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Samenvatting en conclusies 
Particuliere woningeigenaren kunnen in Nijmegen subsidie krijgen voor het energiezuiniger 

maken van hun woning. Bij de besluitvorming over de regeling bleek er bij de gemeenteraad 

behoefte aan extra informatie. De kernvraag: hadden mensen ook geïnvesteerd als de 

subsidieregeling niet zou bestaan? Dit onderzoek geeft hierover informatie, vanuit relevant en 

actueel onderzoek door externe partijen1. Het gaat daarbij over beslissingen van huishoudens 

rond  investeringen in energiebesparing, en de rol die subsidie daar bij speelt. 

 

Welke factoren spelen een rol bij de keuze van huishoudens om energiebesparende maatregelen 

aan de woning te nemen? 

Het literatuuronderzoek geeft het volgende beeld van houding en gedrag van woningeigenaren 

rond energiebesparende maatregelen: 

 veel huiseigenaren hebben vage plannen hun woning (verder) te isoleren; 

 bekwaamheden, motieven en omstandigheden bepalen samen het keuzeproces; 

 in de afweging spelen rationele maar ook niet-rationele overwegingen een rol. Daarbij 

vertonen mensen naast beredeneerd gedrag ook gewoontegedrag en intuïtief gedrag; 

 rationele factoren zijn vooral kostenbesparing en verbetering van het wooncomfort; 

 niet-rationele factoren vormen vaak belemmeringen om in actie te komen (bijvoorbeeld het 

moeten opruimen van een zolder). 

Meer informatie en achtergronden over keuzefactoren in hoofdstuk 2. 

 

Welke rol speelt een (gemeentelijke) subsidieregeling daarbij? 

 Er is veel potentiële belangstelling voor subsidieregelingen; 

 subsidieregelingen rond woningisolatie fungeren als (een van de) prikkel(s); 

 er zijn aanwijzingen dat gesubsidieerde isolatiemaatregelen (energetisch) effectiever zijn. 

Meer hierover in hoofdstuk 3. 

                                                        

1 De volgende bronnen zijn gebruikt: 

  Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren, 2012-2013 - Flowresulting, rapportage kwalitatief 

december 2012, rapportage kwantitatief december 2013. 

  Evaluatie isolatieregeling voor woningen (vervolgmeting), Provincie Gelderland/Companen, november 2013. 

  DOEN EN LATEN, effectiever milieubeleid door mensenkennis-Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur, maart 2014 . 

 Een analyse naar het stimuleren van particuliere huiseigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen’- Universiteit 

Twente – TripelRAdvies, oktober 2012. 

 Beïnvloeding mobiliteitskeuze, verkenning mogelijkheden gedragsbeïnvloeding, gemeente Nijmegen, januari 2013. 

 De effecten van subsidies, een evaluatieonderzoek, artikel 213a-onderzoek, Audit&Control gemeente Nijmegen, oktober 2013. 

 Quick scan subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor particuliere woningeigenaren, afdeling Milieu gemeente 

Nijmegen, april 2012. 
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Figuur1: Energielabels maken de relatieve energiezuinigheid van woningen inzichtelijk 

.   

Bron: energievastgoed 2010 

Investeren woningeigenaren ook als er geen subsidie beschikbaar is? 

 Dit soort subsidieregelingen werken zeker motiverend om te isoleren; 

 veel (de meeste) deelnemers aan subsidieregelingen hadden al het idee om 

energiebesparende maatregelen aan te brengen, voordat ze op de hoogte waren van de 

regeling; 

 ongeveer de helft tot twee derde van subsidieontvangers zou ook zonder subsidie 

maatregelen genomen hebben. En daarmee investeerde een derde tot de helft dankzij de 

stimuleringsmaatregel in kwestie; 

 een groot deel geeft aan dat subsidie de keuze en uitvoering versneld heeft; 

 door de subsidie worden vooral hogere (dan aanvankelijk geplande) investeringen gedaan. 

Meer informatie en achtergronden over deze vraag in hoofdstuk 4. 

 

 

http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/spectaculaire-verbetering-van-de-energieprestatie-bestaande-kantoorgebouwen-21328
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1 Inleiding 
Achtergrond onderzoek 

Sinds oktober 2011 kent Nijmegen de ‘premieregeling Energiebesparende Maatregelen 

Particuliere Woningen’. Particuliere woningeigenaren kunnen voor het energiezuiniger maken 

van hun woning subsidie krijgen, tot een maximum van €1000,-. Daarvoor moeten zij minimaal 

€2.500,- investeren in energiebesparende maatregelen aan hun woning. Het betreft een pakket 

van ruim dertig energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan dak-, gevel- en vloerisolatie, 

maar ook isolerend glas, zonnepanelen of zonneboilers. 

 

In 1 mei 2013 is de regeling aangepast. De subsidie geldt sindsdien voor 2 pakketten van 

maatregelen. Pakket 1 gaat over diverse duurzame maatregelen zoals zonnepanelen, 

zonneboilers of een Energie Prestatie Advies. Pakket 2 gaat over isolatiemaatregelen bij muren, 

dak, vloer en bodem en (HR++) glas. De gemeente vergoedt 1/3 van de kosten voor de 

energiebesparende maatregelen per pakket. Het maximale subsidiebedrag per pakket bedraagt 

€500,-. Bij aanvraag met minimaal 5 anderen is het maximum €750,- per pakket. 

In het voorjaar van 2014 hadden zo’n 1.300 Nijmeegse huishoudens subsidie rond woningisolatie, 

zonnepanelen e.d. ontvangen. En nog eens 1.000 huishoudens uit een Provinciale 

subsidiemogelijkheid. 

 

Een evaluatie van de afdeling Milieu (dd. mei 2013) geeft een beeld van de effecten van de 

premieregeling t/m april 2013. Naast inzicht in de investeringen komt daarbij ook de rol van de 

premieregeling bij de beslissingen van de woningbezitters (de aanvragers die tot uiterlijk april 

2012 het gehele subsidietraject hebben doorlopen) aan de orde. Zo geven 22 van de 37 

ondervraagden aan ook maatregelen te hebben genomen als de subsidieregeling niet zou bestaan. 

En vinden 17 van de 39 dat de subsidieregeling niet inkomensafhankelijk mag zijn. Deze 

resultaten zijn overigens niet volledig representatief voor de totale groep aanvragers. 

 

Bij de besluitvorming over de invoering van de Nijmeegse regeling bleek dat er bij de Raad 

behoefte aan informatie bestaat over de rol van (gemeentelijke) subsidieregelingen bij particuliere 

investeringen in energiebesparing. De kernvraag van raadsleden was daarbij: hadden mensen ook 

geïnvesteerd als de subsidieregeling niet zou bestaan? In het O&S-onderzoeksprogramma 2014 is 

ruimte opgenomen om hier nader op in te gaan. 
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Onderzoeksopzet 

Doel 

Dit onderzoek zal aanvullende informatie opleveren over de beslissingen van huishoudens rond 

mogelijke investeringen in energiebesparing. En de rol die (gemeentelijke) subsidieregelingen 

daarbij spelen. Om aan de informatiebehoefte tegemoet te komen kijken we naar het gedrag en 

keuzes van mensen rond investeren in duurzaamheid. Zo kan onze gemeenteraad worden 

voorzien van extra informatie over afwegingen rond energiebesparende maatregelen aan 

woningen. 
 
Vraagthema’s en onderzoeksvragen 
 
1. Welke factoren spelen een rol bij de keuze van huishoudens om energiebesparende 

maatregelen aan de woning te nemen? 
2. Welke rol speelt een (gemeentelijke) subsidieregeling daarbij? 
3. Investeren woningeigenaren ook als er geen subsidie beschikbaar is? 
 
Onderzoeksmethode: ‘deskresearch’ 

De bovenstaande onderzoekvragen zijn beantwoord door het verzamelen van bestaande kennis. 

Er zijn  relevante (en recente) onderzoeksresultaten beschikbaar over enerzijds menselijke 

(milieu)gedrag en anderzijds de effectiviteit van subsidiemaatregelen in dit beleidsveld. 

 

De volgende bronnen zijn gebruikt: 

  Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren, 2012-2013 - Flowresulting, 

rapportage kwalitatief december 2012, rapportage kwantitatief december 2013. 

  Evaluatie isolatieregeling voor woningen (vervolgmeting), Provincie Gelderland/Companen, 

november 2013. 

  DOEN EN LATEN, effectiever milieubeleid door mensenkennis-Raad voor de Leefomgeving 

en infrastructuur, maart 20142. 

 Een analyse naar het stimuleren van particuliere huiseigenaren om energiebesparende 

maatregelen te treffen’- Universiteit Twente – TripelRAdvies, oktober 2012. 

 Beïnvloeding mobiliteitskeuze, verkenning mogelijkheden gedragsbeïnvloeding, gemeente 

Nijmegen, januari 2013. 

 De effecten van subsidies, een evaluatieonderzoek, artikel 213a-onderzoek, Audit&Control 

gemeente Nijmegen, oktober 2013. 

 Quick scan subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor particuliere 

woningeigenaren, afdeling Milieu gemeente Nijmegen, april 2012. 

 
 

                                                        

2 Bij dit advies horen ook het gedragsanalysekader ‘Doen en laten, gedragsanalysekader voor de ontwikkeling van effectiever 

milieubeleid’ en ‘De GedragsToets’. 
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2 Factoren keuze energiebesparende 
maatregelen 

In dit hoofdstuk gaan we in op de keuze van huishoudens om al dan niet energiebesparende 
maatregelen aan de woning te nemen. Later komt de rol van een (gemeentelijke) subsidieregeling 
aan de orde, en de vraag of woningeigenaren ook investeren als er geen subsidie beschikbaar is. 

Algemeen beeld 

Het volgende beeld komt uit literatuuronderzoek3 naar voren van houding en gedrag van 

woningeigenaren rond energiebesparende maatregelen: 

a. veel huiseigenaren hebben vage plannen hun woning (verder) te isoleren; 

b. bekwaamheden, motieven en omstandigheden bepalen samen het keuzeproces; 

c. in de afweging spelen rationele maar ook niet-rationele overwegingen een rol. Daarbij 

vertonen mensen naast beredeneerd gedrag ook gewoontegedrag en intuïtief gedrag; 

d. rationele factoren zijn vooral kostenbesparing en verbetering van het wooncomfort; 

e. niet-rationele factoren vormen vaak belemmeringen om in actie te komen. 

Van vage plannen naar een nieuwe energierekening 

Voor veel mensen geldt dat de woning al geïsoleerd is. Zij zullen geen energiebesparende 

maatregelen nemen. Maar, veel huiseigenaren hebben ergens al wel vage plannen hun woning 

(verder) te isoleren. “In de fase dat energiebesparende maatregelen nog niet “op de agenda 

staan” zijn daarbij het verbeteren van het wooncomfort en besparen van kosten besparen 

belangrijke ”drivers” in het achterhoofd” (bron: 3a). Als energiebesparing echt op de agenda 

komt kan er vervolgens een concreet traject gaan ontstaan. 

 

  

                                                        

3 De volgende bronnen zijn in dit hoofdstuk gebruikt: 

a.  Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren, 2012-2013 - Flowresulting, rapportage kwalitatief 

december 2012, rapportage kwantitatief december 2013. 

b.  DOEN EN LATEN, effectiever milieubeleid door mensenkennis-Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur, maart 

2014. 

c. Beïnvloeding mobiliteitskeuze, verkenning mogelijkheden gedragsbeïnvloeding, gemeente Nijmegen, januari 2013. 

d. Quick scan subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor particuliere woningeigenaren, afdeling Milieu gemeente 

Nijmegen, april 2012. 
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Figuur 2: Beleving van traject energiebesparende maatregelen. 

 

 
 

Bron: Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren, 2012-2013 - Flowresulting, 

rapportage kwalitatief december 2012, rapportage kwantitatief dec 2013. 

 

Bekwaamheden en overwegingen 

“In het brein van mensen spelen zich allerlei onbewuste en bewuste keuzeprocessen af, die 

intuïtief, beredeneerd of uit gewoonte tot een bepaalde gedragskeuze leiden. Bekwaamheden4, 

motieven5 en omstandigheden6 zijn samen van invloed op het keuzeproces (bron: 3b). In de 

                                                        

4 “Bekwaamheden refereren aan in hoeverre mensen het probleem en de handelingsopties kennen en in hoeverre zij in staat zijn 

om bepaald gedrag te vertonen. Bijvoorbeeld: weten mensen dat hun bijdrage aan de oplossing van milieuproblematiek zin 

heeft? Zijn ze in staat in zee te gaan met (de juiste) aannemer?” (bron: 2b.). 

5 “Motieven zijn persoonlijke drijfveren van mensen die richting geven aan gedrag. Dat kan gaan om fysieke behoeften, 

waarden, wensen of voorkeuren, maar ook bijvoorbeeld om de perceptie die mensen hebben van wat van hen verwacht 

wordt. Hier wordt een scala aan achterliggende thema’s bij beschreven, waaronder waarden, emoties, veronderstellingen, 

houding, persoonlijke – én sociale normen en responseffectiviteit. Van invloed op persoonlijke normen zijn bijvoorbeeld 
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afweging van woningeigenaren spelen daarnaast rationele maar ook niet-rationele overwegingen 

een rol. 

 

Keuzeproces: gewoontegedrag, intuïtie en redenatie 

“Het keuzeproces hangt zoals gezegd samen met de bekwaamheden, motieven en 

omstandigheden van de persoon of het huishouden. “Daarnaast spelen gewoontegedrag, intuïtief 

gedrag en beredeneerd gedrag een rol. Het aanbrengen van energiebesparende maatregelen (of 

het laten opmaken van een energielabel voor de woning) is een incidentele keuze waarbij 

beredeneerde afwegingen een rol spelen. Maar de meeste mensen vertonen veel vaker 

gewoontegedrag en intuïtief gedrag” (bron: 3b).  Uit gewoonte blijven veel mensen passief. 

“Daarom is het aansluiten bij levensgebeurtenissen als verhuizen of geboorte goede momenten 

om een milieuvriendelijk aanbod te doen. Intuïtief gedrag verwijst naar de snelle 

oplossingsstrategieën die mensen gebruiken om keuzes te vereenvoudigen. Bekend is 

bijvoorbeeld dat het vooraf moeten opruimen van een huis zwaarwegende mentale barrière kan 

zijn voor woningisolatie” (bron: 3b). “Soms is een verhuizing of grootschalige verbouwing een 

”natuurlijke” aanleiding om maatregelen uit te voeren” (bron: 3a) 

 

Niet altijd vanuit de ratio 

In de afweging om al dan niet de eigen woning (verder) te isoleren spelen rationele7 maar vooral 

ook niet-rationele overwegingen8 een rol. “Mensen investeren bijvoorbeeld niet in 

energiebesparende maatregelen als zij geen financiële mogelijkheden hebben of als er geen 

                                                                                                                                                                             

gerichte campagnes of het laten zien dat (relevante) anderen het gewenste gedrag vertonen (zonnepanelen buren). Sociale 

normen kunnen veranderen door de inzet van straatambassadeurs of voorbeeldhuizen met succesvolle maatregelen. De door 

feedback te geven over de effecten van gedragsverandering in de straat of de wijk” (bron: 2b.). 

6 “De omstandigheden, de contexten waarin een persoon zich bevindt, bepalen of beïnvloeden zijn of haar gedrag. 

Omstandigheden kunnen gedrag mogelijk of juist onmogelijk maken, aantrekkelijk of onaantrekkelijk maken, stimuleren of 

ontmoedigen. Ook hier worden meerdere achterliggende thema’s beschreven: de fysieke leefomgeving, technologische -, 

economische -, sociaal culturele omstandigheden en wet/regelgeving” (bron: 2b.). 

7 “Vaak wordt er vanuit gegaan dat mensen vooral rationele, weloverwogen keuzes maken.  Door bedrijven en overheden worden 

dan inzichten uit de (gedrags)psychologie en marketingleer ingezet om gedragsbeïnvloeding te bereiken. Het beïnvloeden 

van rationele afwegingen gebeurt o.a. door de houding van mensen te veranderen en de controle die men ervaart te wijzigen. 

Bekeken vanuit marketingperspectief gaat het hier vooral om ‘product’, ‘price’ en ‘place’. Door middel van overtuigen, 

voorlichting, reclame en dialoog wordt getracht de attitude van mensen te beïnvloeden. De voordelen van gewenst gedrag 

worden uitgelegd en men waarschuwt voor de nadelige consequenties van het bestaande gedrag. Het beoogde mechanisme 

is als volgt: een veranderde attitude (“nu weet ik dat ik niet goed bezig ben”) zal de intentie beïnvloeden (“eigenlijk moet ik 

mij dus anders gaan gedragen”) en vervolgens zal het gedrag veranderen (“isolatiemaatregelen nemen”). Ook wordt ingezet 

op het makkelijker en goedkoper maken van het gewenste gedrag, zodat de keuze er op zal vallen. De gedachte is ook dat als 

het ongewenste gedrag op haar beurt minder makkelijk en duurder wordt, de intentie om in dit gedrag te volharden zal 

afnemen” (bron: 2c.). Een subsidieregeling draagt dus duidelijk bij aan de rationele kant van de afweging van huishoudens. 

8  “Naast rationeel, weloverwogen gedrag vertonen mensen onbewust, irrationeel gedrag. Automatische en sociale factoren 

spelen een belangrijke rol in de keuzes die men maakt. Zo is  bijvoorbeeld bekend dat (koop)beslissingen meestal, onbewust 

en intuïtief, al genomen zijn voordat de rationalisatie plaatsgevonden heeft. Het beïnvloeden van irrationeel gedrag blijft 

vaak onderbelicht. Als er acties gericht zijn op de consument gaan deze er vaak ten onrechte van uit dat deze zich rationeel 

gedraagt, terwijl uit de gedragspsychologie bekend is dat dit meestal niet het geval is. Passiviteit of gewoontegedrag blijven 

daardoor gemakkelijk in stand. Hierdoor worden alternatieven niet (meer) tegen elkaar afgewogen en is de gevoeligheid voor 

objectieve argumenten vaak gering” (bron: 2c.). 
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directe aanleiding voor is (verbouwing, onderhoud of verhuizing). Maar ook als de complexiteit 

van de uitvoering van de maatregelen niet overwonnen kan worden. Bijvoorbeeld als de 

motivatie of vaardigheden om aannemers te benaderen ontbreekt. Of als er te veel voorbereid 

moet worden zoals het opruimen van een zolder. Hoe mensen reageren (...) is lang niet altijd te 

voorspellen vanuit gangbare aannames over de rationaliteit van gedrag” (bron: 3b). 

Rationele factoren vooral kostenbesparing en wooncomfort 

Zoals gezegd is een deel van de afweging een weloverwogen keuze. Uit de bestudeerde 

literatuur komen als rationele  factoren vooral naar voren: 

 vergroten van het wooncomfort; 

 positieve effect op de energielasten / stookkosten (energiekosten spelen een grote rol in de 

totale woonlasten); 

 is de woning reeds (voldoende) geïsoleerd; 

 bouwperiode en bouwkundige staat van de woning; 

 verhouding investering en terugverdientijd. 

Er zijn ook rationele overwegingen die in veel mindere mate spelen (die nauwelijks worden 

genoemd door ondervraagde respondenten als motief om te gaan isoleren): 

 het leveren van positieve bijdrage aan het milieu; 

 eventuele waardestijging van de woning; 

 geluidsisolatie; 

 verhuisplannen (“dus doe geen investeringen meer”); 

 het verbeteren van het binnenklimaat (gezondheid). 

Niet-rationele factoren als belemmering 

Onbewust spelen er bij veel woningeigenaren beperkende factoren. Op basis van intuïtie, 

passiviteit of gewoontegedrag wordt het nemen van energiebesparende maatregelen uitgesteld of 

afgesteld. Veelgenoemde redenen waarom nog geen maatregelen zijn genomen zijn bijvoorbeeld 

de angst voor een te grote investering en het ontbreken van zicht op werkelijke kosten en baten. 

Ook vrezen velen overlast en ongemak tijdens de uitvoering (bron 3a). De complexiteit van de 

uitvoering van de maatregelen is vaak een drempel. 

 

Een belangrijke factor zijn de (positieve of negatieve) ervaringen van vrienden en bekenden. Uit 

een tussenevaluatie van de gemeente Nijmegen bleek bijvoorbeeld dat veel subsidieontvangers 

anderen hebben gestimuleerd om gebruik te maken van de subsidieregeling (bron: 3d). 

 

Uit de bestudeerde literatuur komen als niet-rationele factoren naar voren: 

 geen prioriteit op dit moment; 

 geen zicht op werkelijke kosten (“hoog”) en baten (“laag of onbekend”); 

 vrees voor overlast en ongemak tijdens de uitvoering; 

 er moet teveel voorbereid worden, zoals het opruimen van een zolder; 
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 te weinig (onafhankelijke en betrouwbare) informatie beschikbaar; 

 geen motivatie of vaardigheden om aannemers te benaderen; 

 ‘slechte berichtgeving’ (media); 

 verwachting de investering niet (snel) terug te verdienen; 

 verwachting dat subsidieaanvraag te ingewikkeld is. 
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3 Rol subsidieregeling 

We hebben nu gezien welke (ir)rationele factoren meespelen bij de keuzes van woningeigenaren 

rond energiebesparing. In dit hoofdstuk gaan we in op de rol van een (gemeentelijke) 

subsidieregeling bij deze keuze. Daarna (in het laatste hoofdstuk) komt de vraag aan de orde of 

woningeigenaren ook investeren als er geen subsidie beschikbaar is. 

Algemeen beeld 

Er zijn in de loop van de tijd diverse alternatieven en mogelijkheden rond subsidiëring van 

isolatie en (duurzame) energieopwekking ontstaan. Er zijn naast de gemeente meerdere actoren, 

waaronder de Provincies, de bouw-, installatie- en energiebedrijven (gezamenlijk initiatief ‘Meer 

met minder’) en de Vereniging Eigen Huis. Woningeigenaren kunnen soms een stapeling van 

meerdere financiële bijdragen bereiken. 

 

Uit de geraadpleegde literatuur9 komt het volgende beeld naar voren van de rol van dergelijke  

subsidieregelingen bij de keuze van woningeigenaren: 

a. er is veel potentiële belangstelling voor subsidieregelingen; 

b. subsidieregelingen rond woningisolatie fungeren als (een van de) prikkel(s); 

c. er zijn aanwijzingen dat gesubsidieerde isolatiemaatregelen effectiever zijn. 

Subsidie is populair, investering vaak te hoog bevonden 

Dat er veel potentiële belangstelling bestaat voor subsidieregelingen zit wellicht in de 

Nederlandse volksaard. Zo geven veel woningeigenaren desgevraagd aan in de toekomst 

interesse  te hebben om de woning te isoleren met behulp van de isolatieregeling10. En dat ze de 

kosten te hoog vinden. 

 

“Veruit de belangrijkste reden waarom men de voorgenomen maatregelen nog niet heeft 

uitgevoerd, is omdat men de investering te groot vindt. Met andere woorden: het kostenplaatje is 

op dit moment te hoog om de woning verder te isoleren. Zowel deelnemers (aan een 

                                                        

9 De volgende bronnen zijn hier gebruikt: 

a. Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren, 2012-2013 - Flowresulting, rapportage kwalitatief 

december 2012, rapportage kwantitatief dec 2013. 

b. Evaluatie isolatieregeling voor woningen (vervolgmeting), Provincie Gelderland/Companen, november 2013. 

c. DOEN EN LATEN, effectiever milieubeleid door mensenkennis-Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur, maart 

2014. 

d. Een analyse naar het stimuleren van particuliere huiseigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen’- 

Universiteit Twente – TripelRAdvies, oktober 2012. 

10 Evaluatie isolatieregeling voor woningen (vervolgmeting), Provincie Gelderland/Companen, november 2013: “Ruim 40% van 

de niet-deelnemers heeft (mogelijk) in de toekomst interesse om de woning te isoleren met behulp van de isolatieregeling. 

Bijna een kwart geeft aan zeker plannen te hebben om dit te gaan doen.” 
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subsidieregeling van de Provincie Gelderland t.b.v. woningisolatie) als niet-deelnemers geven dit als 

belangrijkste reden op” (bron: 9b). 

Prikkels op (ir)rationeel gebied 

Eerder zagen we dat veel huiseigenaren vage plannen hebben hun woning (verder) te isoleren. 

De aanwezige bekwaamheden, motieven en omstandigheden bepalen of het betreffende 

huishouden wel of niet in beweging komt. Daarbij vertonen mensen naast beredeneerd gedrag 

ook gewoontegedrag en intuïtief gedrag. Een subsidieregeling is in deze afweging een factor die 

vooral op de rationele kant inspeelt (financiering, kostenbesparing). Maar ook raakvlakken heeft 

met de irrationele kant van de mens, als prikkel om passief gewoontegedrag te doorbreken. Of 

om de angst ‘de investering niet (snel) terug te verdienen’ te verkleinen. 

 

Stimulans voor deelgroepen 

Uit de bestudeerde studies blijkt dat subsidie een duidelijke prikkel is voor bepaalde 

deelgroepen. “De subsidieregelingen stimuleren met succes de mensen die een financiële prikkel 

nodig hebben om energiebesparende maatregelen te treffen” (bron: 9d). “Van de huishoudens, 

(...) die ook daadwerkelijk energiebesparende maatregelen hebben getroffen, geeft in alle drie de 

gemeenten ruim de helft aan die energiebesparende maatregelen te hebben getroffen vanwege de 

subsidie” (bron: 9d). Tegelijkertijd is ook duidelijk dat voor veel investeerders met subsidie “het 

idee om energiebesparende maatregelen aan te brengen al ontstond voordat ze op de hoogte 

waren van de regeling11” (bron: 9b). 

 

Meer hierover in het volgende hoofdstuk (investeren woningeigenaren ook als er geen subsidie 

beschikbaar is?). Er zijn ook andere vormen van (al dan niet financiële) prikkels beschreven. 

 

“Het beleidsinstrument subsidie is vooral gericht op de economische omstandigheden van 

woningeigenaren. Het gaat het om de aanwezigheid van voldoende financiële middelen en om 

risico-inschattingen die mensen maken (ontslagrisico, prijspeil). Daarbij zijn er naast het geven 

van subsidie op energiebesparende maatregelen ook andere opties. Bijvoorbeeld het gratis 

aanbieden van energielabels (in potentie kunnen energielabels een belangrijke factor worden in 

het duurzaam gedrag van Nederlanders), geven van garanties op terugverdientijden of het 

instellen van heffingen op niet-milieuvriendelijk gedrag. Wet- en regelgeving kan een rol spelen 

bij het aan laten slaan van het energielabel van woningen in Nederland: verplicht stellen bij 

huisoverdracht” (bron: 9c). 

 

Het opwekken van nieuwsgierigheid door het verspreiden van zogenaamde warmtefoto’s of het 

geven van inzicht in het eigen verbruik ten opzichte van de buren is ook als interessant 

aangeduid. “Uit interviews blijkt dat een warmtefoto of het checken van de energierekening met 

                                                        

11 Evaluatie isolatieregeling voor woningen (vervolgmeting), Provincie Gelderland/Companen, november 2013: “Ruim 70% van 

de deelnemers geeft aan dat het idee om energiebesparende maatregelen aan te brengen al ontstond voordat ze op de hoogte 

waren van de regeling. Ruim een kwart geeft aan dat ze pas op het idee zijn gekomen, nadat men bekend was geraakt met de 

regeling.” 
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die van buurtbewoners nieuwsgierigheid opwekt bij deelnemers. Het „confronteren‟ van 

deelnemers met hun gedrag en een persoonlijke boodschap bieden aanknopingspunten om in 

gesprek te komen” (Bron: 9a). 

Gesubsidieerde maatregelen effectiever? 

In een studie in Twente (bron: 9d) is uitgebreid gerekend aan de effectiviteit van maatregelen. 

Hier is wellicht een aanwijzing te vinden dat gesubsidieerde maatregelen effectiever zijn. “Elke 

uitgegeven euro van huishoudens die alleen gesubsidieerde maatregelen getroffen hebben levert 

verhoudingsgewijs meer energiebesparing op dan van huishoudens die óók niet-gesubsidieerde 

maatregelen hebben getroffen. Dit kan twee dingen betekenen: 

 De gesubsidieerde energiebesparende maatregelen zijn (energetisch) effectiever dan de 

niet-gesubsidieerde energiebesparende maatregelen; 

 Hoe meer energiebesparende maatregelen worden getroffen, hoe minder het effect is van 

de laatst toegepaste energiebesparende maatregel” (bron: 9d). 
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4 Investeren zonder subsidie? 

We hebben nu gezien welke factoren meespelen bij de keuze van huishoudens om 

energiebesparende maatregelen aan de woning te nemen, en wat de rol van een (gemeentelijke) 

subsidieregeling daarbij is. Nu komt de vraag aan de orde of woningeigenaren ook investeren als 

er geen subsidie beschikbaar is. 

 

Uit het literatuuronderzoek12 komt hierover het volgende beeld naar voren: 

a. dit soort subsidieregelingen werken zeker motiverend om te isoleren; 

b. veel (de meeste) deelnemers aan subsidieregelingen hadden al het idee om 

energiebesparende maatregelen aan te brengen, voordat ze op de hoogte waren van de 

regeling; 

c. ongeveer een derde tot de helft van subsidieontvangers zou ook zonder subsidie 

maatregelen genomen hebben; 

d. een groot deel geeft aan dat subsidie de keuze en uitvoering versneld heeft; 

e. door de subsidie worden vooral hogere (dan aanvankelijk geplande) investeringen 

gedaan. 

Motiverend bij bestaand voornemen 

Burgers geven desgevraagd aan subsidieregelingen belangrijk te vinden. Zo komt uit een 

representatieve meting (waaronder ook niet-isoleerders en niet-subsidiegebruikers) naar voren 

dat een grote meerderheid van Gelderse burgers een (in dit geval Provinciale) subsidieregeling 

motiverend te vinden (stelling ‘regeling motiveert om te isoleren’: 34% helemaal eens, 55% eens, 

6% neutraal, 6% niet mee eens, bron: 12a). 

 

Daarbij bestonden er bij veel subsidie-ontvangers al plannen, de meeste deelnemers aan 

subsidieregelingen hebben al het idee om energiebesparende maatregelen aan te brengen, 

voordat ze op de hoogte zijn van de regeling. “Ruim 70% van de deelnemers geeft aan dat het 

idee om energiebesparende maatregelen aan te brengen al ontstond voordat ze op de hoogte 

waren van de regeling. Ruim een kwart geeft aan dat ze pas op het idee zijn gekomen, nadat men 

bekend was geraakt met de regeling” (bron: 12a). 

                                                        

12 De volgende bronnen zijn in dit hoofdstuk gebruikt: 

a. Evaluatie isolatieregeling voor woningen (vervolgmeting), Provincie Gelderland/Companen, november 2013. 

b. DOEN EN LATEN, effectiever milieubeleid door mensenkennis-Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur, maart 

2014. 

c. Een analyse naar het stimuleren van particuliere huiseigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen’- 

Universiteit Twente – TripelRAdvies, oktober 2012. 

d. De effecten van subsidies, een evaluatieonderzoek, artikel 213a-onderzoek, Audit&Control gemeente Nijmegen, oktober 

2013. 
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Helft tot twee derde ook zonder subsidieregeling; een derde tot de helft dankzij … 

Vooraf is het goed te beseffen dat dit soort regelingen niet de gehele markt bereiken. Zo valt de 

sociale huurwoningensector erbuiten, en ook de particuliere huurmarkt. In Nijmegen wonen zo’n 

20.000 ‘onzelfstandige huishoudens’, vaak studenten in verkamerde panden. 

 

Vraag is of de mensen die nu aanpassingen aan hun woning hebben gedaan (en daarvoor een 

aanvullende subsidie ontvingen) dat zonder subsidie misschien niet gewoon ook gedaan zouden 

hebben. Uit een tussenevaluatie van de gemeente Nijmegen13 kwam in 2013 een indicatie naar 

voren dat subsidie niet doorslaggevend was. “De meeste mensen antwoordden (…) dat ze door 

de subsidie vooral hogere (dan aanvankelijk geplande) investeringen hebben gepleegd” (bron: 

12d). En dat ze de maatregel/maatregelen ook hadden genomen als de subsidieregeling niet 

bestond. De bestudeerde literatuur bevestigt dit beeld. De helft tot twee derde van respondenten 

uit extern onderzoek zou ook zonder subsidieregeling maatregelen genomen hebben. Een derde 

tot de helft investeerde juist dankzij de stimuleringsmaatregel in kwestie. 

 “Zo’n subsidie blijkt als ongewenst effect te hebben dat juist mensen die ook zonder subsidie 

de investering in energiebesparende maatregelen al wilden doen, gebruikmaken van de 

subsidie” (Bron: 12b.). 

 “Voor bijna een derde van de deelnemers geldt dat de isolatieregeling een ‘pullfactor’ is 

geweest om te gaan isoleren. Deze groep geeft aan dat ze zonder de subsidie waarschijnlijk 

geen extra isolatiemaatregelen hadden aangebracht. Voor ruim twee derde geldt dat ze ook 

zonder de subsidie hun woning verder hadden geïsoleerd14. Het zijn vooral huishoudens van 

1 tot 1,5x modaal die deelnemen, en ook huishoudens boven de 1,5x of 2x modaal zijn 

oververtegenwoordigd. Deelnemers wonen over het algemeen in een grotere woning dan 

niet-deelnemers (tevens minder rijwoningen)” (bron: 12a). 

 “Om succesvol energie te besparen moeten mensen bewust worden gemaakt van de gevolgen 

van energiegebruik. Dit kan worden gedaan door mensen op verschillende manieren te 

prikkelen. Deze prikkel moet voldoende sterk zijn om mensen te bewegen iets te ondernemen 

om onnodig energiegebruik te voorkomen.” “Een klein deel van de onderzochte huishoudens 

heeft energiebesparende maatregelen getroffen ná invoering van een financiële prikkel (in dit 

onderzoek 14,7%). De rest van de deelnemende huishoudens zou ook zonder subsidie 

energiebesparende maatregelen hebben getroffen (…). Deze mensen (…) hebben andere 

motieven om energiebesparende maatregelen te treffen” (bron: 12c). 

 Als aan woningeigenaren die daadwerkelijk energiebesparende maatregelen hebben 

getroffen rechtstreeks de vraag wordt gesteld welke rol de subsidie heeft gespeeld bij hun 

beslissing komt het belang sterker naar voren. “Ruim de helft van de deelnemers geeft aan 

                                                        

13 De gemeente Nijmegen (afdeling Milieu) voerde medio 2013 een tussentijdse evaluatie uit (Quick scan premieregeling 

Energiebesparende Maatregelen). Daartoe behoorde een korte telefonische enquête onder 59 Nijmegenaren, die tot uiterlijk 

april 2012 het gehele subsidietraject hadden doorlopen (respons 37). Van de ondervraagden gaven 22 huishoudens aan de 

maatregelen ook te hebben genomen zonder subsidie (indicatief 60%), 8 huishoudens gaven aan de maatregelen later te 

hebben genomen als er geen subsidie was (indicatief 22%). En 3 huishoudens zouden de maatregel niet - of misschien (4 hh) 

hebben genomen (indicatief 19%). 

14 Had men ook geïsoleerd als de regeling er niet was, en heeft regeling de keuze versneld? Ja: 71%, misschien 12%, nee 17%. 
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vanwege het verkrijgen van subsidie maatregelen te hebben getroffen. Hieruit is op te maken 

dat, volgens de enquête, de helft van de energiereductie tot stand is gekomen door de 

subsidieregelingen” (bron: 12c). 

Investeringen sneller en hoger 

Voor een aanzienlijk deel van woningeigenaren heeft subsidie de keuze en uitvoering van isolatie 

versneld. En zijn er aanwijzingen dat door de subsidie vooral hogere (dan aanvankelijk 

geplande) investeringen worden gedaan. 

“Ondanks dat een relatief grote groep al van plan was om hun woning te isoleren, heeft de 

regeling wel degelijk de keuze versneld”15. Ruim de helft van de (Provinciale) 

subsidieontvangers geeft aan dat dit het geval is. En ruim 4 van de 10  geven aan dat de regeling 

de keuze enigszins heeft versneld (bron: 12a). In de eerder genoemde tussenevaluatie van de 

gemeente Nijmegen uit 2013 gaven zoals al gezegd de meeste ondervraagden aan “dat ze door de 

subsidie vooral hogere (dan aanvankelijk geplande) investeringen hebben gepleegd” (bron: 12d). 

 

                                                        

15 Evaluatie isolatieregeling voor woningen (vervolgmeting), Provincie Gelderland/Companen, november 2013: Heeft regeling 

de keuze versneld om te isoleren? Ja 55%, enigszins 41%, nee 4%. 


