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Energie-innovaties zijn geweldig. We zien 

kansen in innovatie en kunnen onze creati-

viteit en talenten inzetten om mooie nieu-

we technische producten en diensten te 

ontwikkelen waar de samenleving duurza-

mer van zal worden. Energie besparen of 

de energierekening zelfs helemaal op nul 

krijgen is door technische innovaties inmid-

dels mogelijk. Toch grijpt de Nederlander 

nog niet 'en masse' naar maatregelen om 

dit te realiseren, wat cruciaal is voor het 

succes van de innovaties. Hoe kan dit wor-

den verklaard? 

Voor jullie ligt het onderzoeksrapport dat 

een antwoord biedt op deze intrigerende 

vraag. Vanuit een drietal expertisegebie-

den is zowel een deel van de verklaring te 

vinden, als een deel van de oplossing. Het 

blijkt dat voor het accepteren van duur-

zaamheidsontwikkelingen energie-

innovaties ten eerste aantrekkelijk moeten 

zijn – de X-factor moeten hebben. Ten 

tweede blijkt dat de mate waarin de 

samenleving vanuit regels en instituties 

gestimuleerd of juist tegenwerkt wordt, de 

mate van acceptatie en implementatie 

beïnvloedt. Al laatste moeten er geen moei-

lijkheden of andere belemmeringen zijn om 

de energie-innovaties te implementeren: 

men moet het kunnen.

Gesignaleerde marktkansen vanuit de drie 

expertisegebieden kunnen vervolgens de 

kans dat energie innovaties in de nabije 

toekomst wél doorbreken, aanzienlijk ver-

groten. Het voorliggende rapport biedt inte-

ressante inzichten in de vele factoren die 

bij een aankoopbeslissing komen kijken. 

Daarnaast biedt het aan degenen die ener-

gie innovaties ontwikkelen en verkopen 

een waaier aan kansen om marktsucces te 

vergroten. En dat is het gemeenschappelij-

ke doel van STEM: het vergroten van suc-

cesvolle implementatie en acceptatie van 

energie-innovaties, ook vanuit de consu-

ment geredeneerd.

Ik wens eenieder veel leesgenot, plezier 

en vooral veel nieuwe inzichten toe.

Tjerk Wagenaar
Lid topsector energie, 

aandachtsveld sociale innovatie 
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Naar de vraag waarom consumenten ener-

gie-innovaties niet vaker kopen, is al veel 

onderzoek verricht. 
Vanuit sterk uiteenlopende expertisegebie-

den – met als belangrijkste de systeemthe-

orie, de marketing en de consumenten-

psychologie - zijn vele factoren gevonden 

die de uitblijvende verkoop verklaren. 

De focus van de genoemde expertisege-

bieden verschilt sterk.
 
¨ De systeemtheorie kijkt naar het hele 

systeem en is 'macro' georiënteerd. 

Bijvoorbeeld: wat zijn de kansen en 

belemmeringen die het huidige klimaat-

beleid of de wetgeving bieden voor 

energie-innovaties? 

¨ De marketing richt zich op de sectoren 

aan de marktzijde, en kan als het meso-

niveau worden gezien. Wat zijn effec-

tieve marketingstrategieën om innova-

ties aan de man te brengen? 

¨ De psychologie richt zich op de indivi-

duele consument, het microniveau. 

Wat drijft consumenten of houdt men-

sen tegen in zowel hun 'hoofd als 

onderbuik' om energie-innovaties aan 

te schaffen? 

De Grote Puzzel

Puzzelen met 3 expertisegebieden

Kenmerkend voor onze studie is dat we ons niet beperkt hebben tot één van deze experti-

segebieden, maar dat we ze alle drie beschouwen en hebben samengebracht in één 

model. We komen dan uit op een model, waarin de drie niveaus als 3 verschillende 'stro-

men' zijn weergegeven.  

Samenvatting

Samenvatting
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Centrale uitkomst van onze studie is dat 

vanuit elke stroom krachten werkzaam zijn 

die zowel stimulerend als belemmerend 

werken. De uiteindelijke slagingskans van 

energie-innovaties hangt af van de totale 

som van krachten vanuit de drie stromen. 

Het stromenmodel biedt inzicht in wat de 

rode en groene stoplichten per stroom zijn. 

Voor de stroom 'product' geldt bijvoorbeeld 

dat de slagingskans van een energie-

innovatie het grootst is wanneer het 

product: 

¨ De 'X-factor' heeft : een product geeft 

een 'wow'-ervaring, men wordt er 

hebberig van 
¨ Al dan niet ontwrichtend/ disruptief 

is: het product is bijvoorbeeld 

eenvoudig te installeren en gebruiken 

en kan eenvoudig worden gekoppeld 

aan bestaande producten.

Groene en rode stoplichten 

Window of opportunity

De kans dat een consument overgaat tot 

de aanschaf van een energie-innovatie, is 

het grootst als de stoplichten bij alle 

stromen op groen staan en daarmee de 

drie stromen bij elkaar komen. Er is dan 

sprake van een 'window of opportunity'. 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij het 

oplossen van kinderziektes of sterke 

prijsdalingen. 

Zoals bij zonnepanelen, waarvan de prijs 

de afgelopen 10 jaar 75% is gedaald.  De 

enige factor die bij zonnepanelen nog 

enigszins tegen zit is de onbetrouwbaar-

heid van de aanbieders: veel van de 

recent opgerichte bedrijven die ze aan-

bieden zijn binnen korte tijd failliet. De 

recente ontwikkeling van het herverzeke-

ren van de garantie bij faillissement kan 

hier weer een oplossing voor bieden.

Samenvatting
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In onderstaande figuur is een groot aantal 

energie-innovaties op deze dimensies 

gescoord. De meest kansrijke innovaties 

bevinden zich in het kwadrant rechts boven.
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1.Vanuit het systeem worden energie-

innovaties deels gestimuleerd maar deels 

ook tegengewerkt. Met name de consis-

tentie van het overheidsbeleid kan beter

. 

2. De producten zelf hebben gemiddeld 

genomen geen grote X-factor. Ze roepen 

geen positieve emoties op, door het sterk 

technische karakter en het weinig aanspre-

kende design. Ook zijn de producten op 

andere vlakken disruptief: ze zijn duur, 

aanbrengen vergt een flinke ingreep in de 

woning en er zijn allerlei risico's aan 

verbonden zoals kinderziektes en het 

failliet gaan van nieuwe aanbieders. 

3. Veel consumenten hebben voldoende 

spaargeld – de doorsnee huiseigenaar in 

ieder geval – om de vaak relatief dure 

energie-innovaties te kunnen kopen. De 

meest kansrijke groep is de jong oudere 

(vanaf 45- 50 jaar, tot 65 jaar) huiseige-

naar, hoger opgeleid, recent verhuisd en 

wonend in een woning die gebouwd is 

voor 1975. 

4. Toch staat de doorsnee huiseigenaar 

niet te springen om de energie-innovaties 

te willen kopen. 

Dit heeft meerdere oorzaken: 

¨ Qua basisfunctie voegen ze niet veel 

toe aan de producten die men nu al 

gebruikt

¨ Maar weinig energie-innovaties heb-

ben de X-factor; het actief 'oogsten' 

van gratis aanwezige zonne-energie 

heeft dit wel. Maar andere manieren 

om ons oerbrein blij te maken, zoals 

design, status, social bewijs of extra 

functies als veiligheid, zijn door de 

ontwikkelaars tot op heden maar 

mondjesmaat toegepast. 

¨ Als men zich al voorneemt een ener-

gie-innovatie te kopen, komen er 

vanuit alledaagse hectiek vaak nog 

allerlei dingen tussen. Extra triggers 

zijn dan nodig. Hiervoor is bij de 

ontwikkelaars/aanbieders van energie-

innovaties nog maar weinig aandacht. 

¨ Het inzetten van andere motieven dan 

de gebruikelijke 'duurzaamheid', 

'lagere energierekening'' en 'comfort' 

biedt zeker kansen. Goede kansheb-

bers zijn: 'maakt woning meer waard', 

'maakt woning beter verkoopbaar', 

'draagt bij aan wooncomfort', 'geeft 

gevoel van onafhankelijkheid' en 'geeft 

beter rendement dan sparen'.

ConclusiesWeten 

wat 

mensen 

écht 

beweegt!

Vanuit het systeem worden energie-

innovaties deels gestimuleerd maar 
deels ook tegengewerkt.

Samenvatting

Strategiekaarten

Voor een vijftal windows of opportunity's is een eerste uitwerking van een mogelijke
strategie gegeven. Hiermee geven wij concrete handelingsperspectieven voor de verkoop
van energie-innovaties door consumenten. 

Aangrijpingspunt 

-  Oerbrein

-  Selec�eve waarneming

-  X-factor producten

-  Mogelijk maken - financieel

-  Extra triggers

Strategiekaart

1.  Vrouwenmarke�ng

2.  Wijkini�a�even

3.  Kookworkshop 'gave producten maken’

4.  Esco's

5.  Living Green Centres
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Pas als de mainstream market wordt bereikt, komen bedrijven uit de (hoge ontwikkel) 

kosten en wordt er winst gemaakt. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde 

sector, die ook in staat is in de toekomst nieuwe innovaties te blijven ontwikkelen.  

Dit stelt ons voor de volgende vragen in deze studie.
 
¨ Hoe bereik je deze massa en kom je over de kloof? 
¨ Wat zijn de belangrijkste belemmeringen?
¨ Waar liggen de grootste kansen ,welke segmenten en welke innovaties zijn dan 

kansrijk? 
¨ Wat zijn op basis hiervan concrete handelingsperspectieven voor ontwikkelaars en 

aanbieders van energie-innovaties? 

InleidingAchtergrond

Vanuit de markt zijn en worden vele 

energie-innovaties ontwikkeld, variërend 

van bouwdelen met een zeer hoge 

isolatiewaarde tot nieuwe duurzame 

energiesystemen. De opgave is om 

consumenten deze innovaties te laten 

kopen of huren. Dat stimuleert de econo-

mie (innovatiekracht en werkgelegenheid) 

en het draagt sterk bij aan de steeds 

urgenter wordende klimaat- en energie-

doelen. 

Echter, gemiddeld genomen verloopt de 

introductie van nieuwe energieproducten 

en –diensten niet soepel.
 
Koplopers (early market), die vaak de 

techniek zelf interessant vinden en het 

niet erg vinden risico's te lopen, kopen ze 

nog wel, maar echter de grote massa 
(main-stream market) niet.

 

1

Het figuur links onder laat zien dat de verkoop na een eerste succes bij de koplopers stokt 

en dat de s-curve tot succes vaak niet wordt gehaald. 
Dit fenomeen, dat een nieuw product de kloof naar de grote massa niet weet te 

overbruggen, wordt ook wel de 'Chasm' genoemd. 

chasm: verkoop stokt

Succes

Stervend

Early market Mainstream market
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Stap 1 

Inventarisatie inzichten over slagings-

kansen (energie-)innovaties

In dit onderzoek hebben wij gesprekken 

gevoerd met experts en een literatuuron-

derzoek uitgevoerd om te inventariseren 

welke kennis en inzichten er zijn over de 

slagingskansen van innovaties in het 

algemeen, en energie-innovaties in het 

bijzonder.

Een korte bloemlezing van de relevante 

inzichten die dit heeft opgeleverd geven wij 

in hoofdstuk 2. 

Stap 2 

Ontwikkeling analysemodel: wat zijn 

aangrijpingspunten voor de verkoop van 

energie-innovaties? 

Op basis van de inventarisatie hebben wij 

een analysemodel ontwikkeld om inzicht te 

krijgen in de factoren die de aankoop van 

innovaties door consumenten beïnvloeden/ 

bepalen. Hoofdstuk drie presenteert dit 

model. 

Stap 3 

Toepassing: wat zijn de aangrijpings-

punten voor verkoop van energie-

innovaties? 

Vervolgens wordt in de hoofdstukken 4 tot 

en met 6 dit analysemodel toegepast om zo 

antwoord te geven op de onderzoeksvra-

gen:

¨ Wanneer gaan consumenten in de 

praktijk over tot aanschaf van energie-

innovaties en wat zijn daarbij de 

belangrijkste kansen en belemmering-

en?)

¨ Wat zijn daarbij de meest kansrijke 

energie-innovaties en 

¨ Wat zijn op basis van een uitgevoerd 

kwantitatief onderzoek kansrijke seg-

menten in de doelgroep consumenten? 

Stap 4

Concrete kansen 

en handelingsperspectieven

Stap 3 heeft een grote hoeveelheid (ge-

drags)mechanismen opgeleverd die een rol 

spelen bij het creëren van honger naar 

energie-innovaties.

 

In hoofdstuk 7 zijn een vijftal concrete 

kansen bij de kop gepakt en uitgewerkt. 

In hoofdstuk 8 ten slotte eindigen we met 

conclusies en een aantal aanbevelingen 

voor vervolg.  

1

Inleiding

'Het verkrijgen van inzicht in hoe segmenten van consumenten kunnen worden beïnvloed 

om te investeren in (innovatieve) energiemaatregelen, door gebruik te maken van concrete 

aangrijpingspunten – zoals het wegnemen van barrières, het inspelen op motieven en het 

rekening houden met en creëren van triggers - en door het inzetten van beïnvloeders in de 

context van consumenten.'

Wij hebben deze doelstelling vertaald in de 

volgende onderzoeksvragen: 

¨ Wat zijn verklarende en bepalende 

factoren voor de aankoop van innova-

ties door consumenten vanuit drie 

verschillende expertisegebieden? 

¨ Welke energie-innovaties zijn op basis 

van deze inzichten het meest kansrijk? 

¨ Wat zijn kansrijke segmenten in de 

doelgroep consumenten en wat zijn 

aangrijpingspunten per segment voor 

de verkoop van innovaties? 

¨ Wat zijn concrete kansen / handelings-

perspectieven voor het succesvol 

vermarkten van energie-innovaties? 

Aanpak en opzetDoel van het onderzoek:

De onderzoeksaanpak ziet er als volgt uit: 

2. Ontwikkeling 
analysemodel: wat zijn 

aangrijpingspunten vanuit
drie wetenschappelijke disciplines?

3. Toepassing analysemodel: wat 
zijn de belangrijkste kansen en 
belemmeringen voor energie-

innovaties in
de praktijk?

1. Inventarisatie inzichten 
over slagingskansen
(energie-)innovaties

4. Concrete 
handelingsperspectieven

voor vermarkting energie-innovaties

Inzicht in extra marktkansen voor energie-innovaties
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Wat zijn (energie-)innovaties?

Innovatie is de vernieuwing van produc-

ten, diensten, processen, of organisatie-

structuren. Maar er wordt pas van een 

innovatie gesproken als deze vernieuwing 

ook daadwerkelijk (veelvuldig) wordt 

gebruikt of toegepast. Anders is er sprake 

van een uitvinding of inventie. Voor veel 

uitvindingen geldt dat ze technisch al 

goed werken, maar ze alsnog sneuvelen 

bij de marktintroductie (het wordt niet 

opgepikt door de koplopers) of bij het 

doorstoten naar de grote massa. Dit 

innovatieproces kenmerkt zich dan ook 

als een zoektocht waarin een uitvinding 

kan uitgroeien tot een innovatie, of faalt. 

Mogelijke obstakels zijn technisch of 

financieel van aard, maar kunnen ook van 

doen hebben met belemmerende wetge-

ving. Of met de consument die het 

nieuwe product niet eens opmerkt of – als 

dat wel gebeurt - niet de aandrang voelt 

het te kopen. 

Verscheidenheid 
aan energie-innovaties

Op het gebied van energie-innovaties 

maken wij in deze studie een onderscheid 

tussen ten eerste specifieke technische 

producten zoals zonnepanelen of hybride 

warmtepompen. Ten tweede kunnen 

innovaties betrekking hebben op techni-

sche principes / concepten, waarin 

meerdere technische innovaties worden 

gebundeld. Een goed voorbeeld hiervan 

is het concept 'nul op de meter'. Een 

combinatie van isolatie, de installatie van 

een luchtwarmtepomp en een infrarood-

paneel kan het energieverbruik in woning-

en tot nul reduceren. Ten derde zijn er 

innovatieve diensten die de toepassing 

van duurzame energie technologieën 

mogelijk maken. 

Een goed voorbeeld hiervan zijn de Energy 

Service Company's (Esco's). In hoofdstuk 5 

geven wij inzicht in de belangrijkste ener-

gie-innovaties. De scope van de studie 

beperkt zich tot energie-innovaties die men 

in/ rond het huis kan toepassen. Collectieve 

zonneparken bijvoorbeeld vallen hiermee 

buiten de scope van deze studie. 

Drie expertisegebieden

Naar de vraag waarom consumenten 

energie-innovaties niet vaker kopen, is al 

veel onderzoek verricht. Vanuit sterk 

uiteenlopende disciplines – met als belang-

rijkste de (innovatie)systeemtheorie, de 

marketing en de consumentenpsychologie - 

zijn vele factoren gevonden die de uitblij-

vende verkoop verklaren. 
In plaats van de inzichten uit de verschillen-

de kennisvelden als elkaar uitsluitend te 

zien, ligt o.i. de sleutel tot het écht begrijpen 

van de consument erin de verschillende 

kennisvelden naast elkaar te zetten. De 

ogenschijnlijk simpele beslissing om een 

product al dan niet te kopen, blijkt nu 

eenmaal te worden bepaald door een erg 

groot aantal, zeer uiteenlopende factoren 

die 'discipline overstijgend' zijn. 

Navolgende tabel geeft per expertisegebied 

de belangrijkste verklarende en bepalende 

factoren. 

De theorie achter de aanschaf 
van energie-innovaties 
door consumenten

2
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Willen
¨ Aandacht krijgen van Oerbrein: veiligheid, voortplanting en voedsel
¨ Selectieve waarneming: innovatie moet grote 'doordringingskracht' 

hebben 
¨ Vijf Tinten Groen: intrinsieke motivatie duurzaamheid? 

Kunnen 
¨ Tijd/ energie hebben (ook in het 'hoofd')
¨ Middelen hebben om innovaties aan te schaffen
¨ Geschikte woning hebben

Versterken: aanzetten tot actie
¨ Hectiek van alledag: er moet niks tussenkomen. 

Het systeemperspectief legt de focus op 

de krachten en wetmatigheden op het 

niveau van het 'hele systeem'. Een 

systeem kan betrekking hebben op het 

innovatiesysteem, waarin actoren innova-

ties ontwikkelen en aan de man willen 

brengen. Maar ook de samenleving zelf is 

een complex systeem waarin allerlei 

partijen, op basis van beschikbare 

hulpbronnen en binnen formele en 

informele regels (instituties) hun doelstel-

lingen en belangen willen nastreven. 
Voor deze studie is dit systeemperspectief 

interessant omdat hiermee de stimulerende 

en belemmerende factoren vanuit dat 

systeem (regels, machtsverhoudingen) 

inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 

Wij maken daarbij een onderscheid tussen 

twee stromingen: 

1. Het Technisch Innovatiesysteem (TIS)-

model van Hekkert met als belangrijkste 

boodschap dat innovaties en verande-

ringen pas kunnen plaatsvinden als het 

systeem 'af' is. Hekkert stelt dat het 

huidige innovatiesysteem nog niet 'af' is 

voor radicale innovaties. 

Hekkert legt in deze theorie de focus op 

systeemreparatie en het oplossen van 

weeffouten in het systeem. 

2. Het transitiedenken van Rotmans met als 

boodschap dat de Nederlandse samenle-

ving momenteel in een kantelperiode zit, 

waarbij het huidige regime wordt uitgedaagd 

en er vanuit onderop een beweging gaande 

is (vanuit het zogenaamde 'niche-regime'). 

Rotmans legt de focus op (bottum up) 

verandering van het bestaande systeem. 

Dit aangewakkerd door een groeiende 

onvrede in de samenleving en/of de wens 

om zelf weer meer invloed te krijgen op de 

eigen leefomgeving. 

De combinatie van de twee stromingen 

biedt enerzijds inzicht in belemmerende 

en stimulerende factoren in het innovatie-

systeem. 

Anderzijds worden hieraan gekoppeld ook 

de mogelijkheden voor systeemverandering 

vanuit onderop in beeld gebracht. 

Wat zijn kansrijke aangrijpingspunten in de 

zogenaamde 'niche regimes'? 

De systeem (innovatie) theorie

2

Hoe ziet het huidige systeem eruit? 
¨ Actor: welke partijen zijn betrokken bij het innovatieproces en 

vermarkting? 
¨ Interacties: hoe werken partijen samen en hoe zijn de 

machtsverhoudingen? Geeft dit kansen of belemmeringen (bv 
weerstand tegen nieuwe innovaties)?

¨ Instituties: zijn de regels (bv wetgeving) belemmerend of stimulerend? 
¨ Infrastructuur: zijn er voldoende middelen (o.a. kennis, financiën) 

beschikbaar voor ontwikkeling en diffusie van innovaties?
 
Veranderingskracht systeem
¨ Niche regime: is er een krachtige beweging van koplopers die het 

bestaande regime kan doorbreken / veranderen? Kan het tegenspel 
bieden aan de behoudende krachten in het huidige regime? 

¨ Innovatieruimte: is er ruimte voor experimenteren met innovaties? En 
nemen partijen deze ruimte ook? 

¨ Verbinden partijen / running in packs: versterken partijen elkaar? Is er 
een krachtig netwerk? Werken ondernemers samen om 
innovatiekansen te verhogen? 

X-factor
¨ Design: zijn de uitvingen aansprekend vormgegeven? 
¨ (Extra) functies: bieden de uitvindingen extra functies?

Mate van disruptie
¨ Geld: zijn de uitvindingen (veel) duurder? Kan men ze betalen? 
¨ Technische risico's: zijn alle kinderziektes al opgelost? 
¨ Praktische rompslomp: hoe ingrijpend is het aanbrengen van het 

product ('zooifactor')? 
¨ Aanpassing gedrag: moet de consument zijn (gewoonte)gedrag 

aanpassen? 

Bepalende factoren bij aanschaf
energie-innovaties

SYSTEEM

PRODUCT

CONSUMENT
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Het innovatiesysteem van Hekkert

De innovatiesysteemtheorie van Hekkert gaat 
ervan uit dat de richting en snelheid van innova-
tie wordt  bepaald door vele actoren, regels en 
middelen die samen het bestaande, complexe 
(innovatie)systeem vormen (Hekkert, et al., 
2010).  De structuur van een innovatiesysteem 
bestaat uit vier (structuur)elementen: actoren, 
interacties, instituten en infrastructuur. 
Actoren hebben interacties met elkaar en 
beïnvloeden samen de regels (instituties) binnen 
het systeem. Dit doen ze door bijvoorbeeld actief 
te lobbyen voor aanpassing van wet- en regelge-
ving. Tegelijkertijd bepalen de  aanwezige 
instituties binnen welke grenzen de actoren en 
hun interacties kunnen opereren. De cultuur 
(informele instituties) bepaalt in grote mate de 
manier van samenwerking. Formele regels 
(wetgeving) bepalen wat wettelijk niet mag en 
wat wel. Actoren, interacties en instituties zijn tot 
slot afhankelijk van de aanwezige infrastructuur 
in de vorm van kennis en financiële en fysieke 
middelen.   

Hekkert (2010) stelt dat systemen als geheel in 
meer of mindere mate 'klaar' moeten  zijn voor 
een innovatie. Systemen die er (nog) niet klaar 
voor zijn, werken de soepele marktintroductie 
van een product tegen. Ze werpen drempels op, 
die het marktsucces in de weg kunnen staan. 
Weerstand van gevestigde belangen werken de 
innovatie dan tegen: deze moet zich dan 
'invechten' in het goed geoliede systeem. 
Hekkert stelt dan ook dat 'het Grote Gevecht' dat 
innovaties vaak moeten voeren er niet zozeer 
een is van techniek/ productkwaliteiten, maar 
van het  een plek veroveren binnen de bestaan-
de instituties/ de set regels zoals die er nu zijn. 
Daarbij speelt ook de volwassenheid van de 
innovatie een rol
. 
De innovatiesysteemtheorie heeft als uitgangs-
punt  dat fundamentele problemen in het 
innovatie systeem, ook wel structuurfouten 
genoemd, altijd betrekking hebben op één van 
de vier structuur elementen binnen het innovatie-
systeem. Door  oplossingen te vinden voor de 
structuurfouten gaat het innovatiesysteem beter 
functioneren. Hekkert stelt dat het belangrijk is 
om de sleutelprocessen (innovatiemotor) in dit 
systeem goed te laten functioneren.  Hierbij gaat 
het om bijvoorbeeld het experimenteren door 
ondernemers, het mobiliseren van middelen en 
het bieden van tegenspel. Het is daarbij ook 
belangrijk om als ondernemers samen te werken 
(running in packs). De kracht van de individuele 
ondernemer is namelijk  te beperkt om te winnen 
van de gevestigde orde, maar door bundeling 
van krachten wordt de kans op succes vergroot. 
Bedrijven moeten dus zoeken naar de juiste 
balans tussen enerzijds concurreren en ander-
zijds het creëren van goede overlevingskansen 
door samenwerking. 

2

Transitiedenken van Rotmans

Een andere stroming binnen het systeemdenk-
en is de 'transitiekunde' van Rotmans. Hoewel 
deze theorie niet specifiek gaat over innovaties, 
biedt zij wel interessante inzichten over hoe 
systemen werken en veranderd kunnen 
worden. De theorie van transitiekunde focust op 
de wijze waarop ingrijpende en onomkeerbare 
kantelingen van systemen in de samenleving, 
ook wel transities genoemd, tot stand komen en 
hoe ze kunnen worden gestuurd of gestimu-
leerd. Overeenkomstig met Hekkert gaat de 
transitiekunde uit van maatschappelijke 
systemen die gebaseerd zijn op een stabiele 
macht en een dominant regime. Dit systeem zet 
alle middelen in om de status quo te handha-
ven. Er zijn echter niches in de samenleving, 
bestaande uit radicale, innovatieve en afwijken-
de culturen, structuren en werkwijzen die 
krachtig genoeg zijn om het bestaande regime 
binnen te dringen en te veranderen. Er kan dan 
een kantelpunt ontstaan waardoor het systeem 
radicaal verandert. 

Rotmans legt hiermee meer de nadruk op 
veranderkracht binnen huidige systemen.  Hij is 
van mening dat het huidige maatschappelijke 
systeem op een kantelpunt staat: van een 
centraal, van bovenaf georganiseerde samenle-
ving naar een decentrale, van onderop gestuur-
de netwerksamenleving. De tijd is rijp voor 
radicale innovaties. Grote maatschappelijke 
veranderingen ontstaan in de ogen van 
Rotmans veelal door kleine groepjes mensen. 
Een paar koplopers met visionaire gaven en 
een slimme strategie die voldoende innovatie-
ruimte krijgen om die in de praktijk te realiseren 
kan voldoende zijn voor een geslaagde trans-
itie. Dit ligt ook in lijn met wat Hekkert noemt 
het beter laten functioneren van de sleutelpro-
cessen door bijvoorbeeld het experimenteren 
door ondernemers, 'running in packs' en 
daarmee het bieden van tegenspel aan het 
bestaande regime. 

Rotmans ziet deze huidige systeemcrisis als 
kans, omdat dit allerlei krachten vanuit onderop 
de mogelijkheden biedt om de samenleving 
echt te verduurzamen en te zorgen voor 
radicale vernieuwingen.  Als belangrijke bewijs 
hiervoor ziet hij de explosieve groei van het 
aantal burgerinitiatieven in de afgelopen 10 
jaar.

De marketing laat ons zien dat het belang-

rijk is dat je bij het stimuleren van energie-

innovaties niet moet denken in termen van 

homogeniteit en daaraan gekoppeld één 

centrale marketingstrategie. 

In werkelijkheid is zowel de doelgroep als 

de productgroep (alle energie-innovaties 

bij elkaar) heterogeen. De marketingstrate-

gie moet daarom rekening houden met 

deze dubbele heterogeniteit. 

Wat betreft verschillen binnen de doel-

groep laat de adoptiecurve van Rogers 

(1962)[3], zien dat consumenten grofweg 

uit twee 'bloedgroepen' bestaan. De ene 

groep – de Vernieuwers – is sterk gemoti-

veerd, wil het product graag hebben. En zij 

vinden het daarom niet zo erg om een nog 

niet helemaal uitontwikkeld of nog relatief 

duur product te kopen. 

Bij de andere bloedgroep ontbreekt dit 

'heilige vuur' en is de motivatie dus veel 

vluchtiger. Men staat er heel praktisch in, 

vaagt zich af waarom men het product 

eigenlijk zou kopen (de 'Pragmatisten') en 

willen een bewezen product zonder 

kinderziektes. 

Ten tweede kunnen de energie-innovaties 

ook sterk van elkaar verschillen wat betreft 

het functionele en intrinsieke karakter van 

het product. 

Hierbij gaat het ondermeer om: 

1. De gewildheid van het product en het 

dagelijkse nut / functionaliteit voor de 

consument: heeft het product de X-factor? 

Wordt men er 'hebberig' van of niet? 

2. De Mate van 'ontwrichting': hoe 

ingrijpend is het aanbrengen of gaan 

werken met het nieuwe product? Deze 

'ontwrichting kan op meerdere fronten 

spelen:

¨ Geld / Investering: hoe groot is de 

investering, en hoe verhoudt dit 

bedrag zich tot het spaargeld dat men 

heeft? Vaak zijn innovaties aan het 

begin van hun productcyclus relatief 

duur. Veel potentiële klanten weten dat 

en wachten daarom met de aanschaf. 

Waar in de cyclus verschillende 

innovaties zitten, verschilt sterk. Zo 

staan warmtepompen nog aan het 

begin van hun levenscyclus en zijn ze 

nog relatief duur, terwijl zonnepanelen 

al een tijd op de markt zijn en de prijs 

ervan de laatste 10 jaar 75% is 

gedaald.
¨ (Technische) risico's: hoe groot is de 

kans dat er nog kinderziektes zijn en 

hoe erg is het als het product kapot 

gaat? Stopt de opwekking van extra 

energie, zoals bij zonnepanelen.  Of is 

bij het niet-functioneren het huis 

meteen ijskoud in de winter, zoals bij 

warmtepomp of de HRe-ketel? En ten 

slotte, is er vertrouwen in het product? 
¨ Praktische rompslomp: hoe ingrijpend 

is het aanbrengen van de maatregel: 

duurt dat dagen of  weken. En levert 

de installatie veel 'zooi' op? Zorgen 

hierover spelen vooral bij vrouwen. 
¨ Aanpassing gedrag: moet men allerlei 

ingesleten gewoontes veranderen of 

hoeft het gedrag niet te worden 

aangepast? 

Het product- en marketingperspectief
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Onderbelicht in de (innovatie) systeemthe-

orie en de marketing is vaak het menselijk 

gedrag: welke dynamieken bepalen in de 

realiteit van alledag of men een innovatie 

die op zich meerwaarde biedt  ook echt 

aanschaft? Wat zijn de drijfveren van 

mensen om innovaties te kopen en hoe 

kun je dit beïnvloeden? Maar ook: welke 

factoren verhinderen het voornemen om 

een energie-innovatie te gaan kopen en 

men toch besluit het product niet aan te 

schaffen? 

Beter inzicht in wat het menselijk gedrag 

bepaalt, is daarom nodig om de slagings-

kans van energie-innovaties verder te 

vergroten. Inzichten uit de consumenten-

psychologie bieden waardevolle extra 

aangrijpingspunten voor het stimuleren 

van de verkoop van energie-innovaties 

aan consumenten.

Wij maken daarbij een onderscheid tussen 

Willen: 
De vooraf aanwezige 

motiverende factoren. Zij 

verschaffen de motivatie 

voor het gedrag.

Kunnen: 
De vooraf aanwezige in 

staat stellende factoren. 

Zij maken het mogelijk 

dat een motivatie wordt 

gerealiseerd

Versterken:  
De versterkende facto-

ren die zorgen voor een 

prikkel voor echt omzet-

ten van het voornemen 

in gedrag.

De consumentenpsychologie

Bij de verkoop van energie-innovaties is 

het belangrijk om aandacht te krijgen van 

het oerbrein van de consument. 
Anders dan vaak wordt gedacht hebben 

we niet 1 stel hersenen, maar 2. 

Naast de nieuwe ‚denk'-hersenen zijn dat 

de veel oudere oerhersenen, die 95% van 

ons gedrag sturen. 

Deze beslissingen zijn intuï�ef van aard, sterk 

gebaseerd op emo�es en allerlei automa�sch 

aangemaakte gewoontes en vuistregels. Dit in 

tegenstelling tot de moderne hersenen, die 

het ra�onele denkproces aansturen. 

De hersenen van de mens werken op deze 

wijze, omdat denken veel �jd en fysieke 

energie kost. Het kost eenvoudig weg veel te 

veel �jd en energie om bij alle beslissingen die 

men op een dag moet nemen, alle op�es te 

bekijken, er informa�e over te verzamelen, te 

bepalen hoe zwaar elke factor moet wegen 

enzovoorts.  Het werken met vuistregels is veel 

makkelijker. 

De mens regelt zijn gedrag daarom in als een 

thermostaat. Het is erop gericht eenmaal 

ingeregelde zaken en aangemaakte gewoontes 

en vuistregels sterk te bevoordelen. Het 

opnieuw inregelen wekt weerstand op.  

Bovendien weet men wat men aan de huidige 

situa�e hee� en brengt verandering al�jd de 

kans met zich mee dat het in plaats van beter 

alleen maar slechter wordt. Dit sterke 

mechanisme heet verliesaversie: het doet veel 

meer pijn om iets dat men al hee� te verliezen 

vergeleken met de vreugde die men belee� 

aan iets erbij krijgen. Uit onderzoek blijkt dat 

het verlies van € 5,-  2,25 keer groter is dan de 

blijdschap over het winnen van € 5,- 

Consumenten moeten het gewenste 

gedrag willen vertonen, met andere 

woorden: de energie-innovatie willen 

kopen. Het willen is daarmee de basis.  

Heel belangrijk hierbij is de mate waarin 

de consument het product wil. Is er sprake 

van een 'brandende behoefte'/ wordt men 
'hebberig' bij het denken aan de innovatie, 

of is de motivatie vrij zwak? Als dat laatste 

het geval is, is de kans groot dat men 

gedurende het proces dat volgt, weer 

afhaakt. De mate waarin men iets wil 

Nobelprijswinnaar Kahneman: twee (her-
sen)systemen - fast and slow [5]

Systeem 1 (het oerbrein) werkt zeer snel; op basis 
van indrukken en ingevingen en wordt aang-
estuurd door het emotionele en grotendeels 
onbewuste gedeelte van het brein. Het kost weinig 
inspanning en kan ook moeilijk onder controle 
gehouden worden. Het staat ook wel bekend als 
de 'intuïtie' of het 'onderbuikgevoel'.
 
Systeem 2 (het moderne brein) zorgt voor bewuste aandacht en mentale inspanning: het 
rationele. Het wordt aangestuurd vanuit een evolutionair gezien nieuw en bewust gedeelte 
van het brein, waarin de individuele ervaringen en herinneringen opgeslagen liggen. 
Systeem 2 wordt gebruikt om Systeem 1 te onderdrukken, maar kost veel energie.

Aandacht krijgen van het oerbrein 

Willen

: 
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Vanuit dit zeer krachtige psychologi-

sche mechanisme staan nieuwe pro-

ducten dus altijd met minimaal 3-0 

achter: ze zijn nieuw en behoren niet tot 

de gevormde vuistregels. Het overwe-

gen om de producten toch te kopen kan 

dan alleen via het rationele spoor van 

onze moderne denkhersenen en zoals 

naar voren is gekomen en dat kost 

meer tijd en energie. 

De implicaties hiervan zijn verstrekkend 

als het gaat om het willen beïnvloeden 

van andermans gedrag: 

¨ Het aankomen met vooral rationele 

argumenten heeft niet zo veel zin, 

deze hebben geen tot weinig 'doord-

ringingskracht'. De mens is namelijk 

'hardwired' om de status quo te 

handhaven en wil pas veranderen 

als de huidige situatie of veel pijn 

veroorzaakt, of als het nieuwe een 

echt forse beloning betekent.

¨ Het is daarom vooral zaak te probe-

ren de doelgroep emotioneel te 

raken en achter de vuistregels/ 

gewoontepatronen te komen die het 

gedrag sturen en die te gebruiken. 

De afgelopen decennia is de informatie-

dichtheid om ons heen sterk toegenomen. 

Zo staan we per dag bloot aan alleen al 

zo'n 1.500 commerciële uitingen. En 

krijgen we heden ten dage de hoeveelheid 

informatie te verwerken die men in de 

Middeleeuwen in zijn hele leven te verwer-

ken kreeg. Om te kunnen omgaan met de 

grote hoeveelheid informatie die op ons 

afkomt, zet de mens – automatisch en 

grotendeels onbewust – een effectief 

beschermingsmechanisme in: selectieve 

waarneming. 

Hierbij activeren onze hersenen een filter, 

waarbij alleen informatie doorgelaten 

wordt die belangrijk is. Informatie die op dit 

lijstje staat, wordt doorgelaten en verwerkt, 

de rest niet. Kortom, alleen boodschappen 

met een heel hoge doordringingskracht 

worden opgemerkt. 

Uit onderzoek van de Bakker blijkt dat dit 

het geval is wanneer:

¨ Het nuttig is: het maakt een taak 

mogelijk die men heeft 

¨ Het aanhaakt bij waar men zich op dat 

moment zorgen over maakt, of juist blij 

van wordt. Kortom, waar emotie aan 

verbonden is. 

Het inspelen op emoties is dus een 

belangrijke uitdaging. Een krachtige 

nieuwe stroming binnen de marketing stelt 

zelfs dat het dé centrale opgave van 

marketing is om producten 'aan het 

oerbrein te verkopen'. Onderwerpen die 

vanuit het oerbrein spelen, hebben per 

definitie een hoge attentiewaarde. 

Bijvoorbeeld veiligheid: de enorme vlucht 

van winterbanden is niet omdat het een 

bepaald type band is, maar omdat men er 

veiligheid mee koopt. 

Vrouw is belangrijkste beslisser

Veel van de inspanningen gericht op het 

verkopen van energie-innovaties zijn 

gericht op mannen. In Amerika komt men 

echter steeds meer tot het inzicht het 

vrouwen zijn die de aankoopbeslissingen 

bepalen. Die beslissingen neemt ze niet 

allemaal zelf, maar ze beïnvloedt de 

koopbeslissingen van andere gezinsleden 

wel sterk. 

Onderzoekers van Ernst & Young voor-

spellen dat in 2028 vrouwen 75% van alle 

koopbeslissingen nemen/ beïnvloeden [9]. 

Daarmee dient zich de intrigerende vraag 

aan of het verleiden van consumenten om 

vaker energie-innovaties te kopen niet 

vooral de vraag is hoe vrouwen hiertoe 

Selectieve waarneming: hoge doordringingskracht gevraagd

Inzicht in extra marktkansen voor energie-innovaties
2423

De theorie achter de aanschaf



2

Verschillen in motivatie

Binnen de doelgroep 'consumenten' 

komen grote verschillen voor in de mate 

waarin men duurzaamheid of technische 

innovaties leuk vindt. Bij degenen voor wie 

dat zo is, staan deze onderwerpen dus al 

op het lijstje met interessante onderwer-

pen. Bij promotie van energie-innovaties is 

het bij deze personen dus heel effectief 

om energie-innovaties vanuit het motief 

'duurzaamheid' en 'technische innovatie' in 

te steken.
 
Echter, qua aantal is dit duidelijk een 

minderheid. Lang niet alle consumenten 

zijn 'duurzaam minded', en al helemaal 

niet als gekeken wordt naar het ook 

vertalen hiervan in gedrag. Uit onderzoek 

van Motivaction komt naar voren dat iets 

meer dan 40% van de Nederlandse 

bevolking duurzaamheid echt belangrijk 

vindt.  

Als gekeken wordt naar het percentage 

dat ook bereid is zijn gedrag ook echt aan 

te passen of voor duurzame alternatieven 

meer te betalen, valt dit percentage veel 

lager uit: 15%. 

En ook de 'liefde voor technische innova-

ties' blijkt maar bij een klein deel van de 

doelgroep te bestaan.
  
Dit zijn bovendien grotendeels mannen.   

Als je wilt moet je als consument ook in 

staat zijn om over te gaan tot aanschaf 

van energie-innovaties. Een bepalende 

factor daarbij is ten eerste het hebben van 

de tijd en energie om dit te doen. 

Het oerbrein houdt niet van veranderen. 

Dat vindt 'hij' eng en om het toch te doen, 

is zoals eerder aangegeven veel energie 

nodig. Mensen kunnen dus pas verande-

ren, als zij hier energie voor over hebben. 

Als iemand bijvoorbeeld aan het – finan-

cieel – overleven is, dan heeft deze 

persoon die energie niet. Het is dan ook 

best logisch dat degenen die tot nu toe 

vooral energie-innovaties kopen, de hoger 

opgeleide en oudere consument is. Hoger 

opgeleiden hebben vaak meer te beste-

den, hebben voldoende spaargeld om én 

een buffer aan te houden voor onverwach-

te uitgaven én om te investeren in energie-

maatregelen. Mensen van middelbare 

leeftijd (50 tot 60 jaar) zijn vaak op meer-

dere fronten in een rustiger vaarwater: de 

kinderen zijn alweer het huis uit, men doet 

het met werk vaak rustiger aan, enzo-

voorts. 

Daarnaast moet je als consument ook 

logischerwijs de financiële middelen 

hebben om de energie-innovaties aan te 

kunnen schaffen. 

Daarnaast is het ook randvoorwaardelijk 

om over een geschikte woning te 

beschikken waarin energie-innovaties 

kunnen worden toegepast. Zo kan men 

wel zonnepanelen willen, maar als het dak 

van de woning in de schaduw ligt van 

hoge bomen of men een monumentaal 

pand heeft waarop panelen niet mogen 

worden gelegd, kan het alsnog niet 

doorgaan. 

Hoe raar en frustrerend voor aanbieders 

van energie-innovaties ook consumenten 

kunnen energie-innovaties best willen en 

kunnen kopen, maar er vervolgens toch 

niet toe komen. De reden hiervoor is dat er 

in de hectiek van alledag allerlei zaken 

'tussen kunnen komen'. 

Dat kunnen zeer uiteenlopende zaken zijn, 

van een zieke moeder waarvoor men moet 

zorgen, tot een verbouwing of het veran-

deren van baan. Allemaal zaken die de 

aandacht van de aankoop afleiden, ook 

wel de 'nu even niet'-factor genoemd.  

Een andere belangrijke oorzaak kan ook 

zijn dat men liever / makkelijker geld uit 

wilt geven aan andere producten of 

diensten. Dit kan gaan om een vakantie, 

de nieuwste smartphone of een nieuwe 

keuken. 

Kunnen

Versterken
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Wat is het stromenmodel?

Het stromenmodel wordt in de beleids- en 

bestuurswetenschappen gebruikt om te 

onderzoeken wanneer onderwerpen op de 

(politieke) agenda komen en er dus een 

'window of opportunity' ontstaat. Daarbij 

gaat de theorie ervan uit dat deze window 

of opportunity ontstaat wanneer drie 

onafhankelijke stromen (politiek, probleem 

en oplossing) bij elkaar komen. 

Voor deze studie gebruiken wij dit stro-

menmodel als basis om in kaart te breng-

en wanneer er een 'window of opportunity' 

ontstaat voor energie-innovaties.  Bij het 

ontstaan van window of opportunity's zijn 

de twee bloedgroepen relevant die wij 

hebben geïdentificeerd in de adoptiecurve 

van innovatie. 

De eerste groep consumenten – de 

vernieuwers - is sterk innovatiegemoti-

veerd en wil graag de nieuwste innovaties, 

ook al zijn deze nog niet volledig getest en 

duur. 

Een window of opportunity voor deze 

groep kan al ontstaan wanneer het product 

beschikbaar komt. Deze consumenten zijn 

zo gemotiveerd, dat alle 'tegenkrachten' 

die er zijn, wel worden overwonnen.  

Voor de tweede groep – de grote massa - 

ontstaan deze window's of opportunity's 

veel lastiger. Voor het succes van energie-

innovaties is dit een belangrijke groep, 

maar hun motivatie is duidelijk minder en 

men haakt bij tegenwind beduidend eerder 

af.  

Op de volgende bladzijde lichten wij voor 

deze groep toe wanneer de kans het 

grootst is dat zij overgaan tot de aanschaf 

van energie-innovaties. 

 

  

De drie expertisegebieden uit het vorige 

hoofdstuk bieden ieder een eigen kijk op de 

slagingskansen van energie-innovaties. 

Door deze drie perspectieven te integreren 

ontstaat een vollediger analysekader dat 

inzicht biedt in de aangrijpingspunten voor 

de verkoop van energie-innovaties aan 

consumenten.

Daarom presenteren wij in dit hoofdstuk het 

stromenmodel waarin wij de factoren die 

een verklarende rol spelen in het systeem-

theorie, aanvullen met factoren uit de 

consumentenpsychologie en de marketing. 

Hiermee ontstaat er in onze visie een 

compleet analysekader met daarin de 

succes- en faalfactoren voor energie-

innovaties. 

Het stromenmodel

als 

analysekader

3

Het stromenmodel
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Het bij elkaar komen van de drie stromen 

leidt tot een window of opportunity voor 

energie-innovaties: een mogelijkheid voor 

de verkoop aan consumenten. Concreet 

betekent dat de consument bereid is het 

product aan te schaffen en er hiervoor 

geen beren op de weg zijn, bijvoorbeeld 

door belemmerende wetgeving of het 

hebben van geen geld. Dit gebeurt niet 

vanzelf maar vraagt om actie. 

Deze actie kan bijvoorbeeld komen vanuit 

de ontwikkelaars en aanbieders zelf. Met 

een goed product dat aansluit bij behoef-

ten consument en met een goede marke-

tingaanpak  kunnen zij met succes hun 

product vermarkten. Door het effectiever 

aanboren van de emotie bij de consument  

wordt ervoor gezorgd dat een veel grotere 

groep 'hebberig' wordt en dat zij de 

innovatie zo graag wil hebben dat men alle 

tegenwind trotseren. 

Maar ook een belangrijke trigger voor het 

ontstaan van een window of opportunity 

kan een stimulerende subsidie zijn. Zo is 

het aantal verkochte zonnepanelen fors 

gestegen nadat er vanuit het Rijk en lokale 

overheden interessante subsidies beschik-

baar kwamen. Met dit systeemingrijpen 

wordt de mate van disruptie van een 

product verminderd. Het product wordt 

hiermee namelijk financieel interessanter. 

Tot slot kunnen ook intermediaire partijen 

een rol spelen in het creëren van een 

window of opportunity. Commerciële 

partijen of kennisplatforms brengen 

namelijk specifieke kennis in en kunnen 

ook partijen succesvol met elkaar verbin-

den. Daarbij kunnen zij ook een intermedi-

aire rol vervullen om een brug te slaan 

tussen de rationele aanpak van de innova-

tie- en energiesector en het meer emotio-

nele terrein van de consument die zijn 

of haar beslissingen vaak neemt op basis 

van de onderbuik. 5plus1 heeft als 'aan-

jaagbureau' de afgelopen jaren veel 

wijkinitiatieven begeleid en ondersteunt bij 

het opzetten van een collectieve inkoopac-

ties, bijvoorbeeld voor zonnepanelen.  Ook 

een goed voorbeeld van een intermediaire 

organisatie is Platform 31, die ondermeer 

met het innovatieprogramma 'de 

Energiesprong' op grote schaal vraag en 

aanbod wil laten ontstaan voor gebouwen 

zonder energienota. 

Groene en rode stoplichten vanuit de 

stroom 'systeem' 

 Het innovatiesysteem speelt een belang-

rijke rol bij het laten slagen van energie-

innovaties. Hoofdstuk twee heeft laten zien 

dat het systeem, bestaande uit actoren die 

met elkaar interacteren en die binnen 

bestaande instituties en infrastructuur 

streven naar de ontwikkeling en versprei-

ding van innovaties, belangrijke obstakels 

kan opwerpen of juist mogelijkheden kan 

bieden. In dit hoofdstuk geven wij een 

overzicht van de stoplichten die in het 

huidige systeem op groen en rood staan 

voor de verkoop van energie-innovaties. 

Omdat een systeemanalyse geen onderd-

eel van de scope van deze studie was, 

hebben wij ons in de analyse beperkt tot 

de belangrijkste systeemfactoren die een 

rol spelen bij de aanschaf van energie-

innovaties. Wij hebben daarbij gebruik 

gemaakt van de inzichten uit enerzijds de 

gevoerde gesprekken en anderzijds de 

systeemtheorieën van Hekkert en 

Rotmans 

  

3

Een window of opportunity voor energie-

innovaties ontstaat wanneer de volgende 

drie 'stromen' bij elkaar komen en de 

'stoplichten' per stroom op groen staan:  

1. Het (Innovatie)systeem: in aansluiting 

op het innovatiemodel van Hekkert is 

het van belang dat het innovatiesysteem 

voldoende 'af' is om er optimaal voor te 

kunnen zorgen dat energie-innovaties 

slagen. Concreet betekent dat het 

huidige (innovatie)systeem voldoen-

de innovatiemogelijkheden moet 

beiden en de stoplichten op het gebied 

van regelgeving, subsidies, etc. op 

groen moeten staan.  Dit is een belang-

rijke randvoorwaarde voor het slagen 

van energie-innovaties.  Maar ook 

'niches' in het systeem kunnen belangrij-

ke mogelijkheden bieden voor energie-

innovaties, omdat koplopers eventuele 

weerstand in het bestaande regime 

kunnen doorbreken (veranderkracht). 

 

2. Het innovatieproduct: in deze stroom 

gaat het om energie-innovaties die 

worden bedacht en op de markt worden 

gebracht. De opgave daarbij is om 

ervoor te zorgen dat het gaat om 

gewilde producten die consumenten 

willen en kunnen aanschaffen. 

Dit vraagt van innovaties dat zij een      

X-factor hebben en dat zij zo min 

mogelijk disruptief zijn.

3. Consument: de consument is uiteinde-

lijk de gebruiker van innovaties en is 

daardoor een sleutelfiguur binnen het 

innovatiesysteem. Het is daarom 

essentieel inzicht te hebben in wat deze 

consumenten drijft en wanneer gaan zij 

overgaan tot de aanschaf van energie-

innovaties en wanneer niet? De opgave 

is om ervoor te zorgen dat je de aan-

dacht krijgt van de consument voor jouw 

innovatie en dat zij de producten willen 

en ook kunnen aanschaffen. Dan 

kunnen pas de stoplichten op groen 

komen en gaan zij over tot aanschaf. 

Daarbij spelen allerlei versterkende 

factoren een rol.

Wanneer ontstaat een window of opportunity? Waar liggen de handelingsperspectieven in het model?

Inzicht in extra marktkansen voor energie-innovaties
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De scope van deze studie heeft betrekking 

op energie-innovaties in en om het huis. 

Daaronder vallen dus niet de (grootschali-

ge) duurzame energieprojecten die 

bijvoorbeeld vanuit energiecoöperaties 

worden geïnitieerd. 

Voor deze projecten, die een meer radi-

caal innovatief karakter kennen, gelden 

grotere belemmeringen vanuit het systeem 

dan voor de 'huisgerelateerde' innovaties. 

Voor dit type innovaties staan veel 

stoplichten op groen. 

De belangrijkste rode stoplichten zijn het 

conservatieve en rationele karakter van de 

installatie- en bouwsector en het wispeltu-

rige overheidsbeleid. 

 De tabel hieronder zet een aantal belang-

rijke rode en groene stoplichten in het 

(innovatie)systeem op een rij.  

Groene en rode stoplichten

vanuit de 

stroom ’systeem’

 

4

De belangrijkste stoplichten op een rij 
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Innovatiemogelijkheden in het huidige systeem Veranderende samenleving

4

Stoplicht 1:  
vernieuwende en klantgerichte 
actoren

Een belangrijke voorwaarde voor het laten 
slagen van energie-innovaties is dat de 
actoren, die zich bezighouden met de 
ontwikkeling en verkoop ervan, vernieu-
wend en klantgericht zijn. Uit de gevoerde 
gesprekken bleek echter dit nu vaak niet 
het geval is. 
Ten eerste kwam uit de gesprekken met de 
experts naar voren dat de installatiebran-
che een conservatieve aard kent. 
Installateurs zijn vaak weinig klantgericht 
en zijn nog te weinig vernieuwend en 
nemen weinig risico's. Een belangrijke 
oorzaak is dat zij als het ware gevangen 
zitten in het huidige systeem van bestaan-
de en bekende technologieën.  Zij hebben 
door de jaren heen veel kennis en ervaring 
hiermee opgebouwd.  Deze kunnen zij als 
het ware blindelings 'in en uit elkaar 
schroeven'. Innovaties vragen vaak om 
andere en nieuwe kennis, waarin zij 
moeten investeren. Dat kost moeite en 
energie en dat vormt een belangrijke 
obstakel.  Ook zijn installateurs terughou-
dend met het geven van garanties voor 
producten die zij nog niet zo goed kennen. 

Ten tweede geldt voor veel professionals 
in de 'energiewereld' dat zij de opgaven 
rationeel benaderen en daarom ver af 
staan van het emotionele terrein van de 
consument: hun woning. Daar waar 
mensen leven en zoals aangegeven in het 
vorige hoofdstuk het grootste deel van hun 
beslissingen maken op basis hun emotie, 
de onderbuik. Dit zit ingebakken in de 
sector en zorgt ervoor dat de twee werel-
den onvoldoende op elkaar aansluiten met 
de energie-innovaties als belangrijk 
slachtoffer. 
Een groen stoplicht vormt het toenemende 
aantal collectieve inkoopacties, bijvoor-
beeld voor zonnepanelen. 

Hiermee worden consumenten overtuigd 
te investeren door een betrouwbaar een 
aantrekkelijk geprijsde aanbieding. Enkele 
goede voorbeelden hiervan zijn de collec-
tieve inkoopacties van Natuur en Milieu 
voor woningisolatie, en de inkoopacties 
voor zonnepanelen van Urgenda (wij willen 
zon) en het recent gestarte 
Energiecollectief van de 
Consumentenbond.  

Stoplicht 2: stimulerend beleid 

Het wispelturige beleid, het ontbreken van 
een eenduidige visie en daadkracht van de 
Rijksoverheid is een belangrijke belemme-
ring voor het laten slagen van energie-
innovaties. Hekkert geeft aan dat het 
richting geven aan het zoekproces een 
belangrijke innovatiemotor is. Het zwalken-
de Nederlandse energiebeleid zorgt 
hiervoor nu nog onvoldoende en leidt tot 
veel onzekerheden bijvoorbeeld over 
subsidies, waardoor ondernemers sterk 
gaan twijfelen of zij wel geld durven te 
investeren in duurzame energieprojecten.  
Enkele voorbeelden zijn: de huidige 
salderingsregeling die mogelijk na 2017 
niet meer wordt voortgezet. Ook de 
investeringen in de Kolencentrale in de 
Eemshaven is een overheidskeuze die 
haaks lijkt te staan op de doelstelling voor 
duurzame energie. 

Stoplicht 3: kennisontwikkeling 
en –verspreiding: een stimule-
rende infrastructuur

Met de Topsector energie is er in 
Nederland een actiegerichte infrastructuur 
opgetuigd voor de ontwikkeling en ver-
spreiding van kennis ten behoeve van de 
energietransitie. Uit de gesprekken bleek 
wel dat de vertaling van deze kennis naar 
innovaties waarin de kennis wordt toege-
past vaak nog een lastige stap blijkt.  

Stoplicht 4: beweging vanuit 
onderop als katalysator

Zoals in hoofdstuk 2 al naar voren is 
gekomen stelt Rotmans dat Nederland 
momenteel in een kantelperiode zit: 
van een centraal, van bovenaf 
georganiseerde samenleving naar een 
decentrale, van onderop gestuurde 
netwerksamenleving. Volgens 
Rotmans voltrekt zich momenteel in 
Nederland een sluipende 
energierevolutie. 
Het energie-innovatievuur ziet 
volgens hem niet In Den Haag, maar in 
regio's, in steden en in wijken dicht bij 
de mens. Dit als reactie op enerzijds 
onvrede over het falend 
overheidsbeleid en het huidige 
financiële systeem en anderzijds vanuit 
de wens om zelf weer meer invloed uit 
te oefenen op de eigen leefomgeving. 
Deze nieuwe energie kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan het 
gezamenlijk verduurzamen van de 
woning en de wijk. Wie zien in onze 
eigen projecten dat er steeds meer 
wijkinitiatieven worden gestart om 
bijvoorbeeld gezamenlijk 
zonnepanelen in te kopen en/of 
isolatiemaatregelen. Er zijn in den 
lande ook energiecoöperaties 
opgericht en actief om consumenten te 
ondersteunen bij het nemen van 
energiemaatregelen in het huis. 
Tonkens en Duvendak zetten echter 
vraagtekens bij deze explosieve groei 
en de breedte van deze beweging. Er 
is volgens hen onvoldoende 
empirische grondslag voor de bewering 
dat deze initiatieven duiden op een al 
echt brede beweging. 

Ook wijzen zij erop dat het bij deze 
initiatieven vooral gaat om zzp'ers en in 
mindere mate om echte 'actieve 
burgers'. Wij ervaren in onze eigen 
projecten dat er zeer zeker steeds 
meer sociale energie in de 
samenleving ontstaat om zelf de 
handschoen op te pakken, maar het 
ontbreekt toch vaak nog aan slagkracht 
en zijn de initiatieven sterk afhankelijk 
van enkele ambassadeurs en 
vrijwilligers. Dit maakt deze initiatieven 
kwetsbaar. 

Stoplicht 5: 
experimenteerruimte voor 
innovaties

Innovatieruimte voor koplopers is een 
essentiële voorwaarde voor 
succesvolle transities. Dit kan 
verschillende dingen betekenen: 
financiële ruimte (innovatieve 
financieringsvormen voor risicovolle 
bouwprojecten); juridische ruimte 
(innovatieve contractvormen, 
vergunningverlening, bouweisen); 
mentale ruimte (prijsvragen of 
competities voor innovatieve ideeën); 
kennis ruimte (kennis- en 
competentieontwikkeling); en 
institutionele ruimte (niche-
ontwikkeling, netwerkontwikkeling). 
Momenteel wordt deze 
experimenteerruimte op kleine schaal 
geboden. Veel initiatieven lopen nog 
steeds aan tegen bureaucratische 
obstakels. 
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Hoofdstuk 3 heeft laten zien dat energie-

innovaties de grootste slagingskans 

hebben wanneer zij én een X-factor 

hebben én zo min mogelijk disruptief zijn. 

Onderstaand figuur geeft een kwadran-

tenschema waarop de mate waarin een 

product de X-factor heeft is afgezet tegen 

de impact van dit product. 

 Hierdoor ontstaan er vier kwadranten die  

inzicht geven in de kansrijkheid van innova-

tieproducten. Wij hebben een aantal 

belangrijke energie-innovaties in deze 

figuur geplaatst om een overzicht van de 

kansrijkheid hiervan te bepalen.

 

Uit deze figuur blijkt dat de stoplichten op 

groen staan voor de energie-innovaties in 

het kwadrant rechtsboven. Zo hebben 

zonnepanelen een hoge X-factor - je kunt 

zelf actief energie opwekken - en kennen 

zij een lage disruptiviteit. Je legt ze 

namelijk makkelijk op je dak en de prijs is 

de afgelopen jaren sterk gedaald. Ook de 

Nestthermostaat lijkt een zeer kansrijke 

innovatie door een hoge X-factor door het 

mooie design. Deze thermostaat is ook 

gemakkelijk te installeren en kent een 

relatief lage prijs. Daartegenover zie je 

dat een warmtepomp (grondwater) laag 

scoort. 

De installatie hiervan brengt veel romp-

slomp met zich mee door het boren van de 

benodigde grondwaterputten en is boven-

dien erg prijzig. 

De tabel op bladzijde  geeft de belangrijk-37

ste stoplichten die bepalend zijn voor een 

kansrijke innovatie. Hieruit blijkt dat veel 

energie-innovaties qua design nog weinig 

rekening houden met de kracht van een X-

factor: het ervoor zorgen dat de consument 

hebberig wordt. Ook sluiten de beperkte 

functies niet altijd optimaal aan bij de 

behoeften van het oerbrein. Ten slotte 

kennen veel energie-innovaties een hoge 

mate van disruptiviteit doordat ze duur zijn 

of een lage gebruiksvriendelijkheid kennen. 

5

Stoplichten / Producten

De belangrijkste stoplichten op een rij

Groene en rode stoplichten

vanuit de 

stroom ’producten’
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Een belangrijke oorzaak voor een lage X-

factor is dat innovaties vaak maar één 

basisfunctie hebben en geen extra 

functies bieden. Zo zijn er veel nieuwe 

technieken – zoals warmtepompen, 

zonneboilers – die de woning verwarmen, 

maar verder niets extra's doen of bieden. 

Op een heel basaal niveau roept dat bij 

consumenten de vraag op waarom men 

dan voor iets nieuws zou kiezen, als de 

huidige techniek datzelfde ook doet. 

Nieuw is eng en brengt bovendien 

meerdere risico's met zich mee. Waar 

energie-innovaties wél extra functies 

bieden, worden die overigens vaak niet 

eens benut. 

Zo kunnen warmtepompen ook koelen in 

de zomer en is de straling van infrarood-

panelen gezond (voor de spieren). Extra 

functies waar bij de vermarkting expliciet 

de nadruk op gelegd zou kunnen worden. 

In de praktijk worden deze innovaties 

echter vanuit dezelfde traditionele argu-

menten vermarkt.

Een lichtpuntje op dit gebied is de ther-

mostaat Toon, waar recent de functie van 

een rookmelder aan is toegevoegd. Een 

functie die ons oerbrein vanuit het streven 

naar veiligheid zeer aan zal spreken.  Het 

uitbreiden van de basisfuncties én dit 

goed uitventen is een belangrijke verbe-

terkans.  

Een andere belangrijke factor die de X-

factor bepaalt, is de 'Trias Psychologica'. 

Waar het vanuit het beleidsdenken 

logisch is eerst aandacht te besteden aan 

het voorkomen van energieverbruik en 

daarna pas de resterende vraag actief op 

te wekken, is de voorkeursvolgorde bij de 

consument precies andersom. 
Die vindt het veel leuker actief iets op te 

wekken, omdat dit ons oerbrein veel meer 

aanspreekt. Dit verklaart voor een 

belangrijk deel de populariteit van zon-

nepanelen. Hieraan gekoppeld is het 

zonnepaneel een product dat na aan-

schaf nooit meer geld kost en alleen maar 

op gaat brengen. 

Dat actief opwekken wordt de laatste tijd 

ook goed uitgenut via apps waarmee men 

op afstand kan zien hoeveel de panelen 

'real time' opwekken. Daarmee is dit een 

effectieve manier ook om indruk te maken 

op anderen. 

Weinig andere energie-innovaties hebben 

dit actieve element in zich. De zonneboiler 

heeft dit wel, maar daarbij is het veel 

lastiger aan te geven hoeveel warm water 

via de zon is 'geoogst'. Mogelijk kan het 

verbeteren hiervan dit product de zo 

gewenste boost geven. 

De meeste energie-innovaties hebben niet 
echt de 'X-factor': de woonconsument 
wordt er niet heel erg 'hebberig' van. 
Hoe dat komt? 

Stoplicht 2: actieve opwekking heeft de voorkeur

Stoplicht 1: beperkte functie(s)

De X-factor
5
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Stoplicht 4: rekening meehou-

den in ontwerp

De mate van disruptiviteit heeft te maken 

met meerdere factoren, zoals de hoogte 

van de prijs, het risico dat gelopen wordt, 

zoals kinderziektes en kapot gaan.  Ook 

zijn de mate waarin het werken met het 

apparaat aanpassing van gedrag vraagt 

en de al dan niet benodigde koppeling 

met andere apparaten en de ingreep in 

de woning die nodig is om het te plaat-

sen, belangrijke bepalende factoren.  

Bij de huidige generatie energie-

innovaties wordt in het ontwerp nog niet 

altijd even goed rekening gehouden met 

het effect van disruptiviteit op het koopge-

drag van de consument. Zo wordt vanuit 

de leverancier van zonneboilers vaak 

geen aandacht besteed aan de benodig-

de koppeling met andere apparaten en 

hoe de kwestie van garantie geregeld is. 

Stoplicht 5: aandacht hiervoor 
in de vermarkting

Een hoge disruptiviteit van een energie-

innovatie kan er bij een 'niet zo' hebberige 

consument al snel ervoor kunnen zorgen 

dat men er toch maar weer van afziet. 

Hiermee wordt in de vermarkting nu vaak 

nog geen rekening mee gehouden. Terwijl 

hiervoor in de praktijk voldoende kansen 

zijn. 

Zo zouden installateurs – waar consumen-

ten zich vaak als eerste oriënteren op 

energie-innovaties – eenvoudig een flyer 

kunnen maken waarin ten aanzien van elk 

van deze zorgen/ angsten wordt ingegaan. 

En – als men dat wil met het oog op extra 

risico's wat betreft kinderziektes, kapot 

gaan of faillissement – een extra verzeker-

de garantie aanbieden. 

Zo heeft de autofabrikant Kia bij haar 

introductie veel effect gehad van het 

aanbieden van 8 jaar volledige garantie. 

Hiermee werd een belangrijke drempel 

weggenomen: wie durft het aan een auto 

van een nog onbekend merk, uit een tot 

dan toe onbekend 'autoland' als Zuid-Korea 

te kopen? De zeer ruime garantie heeft veel 

consumenten over de streep geholpen. 

Stoplicht 3: hebberigheid 

stimuleren

Wat kan er gedaan worden om de X-

factor en daarmee de hebberigheid te 

vergroten? Een zeer krachtige andere 

manier om dit te doen, is design. 

Ontwerpers van energie-innovaties 

besteden hier tot op heden verbazing-

wekkend weinig aandacht aan. Al begint 

daar wel verandering in te komen, 

getuige de Nest-thermostaat en de 

Powerwall van Tesla. 

De eerste is dan ook ontworpen door een 

ex-ontwerper van Apple, een bedrijf dat 

als geen ander weet hoe consumenten 

via design hebberig gemaakt kunnen 

worden.

Tesla voegt hier vanuit haar eigen status 

als chique automerk een eveneens 

krachtige verleider aan toe: status. Status 

appelleert aan aanzien in de groep, iets 

wat ons oerbrein vanuit onze sociale 

inslag eveneens prettig vindt. 

Dit raakt ook een ander sociaal mecha-

nismen dat benut kan worden voor de 

vermarkting van energie-innovaties: 

sociale bewijskracht. 

 

Het oerbrein van de mens vindt het erg 

prettig als hij bevestiging krijgt dat veel 

anderen uit de groep waartoe men behoort 

hetzelfde willen en/of hebben gekocht. Een 

mooi voorbeeld hiervan is de lucht-

luchtwarmtepomp. Deze kan prima gebruikt 

worden voor het verwarmen van de woning, 

maar is in Nederland nog onbekend. In 

Scandinavië – waar men geen uitgebreid 

gasnetwerk heeft – is deze echter al lange 

tijd een standaard manier van het verwar-

men van de woning. 

Dit wordt nu bij de vermarkting niet 

genoemd. Dit is een gemiste kans. 

Mate van disruptiviteit

Onze hersenen zorgen ervoor dat we alles 

'inregelen'. Het veranderen van zo een 

ingesteld systeem doet de mens liever niet. 

Dit leidt tot weerstand. Deze weerstand is 

logischerwijs groter naarmate de impact 

groter is. Dit is het geval wanneer een 

energie-innovatie een hoge disruptiviteit 

kent. 

5
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Het kopen van innovaties vraagt om een 

motivatie, tijd, energie en middelen (kun-

nen) en prikkels om echt over te gaan tot 

koop. 

Als we naar het huidige landschap van 

Nederlandse potentiële kopers van ener-

gie-innovaties kijken, dan blijkt dat een 

brede groep Nederlanders best wil investe-

ren in energie-innovaties en deze ook kan 

aanschaffen. 

In de praktijk zijn er echter een paar grote 

struikelblokken:

1. De dagelijkse hectiek die ertussen 

komt

2. Onvoldoende doordringingskracht van 

het product tot het oerbrein 

§ Onbekendheid maakt onbemind en 

leidt tot koud watervrees. Veel 

energie-innovaties zijn nog 

onbekend.

§ De basisfunctie van veel innovaties 

(bijv. warmte leveren) biedt niet veel 

extra's boven wat men nu al heeft en 

goed kent. De innovaties hebben 

onvoldoende de X-factor.    

6

De belangrijkste conclusies op een rij

Stoplichten / Consumenten

Groene en rode stoplichten

vanuit het 

stroom “consumenten“

 

Tabel 6.1   Rode en groene stoplichten bij de stroom “Consument“
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Wanneer willen consumenten 

innovaties kopen? 

Bij de totstandkoming van ons gedrag zijn 

3 centra in onze hersenen betrokken: het 

beloningcentrum, het emotiecentrum en 

het besliscentrum. Ons gedrag wordt 

vooral gestuurd door het beloningcentrum.  

Als we iets willen, doet dat echter ook 

altijd wel ergens pijn. Het kost geld, we 

komen in de verbouwingsrotzooi te zitten 

of we moeten ons (gewoonte)gedrag 

aanpassen. Hierdoor ontstaat er 'oorlog' in 

onze hersenen: strijd tussen iets wat we 

willen hebben en de offers die we daar-

voor moeten brengen. Hierbij geldt: hoe 

groter de beloning/ hoe hebberiger we 

zijn, hoe meer pijn of 'tegenwind' we 

kunnen hebben. Uiteindelijk neemt het 

regelcentrum de beslissing. In deze studie 

onderscheiden wij voor het 'willen'/ de 

beloning 6 relevante stoplichten. 

Stoplicht 1: 

onrust in het oerbrein

Als mensen op het gebied van de basale 

functies van het oerbrein – voedsel, 

veiligheid, voortplanting – onrust ervaren, 

kan dat ertoe leiden dat men geen aan-

dacht heeft voor andere zaken. Dit wordt 

ook wel de 'nu even niet'-factor genoemd. 

Natuurlijk kan dit altijd op individueel 

niveau aan de hand zijn: men dreigt zijn 

baan te verliezen, een nabij familielid is 

ernstig ziek of men heeft een slepende 

ruzie met de buren. Maar is dit ook op 

macroniveau aan de hand? 

Het leven is de afgelopen 10, 20 jaar veel 

onzekerder geworden: de baan voor het 

leven is verdwenen, werk wordt steeds 

flexibeler, men moet allerlei voorzieningen 

zelf regelen enzovoorts. Maar houdt dat 

ons - op een onbewust niveau – constant 

bezig en zorgt dit voor onrust? Dit lijkt 

mee te vallen op macroniveau. Ruim 69% 

van de Nederlanders ervaart geen con-

stant gevoel van onbehagen, bij 25% is 

daar wel in enige mate sprake van en bij 

6% in sterke mate. De oorzaken voor een 

constant gevoel van onbehagen zijn:  niet 

gezond zijn, ongezond leven, niet goed 

rond kunnen komen/ laag inkomen en 

jong zijn. 

Ook de tevredenheid over de woonsituatie 

heeft invloed op de rust in het oerbrein. 

Wanneer deze tevredenheid laag is dan 

leidt dit tot onrust. Uit een kwantitatief 

onderzoek (N=750), dat wij hebben 

uitgevoerd, blijkt dat mensen de woning 

overall waarderen met het rapportcijfer 

7,7. Over de energiekosten is men iets 

minder tevreden: 7,1.

Op de vraag of men nog lang in de 

huidige woning wil blijven wonen, geven 

vooral ouderen, lager opgeleiden en 

huurders aan dat dit inderdaad het geval 

is. De kans is groot dat dit het gevolg is 

van het 'captive' zijn: men kán eenvoudig-

weg niet verhuizen, al zou men het willen. 

In lijn hiermee zijn het vooral de hoogst 

opgeleiden die aangeven op korte termijn 

te willen verhuizen (totale steekproef: 

5,1%; onder universitair opgeleiden: 

16,7%).

Vervolg tabel 6.1   Rode en groene stoplichten bij de stroom “Consument“
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Stoplicht 2: 
mate van verandering

Het oerbrein van de mens regelt graag 
dingen in en wil dat dan het liefst zo laten. 
Veranderen kan, maar dan moet men er 
energie voor over hebben. Kleinere 
veranderingen hebben hierbij altijd de 
voorkeur: de weerstand tegen verande-
ringen neemt toe naarmate de verandering 
ingrijpender is. 
Onze oerhersenen vinden nieuwe versies 
van een al bekende techniek, bijvoorbeeld 
de HR-ketel als variant op de CV-ketel, 
veel prettiger dan een volledig nieuwe 
techniek. 
Vaak zijn producenten en verkopers van 
energie-innovaties juist erg trots op hun 
compleet nieuwe vinding, een game 
changer.  Het is dus maar de vraag of het 
slim is dit ook zo te benadrukken. Zo kan 
het voor het infraroodpaneel erg nuttig zijn 
erop te wijzen dat de techniek allang 
bestaat: wie kent niet de infraroodlamp 
voor zere spieren, de infrarood-sauna en 
natuurlijk niet te vergeten: de zon?

Ook vanuit de bouwwereld wordt vaak te 
groots gedacht. Worden voor een woning 
meteen hele 'maatregelpakketten' bedacht: 
4 of 5 maatregelen die tegelijk worden 
aangebracht. Maar die wel 20 tot 40 
duizend euro kosten en een stevige 
verbouwing met zich meebrengen. Veel te 
grote stappen voor ons oerbrein. Niet voor 
niets is de regeling 'Blok voor Blok' , 
waarin veel van dit soort grote pakketten 
werden aangeboden, wel omgedoopt tot 
'Stap voor Stap'. 

En is één van de belangrijke leerpunten 
geweest dat het veel slimmer is klein te 
beginnen met 1 of 2 maatregelen, het 
oerbrein een tijdje rust te geven en daarna 
verder te gaan. Hierbij kan dan handig 
gebruik gemaakt worden van een ander 
krachtig mechanisme uit het oerbrein: 
consistentie.
 

Stoplicht 3: 
zorg voor consistentie

Ons oerbrein wil graag consistent zijn. Een 
mooie kans om consumenten die al een of 
meerdere energiebesparende maatregelen 
hebben genomen, daarop te wijzen en zo 
de kans te vergroten dat men zichzelf – 
onbewust – definieert als iemand die 
energiebespaarder is. En vervolgens ook 
de volgende stap zet. Onderzoek lijkt dit te 
bevestigen: 82% van degenen die al een 
energiemaatregel heeft genomen, wil ook 
een volgende nemen. Wat meespeelt is 
dat de eerdere maatregelen vrijwel altijd 
goed zijn bevallen.
Overigens kan deze consistentie natuurlijk 
ook vanuit andere motieven dan energie-
besparing worden geprikkeld. Zo kan het 
'bij de tijd' brengen van een oudere woning 
natuurlijk ook een prima ingang zijn. Of 
'zelfvoorzienend/ onafhankelijk worden'. In 
feite alle zaken die voor iemand een 
beloning vormen. Interessant daarbij is 
een onderzoek van The Choice naar 
emoties ten aanzien van wonen.

Deze emoties kunnen negatief van aard 
zijn in de vorm van irritatie of zelfs frustra-
tie of positief: plezier en aspiratie.  Bij deze 
emoties is in feite het oerbrein van de 
doelgroep aan het woord.

Kwantitatief onderzoek deel 1: tevredenheid over de eigen woning 

5plus1 heeft een kwantitatief onderzoek (n=750) uitgevoerd naar de tevredenheid van 

mensen over hun woning, de ervaren nut en noodzaak van energiebesparing en de 

aansprekendheid van manieren om energie-innovaties onder de aandacht te brengen. 

In dit kader presenteren wij de belangrijkste resultaten. 

Nederlanders waarderen de woning overall met het rapportcijfer 7,7. Over de 

energiekosten is men iets minder tevreden: 7,1. Daarbij valt op dat ouderen hun 

woning hoger waarderen dan jongeren. Onderstaande tabel presenteert de overige 

resultaten. 

Ook is gevraagd naar de tevredenheid over verschillende aspecten van de 

woning.  Oppervlakte in/ om de woning scoort het hoogst, de 

levensloopbestendigheid het laagst. 

Inzicht in extra marktkansen voor energie-innovaties
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Stoplicht 5: motivatie voor de 

aanschaf

Energie-innovaties dienen onmiskenbaar 

een duurzaamheidsdoel: je gaat er minder 

energie mee gebruiken en dat is goed voor 

het milieu. Als men duurzaamheid écht 

belangrijk vindt, zal men energie-

innovaties ook meer willen hebben. Het 

aantal Nederlanders voor wie dat geldt is 

echter relatief klein: ca. 15%. Dat zijn de 

mensen die serieus werk willen maken van 

een duurzame leefstijl en bereid zijn meer 

te betalen voor duurzame alternatieven. In 

deze groep zijn de eerste kopers van 

zonnepanelen te vinden. 

Nog eens een kwart van de Nederlanders 

vindt duurzaamheid ook wel belangrijk, 

maar is minder bereid 'ernaar te leven'. De 

overige 57% heeft weinig tot niets met 

duurzaamheid. En doet het in het ergste 

geval af als 'linkse hobby'.

Uit de psychologie weten we dat de 

motivatie uit gradaties bestaat. Men kan 

duurzaamheid 'op zich wel belangrijk' 

vinden, als een soort uitgangspunt. Maar 

het kan ook 'dieper geworteld' zitten, 

verankerd zitten in iemands normen en 

waarden. Onderstaande tabel geeft aan 

hoeveel Nederlanders tot deze verschillen-

de niveaus van betrokkenheid behoren.  

Inzien nut energiebesparing

In het eigen kwantitatieve onderzoek is 

gevraagd of men het nut van energiebe-

sparing inziet. Dat is in hoge mate het 

geval: gemiddeld wordt op een 10-

puntschaal een 8,0 gescoord. Hogere 

scores worden gegeven door ouderen 

vanaf 55 jaar en hoger opgeleiden. Het 

motief om te verbouwen om redenen van 

energie besparen wordt vooral gevonden 

bij de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar. 

Diezelfde groep komt op veel fronten naar 

voren als de meest gemotiveerde groep. 

Bijvoorbeeld als gevraagd wordt of men al 

wel eens energiebesparende maatregelen 

heeft genomen. Naast deze groep is dit 

ook boven-gemiddeld het geval voor 

vrouwen en mensen die in een oudere 

woning, gebouwd voor 1975, wonen. 

Vooral de woonomgeving en de oppervlak-

te van de woning blijken belangrijk. Niet 

voor niets bepaalt de locatie grotendeels 

de prijs van een woning.  Ook is hiermee 

verklaard waarom men zijn geld veel liever 

geld uitgeeft aan het uitbouwen van zijn 

huis dan aan energiebesparing. 

Interessant is zeker ook 'onderhoud'. Is het 

veel effectiever om bij energie-innovaties 

het effect op het onderhoudsvrij maken 

van de woning te benadrukken. Dit kan 

met name bij complete verbouwingen, 

zoals bij het nulopdemeter-concept,  een 

heel sterk argument zijn. 

Hieraan gekoppeld kan ook uitstraling van 

de woning worden meegenomen: na grote 

energierenovaties ziet de woning er weer 

als nieuw uit. Extra interessant bij uitstra-

ling is dat dit vooral vrouwen aan zal 

spreken. Hier kan dan meteen ook meteen 

de koppeling gelegd worden met de 

belangrijke emotie: wooncomfort- en 

plezier.  

Stoplicht 4: zorg voor grote 

doordringingskracht

Aandacht krijgen is steeds lastiger gewor-

den. De hoeveelheid informatie die over 

ons uitgestort wordt is gigantisch en neemt 

alleen maar toe. Uit onder andere de blok 

voor blok-projecten is gebleken dat het tot 

de doelgroep doordringen erg lastig is. 

Er zijn echter 3 manieren die nog wél 

effectief zijn:

¨ Aanhaken bij onderwerpen die de 

doelgroep bezighouden, zowel structu-

reel (zie de basale functies in het 

oerbrein, met als bijzonder aandachts-

gebied wat de vrouw belangrijk vindt) 

als incidenteel. Bij dit laatste liggen 

vooral kansen bij het aanhaken bij 

natuurlijke aandachtsmomenten: 

verhuizen, verbouwen en verouderen 

(i.e.: de woning verbouwen met het 

oog op langer thuis wonen)

¨ Direct sociaal contact. De mens is en 

blijft een sociaal wezen. De impact van 

direct sociaal contact is en blijft groot. 

Uit onderzoek komt ook naar voren dat 

73% van de Nederlanders naast 

digitaal contact graag ook contact met 

de mensen van een bedrijf zelf willen 

hebben.

¨ Inzet van al bekende en vertrouwde 

afzenders/ kanalen: als de boodschap 

van een bekende persoon of organisa-

tie komt, genereert dat vele malen 

meer aandacht dan wanneer het van 

een onbekende komt. Ook wel 'part-

nermarketing' genoemd. 

Recommendations from people known

Consumer opinions posted online

Brand websites

Editiorial content (e.g. newspaper article)

Brand sponsorships

TV

Newspaper

Magazines

Billboards / outdoor advertising

Radio

Emails signed up for

Ads before movies

Search engine results ads

Online video ads

Online banner ads

Text ads mobile phones

Mate van vertrouwen in de volgende advertentievormen

90%

70%

70%

69%

64%

62%

61%

59%

55%

55%

54%

52%

41%

370%

33%

1. 
Oppervlakkig 

betrokken

2. 
Verankerd in 
normen en 

waarden, bereid 
kleine offers te 

brengen

3.
Sterk gemotiveerd, 
middel grote offers 

brengen

Stelling
'Milieuproblemen zijn voor iedereen 
belangrijk’
'Milieuproblemen zijn urgent’

- (zeer) mee eens: 88%
- (zeer) mee eens: 63%
(Bron: NIPO/TNS, 2013)

- Plichtsgetrouwen = 13% van de  
bevolking

- Verantwoordelijken = 30% van de 
bevolking

- Totale omvang: 43% 
(Bron: Motivaction, 2014)

- Omvang groep ’cultural creatives’: 
15% van de bevolking

(Bron: MarketRespons, 2011)

Lid van normen en waarden-groep 
`Plichtsgetrouwen’ of ’Verant-
woordelijken’ 
(typologie uit Vijf Tinten Groen van 
Motivaction)

 

  
Lid van groep ’cultural creatives’ 

Niveau Voorbeeld Uitkomst
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Wat spreekt aan bij duurzaam verbouwen?

Interessant te weten is wat huiseigenaren aanspreekt bij duurzaam verbouwen. 
In een eigen onderzoek i.s.m. Motivaction onder 600 huiseigenaren is hiernaar gevraagd 
(vanuit het kader van verbouwen naar energieneutraal). Onderstaande tabel toont de 
uitkomsten. 

Aansprekendheid verschillende motieven inzake duurzaam verbouwen

Uitkomsten kwantitatief onderzoek 2: verbetering eigen woning en energiebesparing

In het al eerdere genoemde kwantitatieve onderzoek (n=750) is ook gevraagd naar de 
motieven van mensen voor verbetering van de woning en de ervaren nut en noodzaak 
inzake energiebesparing.  

Motieven voor verbetering woning 
In het onderzoek is ook gevraagd naar de motieven voor het aanbrengen van laatste 
verbetering aan de woning. Er werden meerdere motieven voorgelegd: 
'energiebesparing', 'verbetering wooncomfort', 'uitbreiding woonoppervlakte' en 'overig'.  
Men kon meerdere motieven aankruisen. 

Uit het onderzoek blijkt dat energiebesparing voor  44% van de ondervraagden een 
motief was voor de laatste verbetering van de woning. De hoogste scores werden 
gegeven door mannen en ouderen. . 

Ook is gevraagd naar de tevredenheid over verschillende aspecten van de woning.  
Oppervlakte in/ om de woning scoort het hoogst, de levensloopbestendigheid het 
laagst

-
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Een energieneutrale woning

Draagt bij aan duurzame maatschappij

Maakt woning meer waard

Maakt woning beter verkoopbaar

Draagt bij aan wooncomfort

Geeft een gevoel van onafhankelijkheid

Is financieel aantrekkelijk

Geeft een beter rendement dan sparen

Geeft mij elke dag een blij gevoel

Is makkelijk in onderhoud

Is mooi

Geeft status

Maakt mijn vrienden jaloers

49

Stoplichten / Consumenten

-



Een laatste belangrijke kans om het 

'willen hebben van energie-innovaties' te 

vergroten is het meer erkennen van en 

focussen op de vrouw als belangrijkste 

beslisser in het huishouden. In Amerika 

wordt haar dominante rol  al onderkend 

en is er al veel ervaring mee opgedaan. 
In Nederland staat dit nog in de kinder-

schoenen en is ook nog niet bekend hoe 

het zich ten aanzien van het domein 

'wonen' zou kunnen ontwikkelen. Vanuit 

o.a. de Blok voor Blok regeling is de grote 

potentie echter onderkend. Vanuit meer-

dere landelijke organisaties wordt 

momenteel dan ook een verkennend 

onderzoek voorbereid, dat deze 'witte, 

maar veelbelovende vlek' gaat inkleuren. 

In enkele Blok voor Blok-projecten is al 

een begin gemaakt met het verkennen 

van vrouwenmarketing. Hieruit kwam 

naar voren dat vrouwen ten aanzien van 

wonen algemeen vooral belang hechten 

aan esthetiek/ inrichting (veelgehoorde 

wens: een keer met de woning in VT 

Wonen staan.), comfort, gezondheid 

binnenklimaat (helemaal .i.r.t. gezondheid 

van kinderen) en alledaags, praktisch nut. 

Ook kwamen duidelijk andere wensen ten 

aanzien van vormgeving naar voren. Nu 

zijn websites en andere communicatie-

middelen rond energie-innovaties vaak 

'mannelijk' qua vormgeving: hoekige 

vormen, donkere kleuren, afbeeldingen 

van techniek. Vrouwen daarentegen 

houden van ronde, organische vormen, 

warme of zachte kleuren en afbeeldingen 

van mensen. 
Wat in ieder geval een belangrijk element 

zal zijn, is de al genoemde 'partnermarke-

ting': welke al door vrouwen sympathiek 

gevonden en vaak geraadpleegde 

partijen kunnen duurzaam wonen onder 

hun aandacht brengen? 

Zo wordt op de site van VT Wonen al veel 

aandacht besteed aan duurzaamheid in 

en om de woning. Door Libelle wordt hier 

weer aandacht aan besteed/ naar verwe-

zen. 

Wat in ieder geval een belangrijk element 

zal zijn, is de al genoemde 'partnermarke-

ting': welke al door vrouwen sympathiek 

gevonden en vaak geraadpleegde 

partijen kunnen duurzaam wonen onder 

hun aandacht brengen? Zo wordt op de 

site van VT Wonen al veel aandacht 

besteed aan duurzaamheid in en om de 

woning .. En wordt hier door Libelle weer 

aandacht aan besteed/ naar verwezen. 

6

Weten 

wat 

mensen 

écht 

beweegt

Stoplicht 6: de beslisser (vrouw) moet overtuigd zijn
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Stoplicht 7: tijd en energie 
hebben

Stel: men wil een energie-innovatie kopen. 
Dan moet zich gaan oriënteren op de 
mogelijkheden. Dat vergt tijd en energie. 
Enerzijds zou dat niet zo'n probleem 
moeten zijn: de Nederlander heeft gemid-
deld 5,7 uur per dag vrije tijd. Aan de 
andere kant heeft men het in die vrije tijd 
steeds drukker, met al dan niet 'logische' 
zaken. Zo wordt er nog steeds veel tv-
gekeken, maar ook gesport, uitgegaan, 
enzovoorts. Ouderen/ 50-plussers hebben 
meer vrije tijd, namelijk gemiddeld 6 uur 
per dag. Dit is zelfs 8 uur wanneer ze 
helemaal gestopt zijn met werken.  
Belangrijker nog dan de vrije tijd in absolu-
te zin is of men de energie/ rust in het 
hoofd heeft om zich te orënteren op 
energie-innovaties. Alleen aan iets nieuws 
denken kost ons oerbrein energie. Ook 
hier komen de 50-plussers weer als het 
meest kansrijk naar voren: zij zijn relaxter, 
met name de zogenaamde niet-werkzame 
empty-nesters. 

Daarnaast hebben ouderen hebben ook 
minder de behoefte om mee te willen tellen 
in de maatschappij: ze laten zich 'minder 
gek' maken om allerlei producten en 
diensten te kopen die men misschien niet 
zo nodig heeft.  Ze zijn minstens even 
energiek, en maken zich minder zorgen 
over uiterlijk en andere 'aardse zaken'. Ze 
staan veel steviger in hun schoenen wat 
betreft weerstand bieden tegen andere 
verleidingen, zoals elke twee jaar de 
nieuwste IPhone willen hebben.  

Stoplicht 8: financiële midde-
len hebben

Voor de meeste Nederlanders lijkt het 
stoplicht wat betreft financiële middelen op 
groen te staan. Nederlanders hebben 
namelijk veel spaargeld. In 2004 had het 
gemiddelde gezin aan vrij beschikbaar 
spaargeld € 24.000,-, in 2009 € 33.000,- 
en in 2015 € 44.500,-. Bijna 70% van de 
Nederlandse bevolking heeft tenminste 
5.000 euro spaargeld, zoals onderstaande 
figuur laat zien. 

Daarbij valt op dat vooral huiseigenaren 
veel spaargeld hebben en huurders 
daarentegen weinig. Zo heeft een stel met 
koopwoning gemiddeld € 35.000,- en een 
alleenstaande huurder € 5.000,- aan 
spaargeld. Daarmee is de spaarpot van 
huiseigenaren aanzienlijk groter dan de 
buffer die ze volgens bijvoorbeeld het 
Nibud moeten aanhouden. Het segment 
(jongere) ouderen - vanaf 45 jaar - is 
hierbij extra interessant: zij hebben het 
meeste spaargeld. 

Bovendien heeft circa 30% van de mensen 
binnen deze groep interesse in het goed/ 
beter laten renderen van spaargeld, door 
het zelf opwekken van duurzame energie. 
De fysieke nabijheid van deze opwekking 
doet de interesse bij deze groep sterk 
stijgen tot maar liefst 81%.   

Als consumenten energie-innovaties willen 

dan, moet dit natuurlijk qua woning ook 

kunnen. De volgende eigenschappen zijn 

hierbij van belang:

¨ Type woning en bouwjaar. Tweederde 

van het energieverbruik in een woning 

wordt besteed aan verwarming. Het 

verlies van deze warmte tegengaan is 

dan ook een belangrijke opgave. En 

logischerwijs vaak een eerste prioriteit 

van huiseigenaren, ook omdat het 

comfort hierdoor  verbeterd. Het type 

woning (tussen- of hoekwoning, 

begane grond of hoogbouw) maar 

zeker ook het bouwjaar bepalen in 

sterke mate de behoefte en het 

gedrag. Zo zijn woningen die gebouwd 

zijn na 1992 bij de bouw meteen goed 

geïsoleerd. Bewoners van deze 

woningen – relatief vaak de 'meest 

geschikte doelgroep' (middelbare 

leeftijd met veel spaargeld) – kunnen 

energie dus alleen besparen door iets te 

doen met zuiniger installaties of zonne-

energie (zonnepanelen en/of –boilers). 

¨ Beschermde status woning: sommige 

woningen hebben een beschermde 

status (monument, beschermd stads-

gezicht) en kunnen hierdoor – in ieder 

geval niet zomaar – iets op hun dak 

leggen. 

¨ Overig. Er zijn nog veel andere aspec-

ten van de woning die deze al dan niet 

minder geschikt maken voor energie-

innovaties. zo zijn er huizen die geen 

geschikt  dak hebben voor zonne-

energie door de ligging op het noor-

den, of om leidingen voor een warmte-

pomp te slaan. Naast fysieke beper-

kingen spelen hierbij ook weer de 

kosten een rol. Zo is het leggen van 

leidingen voor een warmtepomp prijzig. 

6

Wanneer kunnen consumenten innovaties kopen? 

Naast een product willen kopen, moeten consumenten dat ook kunnen. 
Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen: 
1. Tijd/energie hebben
2. Geld
3. Geschikte woning

Nieuwe financieringsvormen – de Esco
Rond het faciliteren van personen die niet over voldoende spaargeld beschikken om zelf 
energie-innovaties te kunnen (of willen) betalen, is veel in ontwikkeling. Traditionele vormen 
als een duurzaamheidslening komen maar niet echt van de grond: ons oerbrein vindt het 
niet prettig een– extra - schuld aan te gaan. Nieuwe vormen – waarbij men de energiereke-
ning 'verpacht', de zogenaamde 'Esco' – zijn veelbelovend en kunnen een sterke impuls 
geven aan het marktsucces van energie-innovaties. Naast de puur financiële kant biedt 
deze constructie namelijk nog een heel belangrijk voordeel: de risico's blijven bij een ander. 
En dat vindt ons oerbrein geweldig! Geen onzekerheid dus meer over kinderziektes, kapot 
gaan/ garantie en faillissement. Men neemt een dienst af en vanuit die dienst worden dit 
soort risico's afgedekt. 

Naast de grote spaartegoeden van de 

gemiddelde Nederlander bieden ook 

interessante financieringsconcepten, zoals 

de Esco, kansen. Hiermee kunnen name-

lijk ook mensen zonder spaargeld toch 

energiemaatregelen nemen. Uit het 

uitgevoerde kwantitatieve onderzoek 

kwam naar voren dat financiële verlichting 

een belangrijke trigger is voor de aanschaf 

van energie-innovaties. In dit onderzoek 

zijn 12 nieuwe en 1 gebruikelijke manier 

('goed voor het milieu') om energiebespa-

ring/ -innovaties 'aan de man te brengen' 

aan consumenten voorgelegd. Van deze 

13 scoorde 'Korting op de hypotheek voor 

een woning met een goed energielabel' 

het hoogst.  

Inzicht in extra marktkansen voor energie-innovaties
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Stoplicht 11: triggers

Maar de belangrijkste tip is: geef extra 

prikkels/ aanleidingen om tot actie over te 

gaan. Het beste werkt dat als gebruik 

gemaakt wordt van mechanismen uit het 

oerbrein. Dus: mechanismen als sociale 

bewijskracht (laat weten hoeveel anderen 

– het liefst in de directe nabijheid van de 

persoon – het ook willen of hebben 

gekocht), schaarste (geef aan dat er nog 

enkele exemplaren zijn en dat daarop een 

korting wordt gegeven) of afzenderschap 

(haak aan bij een collectieve inkoop door 

bijvoorbeeld een wijkplatform). 

 Onderstaande tabel geeft een  overzicht 

van 13 van dit soort prikkels, uiteenlopend 

van energie-innovaties via al vertrouwde 

kanalen als de Ikea verkopen en korting 

krijgen op de hypotheek tot het verkrijgen 

van groepskorting via samen inkopen in de 

wijk. Van deze 13 prikkels scoort 'korting 

krijgen op de hypotheek als de woning een 

beter energielabel heeft', het hoogst. 

Wat zijn versterkende prikkels?  

Wanneer een consument een innovatie wil 

en kan aanschaffen betekent niet dat er 

dan ook automatisch wordt overgegaan tot 

aankoop. 

Er zijn nog zogenaamde 'last minute'-

belemmeringen die ervoor kunnen zorgen 

dat een consument de innovaties toch niet 

aanschaft. Maar er zijn ook nog triggers 

die er juist wel voor kunnen zorgen dat 

een consument wel besluit tot aankoop. 

De belangrijkste 'last minute' belemmering-

en zijn: 

¨ Hectiek van alledag: het 'leven kan 

ertussen komen'. Net als bij vele 

andere dingen die men zich voor-

neemt, zoals stoppen met roken of 

gezonder gaan leven zijn er vele 

factoren die ervoor zorgen dat een op 

zich krachtig voornemen precies dat 

blijft: een voornemen. Denk aan 

dreigend ontslag, een hernia, een 

andere verbouwing (nieuwe keuken) of 

een vader of moeder die ernstig ziek 

is/ overlijdt. 

¨ Onvoldoende hulp van vrienden: in het 

periodieke landelijke WoOn-onderzoek 

is gevraagd naar 'last minute' belem-

meringen en daaruit komt 'onvoldoen-

de hulp van vrienden' naar voren. Men 

ziet zoals eerder gesteld altijd stevig 

op tegen ingrepen in de woning. De 

woning is de ultieme plek  waar men 

zich veilig voelt en is voor velen hét 

rustpunt in het hectische leven van 

alledag. Ingrepen daarin – zeker als 

die langer duren – zijn een flinke 

verstoring die bij het er alleen al aan 

denken veel energie kan kosten. Maar 

men wil het op zich wel. Hulp kunnen 

verwachten van vrienden (fysiek, maar 

vooral ook psychologisch: een luiste-

rend oor) is dan heel belangrijk. 

Voor aanbieders van energie-innovaties 

betekent dit, dat 'te hard drukken' geen zin 

heeft. Consumenten vinden het veel 

prettiger als een aanbieder snapt dat er 

van alles tussen kan komen. Daar begrip-

vol en netjes mee omgaan levert 'extra 

punten' op, die zich op een later tijdstip 

vaak terugbetalen. Consumenten kiezen 

dan namelijk het vaakst voor degene die 

zich het prettigst opstelde.

 

Ook is het slim een klantencontactbestand 

op te bouwen en van hieruit potentiële 

klanten regelmatig, maar niet te vaak te 

bellen, en te noteren wat men in die 

gesprekken verneemt. 

Ook kan het goed werken als goed geluis-

terd wordt naar waar de aarzeling zit. Zo 

komt uit internationaal onderzoek door 

Anke van Hal van de universiteit van 

Nyenrode naar voren dat het langer dan 1 

dag niet van een eigen toilet gebruik 

kunnen maken voor velen als een zodani-

ge drempel wordt ervaren dat men in een 

vergevorderd stadium van beslissen 

alsnog kan afhaken. 

Slimme aannemers zijn hierop gaan 

anticiperen door standaard de mogelijk-

heid aan te bieden van een toiletwagen, 

die zij voor de deur parkeren. Zo zijn er 

vast nog veel meer zaken die – als aanbie-

ders deze te weten komen – kunnen 

worden 'weggespeeld'.

6

Stoplicht 10: 'last minute' belemmeringen

3

één
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Windows of opportunity

7Windows of opportunity's 

voor energie-innovaties

1. Wat is het en waarom werkt het? 

In de kookworkshop leren ontwikkelaars 

en aanbieders van energie producten 

welke mogelijkheden er zijn om de X-

factor van energie-innovaties te vergro-

ten en de mate van disruptie te verklei-

nen. 

Men wordt door kennis te maken met 

praktijkvoorbeelden ingewijd in de in dit 

rapport genoemde aangrijpingspunten 

en gaat hier concreet mee aan de slag. 

Zo leert men kijken door de ogen van 

de 'mainstream market', en het eigen 

product te ontleden tot de functies die 

het voor potentiële klanten heeft. 

Van hieruit wordt nagegaan of het 

mogelijk is om bijvoorbeeld extra 

functies toe te voegen. Ook krijgt men 

inzicht in wat er allemaal bij komt kijken 

om het product aan te schaffen. En 

leert men hierop te anticiperen bij het 

ontwerp en de vermarkting van de 

innovatie. 

2. Van rode en groene stoplichten…

De kookworkshop pakt een aantal 

belangrijke omissies aan de kant van 

de ontwikkelaars/ verkopers van 

energie-innovaties aan. Het opent de 

ogen van overwegend 'techneuten' voor 

andere zaken dan techniek en reikt ze 

de tools aan om dit hier voortaan beter 

in het ontwerp en de vermarkting mee 

te nemen. 

3. Voor wie? 

De workshop is bedoeld voor ontwikke-

laars maar zeker ook verkopers van 

energie-innovaties. Wij kunnen ons 

goed voorstellen dat de workshop wordt 

mede ontwikkeld en ingekocht door 

belangenbehartigers als Uneto-VNI of 

Bouwend Nederland. Ook provincies en 

gemeenten kunnen opdrachtgever zijn: 

zij ontwikkelen vaak allerlei initiatieven 

die erop gericht zijn dat het lokale 

bedrijven goed gaat. 

Het is goed denkbaar dat de workshop 

in samenwerking met een hogeschool 

wordt ontwikkeld. Bijvoorbeeld vanuit 

opleidingen tot industrieel vormgever of 

zelfs de Kunstacademie. 

Dit hoofdstuk gaat op basis van de uitge-

voerde analyse in op de belangrijkste 

windows of opportunity's voor energie-

innovaties. Daarbij gaan we enerzijds in op 

hoe de rode stoplichten in de stromen 

systeem, product, en consument groen 

kunnen worden. Anderzijds gaan wij in op 

de belangrijkste windows of opportunity's 

in de vorm van strategiekaarten. Een 

strategiekaart omvat (zeer) kansrijke 

strategieën waarmee windows of opportu-

nity's gecreëerd en verzilverd kunnen 

worden. 

Ook geven wij daarbij aan welke acties 

hiervoor nodig zijn. 

Inzicht in extra marktkansen voor energie-innovaties
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Living Green Centres

1. Wat is het en waarom werkt het? 

Op verschillende plekken in Nederland 

ontstaan ontmoetingsplekken voor 

mensen die graag groener willen leven. 

Hierbij is de insteek breder dan alleen 

energie: er is ook aandacht voor duurza-

me mobiliteit, voedsel, kleding enz. 

Bewoners die zich willen oriënteren op 

energie- innovaties kunnen dit in een 

speciaal deel van een dergelijk centrum 

doen: 'het Energiewarenhuis'.

2. Van rode en groene stoplichten…

Over vrijwel alles wat men leuk vindt en 

wil kopen is op internet wel informatie te 

vinden. Maar nergens zijn er meer 

plekken waar bijvoorbeeld meerdere of 

alle energie- innovaties 'live' bij elkaar te 

vinden zijn en waar er informatie en 

advies over gegeven kan worden. Juist 

bij nieuwe producten en diensten is daar 

echter wel behoefte aan. Tegelijkertijd 

missen producenten steeds meer het 

'ouderwetse' klantcontact. Juist uit dat 

klantcontact kan men een gevoel krijgen 

en houden bij wat de klant echt wil. En 

een duurzame band opbouwen. Dit 

laatste is overigens iets wat vooral 

vrouwen belangrijk vinden. 

3. Voor wie? 

Living Green Centres zijn in ieder geval 

interessant voor producenten van ener-

gie-innovaties. Ook kan het een goede 

plek zijn voor brancheverenigingen om 

aanwezig te zijn: zij kunnen er hun 

gezicht laten zien aan consumenten en 

de meerwaarde van lidmaatschap van 

bedrijven aangeven. Maar ook kunnen ze 

er trainingen geven aan leden, of sessies 

organiseren waarbij leden in gesprek 

gaan met consumenten. 

 Wijkinitiatieven

1. Wat is het en waarom werkt het? 
Huiseigenaren in een wijk bundelen zich 
en oriënteren zich samen op energiebe-
sparende maatregelen, inclusief energie-
innovaties, met als doel ze samen in te 
kopen. Dit heeft voor de overige wijkbe-
woners een aantal grote voordelen. 

2. Van rode en groene stoplichten…
Vrijwel alle marketingstrategieën gaan uit 
van individuele aankoopbeslissingen, of 
beslissingen per huishouden. Steeds 
vaker – versterkt door het wegvallen van 
allerlei sociale voorzieningen en het beu 
zijn bedonderd te worden door gehaaide 
bedrijven – ontstaat behoefte aan 'samen 
sterk' projecten
.
3. Voor wie? 
Wijkinitiatieven bieden goede kansen voor 
vooral lokale bedrijven. Leden van het 
bewonersteam die bedrijven kiezen om 
mee samen te werken kiezen daarvoor 
het liefst bedrijven die dichtbij gevestigd 
zijn en/of waar men al eerdere ervaringen 
mee heeft. Het is voor dit soort lokale 
bedrijven dan ook erg interessant om 
'vriend' te worden van dit soort initiatieven. 
Daarnaast kunnen gemeenten de wijkiniti-
atieven op verschillende manieren helpen. 
Door ze in contact te brengen met goede 
lokale bedrijven (waar de gemeente 
goede ervaringen mee heeft), door 
ondersteuning te bieden (betalen voor 
zaalhuur en drukken flyers) of door een 
coach/ aanjaagbureau beschikbaar te 
stellen die het startende initiatief kan 
helpen zichzelf te organiseren.
 

Energy Service Companies 

(Esco's)

1. Wat is het en waarom werkt het? 

Voor veel mensen blijft het uitgeven van best 

grote bedragen aan het energiezuiniger 

maken van de woning een grote drempel. De 

Esco neemt deze grotendeels drempel weg: 

men hoeft zelf niets te betalen, de risico's 

liggen bij de extern partij en men is niets 

meer kwijt dan nu aan de energierekening.

2. Van rode en groene stoplichten…

Het aanschaffen van energie-innovaties is 

iets wat veel mensen best willen, maar toch 

niet doen/ aandurven. Ook al is het rationeel 

slim het te doen voor het wooncomfort, een 

betere verkoopbaarheid en waardestijging 

van de woning en het veel hogere rende-

ment dan men op spaargeld krijgt. 

Hier staan echter enkele bedenkingen vanuit 

ons oerbrein tegenover. Nieuw is per definitie 

eng en brengt ook objectief gezien allerlei 

risico's met zich mee (kinderziektes, kapot 

gaan/ garantie opeisen, failliet gaan aanbie-

der). 

3. Voor wie?

De Esco is geschikt voor mensen die niet 

over het benodigde spaargeld beschikken 

om energie-innovaties aan te schaffen. Te 

denken valt aan zowel minder draagkrachti-

ge huiseigenaren als huurders. Ook is het 

geschikt voor mensen die het geld wel 

hebben, maar het niet willen inzetten. 

Bijvoorbeeld omdat men bang is voor de 

risico's die aan nieuwe producten kleven. 

Aandachtspunt bij het rond krijgen van de 

businesscase van Esco's is dat het afdekken 

van het risico van wanbetalers de kosten 

sterk opdrijft en daarmee de winstgevend-

heid uitholt. Hier kunnen overheden (ge-

meenten provincies) hun hulp bieden. Door 

garant te gaan staan voor deze risico's (die 

in de praktijk erg meevallen), kan veel 

goedkoper geld worden geleend (nodig om 

de voorinvesteringen te doen) en kan de 

business case vaak wel uit. 

Vrouwenmarketing

1. Wat is het en waarom werkt het? 
Steeds meer dringt het door dat vrouwen veruit de 
meeste beslissingen in en rond de woning nemen. 
Ze nemen deze beslissingen niet allemaal zelf, 
maar ze beïnvloeden de beslissingen van andere 
gezinsleden wel sterk. Erachter komen wat vrouwen 
belangrijk vinden is dus een heel belangrijke kans. 
In Amerika is er al veel ervaring mee opgedaan en 
over bekend. In Nederland wordt binnenkort een 
groot onderzoek gestart naar wat vrouwen willen in 
relatie tot wonen algemeen en verduurzaming van 
de woning in het bijzonder. Op basis van ondermeer 
dit onderzoek kan een kennisnetwerk worden 
opgericht en een 'vrouwen-wijzer' worden ontwik-
keld.
  
2. Van rode en groene stoplichten…
Energie-innovaties zijn altijd technisch van aard. 
Daarmee zijn de ontwikkelaars vrijwel altijd mannen. 
En degenen die de nieuwe producten kopen – vaak 
de enige klanten waar de ontwikkelaars contact mee 
hebben, bij het uittesten van bèta-versies - zijn 
vervolgens ook nog eens bijna allemaal mannen. 
Op zich dus logisch dat ontwikkelaars van nature 
niet geneigd zijn ook aan de niet-technische klant te 
denken. Of – nog sterker – aan specifiek een vrouw. 
Terwijl de niet-technische klant juist de 'grote massa' 
vormt, en daarbinnen de vrouw de 'DMU' is (decisi-
on making unit). Kortom het is belangrijk daar 
verandering in aan te brengen. 

3. Voor wie? 
Het oppakken van het onderzoek doen naar wat 
vrouwen willen, is iets wat de grotere, landelijk 
opererende partijen het beste kunnen oppakken. 
Door expliciet op zoek te gaan naar wat vrouwen 
bezighoudt c.q. wat ze willen en informatie en 
ervaringen hierover actief te delen, moet het moge-
lijk zijn in korte tijd waardevolle inzichten te verza-
melen. Op basis hiervan kan het ontwerp en de 
vermarkting van energie-innovaties snel effectiever 
worden. 
Vanzelfsprekend staat het individuele bedrijven 
(zowel ontwikkelaars als verkopers, zoals installa-
teurs) intussen vrij zelf ook al werk te maken van 
vrouwenmarketing. Zoals altijd begint goede marke-
ting met goed luisteren. In andere sectoren – zoals 
die van de kunststofkozijnen – is het al heel gebrui-
kelijk om klantgesprekken altijd met de man én 
vrouw des huizes te voeren. 

Inzicht in extra marktkansen voor energie-innovaties
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Conclusies

&

Aanbevelingen

Belangrijkste conclusies

¨ De ogenschijnlijk simpele beslissing van 

consumenten om een energie-innovatie 

te kopen, is in werkelijkheid een 

ingewikkeld traject, waarbij veel factoren 

een rol spelen.

¨ Deze factoren bevinden zich op drie 

niveaus, die vanuit 3 verschillende 

expertisegebieden worden bestudeerd. 

In het stromenmodel, dat wij als 

analysekader hebben gebruikt, zijn ze 

benoemd als 'systeem', 'product' en 

'consument'. 

¨ De consument wordt verleid energie-

innovaties te kopen (= producten) door 

bedrijven en binnen een context van de 

markt en maatschappij (= systeem). 

¨ Vanuit het systeem worden energie-

innovaties deels gestimuleerd maar 

deels ook tegengewerkt. De boodschap 

vanuit de overheid t.a.v. CO2-reductie is 

tweeslachtig: het wordt enerzijds 

belangrijk gevonden maar dit blijkt 

vervolgens niet uit alle eigen acties. In 

bredere zin vormen de innovaties een 

bedreiging voor de gevestigde belangen 

van zowel overheid (inkomsten uit 

energiebelasting) als bedrijven. Met 

name ernstig is dat ze in de directe 

contacten met de meest logische 

ambassadeurs (installateurs en 

ambassadeurs) vaak eerder worden 

afgeraden dan gepromoot.  

 

¨ De producten zelf hebben gemiddeld 

genomen niet echt de X-factor. Ze 

roepen geen positieve emoties op, door 

het sterk technische karakter en de dito 

productinformatie. En ze zijn op 

verschillende vlakken behoorlijk 

disruptief: ze zijn relatief duur, het 

aanbrengen vergt een flinke ingreep in 

de woning, ze moeten met andere 

apparaten worden gekoppeld en er zijn 

allerlei risico's aan verbonden 

(kinderziektes, failliet gaan jonge 

onderneming).

¨ Uitzondering vormen zonnepanelen, die 

relatief eenvoudig en stand alone zijn te 

installeren, een actief karakter hebben 

en gebruik maken van een vrij 

beschikbare energiebron. De hieraan 

gerelateerde zonneboiler kent een vrijwel 

vergelijkbare eerste belangstelling, maar 

uiteindelijk veel minder vaak gekocht 

vanwege de veel hogere disruptiviteit 

(installatie brengt rompslomp met zich 

mee) en het meer passieve karakter. 

¨ De mate waarin consumenten de vaak 

relatief dure energie-innovaties kunnen 

kopen verschilt sterk. Gemiddeld gezien 

kunnen huurders dit niet en 

huiseigenaren wel. Met name de wat 

oudere huiseigenaar – vanaf 45 jaar – 

beschikt over meer dan voldoende 

spaargeld. Deze groep is ook 

geïnteresseerd in manieren om het 

spaargeld beter te laten renderen. 

¨ In bredere zin kan de meest kansrijke 

consument worden getypeerd als de jong 

oudere (vanaf 45- 50 jaar, tot 65 jaar) 

huiseigenaar, vaak hoger opgeleid, 

recent verhuisd en wonend in een 

oudere woning (gebouwd voor 1975).  

 

¨  Rest nog de vraag of men de energie-

innovaties eigenlijk wel wil en als dat zo 

is, of men ook echt naar dit voornemen 

handelt. Want tussen dat voornemen en 

handelen kunnen nog vele, heel 

alledaagse drempels (hectiek van de 

dag) zitten. Vaak is het dan ook nodig 

nog extra prikkels te geven, bijvoorbeeld 

tijdelijke kortingen/ acties of sociaal 

bewijs (zoveel anderen doen het al)

¨ Wat betreft het willen: vanuit het motief 

duurzaamheid is de basis vrij smal. 

Slechts 15% van de Nederlanders vindt 

duurzaamheid zo belangrijk dat men er 

ook echt werk van wil maken en 

(financiële) offers voor wil maken. Voor 

de rest geldt dat men het op zich wel 

belangrijk vindt, maar andere – vaak heel 

banale - dingen belangrijker en die voor 

laat gaan. Duurzaamheid blijft voor hen 

een 'eeuwige tweede'.

¨ Nu hoeft dat geen probleem te zijn, als 

het zo is dat energie-innovaties ook 

vanuit andere motieven interessant zijn. 

Dat is nu nog maar zeer ten dele het 

geval. Gunstige uitzonderingen vormen 

de innovaties die gebruik maken van 

andere functies als veiligheid, of de 

producten eigenschappen meegeven die 

ons oerbrein leuk vindt. Zoals een 

aansprekend design of status. 

¨ Het inzetten van andere motieven biedt 

echter zeker kansen. Goede 

kanshebbers zijn 'maakt woning meer 

waard', 'maakt woning beter 

verkoopbaar', 'draagt bij aan 

wooncomfort', 'geeft gevoel van 

onafhankelijkheid' en 'geeft beter 

rendement dan sparen'.  

Inzicht in extra marktkansen voor energie-innovaties
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Beschouwing van de onderzoekers

In voorliggende studie is een begin 

gemaakt met het bij elkaar brengen 

van de vele factoren die een rol 

spelen bij het stimuleren van 

consumenten om vaker energie-

innovaties te kopen. 

Deze stap biedt enerzijds een beter 

inzicht in 'wat er allemaal speelt', 

maar maakt tegelijkertijd ook de 

grote complexiteit van het 

vraagstuk duidelijk. 

Wij zijn blij met de vele inzichten 

die de studie ons inziens oplevert 

en de eveneens vele 

aangrijpingspunten. Wel zijn we 

een aantal zaken tegengekomen 

waar verdere studie naar verricht 

dient te worden. Zie in de rest van 

deze paragraaf onze aanbevelingen 

daartoe.  

¨ In lijn met het vorige punt is het 

raadzaam dat al in een veel eerder 

stadium tijdens het ontwerp van 

innovaties consumenten bij het 

proces betrokken worden. En dan 

niet de geijkte, mannelijke koplopers 

die het leuk vinden heel technische 

noviteiten te kopen en daarvoor als 

testpiloot te fungeren, maar meteen 

mainstream, vrouwelijke 

consumenten.  

¨ Aan aanbodzijde is het zaak – zie 

ook de aanbevelingen van Hekkert – 

dat men meer en beter gaat 

samenwerken. Dat men net als 

wolven de prooi gezamenlijk te lijf 

gaat: 'running in packs' dus. Het lijkt 

ons goed als de brancheverenigingen 

als de Dutch Heatpump Association, 

Holland Solar en Uneto VNI hierin het 

voortouw nemen. 

¨ Het segmenteren van de doelgroep, 

vanuit juist ook de nieuwe motieven, 

verdient verdere verdieping. 

¨ De aansprekendheid van producten 

is tijdens deze studie expliciet 

bestudeerd. Deze wordt in ieder 

geval bepaald door de X-factor en de 

mate van disruptiviteit. Mogelijk zijn 

er nog andere factoren die een rol 

spelen. Ook is het belangrijk te weten 

hoe zwaar de verschillende 

subfactoren binnen deze twee 

dimensies wegen. In ieder geval 

dient beter onderzocht te worden 

waar in het assenkruis met de twee 

genoemde dimensies de 

verschillende energie-innovaties zich 

precies bevinden.

¨ Gebleken is dat het menselijk gedrag 

vooral tot stand komt via het 

beloningcentrum, dat zich in onze 

oudste hersenstructuur bevindt. Het 

proces van iets willen hebben, de pijn 

die ermee gemoeid gaat en het 

uiteindelijk beslissen om het wel of 

niet te doen, verloopt grotendeels 

onbewust. En buiten onze 

'denkhersenen' om.

 

Bij marktonderzoek zijn het echter 

wel deze denkhersenen die 

aangesproken worden. Hierdoor 

kunnen er serieuze vragen gesteld 

worden inzake de validiteit van de 

meeste onderzoeksmethoden: meten 

we wel wat we willen meten? 

Onderzoek via nieuwe neurologische 

technieken als de FMRI-scanner 

geeft waarschijnlijk meer valide 

uitkomsten en een waardevolle 

aanvulling op de al bestaande 

inzichten geven.   

Aanbevelingen voor verdere studie

¨ De interactie tussen de drie stromen uit 

het model dient verder te worden verkend. 

Welke samenhang zit er ertussen? Wat 

gebeurt er binnen andere stromen als in 

binnen 1 stroom elementen veranderen/ 

verschuiven? 

¨ Het onderwerp 'vrouwenmarketing' dient 

verder verkend te worden. Hier wordt dit 

najaar een eerste aanzet mee gegeven 

vanuit de Rijksoverheid.

¨ De potentie van zelf-/ 

samenredzaamheid: de vele 

burgerinitiatieven lijken te suggereren dat 

dit potentieel er is, maar hoe groot is het? 

Staat het op het punt van massaal 

doorbreken en kan daarop worden 

geanticipeerd wat betreft het stimuleren 

van energie-innovaties, of is het nog in de 

opbouwende fase? En als het er blijkt te 

zijn: hoe kan hier dan vanuit de 

aanbieders/ promotors van energie-

innovaties bij op worden aangehaakt? 

¨ Kookworkshops': er is al veel bekend over 

wat gedaan kan worden om producten 

wat meer de X-factor te geven en minder 

disruptief te zijn. Het is o.i. een goede 

zaak de ontwikkelaars en verkopers van 

energie-innovaties hiervan actief op de 

hoogte te brengen en ermee aan de slag 

te laten gaan. In zogenaamde 

'kookworkshops'. Deze dienen ontwikkeld 

te worden, het liefst in nauwe 

samenwerking met zowel de markt als de 

consument. 
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