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Voorwoord

Had ik dat maar geweten……… 

Naast technologie zijn het niet-technische aspecten die 

bepalend zijn voor het succes of falen van innovaties. 

Volgens Henk Volberda, Hoogleraar Innovatie aan de 

Erasmus Universiteit, is maar liefst 75% van het 

innovatiesucces hiervan afhankelijk. Bij innovaties op het 

gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame 

energie is dit niet anders. Innovaties zijn per definitie nieuw, 

anders dan burgers, bewoners en bedrijven gewend zijn.  

Dat vraagt om tijd, aandacht en gewenning, soms om een 

heel andere benadering dan vanuit technisch oogpunt en 

ontwikkeling het meest voor de hand ligt. 

Het innovatieprogramma MVI-energie van de Topsector 

Energie heeft als doel energie-innovaties te realiseren met 

oog voor de sociaal-maatschappelijke context. MVI-energie 

is gericht op de niet-technische aspecten van energie 

innovaties; op psychologische, sociale, economische, 

financiële en juridische aspecten. Doel van het programma  

is het ontwikkelen van kennis die de kans van slagen van 

energie-innovaties in de maatschappij vergroot. Hiervoor laat 

het programma onderzoeken verrichten, stimuleert het 

uitwisselen van kennis en ervaring en ondersteunt het 

projecten door het verstrekken van subsidie via een jaarlijkse 

tender.

De tenderregeling binnen het programma stimuleert in 2016 

met name actie-onderzoek en experimenten gericht op: 

• Vernieuwende werkwijzen die anders omgaan met 

maatschappelijke weerstanden bij energie-innovaties; 

• Vernieuwende benaderingen om partijen beter in de 

keten te laten samenwerken;

• Projecten waarbij vanaf de start van het innovatie proces 

rekening wordt gehouden met wensen en behoeften van 

gebruikers. 

Inmiddels zijn sinds 2013 twintig projecten gestart. 

Om u te inspireren en om te voorkomen dat u het wiel 

opnieuw uitvindt, vindt u in deze bundel de stand van  

zaken van deze twintig tenderprojecten.

Ontdek ook door deze publicatie welke onderzoekers met 

relevante expertise al eerder bezig waren met relevante 

vragen op dit vlak en met welke bedrijven en non-profit 

organisaties zij hierop samenwerkten. Dit vergemakkelijkt  

de samenwerking. 

Martine Verweij

programmaleider MVI-energie, Topsector Energie
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Overzicht projecten en leeswijzer publicatie

In onderstaande tabel zijn de twintig projecten ingedeeld volgens twee criteria. Het eerste criterium is het thema en  

het tweede criterium is de sector/doelgroep. De projecten in deze publicatie zijn volgens het thema geclusterd. 

 Burger komt in actie 

My 2030s Energie
› Consumenten

Frames met Energie
› Gebouwde omgeving

De duurzame VvE
› Gebouwde omgeving

Verduurzaming van loyaliteitsprogramma's
› Consumenten

Versnellen energietransitie met positieve en 

gepersonaliseerde communicatie
› Consumenten

 Buurtbenadering 

Buurttransformator
› Gebouwde omgeving

De kracht van de buurt
› Gebouwde omgeving

Project Eensgezind Energieneutraal (EEN)
› Gebouwde omgeving

Doorontwikkeling en opschaling bewonersgerichte aanpak
› Gebouwde omgeving

 Ketensamenwerking 

De energietransitie van onderaf
› Gebouwde omgeving

Meters maken in de bestaande bouw 
› Gebouwde omgeving

Succesfactoren voor implementatie Regionale Energie 

Netwerken (SIRENE) 
› Energie & Industrie

 Besluitvorming aankoop in bedrijven

Green by choice, green by design
› Energie & Industrie

Energiemaatregelen op bedrijventerreinen
› Energie & Industrie

 Meervoudige waardemodellen 

Bio-energie in Overijssel: handelen in een veranderende 

omgeving
› Biobased economy

 Energie-gedrag

Energie besparen als anderen de rekening betalen
› Gebouwde omgeving

Attitudeonderzoek energietransitie
› Consumenten

Gedragswetenschappelijke beïnvloeding energie-consument
› Gebouwde omgeving

De derde succesfactor ontrafeld
› Gebouwde omgeving

Energie-efficiëntie vergroten en energiearmoede verlagen
› Gebouwde omgeving

 Thema
• Energie-gedrag
• Burger komt in actie
• Buurtbenadering
• Ketensamenwerking
• Besluitvorming aankoop in bedrijven
• Meervoudige waardemodellen

 ›  Sector/Doelgroep
• Gebouwde Omgeving
• Consumenten
• Energie & Industrie
• Biobased Economy

Verdeling van de 20 projecten over thema en sector

›  Door een project in de tabel aan te klikken, kom je gelijk bij 

de pagina van het project terecht.
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Veel maatregelen die focussen op energiebesparing maken 

gebruik van financiële prikkels om consumenten tot actie 

aan te zetten. Vaak zijn financiële prikkels echter irrelevant. 

Denk bijvoorbeeld aan energieverbruik op het werk (waar de 

baas de rekening betaalt), in hotels (waar energie bij de 

kamerprijs is inbegrepen) en bij een huur inclusief gas/licht/

water. Dergelijke situaties vereisen een andere aanpak.  

Om maatregelen te kunnen nemen die succesvol 

energiebesparing tot stand brengen in deze situaties is meer 

kennis nodig van niet-financiële prikkels. Zoals sociale 

prikkels en feedback, die een positief effect kunnen hebben 

op energiebesparend gedrag. Dit project richt zich op 

dergelijke situaties.

Het onderzoek
Het onderzoek focust zich op het effect van verschillende 

interventies op het gedrag van hotelgasten en studenten.  

In verschillende studies worden niet-financiële manieren  

om energiebesparing te bevorderen getest door middel  

van veldexperimenten. Hierbij hebben studenten die een 

semester lang in The Student Hotel verblijven en ‘normale’ 

hotelgasten verschillende interventies ondergaan.  

Met slimme meetapparatuur wordt het gedrag van de gasten 

gemeten waarmee hun precieze elektriciteitsverbruik, 

thermostaat gebruik en warm waterverbruik in kaart wordt 

gebracht. Uniek aan dit onderzoek is dat de data op 

individueel niveau verkregen zijn. Slimme meetapparatuur 

wordt doorgaans alleen geïnstalleerd in meerpersoons-

huishoudens, maar door de samenwerking met The Student 

Hotel kan het nu op individueel kamer niveau worden 

gemeten. Tijdens het onderzoek vullen deelnemers 

vragenlijsten in over hun intentie om hun gedrag te 

veranderen, kennis over het milieu en energiebesparing  

en hun milieuattitude. Op deze manier is geprobeerd om 

meer inzicht te krijgen hoe sociale prikkels energiebesparing 

kunnen beïnvloeden.

Resultaten
In de pilot hebben de onderzoekers geëxperimenteerd met 

een interventie waar sommige studenten een ‘commitment’ 

tekenden en een ‘cadeautje’ kregen als dank voor hun 

deelname. De hypothese was dat mensen die zich 

Energie besparen als anderen de rekening betalen

project 01

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om  

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek is een veldexperiment naar 

gedragsaspecten van energiebesparing in studentenwoningen en hotels.

Thema: 
Energie-gedrag | Gebouwde omgeving

Centrale vraag
Hoe kunnen succesvolle interventies worden opgezet 

zodat ook individuen die zelf de energierekening niet 

betalen energie gaan besparen door hun gedrag te 

veranderen?

Looptijd   Status
Mei 2014- Mei 2016  Lopend 

Betrokken partijen  Projectnummer
Wageningen Universiteit,   TESA113012 

Bectro, The Student Hotel   

Projectleiders
M. Handgraaf & A. Griffioen 

(Wageningen Universiteit)

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 199.080,-   Nov 2015
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committeren aan energiebesparend gedrag, dit ook gaan 

vertonen. Met de cadeautjes wilden de onderzoekers ervoor 

zorgen dat de studenten iets terug wilden doen voor  

The Student Hotel, in dit geval door energie te besparen. 

Een vorm van reciprociteit. Dit is getest door de gasten van 

The Student Hotel te verdelen in verschillende experimentele 

groepen. 

Alle groepen kregen een vragenlijst om een basismeting te 

hebben van hun attitudes, intenties en gedrag wat betreft 

het milieu en hun energieverbruik. De studenten in de 

experimentele condities kregen vervolgens te horen dat  

The Student Hotel het milieu belangrijk vindt en daarom dit 

onderzoek uitvoert. In de ene conditie kregen de studenten 

de vraag of zij aan energiebesparing mee wilden werken en 

daarvoor een verklaring wilden tekenen (commitment). In de 

andere conditie hoefden mensen geen verklaring te tekenen 

(geen commitment). Ook met het soort cadeautje dat 

studenten kregen werd gevarieerd: de ene groep kreeg een 

cadeau voor zichzelf (bijvoorbeeld een fles wijn) en de 

andere groep een cadeau voor een ander (een schenking 

aan een goed doel naar keuze). Aan het einde van het 

experiment lieten de onderzoekers de deelnemers opnieuw 

een vragenlijst invullen. 

Tussentijdse resultaten
Het doel hiervan was om specifiek te kijken hoe effectief  

de combinatie van twee verschillende interventies is.  

De onderzoekers hebben geconcludeerd dat het helpt als 

mensen zich actief committeren aan energiebesparend 

gedrag en dat je dit effect kunt vergroten door hen hier 

vooraf voor te belonen met een cadeautje voor zichzelf.  

Er is ook een positief effect gevonden wanneer studenten 

een cadeautje voor een ander ontvangen en geen 

commitment tekenen. Het experiment is vervolgens nog een 

keer herhaald, waarbij ook gebruik is gemaakt van slimme 

meetapparatuur. Deze meet het daadwerkelijke 

elektriciteitsverbruik van de deelnemers en niet alleen de 

intentie tot besparing. De resultaten van deze studie worden 

nu geanalyseerd. De eerste resultaten laten steeds een 

effect van 2,5% tot 15% energiebesparing zien. 

Doordat er wordt gewerkt met slimme meters, hebben de 

onderzoekers kunnen aantonen dat de waarde die mensen 

hechten aan het milieu ook daadwerkelijk samenhangt met 

hun energieverbruik. Daarnaast is gebleken dat mensen hun 

eigen gedrag vooraf goed kunnen inschatten. Tot slot bleek 

dat enkel al door deelname aan het onderzoek zowel hoe 

duurzaam de gasten het hotel vinden, als het belang dat 

gasten in het algemeen hechten aan duurzaamheid worden 

vergroot.

Toekomst
Het onderzoek is nog niet afgerond. De komende tijd gaan 

de onderzoekers kijken naar het gebruik van innovatieve 

technieken die energiezuiniger zijn dan reguliere technieken. 

Neem bijvoorbeeld een energiezuinige lamp: zorgt deze 

ervoor dat mensen de verlichting sneller uitzetten, omdat het 

duurzame karakter van de lamp hen aanzet tot energiezuinig 

gedrag? Of laten zij hem juist langer aanstaan, met de 

gedachte dat zij alleen al door de aanschaf van de lamp 

voldoende hebben bijgedragen aan het milieu?  

De onderzoekers willen ook inzoomen op de invloed van  

de sociale omgeving op energiebesparend gedrag. In The 

Student Hotel delen studenten een gezamenlijke keuken en 

zijn ze in feite deel van deze sociale groep. Wat gebeurt er 

als je alle mensen met een hoge milieuattitude bij elkaar zet 

en alle mensen met een lage milieuattitude? En wat is het 

effect van het mengen van deze groepen? 

Meer informatie
Meer weten over de energieconsumptie in situaties waar 

anderen de rekening betalen? Neem contact op met  

Michel Handgraaf van Wageningen Universiteit via  

michel.handgraaf@wur.nl.
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Het doel van het ‘attitudeonderzoek energietransitie’ was 

een bijdrage leveren aan de realiseerbaarheid van energie-

innovaties door consumenten inzicht te geven in het verband 

tussen persoonlijke behoeftes, attitudes, waarden en 

leefstijlen en de gevolgen hiervan voor het energiesysteem. 

Het onderzoek heeft antwoord proberen te geven op de 

vraag: Neemt de slagingskans van energie-innovaties toe 

door consumenten inzicht te geven in hun persoonlijke 

behoeftes, attitudes, waarden en leefstijlen en de gevolgen 

hiervan?

Het onderzoek
ECN en Quintel hebben bij een representatieve steekproef 

van de Nederlandse bevolking (1.051 mensen) een 

onderzoek gedaan om meer te weten te komen over hun 

gedrag, intenties, opvattingen en waarden ten aanzien van 

duurzame leefstijlen en hun voorkeuren op het gebied van 

energietransitie. Hiervoor hebben zij een vragenlijst van 

ongeveer 70 vragen gebruikt. 

De methodiek van de vragenlijst was het Energietransitie-

model (ETM), dat enerzijds de relaties in kaart trachtte te 

brengen tussen individueel gedrag, intenties, opvattingen, 

waarden van consumenten ten aanzien van duurzame 

leefstijlen en anderzijds hun voorkeuren op het gebied van 

energietransitie. 

Het ETM van Quintel laat gebruikers op eenvoudige  

wijze een scenario samenstellen hoe de toekomstige 

energiesituatie van Nederland er uit kan komen te zien. 

Essentieel hierbij is dat gebruikers gevraagd wordt om hum 

aannames over de toekomst expliciet te maken. Zij krijgen 

vervolgens binnen 0,5 seconden te zien wat het effect is van 

hun aannames.

Voor het eerst is de spelinterface van het Energietransitie-

model (ETM) getest en gebruikt door een grote groep 

respondenten die enkel met stukjes informatieve tekst  

het ETM moesten invullen. 

Resultaten
Helaas was er een relatief groot percentage respondenten 

dat onbegrip voor het spel (ETM) toonde. Het lijkt erop te 

wijzen dat pogingen om het ETM toegankelijk te maken voor 

een zeer brede groep burgers niet altijd effectief zijn 

Attitudeonderzoek Energietransitie

project 02

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om  

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag wat de 

persoonlijke behoeftes, attitudes, waarden en leefstijlen van consumenten zijn en wat de gevolgen hiervan zijn voor het 

energiesysteem.

Thema:  
Energie-gedrag | Consumenten

Centrale vraag
Wat zijn de persoonlijke behoeftes, attitudes, waarden 

en leefstijlen van consumenten en de gevolgen hiervan 

voor het energiesysteem?

Betrokken partijen  Projectnummer
Quintel Intelligence B.V.,  TESA113005 

ECN, GasTerra  

Subsidiebedrag   Status
€ 34.780,-   Afgebroken

Laatste update
Maart 2016
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geweest. De hoge mate van het niet begrijpen van het  

spel wijst er bovendien op dat voorzichtig moet worden 

omgesprongen met datgene wat wel door respondenten  

is ingevuld in het ETM.

Daarnaast zijn er voor zeer verschillende groepen mensen 

heel vergelijkbare keuzes uit het ETM gekomen. Dit wijst er 

helaas op dat het niet eenvoudig is om te voorspellen hoe 

een respondent het ETM in zal vullen op basis van de 

antwoorden op een uitgebreide vragenlijst. Verder onderzoek 

zal moeten uitwijzen of hiervoor een verklaring bestaat. 

Gegeven deze conclusie hebben de onderzoekers 

vastgesteld dat het niet zinvol is om fase 2 van het 

oorspronkelijke projectplan op te starten. 
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In dit project staat het gedrag van mensen bij temperatuur-

verandering centraal. Het doel van het project is het 

ontwikkelen van een lifestyle product dat op weten-

schappelijk onderbouwde en bewezen wijze het 

onderbewuste gedrag van de energie-consument 

beïnvloedt. Het doel is de consument (veroorzaker van  

ca. 10% van de CO2-uitstoot van Nederland) onderbewust te 

laten kiezen voor een lagere kamertemperatuur in koude 

tijden en een hogere temperatuur in warme tijden en zo het 

energieverbruik waarneembaar te verlagen. Een nieuw te 

ontwikkelen lifestyle product verleidt de consument de 

verwarming niet een graadje hoger te zetten als het koud 

wordt. Het product moet ervoor zorgen dat de persoon zich 

lekker blijft voelen in de ruimte zonder dat er iets aan de 

temperatuur verandert, door de temperatuurperceptie van 

de consument onbewust en onderbewust te beïnvloeden. 

De aspecten die het lifestyle product in zich zou moeten 

verenigen zijn onderzocht aan de hand van een energie-

zuinige ‘koeler’: een pad die op tafel voor de persoon ligt  

en door middel van verdamping koele lucht afgeeft.  

In eerder onderzoek is al bevestigd dat het menselijk 

lichaam daadwerkelijk afkoelt door gebruik van de koeler  

en dat mensen dit ook opmerken. In dit onderzoek is 

gekeken of door het gebruik van ‘warme’ en ‘koude’  

kleuren in het design of de omgeving van de koeler, de 

temperatuurbeleving van de gebruiker verandert. Uit de 

literatuur blijkt dat warme tinten zoals rood een hogere 

temperatuurbeleving veroorzaken dan koelere blauwtinten. 

Gedragswetenschappelijke beïnvloeding
energie-consument

project 03

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om  

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag of het 

mogelijk is om de temperatuurbeleving van consumenten met een product te beïnvloeden.

Thema:
Energie-gedrag | Gebouwde omgeving

Centrale vraag
Hoe kunnen we mensen met behulp van een product 

zo beïnvloeden dat ze een aangename temperatuur-

beleving hebben in hun woonomgeving, terwijl ze 

minder energie verbruiken?

Looptijd   Status
September 2015 –   Afgerond

September 2015 

Betrokken partijen  Projectnummer
Lux en Libertas BV  TESA114003 

Universiteit Twente  

Onderzoekers
M.D. Meulenbelt &  

T. van Rompay 

(Universiteit Twente)

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 66.342,-   Maart 2016
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Het onderzoek
Hiervoor zijn verschillende experimenten uitgevoerd. In een 

eerste studie hebben de onderzoekers verschillende 

uitvoeringen van de koeler gemaakt en daarbij gevarieerd 

met kleurgebruik en symboliek. Zo hebben ze de koelers 

uitgerust met rode stippen en met blauwe stippen. 

Een andere koeler ontwierpen ze met waterdruppels als print 

en de volgende met vlammen als print. De onderzoekers 

lieten de respondenten plaatsnemen in de proefruimte en ze 

vroegen naar de beleving van de ruimte. Ze maakten een 

foto met een warmtebeeldcamera en lieten daarna een 

afleidende test uitvoeren om wat tijd te overbruggen en 

vervolgens vroegen ze opnieuw naar hun beleving van de 

temperatuur. Intussen lag de koeler, al dan niet werkend, in 

steeds een verschillend design voor hen. Daar werd 

vervolgens ook weer een foto van gemaakt.

Ditzelfde onderzoek hebben ze herhaald met de toepassing 

van verschillende kleuren licht in de omgeving. In de ene 

conditie werd de ruimte verlicht met rood getint licht en in 

een volgende met blauw getint licht. Natuurlijk was er ook 

steeds een controlegroep waarbij neutrale kleuren werden 

toegepast. 

 

Even proefdraaien om te kijken of alles werkt en iedereen het 

begrijpt.

Resultaten
Uit het eerste experiment bleek dat het kleurgebruik op  

de koeler of in het licht in de ruimte niets deed met de 

temperatuurbeleving van gebruikers. De onderzoekers 

doken daarom opnieuw de literatuur in om te achterhalen 

waarom de verwachtte effecten niet werden gevonden.  

Ze kwamen een interessant aanknopingspunt tegen: het 

verschil tussen proximale en perifere beïnvloeding. 

Bij perifere beïnvloeding wordt de experimentele variabele 

(in dit onderzoek de kleur) niet bewust waargenomen.  

Soms blijkt de invloed van een variabele op het gedrag  

dan sterker te zijn. 

In een tweede studie hebben de onderzoekers de rode en 

blauwe kleur daarom buiten het directe gezichtsveld van 

mensen geplaatst. Opnieuw werd gekeken naar het effect 

van de kleuren op de temperatuurbeleving van deelnemers. 

Deels bleek dit effect overeen te komen met de 

verwachtingen, deels ook helemaal niet. Maar de 

onderzoekers vonden wel andere hele interessante 

resultaten waarmee de consumentenbeleving direct te 

beïnvloeden blijkt. Deze zijn verwerkt in het uiteindelijke 

lifestyle product. 

Praktische toepassing
Het uiteindelijk resultaat is (een getest prototype van)  

het lifestyle product dat, bewust en onderbewust,  

het energiegedrag van de consument gunstig beïnvloedt  

en daarmee het energieverbruik aan de wortel aanpakt bij  

de één van de grootste verbruikers: huishoudens. Op dit 

moment loopt er een octrooiaanvraag voor het product.  

Om deze reden kan de precieze uitvoering nog niet gedeeld 

worden. 

Meer informatie
Meer weten over de gedragswetenschappelijke beïnvloeding 

van de energieconsument? Neem contact op met  

Matthijs Meulenbelt via matthijs@meulenbelt.com. 
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Al sinds de jaren 80 is men in Nederland druk bezig met het 

verduurzamen van bestaande gebouwen. Lange tijd lag de 

focus op de financiële en technische kant. Als energie 

reducerende concepten steeds geavanceerder en betaalbaar 

worden en een hoog rendement hebben, vinden zij vanzelf 

een afzetmarkt, zo was de gedachte. 

Maar dat geld en techniek niet de enige succesfactoren zijn, 

heeft de praktijk wel uitgewezen. Er is een derde 

succesfactor: het gedrag van kopers, huurders en van 

partijen in de bouwsector. Maar wat bepaalt het gedrag  

en de besluitvorming van individuen en organisaties?  

Deze kennis is onmisbaar in de transitie naar een 

energieneutrale gebouwde omgeving. 

Om deze vraag te beantwoorden, worden in dit onderzoek 

lessen getrokken uit succesvolle praktijkcases.  

Door projecten onder de loep te nemen waarbij woningen 

naar tevredenheid zijn verduurzaamd, wordt kennis over 

gedrag en samenwerkingsprocessen gedestilleerd die 

bijdraagt aan het succesvol toepassen van energie 

reducerende concepten.

Het onderzoek
Op basis van literatuur en eerder onderzoek worden 

theoretische inzichten verzameld, waarvan bekend is dat  

ze gedrag en besluitvorming beïnvloeden. Bijvoorbeeld het 

gebruik van humor, het benutten van sociale invloed en de 

rol van de afzender, maar ook de soms strijdige belangen die 

een rol spelen in de samenwerking tussen organisaties en 

tussen burgers en bedrijven. 

Vervolgens worden 15 tot 20 praktijkcases geanalyseerd 

waarbij woningen naar tevredenheid van alle partijen 

werden verduurzaamd. Zo’n case kan bijvoorbeeld een 

grootschalig renovatieproject zijn, maar ook een 

bewonersinitiatief, energieloket of een nieuwe 

aanbestedingsvorm. Op basis van projectdocumentatie, 

evaluaties en interviews met betrokken partijen wordt 

De derde succesfactor ontrafeld

project 04

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie(voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om kennis 

op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op mechanismen uit de gedrags-, 

maatschappij- en organisatiewetenschappen, die de transitie naar een energie neutrale gebouwde woonomgeving versnellen.

Thema:
Energie-gedrag | Gebouwde omgeving

Centrale vraag
Hoe kunnen we de toepassing van energie reducerende 

concepten in de bestaande woningbouw versnellen, 

met mechanismen uit de gedrags-, maatschappij-, en 

organisatiewetenschappen?

Looptijd   Status
November 2015 tot   Lopend 

Maart 2017    - Literatuuronderzoek 

    -  Selectie en analyse 

praktijkcases

Betrokken partijen  Projectnummer
ECN    TESE115019

TU-Delft

Nyenrode Business Universiteit

BAM    Laatste update
    Maart 2016

Projectleider   
Matthijs Uyterlinde (ECN)  Subsidiebedrag  

    € 107.898,-
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onderzocht waarom deze projecten precies succesvol zijn. 

Op deze manier worden ‘succesfactoren’ ontrafeld die 

toegepast kunnen worden in toekomstige projecten.  

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar afzenderschap: werkt 

het beter om een gemeente of een aannemer de ‘duurzame 

boodschap’ te laten verkondigen? 

Resultaten
De resultaten van dit onderzoek worden vertaald naar de 

beroepspraktijk van diverse doelgroepen. Waar ingenieurs 

nu vaak isolatiewaarden verkopen, zijn bewoners op zoek 

naar gemak, duidelijkheid, comfort en handige features. 

Maar hoe communiceer je dit? 

Er worden aanbevelingen gedaan die onder andere 

toepasbaar zijn voor gemeenten, woningcorporaties, bouw- 

en installatiebedrijven, aannemers, projectontwikkelaars,  

en leveranciers van technische oplossingen. Maar ook 

bewoners die aan het begin van een renovatieproject al aan 

tafel zitten zijn een belangrijke doelgroep. Is het bijvoorbeeld 

aan te bevelen gebruik te maken van een modelwoning, of 

volstaan afbeeldingen? Wat voor brieven stuur je? Tot slot 

geeft het onderzoek handvaten voor gemeenten, die vaak 

een aanjagende rol hebben in dergelijke verduurzamings- 

projecten. 

Om de binding met de praktijk gedurende het onderzoek 

niet uit het oog te verliezen, wordt actief samengewerkt  

met BAM. Niet alleen om mee te denken over de uitvoering 

van het onderzoek, maar ook om de resultaten te vertalen  

in producten die professionals in de bouwsector kunnen 

gebruiken in hun werk. Ook zal BAM producten en 

aanbevelingen uit dit onderzoek testen in de praktijk. 

Daarnaast is een klankbordgroep geformeerd met onder 

meer Bouwend Nederland.

Praktische toepassing
Om de verzamelde kennis direct toepasbaar te maken, 

worden diverse concreet toepasbare kennistools ontwikkeld 

(digitaal en in drukvorm). Afhankelijk van de resultaten 

worden de meest geschikte vormen gekozen. Gedacht kan 

worden aan checklists, stappenplannen met do’s en don’ts, 

succesverhalen en testimonials. Naar verwachting zijn deze 

kennisproducten begin 2017 beschikbaar.

Een energieneutrale gebouwde woonomgeving

Meer informatie
Meer weten over de dit onderzoek?  

Neem contact op met Matthijs Uyterlinde (ECN) 

via j.uyterlinde@ecn.nl of +31 885 158 262. 
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Energiearmoede bestrijden
Aan dit onderzoek liggen twee beleidsdoelstellingen ten 

grondslag. Niet alleen staat het klimaatvraagstuk – door het 

Energieakkoord en het in Parijs gesloten klimaatakkoord - op 

de politieke agenda, ook draagt het project bij aan armoede-

bestrijding. Ongeveer 750.000 huishoudens in ons land 

hebben elke maand moeite om de woonlasten te betalen. 

Wanneer de energierekening tien procent of meer van de 

huishoudelijke bestedingen omvat, wordt gesproken van 

‘energiearmoede’. Het stimuleren van energiebesparing door 

gedragsverandering bij deze huishoudens draagt niet alleen 

bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen, maar 

verlaagt tevens hun woonlasten. Het mes snijdt dus aan 

twee kanten.

Als het om energiebesparing en verduurzaming gaat,  

wordt vanuit het beleid vaak in eerste instantie gekeken  

naar midden- en hoge inkomensgroepen. Deze hebben de 

financiële middelen om te investeren in bijvoorbeeld isolatie, 

zonnepanelen of elektrische auto’s. Er is in Nederland echter 

een grote groep mensen die veel thuis is, een hoge 

energierekening heeft en niet in staat is om actief de slag 

naar verduurzaming te maken. Deze ‘vergeten groep’ maakt 

een substantieel deel uit van de Nederlandse samenleving. 

Op duurzaamheidsgebied valt ook bij deze groep winst te 

halen. 

Er zijn steeds meer lokale partijen, gemeenten, 

energiebedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen die zich 

inzetten om energiearmoede te bestrijden. 

Alleen is er nog weinig bekend over welke interventies in de 

praktijk effectief zijn. In dit onderzoek worden verschillende 

bestaande interventies onder de loep genomen om te 

achterhalen wat de werkzame elementen zijn. 

Energie efficiëntie vergroten en  
energiearmoede verlagen

project 05

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om  

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek brengt in kaart wat succesvolle 

interventies zijn om het energiegebruik van lage inkomensgroepen te verlagen

Thema:
Energie-gedrag | Gebouwde omgeving

Centrale vraag
Welke interventies zijn geschikt om energiezuinig 

gedrag te stimuleren bij lage inkomensgroepen?  

En wat zijn de werkzame elementen in deze 

interventies?

Looptijd   Status
November 2015  –   Lopend.

Maart 2017    Literatuurstudie 

     Dataverzameling 

pilotprojecten.

Betrokken partijen  Projectnummer
ECN    TESE115018 

Alliander

Eneco Groep   Laatste update
EnergieFlex   Maart 2016 

Tertium 

    Subsidiebedrag 

Projectleider   € 218.489,-

Matthijs Uyterlinde (ECN)
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Financiële-, materiële of informatieprikkels?
Om te achterhalen welke interventies succesvol zijn, wordt 

toegepast onderzoek gedaan in een aantal pilotprojecten. 

Deze projecten hanteren uiteenlopende praktische 

methoden om energiearmoede te bestrijden. Zo werkt een 

aantal projecten met energiecoaches: iemand die bij mensen 

op bezoek komt en advies geeft over hoe zij hun woning 

energiezuiniger kunnen maken. In sommige projecten is dit 

een vast persoon die een aantal keer langs komt, bij andere 

projecten komt iemand één keer helpen. Bijvoorbeeld door 

gloei- voor ledlampen te verruilen, isolatie strips te plakken 

of uit te leggen dat men de waterkoker beter niet helemaal 

vol kan doen. Wanneer is de kans op gedragsverandering 

het grootst? 

Een vraag die in dit onderzoek gesteld wordt is bijvoorbeeld 

wat voor soort persoon het best in staat is zulke kennis over 

te dragen. Is dat een adviseur met technische kennis?  

Of iemand uit de (schuld)hulpverlening? Of nemen mensen 

juist eerder iets aan van een vrijwilliger, zoals bij het 

Rotterdamse Energielegioen? En heeft deze doelgroep 

behoefte aan praktische tips, of willen zij iemand die helpt 

om dit ook gelijk in hun woning door te voeren? 

Naast informatievoorziening aan bewoners hanteert één  

van de pilotprojecten, het Utrechtse project Energiebox,  

een materiële prikkel (huishoudens ontvangen een pakket 

met energiebesparingsproducten). Bij een ander project,  

de Energiebank Nederland, wordt gewerkt met een 

financiële prikkel: een tijdelijke korting op de energie-

rekening, zodat mensen de rust en ruimte krijgen om hun 

energiezaken weer op orde te krijgen. Energieleverancier 

EnergieFlex (tevens een pilotproject in dit onderzoek) werkt 

met prepaid energiebundels. Men koopt tegoed en krijgt een 

melding als dit bijna op is. Het idee hierachter is dat mensen 

zich hierdoor bewuster zijn van hun energieverbruik dan 

wanneer zij het hele jaar door hetzelfde bedrag betalen.  

Er is een stok achter de deur om te zorgen dat het 

energietegoed positief blijft. 

Welk type prikkel effectief is, moet blijken uit analyse van  

de projecten. Bij alle pilots wordt een combinatie van 

kwantitatieve (surveys, analyse van meterstanden) en 

kwalitatieve onderzoeksmethoden (focusgroepen, 

participerende observaties) ingezet.

Online toolkit met praktische stappen
De resultaten van dit onderzoek worden praktisch 

toepasbaar gemaakt voor verschillende instanties.  

Door middel van het onderzoek wordt in kaart gebracht 

welke interventie het beste werkt voor welke doelgroep. 

Hierbij wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen 

mensen die de eindjes net niet aan elkaar kunnen knopen  

en mensen die in de schuldsanering zitten. Deze kennis 

wordt verwerkt in een online toolkit. In deze toolkit kunnen 

onder andere gemeenten, woningcorporaties, 

energieloketten, energiebedrijven, installatiebedrijven, 

maatschappelijk werk en schuldhulpverlening praktische 

stappen vinden die zij direct kunnen toepassen. 

Meer informatie
Meer weten over dit onderzoek? 

Neem contact op met Matthijs Uyterlinde (ECN) 

via j.uyterlinde@ecn.nl of +31 885 158 262.
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De energietransitie is mede afhankelijk van de bereidheid 

van burgers om hun gedrag te veranderen. 

Energiebewustzijn van burgers speelt daarin een centrale rol, 

omdat het een belangrijke aanjager kan zijn van 

verdergaande veranderingen. Burgers hebben volgens de 

onderzoekers ontzettend veel goede ideeën om hun buurt of 

hun maatschappij te verduurzamen, maar daarin moeten ze 

wel ondersteund worden. Dit onderzoek bekijkt wat de 

meest kansrijke manier is om burgers hierin te ondersteunen. 

In dit project zijn publieksbijeenkomsten over de 

energietransitie gecombineerd met focusgroepen en 

interventieateliers waarin gewone burgers worden gevraagd 

naar hun mening en ideeën over duurzame energie en 

worden gecoacht in hun rol als change agents. De bedoeling 

is dat zij concrete actie ondernemen op het gebied van 

energiebesparing, decentrale opwekking of gebruik van 

duurzame energie. 

De doelstelling van het project is drieledig:

• Het creëren van energiebewustzijn en het stimuleren van 

de handelingsbereidheid tot verandering onder burgers;

• Inzicht verkrijgen in de succesfactoren van een sociale 

interventie door middel van het begeleiden van change 

agents;

• Het ontwikkelen van een effectieve methode om 

individuele burgers te ondersteunen in het spelen van 

een leidende rol in maatschappelijke transities zoals op 

het gebied van energie. 

Het onderzoek
Tijdens een reeks openbare publieksbijeenkomsten in vier 

Nederlandse steden stond de toekomst van energiegebruik 

en –opwekking centraal. Ondernemers, wetenschappers, 

energie-experts, pioniers en columnisten beschreven de 

gevolgen van de energietransitie voor ons dagelijks leven in 

het jaar 2034. 

My 2030s Energie

project 06

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om  

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op het inzetten van 

burgers als change agents voor de energietransitie.

Thema:  
Burger komt in actie | Consumenten

Centrale vraag
Hoe kunnen burgers gestimuleerd worden een actieve 

rol te spelen in de energietransitie?

Looptijd   Status
Januari 2014 –    Afgerond

December 2015 

Betrokken partijen  Projectnummer
VU Amsterdam, Athena   TESA113007 

Instituut, Technische 

Universiteit Delft, Tertium 

NMN, Alliander, Stichting 

Natuur & Milieu   

Projectleider
Jacqueline Broerse 

(VU Amsterdam)

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 197.100,-   Maart 2016
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Deze bijeenkomsten hadden tot doel om energiebewustzijn 

te creëren en samen met bezoekers ideeën te genereren op 

het gebied van energiebesparing, decentrale opwekking of 

gebruik van duurzame energie. 

De reeks werd gecombineerd met een Microsociety, een 

burgerpanel van twintig personen dat een afspiegeling vormt 

van de Nederlandse samenleving. De Microsociety werd 

intensief begeleid; afzonderlijke programma’s werden 

telkens voor- en nabesproken in focusgroepen. Door middel 

van kwalitatief onderzoek werden opvattingen, angsten, 

wensen en (voor-)oordelen van de Microsociety over 

(duurzame) energie in kaart gebracht. Na afloop van de 

publieksprogramma’s werden de leden van de Microsociety 

en deelnemers aan de publieksbijeenkomsten uitgenodigd 

om hun ideeën op het gebied van duurzame energie verder 

uit te werken en in de praktijk te brengen.

Resultaten
De onderzoekers hebben inzicht gekregen in de wensen en 

zorgen van burgers, de kansen en dilemma’s van de 

energietransitie en de rol van burgers daarin. Volgens de 

Microsociety moet er meer urgentiebesef komen rondom het 

thema duurzaamheid. Verder zien zij vooral obstakels op het 

gebied van geld, regelgeving en de houding van de 

Nederlandse burger: te individualistisch en onveranderlijk. 

Ze vinden dat daarom meer voorlichting en educatie nodig 

is. Ook gaven veel deelnemers van de Microsociety aan hun 

eigen gedrag op het gebied van energiebesparing te willen 

veranderen. 

Er zijn echter onder de deelnemers van de Microsociety 

geen change agents opgestaan. Daarentegen hebben tien 

personen uit de openbare bijeenkomsten zich aangemeld  

als change agent. Dat waren allemaal personen die vooraf  

al rondliepen met een idee, op het gebied van energie-

besparing, decentrale opwekking of gebruik van duurzame 

energie of die zelf al de eerste stap hadden gezet in de 

realisatie daarvan. Deze tien deelnemers zijn vervolgens 

gecoacht. Bij de realisatie van hun ideeën liepen ze tegen 

veel belemmeringen aan: gebrek aan geld, gebrek aan 

kennis, ingewikkelde of tegenstrijdige regelgeving en 

organisatorische vaardigheden. Op die belemmeringen zijn 

de change agents specifiek gecoacht.

Praktische toepassing
De Microsociety was succesvol in het aanzetten van burgers 

tot nadenken over duurzame energie en de energietransitie 

en om hun individuele actiebereidheid te vergroten.  

Echter de stap naar change agent was voor hen te groot. 

Dat bleek wel haalbaar bij burgers die al met een idee 

rondliepen. Op basis van de bevindingen is het aan te 

bevelen om dergelijke personen actief te identificeren en 

vervolgens met coaching te ondersteunen, zodat deze 

change agents de vele belemmeringen die ze op hun weg 

tegenkomen, kunnen overwinnen. Hiervoor is in het project 

een specifieke methode ontwikkeld. De methode kan 

worden toegepast bij organisaties die een beroep doen op 

de handelingsbereidheid van burgers, zoals bijvoorbeeld 

gemeenten, niet alleen op het gebied van energie, maar ook 

bij andere maatschappelijke transities.

Meer informatie
Meer weten over inzet van burgers als change agents? 

Neem contact op met J. Broerse van de Vrije Universiteit  

via j.e.w.broerse@vu.nl.
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Nieuwe kennis is nodig om de kracht en werking van 

gesprekken (on- en offline) te analyseren tussen 

verschillende groepen in de samenleving over de 

belangrijkste gespreksdilemma’s die zich voordoen bij 

energietransitie. Uit de praktijk blijkt dat dit niet gemakkelijk 

is. Bestuurders en beleidsmakers bij organisaties en 

overheden geven aan onvoldoende kennis en tools te 

hebben om zelfstandig wetenschappelijke inzichten uit de 

sociale wetenschappen toepasbaar te maken voor deze 

weerbarstige praktijk. Zij hebben behoefte aan een 

communicatief handelingsperspectief in de zin van kennis 

en tools. Terwijl ook burgers van Nederland, die in 

energiecollectieven actief zijn, nog onvoldoende aansluiting 

vinden bij medeburgers. Dat is de reden dat Hanzehoge-

school Groningen (HG), EMMA en Ús Koöperaasje de 

handen ineen slaan. Om aan de hand van sociaalweten-

schappelijke inzichten en ervaringskennis een praktisch 

handelingskader te ontwerpen dat in ieder geval in de 

noordelijke provincies op haalbaarheid is getoetst.

Het doel van het onderzoek is het onderscheiden van 

relevante maatschappelijke en communicatieve werkzame 

ingrediënten, waardoor er vier jaar vanaf nu minder 

maatschappelijke bezwaren leven tegen lokale 

energieopwekking. En meer burgers actief aan de slag  

zijn met energietransitie. 

Het onderzoek
Het onderzoek ‘frames met energie’ sluit aan bij een 

ontwikkeling om de alledaagse gesprekken tussen mensen 

te zien als bron van analyse en als bron voor verandering.  

In het onderzoek werken de drie partners samen om een 

vernieuwend energiecommunicatie-instrumentarium te 

ontwikkelen, dat doeltreffend aanzet tot maatschappelijk 

acceptatie van lokale energieprojecten. Waarmee het 

onderzoek een bijdrage kan leveren aan de versnelling van 

de energietransitie in Nederland. 

Frames met Energie

project 07

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om  

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe bij  

lokale energie coöperaties gesproken en geschreven gesprekken effectief vorm gegeven kunnen worden

Thema: 
Burger komt in actie | Gebouwde 
omgeving

Centrale vraag
Hoe kan bij lokale energietransities effectief vorm 

worden gegeven aan communicatie door het op gang 

brengen van permanente gesprekken tussen relevante 

stakeholders (overheid, markt, kennis en 

maatschappij)?

Looptijd   Status
Oktober 2014 –    Lopend

Oktober 2016

Betrokken partijen  Projectnummer
Hanzehogeschool Groningen, TESA114006 

Emma, Enerzyj Koöperaasje

Fryslân  

Projectleider
Lydia Terpstra 

(Hanzehogeschool Groningen)

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 182.859,-   Maart 2016
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De onderzoekers hebben gezocht naar een coöperatie die 

succesvol is, een voortrekkersrol heeft. Er moet reuring zijn 

geweest over de coöperatie en over gesproken zijn, 

bijvoorbeeld op social media. De onderzoekers hebben de 

websites bekeken van de coöperaties en interviews 

gehouden met de directie. Aan de hand daarvan zijn ze gaan 

kijken welke terminologie zij vooral gebruikten. Deze termen 

dienden als basis voor een online zoektocht naar alles wat er 

over de coöperaties gezegd is.

Op basis daarvan hebben de onderzoekers door middel van 

gespreks- en discourse-analyse gekeken naar wat mensen 

letterlijk zeggen in de communicatie rond lokale 

energiecoöperaties. Alle communicatie uitingen in heden 

en verleden van (de medewerkers van) twee coöperaties 

worden verzameld. Samen met de uitingen van burgers, 

klanten en de media worden deze uitingen onderzocht: 

Welke woorden gebruiken mensen als ze over de coöperatie 

praten of schrijven? Door al deze uitingen te analyseren, 

hopen de onderzoekers patronen te vinden in de taal die 

mensen gebruiken als ze het hebben over deze succesvolle 

energiecoöperaties.

Nadat er een heel datapakket aan uitingen over een 

energiecoöperatie is verzameld, gaan de onderzoekers met 

vijf analisten aan de slag om deze uitingen onder de loep te 

nemen. Hierbij wordt gefocust op uitingen die gedaan zijn 

op piekmomenten: momenten waarop er heel veel 

gecommuniceerd werd over een coöperatie. Eerste 

indrukken worden opgeschreven, uitgewisseld en op die 

manier wordt getracht dominante patronen te ontdekken. 

Grunneger Power presenteert zich in haar taaluitingen 

bijvoorbeeld als collectief (“de energie is van ons”) en die 

boodschap zie je steeds terugkomen. Omdat de 

onderzoekers succesvolle cases analyseren kunnen zij 

patronen achterhalen die kunnen dienen als ‘best practice’ 

voor andere energiecoöperaties.

Resultaten
De eerste resultaten zijn nog niet bekend. De wens van de 

onderzoekers is om een training te ontwikkelen voor mensen 

die zich binnen een energiecoöperatie bezighouden met de 

communicatie. Deze communicatiemedewerkers kunnen 

dan aan de hand van de resultaten leren van de best 

practices, maar ook van de fouten die andere energie-

coöperaties hebben gemaakt. Daarbij staan vragen centraal 

als: welke tone-of-voice kun je het beste hanteren? Welke 

woorden slaan aan bij burgers en welke juist niet? 

Daarnaast willen de onderzoekers schetsen hoe er over het 

algemeen tegen energiecoöperaties aangekeken wordt.  

Dat willen zij doen op basis van de taaluitingen van burgers 

die zij hebben geanalyseerd. Op deze manier kunnen 

energiecoöperaties geholpen worden om de kans van slagen 

van hun coöperatie te vergroten middels communicatie. 

Naast de aanbevelingen van de onderzoekers over het 

inzetten van taal en terminologie, kijken zij in hun onderzoek 

ook naar de context van de markt. Wat gebeurt er allemaal 

op het gebied van energie en energiecoöperaties?  

De context en de tijd waarin je communiceert zijn namelijk 

bepalend voor de terminologie die je kiest, aldus de 

onderzoekers.

Concreet is het doel van het onderzoek om het volgende 

resultaat op te leveren: Een energiecommunicatie-instrument 

waarmee de hoog-betrokken burgers (de front runners), 

bestuurders en beleidsmakers bij overheid en marktpartijen 

op energietransitie-gebied effectiever kunnen opereren door:

• Zelfstandig een gespreksanalyse te kunnen maken;

• Te reflecteren op de eigen gespreksbijdrage en die van 

de ander;

• Gespreksinzichten leren te vertalen naar een succesvolle 

communicatiestrategie.

Meer informatie
Meer weten over lokale energietransities?  

Neem contact op met L. Terpstra van HanzeHogeschool 

via l.terpstra@pl.hanze.nl.
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In Amsterdam is ongeveer driekwart van de huiseigenaren 

verbonden aan een Vereniging van Eigenaren (VvE).  

In andere grote steden is dit ook een aanzienlijk deel.  

Maar de energietransitie in de gebouwde omgeving richt 

zich vaak niet op deze groep. Vaak worden maatregelen 

afgestemd op de huursector of op particuliere woning-

bezitters. Daarmee wordt dus een grote groep huiseigenaren 

niet bereikt. Wil je hele gebieden verduurzamen, dan moet er 

ook aandacht komen voor VvE’s.

Besluitvorming binnen een VvE verloopt heel anders dan bij 

huurders of particuliere eigenaren. In de huursector besluit 

een verhuurder, woningcorporatie of huurdersvereniging of 

er geïnvesteerd wordt in de verduurzaming van een flat of 

woonblok. Individuele huiseigenaren beslissen alleen over 

hun eigen woning. 

VvE’s hebben vaak eens per jaar een vergadering waarin dit 

soort besluiten genomen worden. Veel VvE’s die plannen 

hebben voor verduurzaming, lopen daarbij tegen issues aan. 

Zo zijn er soms tegengestelde interne belangen, is er een 

gebrek aan vakkennis of te weinig budget. En als er geen 

knoop wordt doorgehakt, duurt het een jaar voordat zich in 

de volgende vergadering een nieuwe kans voordoet. 

Bovendien is het door deze grote hoeveelheid drempels 

weinig aantrekkelijk voor commerciële en publieke partijen 

die met verduurzaming bezig zijn om zich op VvE’s te 

richten. Hierdoor wordt een groot verduurzamingspotentieel 

gemist. 

Het onderzoek
In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Welke 

VvE’s hebben de meeste potentie voor het zetten van 

stappen richting verduurzaming van hun vastgoed? En op 

welke manier kunnen zij hiertoe gestimuleerd worden? 

Eerst is er een overzicht gemaakt van welke stappen VvE’s 

nemen als zij hun vastgoed willen verduurzamen. Welke 

factoren spelen hierbij een stimulerende of belemmerende 

rol? Verschillende typen VvE’s zijn onderscheiden. Daarnaast 

is geïnventariseerd welke ondersteunende middelen ingezet 

kunnen worden om deze VvE’s te helpen bij de 

De duurzame VvE

project 08

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om  

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe VvE’s 

gestimuleerd kunnen worden om hun vastgoed te verduurzamen.

Thema:  
Burger komt in actie | Gebouwde 
omgeving

Centrale vraag
Welke (typen) VvE’s hebben de meeste potentie voor 

het zetten van stappen richting verduurzaming van hun 

vastgoed en op welke manier kunnen zij hiertoe 

gestimuleerd worden? 

Looptijd   Status
Oktober 2015 –    Vooronderzoek

April 2017    Interviews en kick-off 

Betrokken partijen  Projectnummer
TNO, LENS Energie  TESE115014 

Alliander, Hoom,   

VvE Metea   Subsidiebedrag 

Vb&t Allianties   € 158.800,-

       

Projectleider   Laatste update
Merel Ooms (TNO)  Maart 2016
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verduurzaming van hun vastgoed. Deze combinatie van 

kansen, belemmeringen, typen VvE’s en kansrijke middelen 

leidt tot een methode om te beoordelen wat de potentie van 

een VvE is om te verduurzamen. Er wordt literatuur-

onderzoek gedaan en er worden interactieve sessies met 

belanghebbenden gehouden. Grote VvE’s en andere 

consortiumpartners worden geïnterviewd. Zij leveren 

hiermee input vanuit de praktijk. 

Figuur 1: In appartementencomplexen met VvE’s verloopt de 

besluitvorming vaak langzaam

Resultaten
Het verwachtte resultaat van dit onderzoek is een methode 

die publieke en commerciële partijen die willen bijdragen aan 

verduurzaming, kunnen gebruiken in het benaderen van 

VvE’s. Zij kunnen het gebruiken om in te schatten of een VvE 

in potentie op korte termijn stappen kan zetten richting 

verduurzaming. Daarnaast geeft dit onderzoek inzicht in 

welke ondersteunende middelen ingezet kunnen worden  

om dit te stimuleren. Het doel van de methode is om de 

verduurzaming van vastgoed door VvE’s een zetje in de 

goede richting te geven, en partijen die hieraan willen 

werken hierbij te ondersteunen. 

Er wordt een communicatiestrategie ontworpen om de 

resultaten effectief te ontsluiten via verschillende kanalen  

en partners. Onderdeel van zo’n strategie kunnen een 

workshop met stakeholders, publicaties in praktijktijd-

schriften of nieuwsitems op partnerwebsites en in 

nieuwsbrieven zijn. Daarnaast worden de resultaten van  

dit onderzoek tussentijds aangescherpt door middel van 

interactieve sessies met consortiumpartners en andere 

experts. Zij kunnen de resultaten vertalen naar hun eigen 

praktijk en achterban. 

Praktische toepassing
Om ervoor te zorgen dat het onderzoek aansluit op de 

praktijk en de resultaten worden toegepast, wordt 

samengewerkt met verschillende partners. Zo levert LENS 

Energie praktijkkennis en leidt het praktijk georiënteerde 

onderzoeksdeel. Hoom (een initiatief van Alliander dat 

huiseigenaren helpt verduurzamen) en twee grote VvE-

beheerders (VvE Metea en Vb&t Allianties) brengen 

praktijkkennis en contacten in en dragen bij aan de toetsing 

en verspreiding van de resultaten.

Meer informatie
Meer weten over hoe VvE’s gestimuleerd kunnen worden om 

hun vastgoed te verduurzamen? Neem contact op met Merel 

Ooms van TNO via merel.ooms@tno.nl of 0611700521.
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Loyaliteitsprogramma’s zijn een gangbare manier om bij 

consumenten een grote variëteit aan producten en diensten 

aan te bieden. Van Albert Heijn en Gamma tot FNV en de 

NS: bijna alle grote bedrijven hebben een klanten- of 

ledenbindingssysteem met speciale aanbiedingen. Dit biedt 

in potentie een krachtig kanaal met een aanzienlijk bereik om 

ook energie-innovaties frequenter aan een grotere groep 

consumenten aan te bieden. 

HIER Klimaatbureau, initiatiefnemer van dit onderzoek, 

beschikt over een eigen website waar zij middels 

kortingsacties energiebesparende producten aanbieden. 

Producten als verwarmingsfolie, sloffen of leuke gadgets 

worden op een aansprekende manier onder de aandacht 

gebracht bij consumenten. Maar ook juist “saaiere” 

producten als een vloerverwarmingspomp of een ventilatie 

box doen het goed. Omdat dit succesvol blijkt, zijn zij op 

zoek naar manieren om het bereik van dergelijke acties te 

vergroten. Loyaliteitsprogramma’s bieden daar een mogelijke 

oplossing voor. Vrijwel elke Nederlander is immers lid van 

één of meerdere loyaliteitsprogramma’s. En veel organisaties 

hebben een MVO-beleid waarin duurzaamheid een 

belangrijke pijler is. 

Het onderzoek
In het onderzoek worden organisaties benaderd om te 

bekijken wat de kansen zijn om meer energiebesparende 

producten op te nemen in hun loyaliteitsprogramma’s.  

De Universiteit Leiden, partner in dit onderzoek, benadert 

organisaties die beschikken over een loyaliteitsprogramma. 

Op basis van gesprekken bekijken zij waar kansen en 

belemmeringen voor organisaties zitten om hun 

loyaliteitsprogramma’s al dan niet te willen verduurzamen. 

Deze kansen en belemmeringen leiden tot interventies.  

Als bijvoorbeeld blijkt dat organisaties denken dat 

consumenten niet zitten te wachten op energiebesparende 

producten, kunnen voorbeelden gegeven worden waaruit 

blijkt dat dit wel zo is. Dergelijke interventies worden getest 

bij verschillende organisaties. Op basis daarvan worden do’s 

en don’ts geformuleerd ten aanzien van het stimuleren van 

organisaties om binnen hun loyaliteitsprogramma’s meer 

klimaatvriendelijke en energiebesparende producten aan te 

bieden. 

Verduurzaming van loyaliteitsprogramma’s

project 09

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om kennis 

op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe organisaties  

binnen hun loyaliteitsprogramma’s meer klimaatvriendelijke en energiebesparende producten en diensten aan kunnen bieden.

Thema:
Burger komt in actie | Consumenten

Centrale vraag
Hoe kunnen loyaliteitsprogramma’s worden benut voor 

de implementatie van energie innovaties bij het brede 

publiek?

Looptijd   Status
Februari 2016 –    Voorbereiding

Februari 2018

Betrokken partijen  Projectnummer
HIER Klimaatbureau  TESE115007

Universiteit Leiden   

Projectleider
Eva van der Weiden (HIER Klimaatbureau)

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 277.140,-   Maart 2016
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Ook de consument wordt onder de loep genomen: hoe bied 

je energiebesparende producten op zo’n manier aan dat 

mensen deze daadwerkelijk willen kopen? En wat voor soort 

producten zijn het meest kansrijk? Dit helpt organisaties om 

loyaliteitsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten bij de 

behoeften van de consument. Dit wordt in kaart gebracht 

door middel van een kwantitatieve vragenlijst en real life 

praktijkonderzoek. Zo worden bijvoorbeeld twee varianten 

van een mailing getest, waarin hetzelfde energiebesparende 

product op verschillende manieren wordt aan geprijsd. 

Resultaten
Dit onderzoek levert op twee gebieden inzicht op. Enerzijds 

worden concrete aanbevelingen (do’s en don’ts) gegeven 

aan bedrijven en organisaties om binnen hun loyaliteits-

programma’s meer klimaatvriendelijke en energiebesparende 

producten en diensten aan te bieden. Anderzijds worden 

concrete aanbevelingen gegeven om consumenten meer 

gebruik te laten maken van deze aanbiedingen voor 

energiebesparende producten. 

 

Loyaliteitsprogramma’s van verschillende soorten organisaties

Praktische toepassing
De inzichten van het project worden breed en actief gedeeld, 

onder andere met bedrijven en organisaties met loyaliteits-

programma’s. Deze contacten worden tijdens het onderzoek 

al gelegd, doordat deze organisaties benaderd worden voor 

interviews. Na het onderzoek worden al deze organisaties 

nogmaals benaderd met het aanbod hulp te krijgen bij het 

verduurzamen van hun loyaliteitsprogramma’s. Ook is 

contact gelegd met een bedrijf dat advies geeft over het 

opzetten van loyaliteitsprogramma’s. Zij kunnen de 

aanbevelingen die uit dit onderzoek volgen verder 

verspreiden onder hun klanten. 

Naast de organisaties worden ook consumenten indirect 

bereikt met dit onderzoek. De grootte van de loyaliteits-

programma’s waar in het onderzoek mee gewerkt wordt 

varieert van duizenden tot een miljoen leden. Hiermee is het 

bereik onder de Nederlandse bevolking aanzienlijk. 

Meer informatie
Meer weten over het verduurzamen van loyaliteits-

programma’s? Neem contact op met Eva van der Weiden 

van HIER Klimaatbureau via eva@hier.nu.
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Veel duurzaamheidscampagnes waarin mensen worden 

aangespoord om energiezuiniger te leven, worden generiek 

ingestoken. De campagnes zijn vaak bedoeld om grote 

groepen mensen te bereiken. En daarmee slaan ze de plank 

vaak mis, zo luidt de observatie van de onderzoekers die dit 

onderzoeksproject leiden. Er moet dus een manier komen 

om mensen effectiever aan te spreken. 

In dit onderzoek wordt daarom gekeken naar hoe campagnes 

afgestemd kunnen worden op individuele burgers. Aansluiten 

bij het persoonlijke profiel van mensen vergroot namelijk de 

kans dat zij hun energiegebruik gaan verduurzamen. Dat is 

de hypothese die in dit onderzoek centraal staat. Daarbij 

wordt uitgegaan van twee reeds bewezen principes: de 

deugdenethiek en positive psychology. 

Bij het toepassen van de deugdenethiek gaan de 

onderzoekers er vanuit dat mensen hun zelfbeeld vormen 

aan de hand van deugden. Bijvoorbeeld: “ik ben iemand die 

zuinigheid belangrijk vindt” of “ik vind saamhorigheid 

belangrijk”. De veronderstelling is dat communicatie die 

aansluit bij deze deugden (zuinigheid en saamhorigheid) de 

kans vergroot dat men energiezuinig gedrag gaat vertonen. 

Dit draagt tevens bij aan een positief zelfbeeld, wat volgens 

de positive psychology bijdraagt aan de kans op 

gedragsverandering. 

Dit is echter nooit eerder onderzocht in relatie tot de 

energietransitie. Daarom wordt het model in dit onderzoek 

getoetst door met burgers te communiceren in hun rol van 

ondernemer, energieconsument en wijkbewoner. 

Het onderzoek
Om een gepersonaliseerde communicatiestrategie te kunnen 

maken, wordt eerst geïnventariseerd welke deugden mensen 

associëren met duurzaam gedrag. Na een literatuurstudie, 

wordt door middel van focusgroepen een deugdencatalogus 

samengesteld. 

Versnellen energietransitie met positieve en
gepersonaliseerde communicatie

project 10

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om kennis 

op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe je mensen door 

in te spelen op hun waarden en deugden op een zo effectief mogelijke manier kunt aanspreken op hun eigen energiegedrag. 

Thema:
Burger komt in actie | Consumenten

Centrale vraag
Vergroot communicatie die aansluit bij waarden en 

deugden van individuen de kans op duurzaam gedag?

Looptijd   Status
November 2015 –   Lopend

November 2017    Literatuuronderzoek

Betrokken partijen  Projectnummer
Tertium    TESE115020

Vrije Universiteit

Vandebron Energie  Projectleider
Greendeal Zeeheldenbuurt Michiel Hulshof

Rabobank Leiden-Katwijk (Tertium)

Amsterdam Energie Coöperatie

Alliander    

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 192.211,-   Maart 2016
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Op basis van deze deugdencatalogus wordt een zelftest 

ontwikkeld: een test die consumenten in kunnen vullen  

en waar een persoonlijk profiel uit komt rollen. Dit profiel 

beschrijft de deugden die voor die persoon belangrijk zijn  

in relatie tot de energietransitie. Dit is leuk voor de 

consument, maar vooral heel handig voor een partij die  

een personaliseerde communicatieboodschap wil sturen  

aan deze persoon. 

Resultaten
Veel organisaties die duurzaamheid willen stimuleren, vragen 

zich af hoe zij hun doelgroep hier het meest effectief voor 

kunnen benaderen. Denk bijvoorbeeld aan burgerinitiatieven, 

lokale energie coöperaties, banken die duurzaamheids-

leningen verstrekken en stichtingen. In dit onderzoek worden 

drie interventies onderzocht, die bij succes in de markt 

worden gezet:

• Zelftest: consumenten kunnen deze test invullen om 

achter hun individuele deugdenprofiel te komen.  

Deze test wordt online beschikbaar en kan ingezet 

worden door organisaties onder hun doelgroep.

• Training: stakeholders in de energietransitie krijgen 

inzicht in hoe een aanpak gebaseerd op deugden en een 

positief zelfbeeld kan bijdragen aan het verbeteren van 

de communicatiestrategie.

• Coachingstraject: met behulp van reflexieve monitoring 

worden organisaties ondersteund in de ontwikkeling en 

het testen van een effectieve strategie.

Praktische toepassing
In het onderzoek wordt samengewerkt met diverse 

consortiumpartners die bezig zijn met het stimuleren van 

duurzaam gedrag: een energieleverancier (Vandebron 

Energie), een bank (Rabobank), een lokale energie 

coöperatie (Amsterdam Energie Coöperatie) en een 

buurtproject (Greendeal Zeeheldenbuurt). Zij gaan in de 

praktijk testen of communicatieboodschappen waarin wordt 

ingespeeld op individuele deugden inderdaad effectiever 

zijn. 

Zo test Vandebron de gepersonaliseerde benadering door 

hun leden onder te verdelen in twee groepen die elk een 

andere mailing krijgen. Eén groep ontvangt eerst de zelftest 

en krijgt vervolgens persoonlijk toegesneden informatie 

toegestuurd. De andere groep ontvangt een generieke mail. 

Vervolgens wordt gekeken of er een verschil zit in de mate in 

actie die de twee groepen hebben ondernomen. 

De Rabobank test de gepersonaliseerde benadering 

specifiek in het MKB, door klanten uit deze groep de zelftest 

in te laten vullen en hier vervolgens op in te spelen in 

adviesgesprekken. 

Meer informatie
Meer weten over dit onderzoek?

Kijk op topsectorenergie.nl/maatschappelijk-verantwoord-

innoveren-energie/documenten of neem contact op met 

Michiel Hulshof (Tertium) via michiel@tertium.nl of  

+31 (0)649 351 778.
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In Eindhoven loopt een aantal trajecten waarbij 

woningbouwcorporaties met behulp van de zogenaamde 

Buurttransformator-aanpak renovatie en verduurzaming van 

buurten op participatieve wijze aanpakken. Deze aanpak 

gaat uit van de bewoners en stuurt op het gezamenlijk 

leerproces tussen alle deelnemers. De buurttransformator is 

door woningcorporatie Woonbedrijf verzonnen. Woonbedrijf 

zag de verduurzaming van eigen woningvoorraad (renovatie 

richting energieneutrale woningen) als één van hun grootste 

uitdagingen, omdat zij inzagen dat wanneer bewoners van 

sociale huurwoningen hun energierekening niet meer kunnen 

betalen, de corporatie een probleem heeft. Daarnaast kan 

een dergelijke interventie ook een bijdrage leveren bij het 

aanpakken van andere problemen in een buurt. Vanuit die 

gedachte heeft Woonbedrijf besloten om een innovatieve 

benadering op te zetten om huurders te betrekken bij de 

verduurzaming van eigen woning en de buurt. 

De doelstelling van het project is om inzicht te verkrijgen in 

de manieren waarop een transformatieve benadering op 

buurtniveau de bewoners van sociale huurwoningen actief 

kan betrekken waarbij ook renovatie- en een lokale 

duurzame energievoorziening aantrekkelijk worden als 

(gedeeltelijke) oplossingen voor door bewoners ervaren 

problemen.

Het onderzoek
In het onderzoek staan de behoeften en wensen van 

bewoners centraal. De onderzoekers van DuneWorks 

hebben het Environmental Justice raamwerk gebruikt om te 

kijken op welke manier mensen betrokken worden bij de 

verduurzaming van hun huis en buurt. Er is in eerste instantie 

gekeken naar de mensen: wat voor diversiteit aan mensen 

woont er in de buurt, wat voor behoeften hebben die 

mensen en op wat voor manier kun je mensen in staat 

stellen om te participeren. Hebben ze voldoende kennis en 

Buurttransformator

project 11

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om kennis op 

te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe een verandermoment, 

zoals renovatie, gebruikt kan worden om samen met bewoners te komen tot een duurzame verbetering van de buurt.

Thema: 
Buurtbenadering | Gebouwde omgeving

Centrale vraag
Hoe kan een verandermoment, zoals het voornemen 

van een renovatie of duurzame lokale opwek in een 

sociale woningenbuurt, gebruikt worden om de sociale 

interactie, het welzijn en de economische situatie in de 

buurt te verbeteren?

Looptijd   Status
September 2014 –   Afgerond

December 2015 

Betrokken partijen  Projectnummer
TU Eindhoven,    TESA113016

Woonbedrijf, Gemeente 

Eindhoven, DuneWorks, 

Brainport Development NV, 

IBuildGreen, Novesco,  

GPX, Ecovat en Endinet  

Projectleider
Sylvia Breukers (DuneWorks)

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 198.314,-   Maart 2016
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middelen; voelen ze zich uitgenodigd en zelfverzekerd 

genoeg om te participeren? Dit is onderzocht door bij 

mensen aan te bellen en korte gesprekjes aan te gaan.

Mede op basis van beter begrip van de buurt en de 

bewoners heeft Woonbedrijf besloten de oorspronkelijke 

strategie te wijzigen. Zo zag men af van het opzetten van een 

energiecoöperatie waarin bewoners de verantwoordelijkheid 

zouden krijgen voor het beheren van een zonnepark. 

Hiervoor bleek niet voldoende draagvlak en organisatiek racht 

aanwezig in de buurt. Daarnaast kregen bewoners 

keuzeopties m.b.t. de renovatie die verder gaan dan energie- 

en geldbesparing, zoals: comfort, veiligheid en betaalbaar-

heid. Daarnaast mogen bewoners nu zelf een tijdstip kiezen 

binnen de aankomende zeven jaar waarop de ingrepen plaats 

zullen vinden. Ook wordt er in het vervolg meer aandacht 

gegeven aan het toewijzen van vrijkomende woningen aan 

bewoners die passen bij het DNA van deze buurt. 

De onderzoekers van het project zijn mede door de 

uitkomsten van het bewonersonderzoek één stap 

teruggegaan naar de vragen: waarom willen mensen 

meedoen aan een traject gericht op de verduurzaming  

van hun buurt? En: wat is het doel van zo’n traject?  

Hoeveel ruimte bieden we mensen om ook hun eigen  

doelen te verwezenlijken? 

Bouwblokken voor een buurttransformatie

Resultaten
Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat het 

belangrijk is bewoners te erkennen in hun diversiteit.  

Korte gesprekjes in de wijk om bewoners te leren kennen is 

daarvoor een belangrijke tool. Hiermee krijg je een beeld 

over thema’s die spelen in de wijk, zoals groen, energie en 

recreatie. Door de korte gesprekjes wordt het duidelijk welke 

perspectieven er te vinden zijn. Op basis daarvan hebben de 

onderzoekers een segmentatie kunnen maken van hoe de 

buurt in elkaar steekt. Van daaruit zijn ze verder de historie in 

gedoken om de buurt beter te begrijpen. Dit is belangrijk om 

te realiseren waarom mensen wel of niet open staan voor 

energie-innovaties. 

Toekomstmuziek
Woonbedrijf is op basis van beter begrip van de bewoners 

concrete stappen aan het zetten voor de duurzame 

renovatieaanpak van woningen. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een keuzetool die bewoners laat kiezen tussen 

verschillende opties op gebied van energie, veiligheid en 

comfort. Bewoners krijgen met behulp van deze tool inzicht 

in wat de verschillende opties betekenen voor hun woning 

en hun woonlasten. Hiermee kunnen bewoners zelf hun 

grenzen van verduurzaming aangeven. Daarnaast worden op 

buurtniveau verder gesprekken gevoerd over verbetering van 

de publieke ruimtes, zodat dit na de renovatie kan worden 

opgepakt. In de toekomst zal deze aanpak ook in andere 

buurten worden toegepast. 

Meer informatie
Meer weten over de buurttransformator en de 

bewonersgerichte aanpak? Neem contact op met  

Sylvia Breukers van DuneWorks via  

sylvia.breukers@duneworks.nl.
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De behoefte aan lokale energieproductie neemt toe. 

Verschillende actoren op de energiemarkt willen lokaal 

initiatief stimuleren om energiebesparing en energie-

bewustzijn te vergroten. Een groot gedeelte van de 

buurtbewoners sluit zich echter nog niet aan bij een lokaal 

initiatief. Dit project geeft inzicht in de onderliggende 

factoren die betrokkenheid bij een lokaal initiatief en 

energiebesparing kunnen voorspellen en vergroten.  

Met ‘Buurkracht’ worden lokale initiatieven gestimuleerd  

en worden lokale duurzaamheidsinitiatieven in buurten 

geïnitieerd. 

Buurkracht helpt lokale initiatiefnemers om hun buurt in 

beweging te krijgen en samen te gaan werken aan 

energiebesparing. Initiatiefnemers krijgen daarvoor een 

buurtbegeleider die ondersteunt bij het benaderen van 

buurtbewoners en andere stakeholders zoals de 

gemeente. Buurkracht zorgt voor een energiescan van 

de buurt zodat de meest kansrijke maatregelen in beeld 

komen. Daarnaast krijgen alle buurtbewoners een 

slimme meter aangeboden en toegang tot een web-

platform voor inzicht in hun verbruik en dat van de 

buurt. Ook krijgen ze toegang tot een buurtpagina die 

informatie geeft over mogelijkheden om samen te 

werken aan het nemen van energiebesparende 

maatregelen. Het uitgangspunt is dat het 

Buurkrachttraject door de buurt zelf wordt gedragen en 

dat de buurtbegeleider daarbij een dienende en 

ondersteunende rol speelt.

De onderzoekers wilden graag weten wat redenen zijn voor 

mensen om al dan niet deel te nemen aan een lokaal initiatief 

op de energiemarkt en welke invloed dit heeft op hun 

uiteindelijke energiegedrag. Welke factoren voorspellen het 

succes en het falen van lokale initiatieven? Met welke 

interventies zorg je ervoor dat mensen aan dergelijke 

De kracht van de buurt

project 12

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om  

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag in hoeverre 

gestimuleerd lokaal initiatief een succesvolle methode is om energiebesparing te realiseren.

Thema: 
Buurtbenadering | Gebouwde omgeving

Centrale vraag
In welke mate kan het stimuleren van lokaal initiatief 

op de energiemarkt een succesvolle methode zijn 

om energiebesparing te realiseren?

Looptijd   Status
Februari 2015 –    Lopend

Juli 2017

Betrokken partijen  Projectnummer
Rijksuniversiteit Groningen, TESA114010

Hanzehogeschool Groningen,

Fudura B.V. (Enexis)

Projectleiders
Lise Jans en Linda Steg 

(Rijksuniversiteit Groningen)

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 340.938,-   Maart 2016
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initiatieven deelnemen? Gaan mensen door hun deelname 

aan een lokaal energie initiatief ook daadwerkelijk energie 

besparen? 

Het doel van het project is inzicht krijgen in de factoren 

 die het succes en de spreiding van lokaal initiatief op de 

energiemarkt kunnen voorspellen en vergroten, zodat 

buurtbewoners hun CO2-uitstoot reduceren door zelf meer 

duurzame energie te gaan produceren en gebruiken en door 

hun energieverbruik te verminderen. 

Het onderzoek
In een ‘levend laboratorium’ (Buurkracht) is onderzoek 

gedaan naar lokale initiatieven. Er is al veel onderzoek 

gedaan naar individuele waarden die bepalen of iemand al 

dan geen individueel energiebesparend gedrag vertoont. 

Maar over de invloed van sociale componenten en 

groepsnormen is nog heel weinig bekend, aldus de 

onderzoekers. Zij richten zich daarom naast individuele 

waarden en normen in relatie tot energiebesparing, op 

groepsnormen ten aanzien van energiebesparing.  

De proefpersonen in de ‘levende laboratoria’ zijn echte 

mensen in echte wijken. Van deze Buurkracht-projecten 

meten de onderzoekers hun energieverbruik met behulp van 

een slimme meter. Hierdoor kunnen ze niet alleen de intentie 

meten van mensen om energie te besparen, maar kunnen  

de onderzoekers ook hun daadwerkelijke gedrag meten. 

Verder worden vragenlijsten afgenomen bij de deelnemers. 

Daarmee wordt bepaald welke factoren een rol spelen bij het 

al dan niet bewust omgaan met energie. Deze metingen 

voeren de onderzoekers uit bij de start van een lokaal 

initiatief, wanneer deze een half jaar bezig is en weer een 

half jaar later.

Ditzelfde doen de onderzoekers ook voor mensen die juist 

níet deelnemen aan een lokaal initiatief. Zo kunnen ze zien 

wat het effect is van deelname aan een lokaal initiatief op  

het energiegedrag op de lange termijn. En ze kunnen 

achterhalen welke factoren voorspellen of mensen wel of 

niet aan een initiatief gaan deelnemen en blijven deelnemen. 

Tot slot vergelijken de onderzoekers Buurkrachtwijken met 

niet Buurkrachtwijken. Op deze manier wordt een behoorlijk 

compleet beeld gevormd van individueel- én groepsgedrag 

in lokale energie projecten.

Resultaten
Op dit moment is er onderzoek gedaan in 30 Buurkracht-

buurten. Hieruit is inzicht ontstaan in de korte-termijn 

effecten van bottom-up initiatieven op de energiemarkt  

op energiebesparing en energiebewustzijn en de factoren  

die voorspellen of iemand initiatief neemt, en betrokken  

wil zijn bij een bottom-up initiatief, en dit zal resulteren in 

interventies die het succes van bottom-up initiatief kunnen 

vergroten.

De voorlopige resultaten suggereren dat naast individuele 

normen groepsnormen zowel invloed hebben op iemands 

individuele energiegedrag, als op het energiegedrag dat men 

vertoont in groepen zoals lokale initiatieven. Voor mensen 

die deelnemen aan een lokaal initiatief geldt bovendien dat 

hoe sterker zij zich verbonden voelen aan dit initiatief, hoe 

groter de kans is dat zij vanuit dat initiatief ook 

energiebesparend gedrag gaan vertonen. 

Het onderzoek is nog in de startfase. Komende tijd gaan de 

onderzoekers het onderzoek uitbreiden naar extra buurten 

en een tweede meetmoment afnemen, zodat uitkomsten 

gegeneraliseerd kunnen worden. Ook zal worden gekeken of 

het stimuleren van lokaal initiatief van bovenaf, bijvoorbeeld 

door de overheid, succesvol is. Volgens de onderzoekers 

zijn we snel geneigd te denken dat burgers die zich 

verenigingen wel wat hulp kunnen gebruiken, maar wellicht 

blijkt dat burgers zonder top-down inmenging willen werken. 

Het antwoord hierop zal de komende tijd worden 

geformuleerd.

Meer informatie
Meer weten over het stimuleren van lokaal initiatief?  

Neem contact op met Lise Jans van de Rijksuniversiteit 

Groningen via l.jans@rug.nl.
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Terwijl de internationale politiek moeite heeft om 

klimaatproblemen aan te pakken, schieten lokale 

duurzaamheidsinitiatieven als paddenstoelen uit de grond. In 

plaats van initiatieven van overheden af te wachten, richten 

gemeenschappen zelf hun energieconsumptie en -productie 

op duurzame wijze in. Hierbij stuiten zij op het probleem van 

‘collectieve actie’: een lokale organisatie waarvan de hele 

gemeenschap profiteert, komt pas tot stand wanneer een 

kritieke massa hieraan bijdraagt. 

Ten eerste moeten de initiatiefnemers het voortouw nemen 

en middels succesvolle samenwerking een lokale organisatie 

opzetten. Ten tweede moet het initiatief zich verspreiden 

door de gemeenschap: gemeenschapsleden moeten actief 

lid worden van de organisatie en moeten meebeslissen en 

-investeren. Alhoewel er veel onderzoek is gedaan naar 

deelaspecten van dit proces, is over de randvoorwaarden 

waaronder een dergelijk energieneutraliteitsinitiatief 

succesvol ontplooid kan worden, nauwelijks iets bekend. 

Project EEN wil de energietransitie versnellen. Dit doet zij 

door inzicht te verschaffen in de manier waarop deze lokale 

initiatieven vorm krijgen. Maar ook in de praktijk door 

dorps- en buurtverenigingen te motiveren om een ambitie te 

formuleren: binnen tien jaar geheel energie-neutraal worden. 

Zo wil het project huishoudens en bedrijven in beweging 

krijgen.

Het onderzoek
In dit onderzoek worden dorpen en buurten begeleid en 

geadviseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een 

10-stappenplan dat ontworpen is door Samen Energie 

Neutraal (SEN).

Allereerst worden individuele en sociale kenmerken van 

gemeenschappen en gemeenschapsleden geïdentificeerd. 

Daarbij wordt gekeken of deze kenmerken de slaagkans om 

een gemeenschap energie-neutraal te maken vergroten of 

verkleinen. Aan de hand hiervan wordt een set 

ontwerpprincipes geleverd, waarmee lokale 

gemeenschappen zelf succesvol de overgang naar 

Project Eensgezind Energieneutraal (EEN)

project 13

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om kennis 

op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag welke kenmerken van 

gemeenschappen en gemeenschapsleden de kans op succesvolle verspreiding van energieneutraliteitsinitiatieven vergroten. 

Thema:
Buurtbenadering | Gebouwde omgeving

Centrale vraag
Welke kenmerken van gemeenschappen en gemeen-

schapsleden vergroten de kans op succesvolle 

verspreiding van energieneutraliteitsinitiatieven  

door de gemeenschap? 

Looptijd   Status
Januari 2016    Beginfase

Januari 2018

Betrokken partijen  Projectnummer
Rijksuniversiteit Groningen TESE115003 

Grunneger Power

Samen Energie Neutraal   Subsidiebedrag 

Dutch    € 246.930,-

Heijmans   

    Laatste update
Projectleider   Maart 2016

J. Dijkstra 

(Rijksuniversiteit Groningen)
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energieneutraliteit kunnen maken. De ontwerpprincipes 

zullen in het bijzonder ingaan op de twee cruciale 

uitdagingen op de weg naar energieneutraliteit: effectieve 

samenwerking in het team van initiatiefnemers en 

verspreiding van het initiatief binnen de grotere 

gemeenschap. 

Resultaten
Dit onderzoek levert wetenschappelijke kennis op over de 

impact van kenmerken van individuen en gemeenschapen, 

op de slagingskans van lokale energieneutraliteitsinitiatieven. 

Hierbij wordt de nadruk gelegd op de combinatie van 

individuele- en gemeenschapskenmerken als bronnen  

van collectieve actie. De onderzoeksresultaten worden 

gepubliceerd in internationale wetenschappelijke 

tijdschriften. 

Daarnaast wordt een flexibel protocol opgesteld met daarin 

ontwerpprincipes voor het begeleiden van gemeenschappen 

in hun streven naar energieneutraliteit. Deze protocollen 

moeten hanteerbaar zijn voor mensen die op lokaal niveau 

duurzame initiatieven willen ontplooien. 

Initiatiefnemers moeten het voortouw nemen en middels 

succesvolle samenwerking een lokale organisatie opzetten.

Ook wordt een bibliotheek van mogelijke besparings- en 

opwekkingsmaatregelen per type woning opgeleverd. 

Hiervoor worden gedurende het onderzoek verschillende 

Schone Energie Ontwerpen (SEO’s) ontwikkeld. Dit zijn 

wetenschappelijk verantwoorde studies naar de mogelijke 

maatregelen voor energiebesparing en energieopwekking, in 

de meest voorkomende woningtypen van een dorp of buurt. 

Praktische toepassing
Behalve de resultaten na afloop van het onderzoek, worden 

ook tijdens het onderzoek praktische resultaten behaald. 

Tenminste één buurt in de stad Groningen, negen dorpen in 

Noord-Nederland en één wijk met 4500 huurwoningen in de 

Gemeente Eindhoven, worden naar energieneutraliteit 

begeleid. Voor de gemeenschappen die deelnemen aan dit 

onderzoek, is dit direct van nut omdat het een infrastructuur 

en informatie oplevert bijvoorbeeld in de vorm van een 

startbijeenkomst. Daarnaast wordt er advies gegeven over te 

maken technische en organisatorische keuzes en zijn er 

tussentijdse onderzoeksuitkomsten waarmee het 

energieneutraliteitsinitiatief vormgegeven en bijgestuurd kan 

worden. 

Verder stelt de projectgroep van dit onderzoek de 

ontwerpprincipes en de wetenschappelijke artikelen 

beschikbaar voor iedereen. De bibliotheek wordt tegen 

geringe kosten beschikbaar gesteld aan lokale energie-

coöperaties. Hierdoor wordt de duurzame slagvaardigheid 

en effectiviteit van iedereen die zich als gemeenschap in  

wil zetten voor een duurzame toekomst vergroot. 

Meer informatie
Meer weten over de kans op succesvolle verspreiding van 

energieneutraliteitsinitiatieven door de gemeenschap? 

Neem contact op met de heer J. Dijkstra van de 

Rijksuniversiteit Groningen via j.dijkstra@rug.nl.
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In 2012 zijn in Nederland 14 projecten gestart met het  

doel om grootschalige energiebesparing in de bestaande 

woningbouw te realiseren: de Blok-voor-blok aanpak.  

Uit dit programma bleek dat woningeigenaren er gemiddeld 

anderhalf jaar over doen om één energiebesparende 

maatregel aan hun woning door te voeren. Dat is lang.  

En dat terwijl de ambities in het Energieakkoord hoog zijn en 

er op termijn gestreefd wordt naar wijken zonder aardgas. 

We moeten dus op zoek naar manieren om eigenaar-

bewoners te bewegen tot snellere en efficiëntere 

investeringen in de energieprestaties van hun woning.  

Een professionele buurtgerichte energiebesparingsaanpak 

lijkt de oplossing om de huidige conversie van 

energiebesparende middelen te verhogen. 

Naar aanleiding van de bevindingen uit het Blok-voor-Blok 

programma, zijn drie partijen verder gegaan met zo’n 

buurtgerichte aanpak. Onderscheidend ten opzichte van 

andere initiatieven, is dat deze partijen gebruik maken van 

een professioneel Customer Relation Management systeem 

(CRM-systeem). Dit stelt hen in staat om hun klanten (de 

eigenaar-bewoners) op langere termijn te monitoren en 

aanbiedingen op maat te doen. Zo krijgen zij terugkoppeling 

als mensen een energiebesparende maatregel nemen.  

Deze systemen blijken succesvol en worden daarom verder 

doorontwikkeld. In dit onderzoek wordt gekeken wat de do’s 

en don’ts zijn voor buurtgerichte CRM-systemen en hoe 

deze succesvolle aanpak uitgerold kan worden naar de rest 

van Nederland.

Het onderzoek
Er wordt eerst ingezoomd op hoe energiebesparing een rol 

speelt bij het onderhoud en de verbetering van woningen en 

hoe woningeigenaren daarbij begeleid willen worden. 

Hiervoor worden interviews afgenomen met eigenaar-

bewoners. Vervolgens worden de drie bestaande 

Doorontwikkeling en opschaling  
bewonersgerichte aanpak

project 14

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om  

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. In dit onderzoek worden bestaande aanpakken 

op basis van CRM-systemen om eigenaar-bewoners te bewegen tot investeringen in de energieprestaties van hun woning 

verder ontwikkeld. 

Thema:
Buurtbenadering | Gebouwde omgeving

Centrale vraag
Hoe kunnen bestaande aanpakken om eigenaar-

bewoners te bewegen tot investeringen in de 

energieprestaties van hun woning verbeterd worden?

Looptijd   Status
November 2015 –   Voorbereidende fase 

November 2017     met betrokken 

partijen

Betrokken partijen  Projectnummer
HIER Klimaatbureau  TESE115011

Wageningen Universiteit

KUUB, Hoom, Buurkracht Laatste update
    Maart 2016

Projectleiders 
Sible Schöne,    Subsidiebedrag 

Maud Vastbinder   € 406.775,-

(HIER Klimaatbureau) 
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buurtgerichte energiebesparingsaanpakken onder de loep 

genomen: Buurkracht, KUUB en Hoom. Buurkracht brengt 

inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te 

gaan met energiebesparing, vaak in samenwerking met 

gemeenten en lokale energie-initiatieven. Kuub ondersteunt 

gemeenten bij hun bewonersgerichte aanpak. HOOM 

verstrekt informatie en instrumenten aan bewoners zodat zij 

zelf een keuze kunnen maken voor energiebesparende 

maatregelen en werkt vaak samen met lokale energie-

initiatieven. Succesfactoren en verbeterpunten binnen deze 

projecten worden in kaart gebracht.

De drie partijen maken allen gebruik van een CRM-systeem 

waarbij ze bewoners langdurig volgen. We weten uit de 

praktijk dat buurtinitiatieven nu een te lage conversie hebben 

en dergelijke CRM-systemen nodig zijn om de conversie te 

verhogen. Zo wordt bijvoorbeeld gemonitord wanneer 

mensen een energiebesparende maatregel hebben genomen 

en wanneer het dus tijd wordt om hen te attenderen op een 

volgende maatregel. De aanpak van deze drie partijen 

verschilt wel onderling. In het onderzoek wordt daarom 

gekeken of er gemeenschappelijke succesfactoren te 

onderscheiden zijn, zodat een optimale aanpak kan worden 

ontwikkeld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de 

positionering van de afzender, het verdienmodel, de 

samenwerking met het bedrijfsleven en de inpassing van  

de CRM-systemen binnen een lokale aanpak. 

Resultaten
Op basis van de opgedane inzichten wordt samen met 

bewoners en stakeholders gezocht naar manieren om het 

gebruik van CRM-systemen bij de lokale bewonersgerichte 

aanpakken landelijk op te schalen en uit te breiden naar de 

lange termijn. Daar wordt een plan voor gemaakt. Het laten 

landen van deze resultaten in de praktijk is een continu 

proces. Zo is er binnen HIER opgewekt een kenniscluster 

opgericht waarin de koplopers van de lokale energie-

initiatieven deelnemen. Zij denken mee met het onderzoek 

en kunnen de resultaten direct toepassen. Om de kennis 

verder te verspreiden worden trainingen gegeven aan 

geïnteresseerde partijen. 

Praktische toepassing
Deze aanbevelingen zijn in de eerste plaats interessant voor 

de drie projecten die het onderwerp van deze studie zijn.  

Zij kunnen verbeteringen in hun aanpak direct doorvoeren. 

Zij hebben een groot bereik: Buurkracht is actief in zo’n  

500 buurten, Hoom werkt samen met ongeveer  

40 burgerinitiatieven en KUUB wordt geïntroduceerd in 50 

tot 100 gemeenten. Ook andere lokale energieinitiatieven 

hebben baat bij de CRM-systemen die in dit onderzoek 

worden geanalyseerd. Verder wordt nauw samengewerkt 

met de VNG en Bouwend Nederland. Zij denken actief mee 

in het onderzoek en vertalen de resultaten naar hun 

achterban. Tot slot worden gemeenten actief benaderd: ook 

zij zijn een partij die dit soort CRM-systemen kan gebruiken 

om energiebesparing bij woningeigenaren in hun eigen 

gemeente te monitoren en bevorderen. 

Meer informatie
Meer weten over de opschaling van bewonersgerichte 

energiebesparingsaanpakken? Neem contact op met  

Maud Vastbinder van HIER Klimaatbureau via maud@hier.nu.
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Het aantal duurzame, lokale energie-initiatieven – waarbij 

burgers, MKB-bedrijven en/of woningbouwcorporaties zelf 

energie (willen) besparen en/of produceren - stijgt sinds een 

aantal jaren in een snel tempo. Er is sprake van een 

‘energieke burgerbeweging’ die zich vaak bundelt in 

coöperaties. Hun maatschappelijke impact is aanzienlijk.  

Dit roept een belangrijk vraag op: hoe kan de beweging van 

duurzame, lokale energie-initiatieven de transitie naar een 

duurzame Nederlandse energiehuishouding versnellen? 

Om deze vraag te beantwoorden, focust het onderzoek  

zich op energiecoöperaties en de samenwerking tussen 

verschillende partijen in de energiebranche.  

Het voornaamste doel van het onderzoek is bijdragen aan 

een versnelling van de energietransitie in Nederland. 

Het onderzoek
De onderzoeksmethode bestaat uit een integrale multi-level 

aanpak, een multi-stakeholder approach met bottom-up als 

vertrekpunt en wisselwerking tussen theorie én praktijk. 

Praktisch betekent dat, dat er in een aantal werkpakketten 

gedurende veertien maanden vanuit verschillende niveaus 

en perspectieven gekeken wordt naar nieuwe 

samenwerkingsverbanden. 

Voor het onderzoek is met verschillende partijen 

samengewerkt, waaronder energiecoöperaties, leveranciers, 

netbeheerders en banken. Het ging daarbij niet alleen over 

de conflicterende belangen van deze organisaties, maar ook 

over de waarde die zij elkaar te bieden hebben. Dat is 

volgens de onderzoekers de sleutel tot succes: het gesprek 

tussen partijen waarin gezocht wordt naar een uitruil van 

waarden. Alleen dan kan een vruchtbare samenwerking op 

gang komen, aldus de onderzoekers. 

De energietransitie van onderaf

project 15

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om  

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe de 

beweging van duurzame, lokale energie-initiatieven de transitie naar een duurzame Nederlandse energiehuishouding kan 

versnellen.

Thema: 
KetenSamenwerking  | Gebouwde 
omgeving 

Centrale vraag
Hoe kan de beweging van duurzame, lokale energie-

initiatieven de transitie naar een duurzame Nederlandse 

energiehuishouding versnellen?

Looptijd   Status
Januari 2014 –    Afgerond

februari 2015 

Betrokken partijen  Projectnummer
TNO, VEC Noord Brabant, TESA113015 

Energie-Nederland, 

Netbeheer Nederland, Rabobank,

Essent, Eneco, Nuon, GDF Suez   

Projectleider
Marijn Rijken (TNO)

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 194.400,-   Maart 2016
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Resultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat energiecoöperaties tegen 

knelpunten aanlopen en individueel geen grotere bijdrage 

kunnen leveren aan de energietransitie. Ook andere partijen 

zoals energieleveranciers en ontwikkelaars van windmolens 

stuiten op barrières. Overheden op elk niveau vragen zich  

af welke rol ze moeten spelen in de geprivatiseerde 

energiemarkt. De oplossing moet gezocht worden in de 

samenwerking tussen burgers, overheid en het bedrijfsleven: 

samen vooraf de agenda en doelstellingen bepalen en deze 

samen vanuit de individuele kracht van betrokken partijen 

uitwerken en realiseren.

Energiecoöperaties bestaan vaak uit vrijwilligers en zijn over 

het algemeen niet groot. Hierdoor missen zij de draagkracht, 

de financiële middelen en de professionaliteit om zaken voor 

elkaar te krijgen. Door onderling samen te werken, of een 

samenwerking met bijvoorbeeld een energieleverancier aan 

te gaan, vergroten ze hun schaal en kunnen ze een 

leveringsvergunning en backoffice delen, gebruik maken  

van elkaars expertise en verder professionaliseren, aldus  

de onderzoekers. 

Energiemaatschappijen aan de andere kant, missen vaak de 

lokale verankering die coöperaties wel hebben en die nodig 

is voor het realiseren van decentrale duurzame opwek van 

energie. Coöperaties weten wat er speelt in een gemeen-

schap, hebben het vertrouwen en de goodwill van de 

inwoners en leggen gemakkelijker verbindingen met de 

gemeente en andere lokale duurzame initiatieven.  

Een samenwerking tussen deze twee partijen op basis  

van een eerlijk verdienmodel, kan daarom heel kansrijk  

zijn voor beide kanten. 

Netbeheerders hebben een groot belang bij inzicht in het 

energiegedrag van consumenten en lokale producenten  

en wat de impact daarvan op het net is, en participeren 

daarom graag in experimenten van energiecoöperaties. 

Netbeheerders, energieleveranciers en andere (nieuwe) 

partijen kunnen (binnen de wettelijke kaders hiervoor) in  

de toekomst een rol spelen in het verbinden van lokale 

zelfvoorzienende initiatieven en het orkestreren van 

flexibiliteit van vraag en aanbod van energie.

Praktische toepassing
Het onderzoeksrapport biedt veel interessante oplossings-

richtingen voor alle betrokken partijen. Om ervoor te zorgen 

dat de partijen elkaar ook weten te vinden, hebben de 

onderzoekers een Serious Game ontwikkeld: een spel 

waarbij verschillende partijen moeten samenwerken met als 

doel om gemeente ‘X’ klimaatneutraal te krijgen. Het is een 

strategisch rollenspel, waarbij elke deelnemer een 

stakeholder met zijn eigen belangen en handelingsp-

erspectief vertegenwoordigt. Zo ervaart men dat het 

belangrijk is om te weten wie de stakeholders zijn, wat hun 

belangen zijn én dat het helpt om open te zijn over je 

belangen en de gezamenlijkheid hierin te zoeken. TNO 

verspreidt in samenwerking met HIER Opgewekt het spel 

onder lokale initiatieven en hoopt zo ten minste 

100 gemeenten te bereiken. 

Serious Game

Meer informatie
Meer weten over energiecoöperaties en 

samenwerkingsmogelijkheden? 

Kijk op: www.tno.nl/energietransitievanonderaf 

of neem contact op met Marijn Rijken van TNO via 

marijn.rijken@tno.nl.
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De warmtepomp is één van de meest veelbelovende 

duurzame technieken die de huidige HR-ketel kan 

vervangen. Voor een warmtepomp geldt: hoe beter een 

woning geïsoleerd is, hoe hoger de besparing door de 

warmtepomp wordt. De technologie kan een bijdrage 

leveren aan zowel de duurzame energie als 

energiebesparingsdoelstelling van het Energieakkoord. 

In dit onderzoek focussen de onderzoekers op twee soorten 

warmtepompen: de hybride en de elektrische warmtepomp, 

waarbij de eerste naast een HR-ketel wordt geplaatst en de 

tweede deze vervangt. Van beide typen brengen de 

onderzoekers het innovatiesysteem in kaart. Daaronder valt 

o.a. wet- en regelgeving, de installatie, aanpassingen die in 

het huis gedaan moeten worden, installateurs en gebruikers. 

Hiermee wordt inzicht gekregen in factoren die de 

implementatie van warmtepompen vertragen. Het onderzoek 

heeft als doel inzicht te geven in de factoren die de diffusie 

van warmtepompen in de bestaande bouw vertragen en het 

geven van advies over concrete strategische interventies om 

de diffusie van warmtepompen in de Nederlandse 

woningmarkt te versnellen. 

Het onderzoek
Bij het in kaart brengen van het systeem rondom de 

warmtepompen is gebruik gemaakt van de Technologische 

Innovatie Systeemanalyse (TIS). Dit instrument is 

grotendeels ontwikkeld door de Innovatiegroep van het 

Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de 

Universiteit Utrecht. De methode is geschikt om de 

ontwikkeling van een technologisch innovatiesysteem, in dit 

geval rond de warmtepomp, te monitoren. Daarmee kan 

beschreven worden hoe snel, succesvol en in welke richting 

een technologie en het systeem rondom die technologie zich 

ontwikkelt. 

Het onderzoek bestaat uit vier werkpakketten:

• Analyse van het innovatiesysteem van de warmtepomp 

in de bestaande bouw.

• Back-casten om kwantitatief inzicht te krijgen in welke 

structuuraanpassingen noodzakelijk zijn om voor 2020 

Meters maken in de bestaande bouw

project 16

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om  

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag welke 

systeemveranderingen noodzakelijk zijn om 300 duizend warmtepompen in de bestaande bouw in 2020 gerealiseerd te krijgen.

Thema: 
KetenSamenwerking | Gebouwde 
omgeving

Centrale vraag
Welke systeemveranderingen zijn noodzakelijk om  

300 duizend warmtepompen in de bestaande bouw 

in 2020 gerealiseerd te krijgen?

Looptijd   Status
September 2014 –   Afgerond

November 2015 

Betrokken partijen  Projectnummer
Universiteit Utrecht, Dutch  TESA113002 

Heat Pump Association, 

Business Development Holland   

Projectleiders
Alco Kieft, Robert Harmsen (Universiteit Utrecht)

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 29.990,-   Maart 2016
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300 duizend extra warmtepompen gerealiseerd te krijgen 

in de bestaande bouw.

• Het beantwoorden van de vraag welke 

systeemproblemen de noodzakelijke 

structuurveranderingen tegenhouden of remmen.

• Het verspreiden van de ontwikkelde kennis. 

Resultaten
Eén van de uitkomsten van het onderzoek is dat het 

innovatiesysteem rond warmtepomptoepassing in de 

traditionele renovatieketen zich in een ver stadium van 

ontwikkeling bevindt, maar een trage systeemverandering 

laat zien. Het innovatiesysteem rond de warmtepomp in Nul 

op de Meter (NOM) woningen kent een veel sterker 

momentum, maar bevindt zich in een eerder stadium van 

ontwikkeling. De doelstelling van 300 duizend extra 

warmtepompen in 2020 kan alleen gehaald worden als deze 

succesvol wordt toegepast binnen zowel de traditionele 

renovatieketen als binnen NOM-woningen vanuit de 

Stroomversnelling convenanten. Voor beide 

innovatiesystemen worden aanbevelingen gedaan.

Het is belangrijk dat iedereen die binnen deze sector werkt 

zich bewust is van het systeem waarin zij functioneren. 

Bijvoorbeeld, niet alleen het feit dat een woningeigenaar 

graag energie wil besparen, maar ook het feit of een woning 

wel geschikt is voor een bepaald type warmtepomp, speelt 

een belangrijke rol. 

Installateurs zijn een belangrijke actor in het proces: als zij 

de warmtepomp niet als optie op tafel leggen, belemmert dit 

de diffusie van de warmtepomp significant. Maar ook 

bijvoorbeeld het beleid van een gemeente of andere 

overheidsinstelling. Alle aspecten binnen het systeem 

hangen met elkaar samen. 

Naast het systeemdenken is het belangrijk dat partijen zich 

bewust zijn van de reeds bestaande activiteiten van andere 

partijen voordat nieuwe initiatieven worden gestart. De 

onderzoekers bevelen aan de samenwerking op te zoeken in 

plaats van het wiel opnieuw uit te vinden. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor gemeenten waar een wildgroei van 

activiteiten rond duurzame renovatie lijkt te ontstaan. 

Meer informatie
Meer weten over warmtepompen in de bestaande bouw? 

Neem contact op met Robert Harmsen en Alco Kieft van de 

Universiteit Utrecht via r.harmsen@uu.nl en a.c.kieft@uu.nl.
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Energienetwerken leveren een belangrijke bijdrage aan 

energie-efficiëncy. Het organiseren hiervan vraagt om 

interdisciplinaire samenwerking met regionale partners, 

soms vanuit een volledig andere waardeketen. Er is behoefte 

aan kennis over succesfactoren voor het aanhaken van deze 

actoren en proceskennis over de ontwikkeling van draagvlak 

parallel aan het technologisch economisch concept.

Dit onderzoek richt zich daarom op de samenwerking  

tussen verschillende regionale partijen die bijvoorbeeld 

warmteoverschot willen koppelen aan warmtevraag middels 

warmtenetten. De restwarmte die dan de ene partij over 

heeft, kan gebruikt worden door een andere partij. Zo kan 

een fabriek een warmteoverschot hebben, die door een 

woonwijk in diezelfde regio gebruikt kan worden om de 

huizen te verwarmen. 

 

Samenwerking tussen regionale partijen.

Op dit moment bestaan er veel barrières voor een dergelijke 

samenwerking. Het doel van het project is daarom om 

succesvolle deelname en realisatie van regionale 

energienetwerken te bevorderen. Dit door middel van  

het onderzoek naar de integrale businessmodellen en 

succesfactoren voor vier specifieke regionale 

energienetwerken. De succesfactoren worden in  

drie categorieën ingedeeld:

• samenwerkings- en besluitvormingsprocessen en 

competenties,

• bedrijfsmatige factoren en

• technologische factoren.

Succesfactoren voor Implementatie van  
Regionale Energie Netwerken (SIRENE)

project 17

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om kennis 

op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe deelname aan, 

participatie bij en realisatie van regionale energienetwerken kan worden verhoogd.

Thema:  
KetenSamenwerking | Energie & Industrie

Centrale vraag
Hoe kan de deelname aan, participatie in en realisatie 

van regionale energienetwerken worden verhoogd?

Looptijd   Status
September 2014 –   Lopend

September 2016

Betrokken partijen  Projectnummer
Stichting TKI-ISPT, KWA   TESA114001 

Bedrijfsadviseurs BV, 

Wageningen Universiteit  

Projectleider
Frans van den Akker (ISPT)

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 136.012,-   Maart 2016
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Het onderzoek
Op verschillende manieren wordt informatie verzameld 

voor het onderzoek. Er is een literatuurstudie gedaan en er is 

gekeken naar talloze regionale energienetwerken. Daarbij is 

gekeken naar de principes die binnen deze netwerken door 

de deelnemers als belangrijk voor een succesvolle 

samenwerking worden gezien. Er zijn initiatieven 

geselecteerd van regionale energienetwerken die 

exemplarisch en tegelijkertijd divers genoeg zijn om te 

worden uitgewerkt om te komen tot een overzicht van de 

principes. Om deze principes te kunnen implementeren is 

een lijst van interventies en tools opgesteld die in het 

vervolgtraject hun waarde moeten bewijzen. Een van de 

bronnen is de MultiStakeholder Partnerships gids uitgegeven 

door universiteit Wageningen. Hiernaast is ook 

onderwijsmateriaal ontwikkeld dat deze principes via 

exemplarische voorbeelden toelicht.

De eerste test voor de principelijst en interventies vindt 

plaats in een aantal workshops met experts uit 

energienetwerken.

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan cultuurverschillen 

tussen partijen. Bijvoorbeeld naar de samenwerking tussen 

overheidspartij en een MKB waar het tempo van 

ontwikkelingen en besluitvorming volstrekt verschillend zijn. 

Partijen spreken soms een volledig andere taal, die lastig te 

overbruggen is. De onderzoekers proberen vooraf duidelijk 

te krijgen welke barrières het meest voorkomen en welke 

thema’s op welk moment aandacht moeten krijgen, zodat 

toekomstige samenwerkingsprocessen worden versneld. 

Resultaten
Het doel is om deze kennis over te brengen naar partijen die 

nu of in de toekomst een warmte-, koude of ander 

energienet willen realiseren. Die kunnen hun project soepeler 

laten verlopen met de inzichten uit dit onderzoek. 

Meer informatie
Meer weten over samenwerkingsprincipes voor regionale 

energienetwerken? Of geïnteresseerd in de Multi Stakeholder 

Partners guide? Neem contact op met Frans van den Akker 

(ISPT) via frans.vandenakker@ispt.eu.
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Het project ‘green by choice, green by design’ is een 

onderzoek naar de mogelijkheden voor sociale innovatie 

binnen het inkoop- en ontwikkelproces van proces-

technologische apparatuur met als doel energiebesparingen 

van 30-50% te realiseren. 

Het project zoekt naar een antwoord op de vraag waarom 

energiebesparing niet wordt gerealiseerd als techniek wel 

voorhanden is en er ook geen economische barrières zijn. 

Het doel is om te achterhalen hoe energie-efficiëntie een 

belangrijkere rol kan gaan spelen bij inkoop- en ontwerp-

beslissingen. De keuze voor energiezuinige technologie is 

namelijk niet vanzelfsprekend: duurzaamheid is vaak slechts 

één van de beslissingsparameters van managers.

Het onderzoek
Het gaat hier om een nieuwe methodiek van besluitvorming, 

inkoop en samenwerking over de keten heen, als antwoord 

op de roep naar versnelling van energiebesparing en het 

bevorderen van duurzame technologische innovaties. Via 

een case-based-learning principe wordt in de start van het 

project onderzocht waarom in recente cases wel of niet voor 

(bestaande) energie-efficiënte technologie gekozen is bij de 

selectie van nieuwe apparatuur. 

De onderzoekers hebben in de eerste plaats een aantal 

cases geïdentificeerd van bedrijven die bezig zijn met het 

implementeren van nieuwe procestechnologieën. Daarbij 

staan de vragen centraal: Hoe ziet dit proces eruit? En hoe 

duurzaam is de procestechnologie die zij uiteindelijk 

aanschaffen? Hiervoor hebben de onderzoekers interviews 

afgenomen. 

In het onderzoek wordt ook gefocust op het groepsgedrag 

van mensen in besluitvormingsprocessen. Er is gekeken 

naar het gedrag van mensen in teams en welke 

belemmeringen en drijfveren van invloed zijn op een 

Green by choice, green by design

project 18

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen: STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om 

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de mogelijkheden van 

sociale innovatie binnen het inkoop- en ontwikkelproces van procestechnologische apparatuur.

Thema:
Besluitvorming industriële kopers | 
Energie & Industrie 

Centrale vragen
Welke besparing had gerealiseerd kunnen worden (of is 

gerealiseerd) binnen het inkoop- en ontwikkelproces 

van procestechnologische apparatuur? Wat is de 

oorzaak dat die besparing niet is gerealiseerd? Welke 

methodiek kan bijdragen om die besparing wel te 

realiseren?

Looptijd   Status
September 2014 -   Lopend

Augustus 2016

Betrokken partijen  Projectnummer
Stichting TKI-ISPT,  TESA113001

Energieonderzoek Centrum 

Nederland, Universiteit Tilburg,

KWA Bedrijfsadviseurs BV  

Projectleider
Frans van den Akker (Stichting TKI-ISPT)

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 196.580,-   Maart 2016
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duurzame keuze. Vooral de sociale innovatiekant speelt 

hierbij een rol: Hoe moeilijk is het om als team af te wijken 

van een eenmaal in geslagen keuzerichting? Hoeveel 

innovatierisico wil een team nemen?

Tot slot worden in het onderzoek de leveranciers van 

duurzame procestechnologieën onder de loep genomen. 

Met klankbordgroepen is gediscussieerd over kansen en 

barrières in het inkoopproces. De keuze voor een duurzame 

procestechnologie strand namelijk vaak al bij de 

leveranciers. Volgens de onderzoekers is er een soort 

zelfcensuur gaande waar technologieleveranciers zich aan 

lijken te houden. Als zij een duurzame procestechnologie al 

als één van de oplossingen noemen, kan deze snel van het 

toneel verdwijnen als er met de klant over bestaande 

oplossingen gemakkelijker en sneller een overeenkomst te 

maken lijkt, aldus de onderzoekers. 

Tussentijdse resultaten
Uit de eerste resultaten is gebleken dat er niet zoiets als een 

‘golden bullet’ bestaat. Een gegeven dat al langer bekend is, 

maar zeker niet onbelangrijk is, is dat de aanschaf van 

nieuwe procestechnologieën maar ééns in de 20 tot 25 jaar 

voorkomt. Alleen dán heb je dus de kans om je fabriek te 

verduurzamen. Daarnaast hebben de onderzoekers 

geconcludeerd dat in de huidige inkoopprocessen vooral 

technische en economische factoren een rol spelen bij de 

keuze voor een nieuwe procestechnologie. Duurzaamheid is 

vaak nauwelijks tot niet van invloed op deze beslissing, 

bleek uit het onderzoek. Om de aansturing van de 

inkoopteams en de communicatie tussen leveranciers en 

afnemers te ondersteunen werkt het project aan een 

laagdrempelig instrument dat zowel initiatie van het 

inkoopproces, bij de analyse van voorgang als bij evaluatie 

van het inkoopproces gebruikt kan worden. 

Meer informatie
Meer informatie is te vinden in de publicaties die het project 

hierover heeft opgesteld of neem contact op met Frans van 

den Akker van ISPT via frans.vandenakker@ispt.eu. 

mailto:frans.vandenakker%40ispt.eu?subject=
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Op bedrijventerreinen kan veel energiewinst worden 

behaald, maar het blijkt moeilijk om deze potentie te 

verwezenlijken. Door de diversiteit in bedrijven en lage 

prioriteit van energie staan investeringen voor ondernemers 

niet in verhouding tot de opbrengsten. Voor initiatiefnemers 

zijn rendabele organisatiemodellen nodig, met participatie-

strategieën en producten die ondernemers handelings-

perspectieven bieden. Er ligt een groot samenwerkings-

potentieel voor het MKB op bedrijventerreinen.  

De bedrijven en onderzoekers hebben daarom diensten en 

organisatiemodellen ontwikkeld die het mogelijk maken 

ondernemers te ondersteunen bij het nemen van duurzame 

energiemaatregelen.

Het doel van het project is de drijfveren van MKB-

ondernemingen op bedrijventerreinen te koppelen aan  

een energieproducten- en energiedienstenaanbod dat 

energiebesparing op bedrijventerreinen met een gezonde 

businesscase mogelijk maakt. Dit moet samen leiden tot 

betere benutting van het energiebesparings- en 

opwekpotentieel op bedrijventerreinen.

Het onderzoek
In dit project hebben TNO en IVAM samen met drie 

bedrijventerreinenorganisaties en Cofely onderzocht welke 

strategieën het meest geschikt zijn om MKB-ondernemingen 

te motiveren tot het nemen van energiemaatregelen op 

bedrijventerreinen. Deze strategieën bevatten een overzicht 

van energieproducten, -diensten en organisatiemodellen met 

een gezonde business case, die het besparings- en 

opwekkingspotentieel op bedrijventerreinen helpen te 

benutten. 

De onderzoekers hebben zich gericht op parkmanagement-

organisaties van bedrijventerreinen: wat kunnen zij doen om 

de investering in duurzame innovaties voor MKB bedrijven te 

Energiemaatregelen op bedrijventerreinen

project 19

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om  

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag met welke 

organisatiemodellen, energieproducten en –diensten succesvolle energiemaatregelen gerealiseerd kunnen worden op 

verschillende bedrijventerreinen in Nederland.

Thema:
Besluitvorming industriële kopers | 
Energie & Industrie

Centrale vraag
Met welke organisatiemodellen, energieproducten en 

–diensten kan een initiatie nemende organisatie op 

verschillende bedrijventerreinen in Nederland met 

verschillende MKB-ondernemingen succesvolle 

energiemaatregelen realiseren?

Looptijd   Status
oktober 2014 –    Lopend

september 2016

Betrokken partijen  Projectnummer
TNO, IVAM, Cofely-GDF  TESA114007 

Suez, Markus Makelaardij, 

Energie Coöperatie West

Friesland, Klapwijk 

Parkmanagement  

Projectleider
Guus Mulder (TNO)

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 156.626,-   Maart 2016
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vergemakkelijken? Om de parkmanagementorganisaties 

hierbij te helpen, hebben de onderzoekers de MKB bedrijven 

op bedrijventerreinen in kaart gebracht. Ze hebben gekeken 

in welke segmenten deze doelgroep te verdelen is, en aan 

wat voor energiebesparende producten zij behoefte hebben 

en hoe zij het beste kunnen worden benaderd.

TNO en IVAM hebben de ervaring uit de praktijk aangevuld 

met wetenschappelijke inzichten. De strategieën en 

modellen die zijn ontstaan worden in pilots van de 

consortiumpartners in de praktijk getest. De leerervaringen 

uit die pilots worden vervolgens verwerkt en hebben tot een 

keuzemodel geleid voor initiatief nemende organisaties, om 

de – bij de situatie passende –ondernemerssegmenten, 

energieproducten & –diensten en organisatiemodellen te 

kiezen.

Tussentijdse resultaten
Uit het onderzoek zijn vier typen ‘persona’s’ geïdentificeerd, 

die representatief zijn voor de doelgroep (parkmanagement-

organisaties). Een persona is een type persoon, met 

kenmerken die representatief zijn voor een gedeelte van de 

totale doelgroep. Deze persona’s hebben de onderzoekers 

namen en persoonskenmerken meegegeven.  

De onderscheiden persona’s zijn:

• José, een intrinsiek gemotiveerd persoon wat betreft 

duurzaamheid. Zij is ondernemer en probeert binnen de 

eigen organisatie alles zo duurzaam mogelijk te doen. 

• Vera, zij is meer berekenend. Zij wil wel investeren in 

duurzame innovaties, maar vooral als dit rendement 

oplevert. Factoren als geld, besparingspotentieel en 

imago moeten voor haar in balans zijn, wil zij kiezen  

voor een duurzame oplossing.

• Hans, hij is een echte samenwerker. Hij wil vooral graag 

meewerken aan het implementeren van duurzame 

innovaties, als de rest van het bedrijventerrein dit ook 

doet. Hij haakt graag aan bij initiatieven die ontstaan. 

• Daan, hij is een rasondernemer die gaat voor de grote 

plannen. Hij wil risico nemen, geld verdienen en hij is 

gek op innovatie. 

De onderzoekers zijn nu in een fase van het onderzoek 

waarbij verder wordt ingezoomd op hoe je deze persona’s 

het beste kunt aanspreken op hun duurzaamheidsgedrag. 

Bij José zal dat bijvoorbeeld zijn door een bijdrage aan een 

beter milieu te benadrukken, terwijl Vera eerder overtuigd zal 

worden door financiële argumenten. Hans zal je aantreffen 

op een bijeenkomst voor het gehele bedrijventerrein, terwijl 

drukbezette Daan misschien liever een informerende mail 

ontvangt, aldus de onderzoekers.

Toekomstmuziek
De onderzoekers willen in een volgende fase een 

snelstartgids maken met daarin strategische ‘best 

practices’. Deze snelstartgids geeft parkmanagement-

organisaties handvatten om collectieve energieprojecten  

op hun bedrijventerreinen te beginnen. Bijvoorbeeld hoe  

zij een geschikte samenwerkingspartner kunnen vinden, 

installateurs of producenten kunnen contracteren en tools 

om in een vroeg stadium uit te rekenen of de businesscase 

voor iedereen uit kan. Ook beschrijven ze hoe zij vervolgens 

de doelgroep op het bedrijventerrein het beste kunnen 

bereiken. Op welke persona’s moeten zij zich richten, met 

welke boodschap, via welke kanalen en met welke 

energieproducten of – aanbiedingen?

Meer informatie
Meer weten over organisatiemodellen, energieproducten en 

energiediensten op bedrijventerreinen? Neem contact op 

met Guus Mulder van TNO via guus.mulder@tno.nl.



45

In Nederland wordt biomassa als een belangrijke duurzame 

energiebron beschouwd. Mede om die reden wordt met 

name in plattelandsregio’s in Nederland met veel groen 

(potentiële biomassa), bio-energie gezien als een 

waardevolle duurzame energiebron. Dit project wil de 

slaagkans vergroten van innovatieve bio-energieprojecten en 

andere duurzame energieprojecten door het ontwikkelen van 

betere waarderings- en marktmodellen en bijbehorende 

strategieën voor de deelnemers van het Bio-energie cluster 

Oost-Nederland. 

Partijen in Oost Nederland ondervinden steeds meer 

maatschappelijke weerstand bij het realiseren van hun 

bio-energie plannen en projecten. Dit leidt onder meer tot 

lange voorbereidingstrajecten en hoge kosten voor 

projectontwikkelaars. In dit project worden de oorzaken van 

de weerstand onderzocht en worden alternatieve waarden 

en marktmodellen ontwikkeld en getoetst om de weerstand 

te verminderen en daarmee de bio-energietransitie te 

versnellen.

Het project is geïnitieerd door bedrijven georganiseerd in 

BEON en er staan drie bio-energiethema’s centraal in het 

project (vergisting, verbranding en pyrolyse). Bedrijven zijn 

bij één van deze technieken betrokken. Het project heeft tot 

doel de slaagkans van innovatieve bio-energieprojecten en 

andere duurzame energieprojecten te vergroten door het 

ontwikkelen van betere waarderings- en marktmodellen.

Het onderzoek
In het project wordt de probleemstelling stapsgewijs 

beantwoord. Het doel van het onderzoek is om als bedrijf 

nieuwe omgangsvormen (transacties) met de 

maatschappelijke omgeving te ontwikkelen en te testen, 

Bio-energie in Overijssel: 
Handelen in een veranderende omgeving

project 20

MVI-Energie

In het kader van het Innovatieprogramma MVI-Energie (voorheen STEM) zijn sinds 2013 twintig onderzoeken gestart om  

kennis op te doen over maatschappelijke vraagstukken in de energie-transitie. Dit onderzoek gaat in op de vraag waarom  

de toepassing van bio-energie in Overijssel stagneert en hoe die stagnatie kan worden verminderd.

Thema:  
Meervoudige waardemodellen | 
Biobased economy

Centrale vraag
Waarom stagneert de toepassing van bio-energie in 

Overijssel en hoe kan de stagnatie worden verminderd?

Looptijd   Status
Januari 2015 –    Lopend

December 2016

Betrokken partijen  Projectnummer
Universiteit Twente,   TESA114009

BEON, BTG, CCS, Byosis, 

HoSt, Projecten LTO Noord, 

Stimuland, Turbo, Jalo

Pellets, Cogas  

Projectleider
Maarten Arentsen (Universiteit Twente)

Subsidiebedrag   Laatste update
€ 88.100,-   Maart 2016
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waardoor bio-energie innovaties sneller en effectiever 

kunnen worden gerealiseerd.

De activiteiten van het onderzoek zijn onderverdeeld in drie 

fasen:

• -analysefase waarin partijen achtergronden van de 

weerstand onderzoeken; 

• een ontwerpfase waarin alternatieve waarden en 

marktmodellen en bijbehorende bedrijfsstrategieën 

worden ontwikkeld, en 

• een toetsingsfase, waarin deze modellen en strategieën 

door middel van simulatie en panel worden getoetst.

Tenslotte is er een kennisverspreidingsfase om de 

projectresultaten te verspreiden. 

De pyrolyse installatie die door BTG en andere BEON-

deelnemers wordt gebouwd.

Tussentijdse resultaten
Op dit moment loopt het project nog. Uit het 

wetenschappelijke literatuuronderzoek zijn wel twee 

bevindingen te noemen. 

• Op politiek maatschappelijk niveau wordt bio-energie 

beschouwd als een belangrijke hernieuwbare 

energiebron. 

• Maar op lokaal en individueel niveau is er veel weerstand 

tegen bepaalde vormen van bio-energie.

Daarnaast is een bevinding dat deze weerstand zich niet 

beperkt tot bio-energie, maar dat ook andere innovatieve 

technologieën weerstanden ondervinden.

De onderzoekers zijn momenteel bezig om onderbouwde en 

(experimenteel) geteste arrangementen en businessmodellen 

te ontwikkelen om bio-energieprojecten sneller en effectiever 

te realiseren. 

Verwachte resultaten
Het te verwachten resultaat van het project bestaat uit drie 

wetenschappelijk gefundeerde en empirisch onderbouwde 

ketenspecifieke meervoudige waarde-modellen voor 

realisatie van bio-energieprojecten. De projectresultaten 

zullen daarnaast bruikbaar zijn voor realisatie van andere 

duurzame energieprojecten.

Meer informatie
Meer weten: neem contact op met Maarten Arentsen van 

Universiteit Twente via m.j.arentsen@utwente.nl.



47



Innovatieprogramma MVI-Energie van de Topsector Energie

MVI-Energie is een dwarsdoorsnijdend thema binnen de Topsector Energie en haar innovatieprogramma heeft als doel om 

met oog voor de snel veranderende sociaal-maatschappelijke context tot energie-innovaties te komen die de samenleving 

duurzaam versterken.

 

MVI-Energie stimuleert actie-onderzoeksprojecten waarin geëxperimenteerd wordt en geleerd in een multidisciplinair en divers 

stakeholderveld met de sociaal–maatschappelijke context en behoeften van gebruikers als uitgangspunt. Met de kennis die 

wordt opgedaan in de projecten van dit programma wordt energie-innovatie gemakkelijker en kansrijker. 

MVI-Energie werkt nauw samen met de diverse Topconsortia van Kennis- en Innovatie en stemt haar activiteiten af met het 

fundamenteel-wetenschappelijk NWO-MVI programma.

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter de innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, 

betrouwbaar en duurzaam energiesysteem.

Dit doen wij door het stimuleren van innovaties die de transitie naar duurzame energie versnellen, waarmee we nieuwe 

bedrijvigheid creëren en de internationale concurrentiepositie versterken. We doen dat met partijen uit het bedrijfsleven, 

kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden.
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