager aan te schaffen. De rode doelgroepen (2 en 3 ) zijn het minst kansrijk. Groep 4 scoort gemiddeld op aanschafintentie. 

Doelgroepanalyse
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Samenvatting doelgroepanalyse 1/2

Frequentie checken energieverbruik

Uitleg

Rationele houding t.o.v. energiebesparing

Wat levert het op?

Negatieve houding t.o.v. energiebesparing

Sceptisch over energiebesparing

Energiebesparingsgedrag: welke maatregelen zijn al genomen?

Welke energiebesparende maatregelen worden al genomen?

Kunnen: energiebesparende maatregelen

Verwachte moeite van nog niet genomen maatregelen

Klimaatklappers

Welke investeringen zijn al gedaan in het huishouden?

Zelfbeeld en emoties bij energie besparen

Klimaat, energie besparen is…

Sociale Omgeving 

Is energie besparen een onderwerp in de sociale omgeving?

Kunnen: energie besparen 

Huidige mate van inzicht, controle en kennis

Slimme meter geweigerd

Slimme meter geweigerd

1
N=239

2
N=244

3
N=211

4
N=191

5
N=136

6
N=153

++ ++ -- 0 -- 0

-- -- ++ - + ++

-- -- ++ ++ 0 0

++ ++ -- 0 -- ++

-- 0 ++ -- ++ --

++ ++ -- - -- 0

++ + -- 0 0 ++

++ 0 -- 0 -- ++

++ ++ -- 0 -- ++

- ++ ++ 0 0 0
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Samenvatting doelgroepanalyse 2/2

Houding t.o.v. online privacy

Wantrouwen in online veiligheid

Moeite met digitale vaardigheden

Online wereld is moeilijk

Houding t.o.v. EVM: behoefte aan inzicht en controle

Belang van voordelen van een EVM: ik zou graag…

Houding t.o.v. EVM: verwachte voordelen

Verwachtingen van een EVM: ik verwacht dat… 

Verwachte effectiviteit EVM 

Verwachte bespaarpotentieel m.b.v. een EVM

Kunnen: gebruik EVM

Verwachtingen in staat te zijn een EVM aam te sluiten/te gebruiken

Inertia: verwachte tijd die nodig is voor het uitzoeken van een EVM

Verwachte tijdsbesteding die nodig is om een geschikte EVM uit te zoeken

Intentie EVM

Overweging aanschaf Energieverbruiksmanager

1 2 3 4 5 6
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Samenvatting doelgroepanalyse – totaal overzicht

Frequentie checken energieverbruik ++ ++ -- 0 -- 0
Rationele houding t.o.v. energiebesparing -- -- ++ - + ++
Negatieve houding t.o.v. energiebesparing -- -- ++ ++ 0 0
Energiebesparingsgedrag: welke maatregelen zijn al genomen? ++ ++ -- 0 -- ++
Kunnen: energiebesparende maatregelen -- 0 ++ -- ++ --
Klimaatklappers ++ ++ -- - -- 0
Zelfbeeld en emoties bij energie besparen ++ + -- 0 0 ++
Sociale Omgeving ++ 0 -- 0 -- ++
Kunnen: energie besparen ++ ++ -- 0 -- ++
Slimme meter geweigerd - ++ ++ 0 0 0
Houding t.o.v. online privacy -- ++ - 0 -- ++
Moeite met digitale vaardigheden -- - 0 ++ 0 ++
Houding t.o.v. EVM: behoefte aan inzicht en controle ++ -- -- 0 ++ ++
Houding t.o.v. EVM: verwachte voordelen ++ -- -- 0 ++ ++
Verwachte effectiviteit EVM ++ -- -- 0 ++ ++
Kunnen: gebruik EVM ++ -- -- 0 ++ --
Inertia: verwachte tijd die nodig is voor het uitzoeken van een EVM 0 ++ ++ 0 -- --
Intentie EVM ++ -- -- 0 ++ +

1
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Resultaten factoranalyse

30-1-2020 68

Rationele houding t.o.v. energie besparen:
Hoeveel waarde hecht men aan de positieve of negatieve effecten van energie besparen?

Stellingen:

- Ik vind het belangrijk dat kosten die ik maak om mijn woning te verduurzamen worden 

terugverdiend

- Ik wil wel energiebesparende maatregelen nemen, maar alleen als dat niet ten koste gaat van 

wooncomfort

- Ik wil wel energiebesparende maatregelen nemen, maar alleen als dat geen geld kost

- Ik wil wel energiebesparende maatregelen nemen, maar alleen als dat geen moeite kost

Cronbachs alfa: 0,64

Negatieve houding t.o.v. energie besparen:

In hoeverre is men negatief over het besparen van energie ?

Stellingen:

- Als ik de jaarafrekening krijg van mijn energieleverancier, is het altijd een verrassing of ik geld bij 

moet betalen of terug krijg

- Energie besparen is oncomfortabel

- Ik heb geen idee wat ik kan doen om klimaatverandering tegen te gaan

- Energie besparen is zinloos

Cronbach’ alfa: 0,63
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Resultaten factoranalyse
Zelfbeeld en emoties rondom energie besparen:

Hoe ziet iemand zichzelf als het gaat om besparen en welke emoties worden ervaren 
bij het besparen van energie?

Stellingen:

- Energie besparen levert geld op

- Energie besparen is nuttig voor de maatschappij

- Energie besparen geeft mij een gevoel van trots

- Energie besparen is leuk

- Energie besparen is makkelijk

- Ik vind het belangrijk om op mijn energierekening te besparen

- Door de keuzes die ik maak in mijn energieverbruik, kan ik helpen om 

klimaatverandering tegen te gaan

- Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de keuzes die ik maak

- Ik voel me mede verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2

Cronbachs alfa: 0,85

Kunnen: energie besparen 
Beschikt iemand over de mate van inzicht en controle die nodig is om energie te 

besparen?

Stellingen:

- Ik heb het gevoel dat ik controle heb over het energieverbruik van mijn huishouden

- Ik weet goed hoeveel energie er in mijn huishouden per jaar wordt gebruikt

- Ik ben regelmatig op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het energieverbruik van mijn 

huishouden te verlagen

Cronbachs alfa: 0,61

Sociale omgeving:
In hoeverre is energie besparen een onderwerp in iemand sociale omgeving?

Stellingen:

- Als ik met anderen over de mogelijkheden om energie te besparen praat is dat meestal 

positief

- Ik praat weleens met anderen over hoe je energie kunt besparen

- Ik ken mensen in mijn directe omgeving die actief bezig zijn met energiebesparing

Cronbachs alfa: 0,75
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Resultaten factoranalyse

Houding t.a.v. online privacy:
Hoe terughoudend is iemand als het gaat om online privacy?

Stellingen:

- Ik vind het riskant om foto´s van mezelf op internet te plaatsen

- Ik laat mijn persoonlijke gegevens liever niet achter op een website omdat ik bang ben 

dat ze misbruikt worden

Cronbachs alfa: 0,65

Moeite met digitale vaardigheden:
Hoeveel moeite ervaart iemand om zijn weg te vinden in de digitale wereld?

Stellingen:

- Ik haak snel af als computerprogramma´s te ingewikkeld worden

- Het gebruik van internet heeft mijn leven ingewikkelder gemaakt

- Ik vind het lastig om nieuwe computerprogramma´s en/of applicaties op mijn laptop of 

smartphone te zetten

- Ik vind het moeilijk om online mijn weg te vinden

Cronbach alfa: 0,84
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Resultaten factoranalyse

Houding t.a.v. EVM: behoefte aan inzicht en controle
In hoeverre heeft iemand de behoeften waar een EVM in voorziet?

Stellingen: Ik zou graag….

- …inzicht hebben in de effectiviteit van energiebesparende maatregelen die ik thuis kan nemen

- …mijn energieverbruik willen vergelijken met dat van andere, vergelijkbare huishoudens

- …tips krijgen over hoe ik thuis energie kan besparen

- …meer controle hebben over hoeveel energie er wordt verbruikt in mijn huishouden

- …meer inzicht willen in het energieverbruik van specifieke apparaten in mijn huishouden

- …meer inzicht willen in het energieverbruik van mijn huishouden

- …het energieverbruik van mijn huishouden willen vergelijken met een bepaald bespaardoel

Cronbachs alfa: 0,91

Houding t.a.v. EVM: verwachte voordelen
In hoeverre verwacht men dat een EVM doet wat het belooft te doen?

Stellingen: Ik verwacht dat een EVM….

- …mij meer inzicht geeft in het totale energieverbruik van mijn huishouden

- …mij inzicht geeft in de effectiviteit van energiebesparende maatregelen die in mijn huishouden genomen worden

- …mij meer controle geeft over hoeveel energie er verbruikt wordt in mijn huishouden

- …tips geeft hoe ik thuis energie kan besparen

- …inzicht geeft in het energieverbruik van specifieke apparaten

- …het verbruik van mijn eigen huishouden kan vergelijken met dat van vergelijkbare huishoudens

Cronbachs alfa: 0,92
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Resultaten factoranalyse

Kunnen: gebruik EVM
In hoeverre verwacht men in staat te zijn een EVM te installeren, gebruiken en te begrijpen?

Stellingen: Ik denk dat….

- …ik de informatie op de online webversie van een energieverbruiksmanager zal begrijpen

- …ik de informatie van de energieverbruiksmanager in de vorm van een app zal begrijpen

- …het makkelijk is om me bij een online webversie van een energieverbruiksmanager aan te melden

- …het makkelijk is om een energieverbruiksmanager in de vorm van een app te installeren op mijn smartphone of tablet

- …dat ik de informatie van de energieverbruiksmanager in de vorm van een display in huis zal begrijpen

- …het makkelijk is om een energieverbruiksmanager in de vorm van een app aan te sluiten op mijn energiemeter zodat ik deze kan gebruiken

- …het makkelijk is om een online webversie van een energieverbruiksmanager aan te sluiten op mijn energiemeter zodat ik deze kan gebruiken

- …het makkelijk is om een energieverbruiksmanager in de vorm van een display in huis aan te sluiten op mijn energiemeter zodat ik deze kan gebruiken

- …het makkelijk is om een energieverbruiksmanager in de vorm van een display in huis te installeren

Cronbachs alfa: 0,92
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Een energieverbruiksmanager is een online informatiesysteem of een display in huis die je kunt koppelen aan je energiemeter. De energieverbruiksmanager geeft je zo meer 

informatie dan je op je energiemeter kunt zien. Dit kan helpen om energie te besparen. 

Soorten EVM’s

Er zijn veel verschillende energieverbruiksmanagers. Sommige van deze energieverbruiksmanagers tonen alleen elektriciteitsverbruik of gasverbruik (of (stads)warmte), andere 

laten beide zien. Dat kan per uur, dag, week of maand zijn, of zelfs het verbruik van dat moment (zogenaamd realtime inzicht). Via sommige energieverbruiksmanagers kun je 

ook het verbruik van specifieke apparaten zien, of apparaten aan- en uitzetten.

Informatie via EVM’s

Er zijn ook verschillen in de manier waarop energieverbruiksmanagers informatie tonen: via een schermpje dat thuis aan de muur hangt, of via een website waarop je moet 

inloggen, of via een app op je smartphone of tablet. 

Installatie van EVM’s

Er zijn ook verschillen in hoe je een energieverbruiksmanager installeert. Zo is het bij sommige energieverbruiksmanagers voldoende om online aan te vinken dat de 

energieverbruiksmanager je (slimme) energiemeter uit mag lezen, bij andere energieverbruiksmanagers moet je iets aansluiten op je energiemeter. 

Slimme thermostaten 

Sommige energieverbruiksmanager zijn ook een slimme thermostaat. Er bestaan ook slimme thermostaten waarop je alleen gegevens over je energiegebruik voor de 

verwarming kunt aflezen. Dit zijn geen energieverbruiksmanagers.   

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van energieverbruiksmanagers en de informatie die ze geven:

Uitleg vragenlijst EVM
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Toonmateriaal
Voorbeelden van energieverbruiksmanagers bij uitleg in vragenlijst
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Bijlage
Onderzoekstechnische informatie - kwantitatief
Veldwerkperiode

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 15-11-2019 t/m 24-11-2019

Methode respondentenselectie

• Uit het StemPunt-panel van Motivaction

Incentives

De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek punten voor het StemPunt 

spaarprogramma ontvangen

Weging

• De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook bijlage gewogen en ongewogen data), daarbij 

fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is wat betreft 

sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS

Toonmateriaal

Een kopie van het gebruikte toonmateriaal is te vinden in de bijlage Toonmateriaal

Responsverantwoording online onderzoek

• In de veldwerkperiode is aan 7000 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de 

slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het gewenste aantal 

vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na 

afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en geluidsopnames op cd en niet digitaal 

beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 

maanden na afronden van het onderzoek bewaard.

Overige onderzoekstechnische informatie

Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek 

gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever.



Bijlage | Ongewogen en gewogen data
Kenmerken Ongewogen Gewogen

n % n %

Leeftijd

18 t/m 24 jaar
80 5,2 172 11,1

25 t/m 34 jaar
182 11,8 248 16,1

35 t/m 44 jaar
229 14,8 263 17,0

45 t/m 54 jaar
314 20,3 304 19,7

55 t/m 64 jaar
329 21,3 262 17,0

65 t/m 70 jaar
409 26,5 293 19,0

Opleidingsniveau

Hoog (wo/hbo)
443 28,7 419 27,2

Middel
(havo/vwo/mbo/mavo)

737 47,8 784 50,8

Laag (ibo/basisschool/geen 
opleiding

363 23,5 340 22,1

Geslacht

Mannen
823 53,3 740 48,0

Vrouwen
720 46,7 803 52,0

Kenmerken Ongewogen Gewogen

n % n %

Regio

3 grote gemeenten
172 11,1 184 11,9

West
430 27,9 438 28,4

Noord
170 11,0 166 10,8

Oost
320 20,7 314 20,3

Zuid
392 25,4 384 24,9

Randgemeenten
59 3,8 57 3,7

Mentality

Moderne burgerij
357 23,1 352 22,8

Opwaarts mobielen
193 12,5 223 14,5

Postmaterialisten
154 10,0 143 9,2

Nieuwe conservatieven
144 9,3 129 8,4

Traditionele burgerij
222 14,4 201 13,0

Kosmopolieten
195 12,6 196 12,7

Postmoderne hedonisten
163 10,6 158 10,2

Gemaksgeoriënteerden
115 7,5 140 9,1

Doelgroepanalyse Energieverbruiksmanager



Wij verminderen onze footprint

Motivaction 
is ISO 14001-

gecertificeerd

Motivaction 
gebruikt 

energiezuinige 
auto’s 

Motivaction 
gebruikt groene 

stroom 

Motivaction 
gebruikt uitsluitend 
papier met een FSC-

label 
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.


