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In Nederland moet in 2020 14% van  
de energie duurzaam worden opgewekt 

en in 2050 moet 100% hernieuwbaar 
zijn. Wil deze energietransitie van fossiel 

naar volledig duurzaam kunnen slagen, 
zijn er tal van innovaties nodig op het 

gebied van energie. Maar er is meer 
nodig, innovaties moeten ook worden 
ingezet en gebruikt. Hiervoor is beter 

inzicht nodig in de doelgroep die  
energiesystemen en -innovatie  

afneemt: de consument. 

In de literatuurstudie ‘De toepassing van 
duurzame energie in het huishouden’ 
uitgevoerd op verzoek van het innovatie-
programma Samenwerking Topsector 
Energie en Maatschappij (STEM) onder-

deel Topsector Energie, brengen Pascalle 
Tamis en Henk Staats de wensen, motie-
ven en belemmeringen van consumenten 
in kaart. Dit voorliggende document is een 
samenvatting van deze studie. 

Toepassing van duurzame energie 
in het huishouden

Topsector Energie
De Topsector Energie versnelt de energietransitie naar een duurzaam,  
betrouwbaar, betaalbaar en veilig energiesysteem. In de Topsector Energie  
werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid actief samen aan drie agenda’s:

1. Innovatieagenda: het programmeren en ontwikkelen van projecten rond  
technologische en sociale innovaties op gebied van duurzame energie en 
energiebesparing;

2. Export-agenda: kansen creëren voor innovatieve Nederlandse bedrijven op 
buitenlandse markten;

3. Human Capital Agenda: het stimuleren van aanbod van voldoende geschoold 
personeel voor de toekomst door samenwerking tussen onderwijs en bedrijfs-
leven te agenderen en te faciliteren.  
Kijk voor meer informatie op www.topsectorenergie.nl.

http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-van-de-toepassing-van-duurzame-energie-in-het-huishouden.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-van-de-toepassing-van-duurzame-energie-in-het-huishouden.pdf
http://www.topsectorenergie.nl
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Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij (STEM)
Het innovatieprogramma STEM is het onderdeel van de Topsector 
Energie dat door onderzoek en praktijkprojecten kennis en ervaring 
ontwikkelt om maatschappelijke, sociale of economische belemme-
ringen weg te nemen. Of liever nog, om deze te voorkomen door bij 
de energietransactie uit te gaan van wensen en randvoorwaarden 
van alle (toekomstige) betrokkenen. En door bij de implementatie 
van innovaties, kennis te hebben van de reactiviteit van individuen 
en groepen. 

Nuon/Jorrit Lousberg
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Duurzaam energiegedrag wordt  
beïnvloed door verschillende factoren, 

die ook onderling invloed op elkaar 
uitoefenen. Om enigszins vat te krijgen 

op de complexe processen achter 
milieurelevant consumentengedrag zijn 
in de loop der jaren door psychologen 

verschillende theorieën opgesteld.  
De twee voornaamste theorieën zijn  

de theorie van gepland gedrag en  
het normactivatiemodel (NAM). Beide 
theorieën zijn na hun introductie door 
veelvuldig onderzoek gevalideerd en 

aangevuld.

Theorie van gepland gedrag
Deze theorie verklaart gedrag uit  
drie factoren: 
Attitude: dit wordt gedefinieerd als de 
evaluatie van een bepaald gedrag. Bij  
het vormen van een attitude spelen zaken  
als tijd, geld, plezier en comfort een rol. 
Sociale norm: Dit is de standaard voor 
gedrag in de sociale omgeving van het 
individu zoals het door een persoon wordt 
ervaren. Bijvoorbeeld familie, vrienden, 
buren, een politieke partij of religieus 
instituut kunnen hier een rol in spelen. 
Gedragscontrole: dit is de mate waarin 
mensen het gevoel hebben dat ze zelf  
in staat zijn om bepaald gedrag uit te 
voeren, omdat ze de adequate vaardighe-
den en/of mogelijkheden hebben, of 
omdat deze juist ontbreken.

Het normactivatiemodel (NAM)
Dit model richt zich op de invloed van 
persoonlijke normen op gedrag in situa-
ties die betrekking hebben op sociaal of 
altruïstisch gedrag. Milieurelevant gedrag 
blijkt in veel gevallen een morele compo-
nent te hebben. Belangrijkste factor: 
Morele norm: het NAM veronderstelt dat 
gedrag wordt gedreven door een moreel 
plichtsgevoel. Dat wil zeggen: mensen 
met een sterk milieuvriendelijk zelfbeeld of 
bezorgdheid om en betrokkenheid bij het 
milieu zijn eerder geneigd milieuvriendelijk 
te handelen.

Welke factoren beïnvloeden de 
besluitvorming van consumenten? 
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Een integraal model
Het combineren van beide bovenstaande 
modellen en het toevoegen van enkele 
additionele of overige variabelen, zoals 
demografische factoren, geeft een  
geïntegreerd model. Het is een mooi 
overzicht van hoe attitude, sociale norm, 
morele norm, (ervaren) gedragscontrole 
en overige factoren de gedragsintentie en 
uiteindelijk het duurzaam energiegedrag 
van een consument beïnvloeden. 

Attitude

Morele 
norm Intentie Gedrag

Sociale 
norm

Gedrags-  
controle

 Overige
factoren
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Investeren in duurzame energie
Nu de belangrijkste factoren van  

consumentengedrag zijn bepaald,  
kan onderzocht worden wat de  

belangrijkste redenen zijn om wel of  
niet te investeren in duurzame energie. 

Drie soorten duurzame investeringen 
worden hierbij onderscheiden: 

1. het investeren in hernieuwbare  
apparatuur, zoals zonnepanelen, 
warmtepomp en windturbines;

2. het overstappen/ kiezen voor  
groene energie, en;

3. het deelnemen aan of zelf opstarten 
van een energiecoöperatie.

 
Investeren in technieken voor 
duurzame energie 

• Attitudes 
In het algemeen geldt dat financiën zoals 
prijs, hoge installatiekosten en lange 
terugverdienperiode belangrijke drempels 
zijn voor de consument om duurzame 
energietechnologie te installeren. 
Andersom zijn aantrekkelijke teruglever-
vergoedingen en overheidssubsidies juist 
redenen om wél over te gaan op groene 
technologie. Ook hogere prijzen van grijze 

energie vormen een stimulans voor de 
consument om over te stappen op 
duurzame(re) alternatieven.

Een andere belangrijke drempel is een 
verminderd gebruiksgemak ten opzichte 
van huidige systemen. Bijvoorbeeld door 
technische problemen of een gebrek aan 
controle voor de consument om zelf 
dingen te kunnen regelen in zijn huis. 
Tegelijkertijd kunnen een voorliefde  
voor technologie en een doe-het-zelf 
mentaliteit juist een stimulans vormen om 
te investeren in duurzame technologie 
zoals zonnepanelen. 

Tevredenheid over de installatie van 
hernieuwbare warmtesystemen komt 
voornamelijk door verbeteringen in het 
gebruiksgemak, het comfort, de betrouw-
baarheid van het product en een goed 
ondersteuningssysteem voor het product.

‘Een andere belangrijke 
drempel is een verminderd 
gebruiksgemak ten opzichte 
van huidige systemen’
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Voor mensen die investeren in een energiecoöperatief geldt dat ze vinden dat  
de overheid te weinig doet aan duurzaamheid. Een energiecoöperatief geeft hen 
de mogelijkheid om onafhankelijk te zijn en zelf de controle in handen te houden. 
Daarnaast creëert een duurzaam energiecoöperatief het idee van het terugkeren 
naar een lokale economie.

Bij zonnepanelen worden onder andere ‘onzekerheid over de toekomst’,  
‘onvoldoende rendement’ en ‘ingewikkelde bureaucratische procedures’ genoemd 
als drempels. Zonnepanelen worden vaker aangetroffen bij consu menten van 
middelbare of oudere leeftijd, met een (middel)hoog inkomen en  
met een hogere opleiding.

Bij windturbines voor thuisgebruik worden ‘mogelijk geluidsoverlast’, ‘een 
onaantrekkelijk uiterlijk’ en ‘onzekerheid over prestaties en betrouwbaarheid’  
als meer secundaire drempels genoemd.

• Sociale norm/omgeving 
De sociale omgeving van consumenten 
kan heel veel betekenen voor de intentie 
om over te gaan op duurzame installaties. 
Wanneer consumenten werkende voor-
beelden in hun omgeving zien, zijn zij zelf 
eerder geneigd om ook over te gaan tot 
installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen 
of windturbines. Uit onderzoek blijkt dat in  

 
maatschappijen die meer gericht zijn op  
de lange termijn, consumenten eerder 
kiezen voor duurzame investeringen.  
 
Een gebrek aan sociale acceptatie van 
bepaalde vormen van groene energie kan 
een drempel vormen voor de installatie 
van deze vorm van hernieuwbare energie.

Een groot deel van de initiatiefne-
mers van een energiecoöperatief 
geeft aan belang te hechten aan  
de houding van andere mensen in 
zijn/haar omgeving en door hen 
beïnvloed te zijn bij de beslissing 
om betrokken te zijn bij een 
initiatief.

Werkende voorbeelden in de 
omgeving verhogen de bereidheid 
van de consument om zelf ook 
zonnepanelen te installeren. De 
verspreiding van informatie over 
zonnepanelen, zowel formeel als 
informeel, draagt bij aan de intentie 
om zelf zonnepanelen te 
installeren.
Of hetzelfde geldt voor windtur
bines en warmtepompen is niet 
aangetoond. Wel geldt dat voor-
beelden uit de omgeving, zoals  
van buren die al een warmtepomp 
hebben geïnstalleerd, de investe-
ringsbereidheid van consumenten 
kunnen verhogen.
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• Morele norm 
Het kiezen voor duurzame energie motiveert de consument, omdat dit voldoet aan een 
moreel plichtsbesef. Hij krijgt het gevoel dat hij het juiste doet. Toch speelt bezorgdheid 
over het milieu bij de intentie om te investeren in duurzame energietechnologie vaak een 
secundaire rol. Hoewel veel consumenten die hebben geïnvesteerd in duurzame energie-
technologie aangeven dat milieuoverwegingen voor hen belangrijk waren, was het financi-
ele plaatje van de investering vaak doorslaggevend. Bij de installatie van duurzame 
energietechnologie worden institutionele en politieke drempels door consumenten 
genoemd, zoals bureaucratie, onduidelijkheden rondom en veranderingen in wet- en 
regelgeving. Daarnaast kan de technologie van een duurzame energie-installatie een 
drempel vormen voor een consument. 

Bij alle initiatiefnemers van een energiecoöperatief was een hoog milieubesef 
aanwezig, dat zich uitte in verantwoordelijkheidsgevoelens tegenover het milieu, 
aandacht voor milieuproblemen en gedragsregels om bewust met het milieu om  
te gaan.

Milieuoverwegingen spelen vaak een belangrijke rol in de motivatie om zonne
panelen te installeren. Ze vormen echter vrijwel nooit de enige reden voor  
installatie, en zijn meestal ook niet doorslaggevend. 

Overwegingen omtrent milieu-impact en milieubewustzijn kwamen naar voren  
als factoren die meespeelden in de beslissing van de consument om een  
warmtepomp te installeren. 

‘Bij de installatie van duurzame 
energietechnologie worden 
institutionele en politieke 
drempels door consumenten 
genoemd, zoals bureaucratie, 
onduidelijkheden rondom  
en veranderingen in wet- en 
regelgeving.’
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• Gedragscontrole 
Consumenten noemen het ontbreken van een geschikte locatie voor de installatie van 
duurzame energieapparatuur als belangrijke drempel. Sommige consumenten hebben 
geen dak dat geschikt is voor zonnepanelen bijvoorbeeld. Ook institutionele en politieke 
drempels worden door consumenten genoemd. Denk aan bureaucratie, en onduidelijk-
heden en veranderingen in wet- en regelgeving. 
 

Consumenten die deelnemen aan duurzame energiecoöperatieven geven aan 
belemmeringen te ervaren op het gebied van wet- en regelgeving. 

Problemen met de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnetwerk kan zorgen  
voor ontevredenheid over de installatie van zonnepanelen bij consumenten

Enkele externe factoren die de installatie van windturbines bemoeilijken, zijn  
het vinden van een geschikte plaats voor de windturbine en problemen met de 
aansluiting op bestaande elektriciteitsnetwerken.  

• Overige factoren 
Milieuvriendelijke gewoonten hebben  
vaak een positieve invloed op investe-
ringsgedrag: individuele huiseigenaren  
die dagelijks al zuiniger omgaan met 
energie in huis zijn eerder bereid te  
investeren in energiebesparende maatre-
gelen. Dit noemen we het spill-over effect. 
Ook de mate van ervaring met het nemen 
van energiebesparende maatregelen 
beïnvloedt de investeringsbereidheid 
positief: hoe meer maatregelen huiseige-
naren al hebben genomen, hoe meer zij 
bereid zijn om nog meer energiebespa-
rende maatregelen te nemen. Een zoge-
naamd licensing-effect kan ook optreden. 
Hierbij gaan consumenten milieuvriende-
lijk gedrag dat zij in het verleden hebben 
vertoond, gebruiken als rechtvaardiging 
voor ander milieuonvriendelijk gedrag.
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Hoger opgeleide huishoudens met een 
hoger inkomen zijn over het algemeen 
eerder geneigd om duurzame investerin-
gen te doen. Deze zijn bovendien vaak 
van middelbare leeftijd, maar het kan ook 
gaan om jonge huishoudens die verwach-
ten nog lang in hun huis te blijven wonen. 
Dit hangt mogelijk samen met financiële 
motieven: personen van middelbare 
leeftijd hebben lang kunnen sparen en 
over het algemeen meer kapitaal opge-
bouwd. Daarnaast is het voor een consu-
ment rendabeler om te investeren in een 
huis waar hij van plan is nog lang te 
blijven.

Een veel gezien effect na de 
installatie van zonnepanelen is  
het rebound effect. Hierbij gaan 
consumenten veel meer energie 
gebruiken dan voor de installatie 
van de zonnepanelen, waardoor 
het rendement afneemt en consu-
menten minder tevreden raken 
over hun investering.
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Attitudes
Vanwege de investeringen die moeten 
worden gedaan om groene energie te 
kunnen opwekken, is groene energie in  
de regel iets duurder dan grijze energie. 
Verschillende onderzoeken laten zien dat 
consumenten vaak wel bereid zijn om  
iets meer te betalen voor groene energie. 
Uit het onderzoek van de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM, 2014) blijkt 
dat van alle Nederlandse consumenten 
ongeveer een kwart bereid is om extra te 
betalen voor groene energie. Dit uit zich 
niet één op één in het overstapgedrag van 
consumenten. Per jaar wisselt 13% van 
de consumenten van energieleverancier; 
hierbij is verreweg de belangrijkste over-
weging voor de consument om over te 
stappen de prijs. Als consumenten niet 
worden belemmerd in hun comfort en 
gebruiksgemak door de overstap naar 
groene energie, maken financiële voorde-
len het dus voor de consument aantrek-
kelijk om de overstap te wagen. 

Consumenten zien groene ener-
gie thuis en de plaatsing van 
technieken voor duurzame ener-
gie vaak los van elkaar. Daarom is 
het belangrijk om bij de promotie 
van groene energie ook bewust-
zijn te creëren voor hernieuwbare 
energiebronnen.

Sociale norm/omgeving
Het benadrukken van de morele waarde 
van de beslissing om over te stappen op 
groene energie kan het gedrag aantrekke-
lijk maken voor de consument. Deze kan 
hiermee status uitstralen naar zijn omge-
ving. Nadeel is dat de keuze voor groene 
energie een voor de buitenwereld onzicht-
bare beslissing is. Dit zou de (extra) 
aantrekkingskracht op de consument  
wat status betreft kunnen verkleinen.

Overstappen naar Groene energie

‘Een kwart van alle 
Nederlanders is bereid  
om extra te betalen  
voor groene energie.’
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Morele norm
Net als voor investering in energieappara-
tuur geldt dat een sterker verantwoorde-
lijkheidsgevoel richting het milieu de kans 
verhoogt op een overstap naar groene 
energie. De bereidheid om deel te nemen 
aan programma’s met groene stroom 
hangt vooral samen met milieubewustzijn.

Gedragscontrole
De consument voelt een gemis aan 
controle vooral bij de plaatsing van de 
productiemiddelen van groene energie. 
Weerstand van consumenten ten opzichte 
van de aanleg van windmolenparken komt 
veelal voort uit een gebrek aan betrokken-
heid bij het project en de ervaring van 
horizonvervuiling.

Overige factoren
Ook hier geldt het spillover-effect. 
Milieuvriendelijke gewoonten hebben een 
positieve invloed op de kans om over te 
stappen op groene energie. Daarnaast 
geldt dat hoger opgeleide huishoudens 
met een hoger inkomen eerder kiezen 
voor groene energie.

Suggesties van consumenten om processen rondom de installatie  
van windmolenparken te verbeteren:
• meer (publiekelijke) informatie voor burgers en overheden;
• meetbare kwaliteitseisen in ruimtelijke planning;
• een meer expliciet onderzoekend/testend kader;
• het betrekken van de gemeenschap in de planning;
• het begrenzen van de mogelijkheden om te procederen tegen een project;
• de complexiteit van het formele autorisatietraject verminderen;

Manieren om consumenten meer controle te geven over hernieuwbare 
energie-installaties:
• laten delen in de winst van windmolens door middel van winddelen;
• overgaan van een systeem van burgerparticipatie naar een systeem van over-

heidsparticipatie. De burgerburger/consument neemt het initiatief neemt voor 
het opstarten van duurzame initiatieven, de overheid ondersteunt deze slechts.
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Attitudes
Bij de deelname aan energiecoöperatie-
ven kunnen financiële motieven een rol 
spelen, omdat je winst kunt halen uit de 
onderneming. De belangrijkste reden is 
echter dat mensen ontevreden zijn over 
het handelen van de overheid op het 
gebied van duurzaamheid. Een energie-
coöperatie geeft de oprichters ervan de 
mogelijkheid om onafhankelijk te zijn van 
de overheid en zelf de controle in handen 
te hebben. Ook spreekt de kleinschalig-
heid van het project veel consumenten 
aan. Het creëert het idee van het terug-
keren naar een lokale economie, wat de 
sociale cohesie versterkt en de lokale 
leefbaarheid en werkgelegenheid ver-
groot. Bovendien maakt de kleinschalig-
heid een duurzaam energiecoöperatief 
toegankelijker voor een consument 
vergeleken met een grote energie-
maatschappij. 

Sociale norm/omgeving
Initiatiefnemers van duurzame energieco-
öperatieven hechten waarde aan de houding 
van andere mensen in hun omgeving 
tegen over het project, om steun te  kunnen 
ontvangen en het gedrag van anderen in de 
sociale omgeving te kunnen beïnvloeden. 

Er zijn drie eigenschappen die 
belangrijk zijn in een netwerk 
achter een duurzaam 
energiecoöperatief:

• iemand die de kar trekt;
• personen die de verbinding 

vormen tussen de burgers en 
de overheid;

• een stevig draagvlak, in de 
vorm van een hechte groep 
deelnemers.

Energiecoöperatie

‘Consumenten ervaren 
het idee van het 
terugkeren naar een 
lokale economie als 
prettig.’
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Morele norm
Bij de wens om deel te nemen aan een 
duurzaam energiecoöperatief spelen 
milieuoverwegingen een belangrijke rol en 
worden financiële voordelen minder vaak 
genoemd. Ook ervaren consumenten het 
idee van het terugkeren naar een lokale 
economie als prettig, omdat dit de sociale 
cohesie versterkt en het de lokale leef-
baarheid en werkgelegenheid vergroot. 
Daarnaast maakt de kleinschaligheid een 
duurzaam coöperatief toegankelijk verge-
leken met een grote energiemaatschappij.

 

Nuon/Jorrit Lousberg
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Uiteindelijk doel van deze  
verkenning is niet alleen  

inzichtelijk maken welke drempels  
er zijn op het gebied van financiën, 

bureaucratie en installatie, maar  
ook hoe we hiermee om kunnen  

gaan zodat de investeringsbereid-
heid van consumenten stijgt.  

Acht tips en adviezen voor zon,  
wind, groene energie:

1. Organiseer informatiebijeenkomsten 
op buurt- en straatniveau over de 
voor- en nadelen en het financiële 
plaatje van de installatie van zonne-
panelen en bijeenkomsten voor  
technische ondersteuning. Dit zou  
de overheid of zouden energieleveran-
ciers kunnen doen.

2. Financiële voordelen maken het voor 
de consument aantrekkelijk om de 
overstap naar groene energie te 
wagen. Uit onderzoek blijkt dat dit 
belangrijkste reden is om over te 
stappen op groene energie. Zorg  
er dan wel voor consumenten niet 
worden belemmerd in hun comfort  
en gebruiksgemak. Een financieel 
voordeel is bijvoorbeeld een relatief 
gunstige terugverdientijd.

3. Zorg ervoor dat het gebruiksgemak 
van in of op de woning te installeren 
apparatuur (bijvoorbeeld zonnepane-
len of een warmtepomp) hoog is. 

4. Benadruk de morele waarde van de 
beslissing om over te stappen op 
groene energie. De consument kan 
hiermee status uitstralen naar zijn 
omgeving. Hier liggen kansen voor 
creatieve voorlichters. 

5. Besteed ook aandacht aan het creëren 
van bewustzijn voor en de noodzaak 
van hernieuwbare energiebronnen.  
Nu wordt groene energie thuis en de 
plaatsing van bijvoorbeeld windparken 
nog vaak als twee losstaande concep-
ten gezien.

Hoe verlaag je de drempels  
bij de consument?
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6. Probeer consumenten eerder en meer 
bij energieprojecten zoals de installatie 
van windturbines te betrekken. 
Bijvoorbeeld door ze mee te laten 
denken of door ze een financieel 
voordeel te bieden. 

7. Benader de juiste doelgroepen. Zo zijn 
hoger opgeleide huishoudens met een 
hoger inkomen zijn over het algemeen 
eerder geneigd om duurzame investe-
ringen te doen. Hetzelfde geldt voor 
jonge huishoudens die verwachten 
nog lang in hun huis te blijven wonen. 
Ook vinden technische doe-het-zel-
vers het leuk om met eigen duurzame 
installaties bezig te zijn.

8. Een belangrijker drempel om niet te 
investeren in duurzame energie is een 
gebrek aan kennis. Zorg er dus voor 
dat verandering voor een consument 
zo makkelijk mogelijk is. Dat betekent 
zowel informatie in hapklare brokken 
voorschotelen als de tijd en moeite die 
een consument moet besteden aan 
verandering zo kort en klein mogelijk 
houden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze verkenning ‘De toepassing van duurzame 
energie in het huishouden’? Of over de verkenningen ‘Betrokkenheid 
van eindgebruikers van duurzame energie in het MKB’ en 
‘Publieksreacties op energiesystemen, het perspectief van de burger, 
literatuurstudie’? Ga dan naar de verkenningen of neem contact op 
met Marco Kolkman: marco.kolkman@rvo.nl.

http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-van-de-toepassing-van-duurzame-energie-in-het-huishouden.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-van-de-toepassing-van-duurzame-energie-in-het-huishouden.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2015/08/Rapportage-Duurzame-energiebronnen-en-MKB.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2015/08/Rapportage-Duurzame-energiebronnen-en-MKB.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-publieksreacties-energiesystemen-2014.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-publieksreacties-energiesystemen-2014.pdf
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