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Management summary 

– Een ‘natuurlijk’ moment om na te denken over de verduurzaming van de eigen  
woning is bij de aankoop ervan. Betrokken dienstverleners, zoals 
hypotheekadviseurs, makelaars of soms ook bouwkundigen en aannemers 
kunnen hierin een pro-actieve rol spelen.
Dit onderzoek heeft als doel het  verkrijgen van inzicht in de mate waarin 
huizenkopers bij de aankoop van een woning door dienstverleners worden 
geadviseerd over de energiezuinigheid en de mogelijkheden tot verduurzaming 
van de woning. Het onderzoek is uitgevoerd onder in totaal 615 respondenten 
die vanaf 2017 een woning hebben gekocht.

– Met name in gesprekken met bouwkundigen en aannemers komen 
verduurzamingsmaatregelen aanzienlijk vaker aan de orde dan in 2017. In circa 
40% van het contact met bouwkundigen en 34% van het contact met de 
aannemers worden mogelijke verduurzamingsmaatregelen besproken. 
Gemiddeld ziet zo’n 80% van de respondenten een rol weggelegd voor de 
diverse dienstverleners bij het informeren en adviseren over verduurzaming. De 
taxateurs vormen hierop een uitzondering en blijven wat achter.

– Wellicht doordat verduurzaming een steeds pregnanter thema is geworden dat 
bij woningeigenaren hoger op de agenda is komen te staan, nemen 
eigenwoningbezitters steeds vaker zelf het initiatief om in een gesprek met 
dienstverleners het onderwerp verduurzaming aan te snijden. Indien 
dienstverleners wel het initiatief nemen, heeft  dit een licht positief effect op de 
mate  waarin  kopers energiebesparende maatregelen nemen: van 41%  als niet 
over verduurzamingsmaatregelen is gesproken, oplopend tot 48% als 
dienstverleners wel het initiatief nemen.

– Meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek (=57%) heeft bij de 
aankoop van de woning verduurzamingsmaatregelen genomen. Dit  percentage is 
in vergelijking met 2017 gestegen. Meestal betreft het een isolerende maatregel 
(isolatie of vervanging van enkel glas). Het aandeel duurdere maatregelen vanaf 
€ 15.000 is daarbij gestegen van 9% in 2017 naar 19% in 2019.

– De meeste woningen hebben een energielabel A t/m C. 34% van de 
woningeigenaren die bij de aankoop van de woning verduurzamingsmaatregelen 
heeft genomen, geeft aan na deze ingreep over een beter energielabel te 
beschikken. 38% houdt ook na het nemen van maatregelen hetzelfde label. Een 
kwart van de respondenten die verduurzamingsmaatregelen heeft getroffen, kan 
het energielabel van de woning niet benoemen. 
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Aanleiding

Een van de ‘natuurlijke’ momenten om na te denken over de 
verduurzaming van de woning is bij de aankoop van woning. 

Uit een eerdere peiling onder leden van Vereniging Eigen Huis kwam naar 
voren dat dienstverleners die betrokken zijn bij de aankoop van een nieuwe 
woning slechts in beperkte mate de mogelijkheden voor verduurzaming in 
hun advies opnemen. 

Dit onderzoek is een vervolg op de eerder in 2017 gehouden ledenpeiling 
van Vereniging Eigen Huis. In dit vervolgonderzoek wordt niet alleen de rol 
van de hypotheekadviseur onderzocht, maar wordt eveneens gekeken naar 
de mogelijke rol van andere dienstverleners zoals makelaars, 
bouwkundigen, aannemers en adviseurs op het gebied van verduurzamen.

Doelstelling
Inzicht hebben in de mate waarin huizenkopers bij de aankoop van een 
woning worden geattendeerd en/of geadviseerd over de mate van 
energiezuinigheid en de mogelijkheden tot verduurzaming van de woning.

02 Inleiding
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Veldwerk

– Voor de uitvoering van het veldwerk is gebruik gemaakt van het online accesspanel van Marlyse-Research.

– De panelleden zijn per e-mail uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek, verspreid over acht dagen: van vrijdag 6 september tot en met vrijdag 13 september 2019.

Onderzoekspopulatie en respons

– De onderzoekspopulatie omvat de Nederlandse bevolking in de leeftijd vanaf 18 jaar. 

– Bepalend voor onderzoeksdeelname was de vraag of respondenten in een koopwoning wonen, aangekocht in 2017 of later.

– In eerste instantie hebben 534 respondenten de vragen beantwoord.

– Na vijf dagen bleek het aantal respondenten dat tijdens de woningaankoop heeft gesproken met een bouwkundige of aannemer over verduurzamingsmaatregelen binnen de 
steekproef te gering voor het doen van betrouwbare uitspraken. Om die reden is besloten om naderhand in deze twee groepen extra respondenten uit te nodigen. Dit resulteerde in 81 
extra respondenten.

– Uiteindelijk hebben inclusief deze extra ‘boost’ in totaal 615 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. 

Eerdere meting in 2017

– Dit onderzoek is een vervolg op een eerdere meting in 2017. De onderzoeksresultaten zijn waar mogelijk vergeleken met deze eerdere meting. Statistisch significante verschillen 
worden in de tekst benoemd en in de grafieken aangeduid met  indien sprake is van een toename, of  indien sprake is van een daling.

02 Inleiding
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Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Het doen van uitspraken, die geldig zijn voor de Nederlandse kopers van een eigen woning in 2017 of later, brengt met zich mee dat rekening dient te worden gehouden met een 
betrouwbaarheidsinterval. 

Bij de presentatie van deze onderzoeksresultaten wordt uitgegaan van een statistisch significantieniveau van 95%, wat betekent dat de werkelijke waarde met een betrouwbaarheid van 
95% zal liggen binnen een specifiek interval. 

Bij een respons van n = 534 gelden de volgende betrouwbaarheidsintervallen: 

Dit betekent dat bij 534 respondenten en een onderzoeksuitkomst van 20% de werkelijke uitkomst 
ligt tussen 16,6% en 23,4% (=20% ± 3,4).

02 Inleiding

uitkomst (%) interval (%; 2 x SD)

50 4,2

40 of 60 4,2

30 of 70 3,9

20 of 80 3,4

10 of 90 2,5

5 of 95 1,8
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903 Achtergrondkenmerken

Vrijstaande woning
21%

Tussenwoning
36%

Hoekwoning
12%

Twee onder één kap
17%

Flat, appartement 
of etagewoning

13%

Anders, namelijk:
1%

42. In welk type woning woont u?

Basis: alle respondenten
(n=523)

5%

9%

7%

24%

18%

36%

2%

0% 10% 20% 30% 40%

t/m 1919

1920 t/m 1944

1945 t/m 1959

1960 t/m 1979

1980 t/m 1989

1990 of later

Weet ik niet

43. In welke categorie valt het bouwjaar van uw 
woning?

Basis: alle respondenten
(n=523)

Noord-Holland
16%

Zuid-Holland
22%

Zeeland
2% Noord-Brabant

12%

Limburg
7%

Gelderland
11%

Overijssel
6%

Drenthe
3%

Groningen
4%

Friesland
4%

Utrecht
8%

Flevoland
3%

50. Herkomst respondenten per provincie

Basis: alle respondenten
(n=523)

44%

56%

49. Geslacht respondenten

Basis: alle respondenten
(n=523)

20%

14%

21%

9%

8%

5%

5%

Weet ik niet 19%

B
C

D

A

E
F

G

44. Wat was bij de aankoop van de woning het 
energielabel van uw woning?

– De meeste woningen hebben een energielabel A t/m C.

– Eén op de vijf respondenten (=19%) kan niet aangeven wat 
het energielabel van zijn/haar woning is.

Basis: alle respondenten
(n=523)

– Voor de helft van de respondenten is de 
huidige woning de eerste koopwoning.

Basis: alle respondenten
(n=523)
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Hypotheekadviseur die 
werkzaam is voor één 

geldverstrekker
31%

Tussenpersoon (vb. de 
hypotheker, de 

hypotheekshop, enz.)
65%

Weet ik niet
5%

4. Heeft u contact gehad met een 
hypotheekadviseur die werkzaam is voor één 

geldverstrekker of via een tussenpersoon?

Basis: heeft bij aankoop woning gebruik 
gemaakt van diensten hypotheekadviseur

(n=421)

– De meeste respondenten (=65%) kiezen er bij de aankoop van hun woning voor om 
gebruik te maken van hypotheekadvies via een tussenpersoon (bijv. de Hypotheker of 
Hypotheekshop). 
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– 15% van de respondenten die bij de aankoop van een woning een bouwkundige heeft 
ingeschakeld, doet dit vanwege energiebesparende maatregelen. Bij de respondenten die een 
aannemer hebben ingeschakeld, is dit percentage ongeveer gelijk (=13%).

– Op het totaal aantal van 534 respondenten dat een woning heeft gekocht, is het aandeel dat 
met het oog op verduurzamingsmaatregelen zelf een bouwkundige heeft ingeschakeld met 5-
6% klein te noemen. In vergelijking met 2017 (2-3%) is het toch licht gestegen (p < 0.05). Zo’n 
4-5% van de woningkopers heeft een aannemer ingeschakeld voor energiebesparende 
maatregelen. Dit aandeel is in vergelijking met de voorgaande meting onveranderd.

– Driekwart van de respondenten (=75%) die bij de aankoop van hun woning een aannemer of 
klussenbedrijf heeft ingeschakeld, doet dit in verband met een verbouwing. 

– Bij de respondenten met een ‘anders, namelijk’-antwoord in 2017 (=40%), ging het bijna altijd 
om het in kaart brengen van gebreken met een bouwkundige keuring. De antwoordcategorie 
‘In kaart brengen van gebreken’ is in 2019 apart toegevoegd.

Basis: alle respondenten die gebruik hebben gemaakt van een bouwkundige of aannemer.
Het item ‘In kaart brengen van gebreken’ is in 2017 niet uitgevraagd.

79%

72%

69%

38%

43%

14%

2%

81%

68%

30%

32%

7%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hypotheekadviseur

Makelaar

Taxateur

Bouwkundige

Aannemer

Adviseur op het gebied van verduurzamen

Geen van deze

1. Heeft u bij de aankoop van uw woning gebruik gemaakt van de 
diensten van ...

Meer dan één antwoord mogelijk.

2019 (n=534) 2017 (n=790) Basis: alle respondenten

– Bij de aankoop van een woning wordt met 79% het vaakst gebruik gemaakt van de 
diensten van een hypotheekadviseur. Een percentage dat nagenoeg gelijk is aan de 
eerdere meting in 2017 (toen: 81%).

– 14% van de respondenten geeft aan dat zij een adviseur op het gebied van 
verduurzamen heeft geraadpleegd bij de woningaankoop. Dit percentage lag in 2017 
op 7%. Dit verschil is statistisch significant (p<0.05). Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat in 2017 meer expliciet gevraagd is naar de functie ‘Energieprestatie 
Adviseur’.

– Er is in vergelijking met 2017 statistisch significant (p < 0.05) vaker gebruik gemaakt 
van de diensten van een aannemer (43% vs. 32%) of een bouwkundige (38% vs. 30%).







4. Wat was de aanleiding voor het inschakelen van een bouwkundige of aannemer/klussenbedrijf 
bij de aankoop van de woning?

Meer dan één antwoord mogelijk.

75%

16%

21%

13%

8%

72%

26%

16%

16%

0% 50% 100%

Verbouwing

In kaart brengen van gebreken

Oplossen van gebreken

Verduurzamingsmaatregelen

Anders, namelijk:

Aannemer

2019
(n=163)

2017
(n=254)

29%

76%

20%

15%

5%

33%

38%

10%

40%

0% 50% 100%

Verbouwing

In kaart brengen van gebreken

Oplossen van gebreken

Verduurzamingsmaatregelen

Anders, namelijk:

Bouwkundige

2019
(n=205)

2017
(n=209)
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34%
38%

46%
51%

54%

49%
32%

42%
29%

56%
59%

44%
45%

30%

40%
63%

53%
66%

10%
3%

10%
4%

16%

11%
5%

5%
3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hypotheekadviseur: 2019 (n=421)
2017 (n=636)

Makelaar: 2019 (n=384)
2017 (n=534)

Taxateur*: 2019 (n=371)
2017 (n=0)

Bouwkundige: 2019 (n=205)
2017 (n=209)

Aannemer/klussenbedrijf: 2019 (n=163)
2017 (n=254)

5. Is tijdens het contact met de [dienstverlener] de 
energiezuinigheid (bijv. energieverbruik) van de woning 

besproken?

Ja Nee Weet ik niet
Basis: respondenten die gebruik hebben gemaakt van  

de desbetreffende dienstverlener

– In vergelijking met 2017 is er in het contact met bouwkundigen en aannemers 
statistisch significant vaker aandacht voor de energiezuinigheid van de woning.

– Bij bouwkundigen en aannemers komt de energiezuinigheid van de woning in 
respectievelijk 49% en 42% van het contact aan de orde.





*  Bij taxateurs is een gewijzigde vraagstelling gehanteerd, aangezien bij deze dienstverleners vaak sprake is van een 
taxatierapport zonder persoonlijk contact: ‘Is er in het taxatie rapport of bij de toelichting de energiezuinigheid (bijv. 
energieverbruik en/of energieopwekking) van de woning beschreven/besproken?’ 

38%

51%

56%

51%

39%

29%

41%

53%

46%

43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hypotheekadviseur (n=421)

Makelaar (n=384)

Taxateur* (n=371)

Bouwkundige (n=205)

Aannemer/klussenbedrijf (n=163)

5. Is tijdens het contact met de [dienstverlener] de 
energiezuinigheid (bijv. energieverbruik) van de woning 

besproken?
% Ja uitgesplitst naar starters (eerste woning) vs. niet-starters

Starter Niet-starter

– In het contact met de hypotheekadviseurs en makelaars komt bij starters op de 
woningmarkt vaker de energiezuinigheid van de woning aan de orde dan bij niet-
starters (p < 0.05).

Basis: respondenten die gebruik hebben gemaakt van  
de desbetreffende dienstverlener
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26%
18%

25%
20%

40%
27%

34%
29%

74%
82%

75%
80%

60%
73%

66%
71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hypotheekadviseur:
2019 (n=421)
2017 (n=636)

Makelaar:
2019 (n=384)
2017 (n=534)

Bouwkundige:
2019 (n=205)
2017 (n=209)

Aannemer/klussenbedrijf:
2019 (n=163)
2017 (n=254)

6. Zijn tijdens het contact met de [dienstverlener] mogelijke 
verduurzamingsmaatregelen besproken?

Ja Nee

– Energiebesparende maatregelen bij de aankoop van een woning worden in 
vergelijking met 2017 vaker met dienstverleners besproken. 

– Met name in gesprekken met bouwkundigen komen verduurzamingsmaatregelen 
aanzienlijk vaker aan de orde (p < 0.05) dan in 2017, maar ook bij 
hypotheekadviseurs is een toename zichtbaar.

– In de meerderheid van de gesprekken met dienstverleners (60-75%) wordt niet 
gesproken over verduurzamingsmaatregelen.



 30%

31%

42%

35%

21%

19%

37%

34%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hypotheekadviseur (n=421)

Makelaar (n=384)

Bouwkundige (n=205)

Aannemer/klussenbedrijf (n=163)

6. Zijn tijdens het contact met de [dienstverlener] mogelijke 
verduurzamingsmaatregelen besproken?

% Ja uitgesplitst naar starters (eerste woning) vs. niet-starters

Starter Niet-starter

– Bij hypotheekadviseurs en makelaars wordt in het contact met starters vaker 
over het nemen van verduurzamingsmaatregelen gesproken dan bij niet-
starters (p < 0.05).





Basis: totaal aantal respondenten dat bij aankoop woning gebruik heeft gemaakt van dienstverlener
(meting 2019)

Basis: totaal aantal respondenten dat bij aankoop woning 
gebruik heeft gemaakt van dienstverlener
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71%
68%

78%
73%

71%
72%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Makelaar: 2019 (n=96)
2017 (n=104)

Bouwkundige*: 2019 (n=110)
2017 (n=115)

Aannemer/klussenbedrijf*: 2019 (n=98)
2017 (n=112)

14. Zijn tijdens het contact met de [dienstverlener] de financiën (bijv. kosten, 
subsidies, financieringsmogelijkheden) van verduurzamingsmaatregelen 

besproken?
% ‘Ja'

* Om representatieve uitspraken te kunnen doen is bij deze vraag de steekproefomvang bij de bouwkundigen en 
aannemers verhoogd. 

Basis: verduurzamingsmaatregelen 
besproken = ja

– Als bij de aankoop van een woning met een dienstverlener over 
verduurzamingsmaatregelen wordt gesproken, komen in circa 70% van de 
woningaankopen ook de financiën aan de orde.

– Bij hypotheekadviseurs wordt verondersteld dat indien energiebesparende 
maatregelen aan de orde komen, altijd de financiën hiervan worden 
besproken. Om die reden is deze vraag niet aan hen voorgelegd.

– In vergelijking met de eerdere meting in 2017 zijn geen in het oog springende 
verschillen aangetroffen.
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61%

53%

39%

47%

2019 (n=108)

2017 (n=117)

0% 50% 100%

Hypotheekadviseur

8. Wie nam tijdens het contact met de [dienstverlener] het initiatief om te praten 
over  verduurzamingsmaatregelen voor de woning?

Basis: energiebesparende maatregelen besproken = ja, 
aanleiding is in eerste instantie niet energiebesparing. 

* Gelet op het geringe aantal respondenten dienen de resultaten van de meting in 2017 voor bouwkundigen en 
aannemers als indicatief te worden beschouwd.  

Indien tijdens het contact met de dienstverleners is gesproken over 
verduurzamingsmaatregelen én de directe aanleiding voor het contact niet ‘verduurzaming’ 
was, is gevraagd wie tijdens het contact het initiatief nam om te praten over het nemen van  
verduurzamingsmaatregelen.

– Voor alle dienstverleners geldt dat het initiatief om over verduurzamingsmaatregelen  
te praten vooral bij de koper van de woning ligt. 

– Er is een indicatie dat dienstverleners in vergelijking met 2017 minder vaak het 
initiatief nemen om te praten over verduurzamingsmaatregelen. Wellicht doordat 
verduurzaming een steeds pregnanter thema is geworden dat bij woningeigenaren 
hoger op de agenda is komen te staan en dat zij om die reden zelf sneller in gesprek 
gaan over verduurzaming. 

– 30% van de bouwkundigen begint uit zichtzelf over energiebesparende maatregelen. 
Bij de aannemers en klussenbedrijven is dit percentage met 24% het laagst van de 
onderzochte dienstverleners.

68%

61%

32%

39%

2019 (n=96)

2017 (n=104)

Makelaar

70%

64%

30%

36%

2019 (n=110)

2017 (n=45)

Bouwkundige

76%

72%

24%

28%

2019 (n=98)

2017 (n=43)

Aannemer/klussenbedrijf

Ik/wijzelf De dienstverlener
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70%

48%

Starters (n=64)

Niet-starters (n=44)

0% 50% 100%
Hypotheekadviseur

8. Wie nam tijdens het contact met de [dienstverlener] het initiatief om te praten 
over  verduurzamingsmaatregelen voor de woning?

% Initiatief ligt bij woningeigenaar, uitgesplitst naar starters (eerste woning) vs. niet-starters

Basis: energiebesparende maatregelen besproken = ja, 
aanleiding is in eerste instantie niet energiebesparing. 

* Gelet op het geringe aantal respondenten dienen de resultaten van de meting in 2017 voor bouwkundigen en 
aannemers als indicatief te worden beschouwd.  

– Starters op de woningmarkt nemen in gesprekken met hypotheekadviseurs en 
makelaars vaker het initiatief om te praten over verduurzamende maatregelen dan 
kopers die in het verleden al vaker een woning hebben gekocht (p < 0.05). 

– Bij bouwkundigen en aannemers is er een indicatie dat het juist de woningeigenaren 
met ervaring op de woningmarkt zijn, die vaker over verduurzaming beginnen in 
gesprekken met deze dienstverleners. De uitkomsten voor bouwkundigen en 
aannemers hebben echter betrekking op een gering aantal respondenten en zijn 
derhalve indicatief.

79%

50%

Starters (n=64)

Niet-starters (n=44)

Makelaar





64%

76%

Starters (n=56)

Niet-starters (n=54)

Bouwkundige

67%

81%

Starters (n=39

Niet-starters (n=59)

Aannemer/klussenbedrijf
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22%
24%

22%
8%

9%

20%
14%

22%
14%

60%
56%

59%
67%

55%

62%
65%

61%
69%

15%
18%

16%
24%

29%

15%
17%

14%
14%

1%
2%

2%

3%

1%
2%

3%
3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hypotheekadviseur: 2019 (n=108)
2017 (n=117)

Makelaar: 2019 (n=96)
2017 (n=104)

Taxateur: 2019 (n=202)

Bouwkundige: 2019 (n=110) *
2017 (n=115) *

Aannemer/klussenbedrijf: 2019 (n=99) *
2017 (n=111) *

9. Hoe tevreden of ontevreden bent u over de informatie die u 
kreeg over verduurzamingsmaatregelen van de [dienstverlener]?

Heel tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Heel ontevreden

Basis: respondenten die gebruik hebben gemaakt van 
desbetreffende dienstverlener

* Het aantal respondenten leden bij wie tijdens het contact met de bouwkundige of de aannemer 
energiebesparende maatregelen zijn besproken, was in eerste instantie te klein om op een representatieve  manier 
de tevredenheid te meten. Daarom zijn na extra respondenten geworven in deze twee subgroepen.

– In het algemeen zijn de respondenten tevreden over de informatie die zij ontvangen 
over verduurzamingsmaatregelen. De tevredenheidspercentages liggen bij alle vijf de 
onderscheiden dienstverleners rond de 81-83%

– Slechts een gering percentage (0-3%) van de respondenten is ontevreden over de 
informatie die zij hebben ontvangen over energiebesparende maatregelen.

– Bij de makelaars, bouwkundigen en aannemers is de tevredenheid met de informatie 
over verduurzaming statistisch significant gestegen naar net boven de 20%. De 
tevredenheid bij deze dienstverleners heeft daarmee een inhaalslag gemaakt en ligt 
daarmee nu op het hogere niveau van de hypotheekadviseur.

– Op de hierna volgende pagina’s worden de toelichtingen van deze respondenten op 
hoofdlijnen weergegeven. De meeste opmerkingen zijn generiek van aard.









2005 Tevredenheid

Redenen voor tevredenheid 

De positieve opmerkingen over de hypotheekadviseur gaan vooral over de duidelijke en 
begrijpelijke uitleg waarin de adviseur een overzicht geeft van de verschillende opties. Veel 
respondenten geven aan tevreden te zijn over het advies dat ze hebben gehad.

– 'De uitleg was helder en begrijpend. Tevens extra budget meegenomen in de hypotheek 
voor het verduurzamen.'

– 'Het werd duidelijk en concreet uitgelegd. Het kwam niet dwingend over, hij liet alle 
opties open. '

– 'De adviseur was zeer bekwaam en goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt 
en daarbij behorende mogelijkheden.'

– 'De hypotheekadviseur gaf mij heldere tips over verduurzaming, subsidiemogelijkheden 
en terugverdientijd investering.'

– 'Was een hele fijne samenwerking. We werden onwijs goed ondersteund en begeleid.'

Redenen voor ontevredenheid

– 'Hij wist er niet veel van, en kon dus ook totaal geen advies geven omtrent duurzaamheid 
en/of meenemen van financiering hierin.'

10. U geeft aan dat u … bent over de informatie die u kreeg over de mogelijkheden om 
verduurzamingsmaatregelen te financieren. Wat is de reden dat u 
tevreden/ontevreden bent over de informatie die u kreeg van: 

A. hypotheekadviseur

Een overzicht met alle open antwoorden is opgenomen in de bijlage, open kwalitatieve 
antwoorden, vraag 10.



2105 Tevredenheid

10. U geeft aan dat u … bent over de informatie die u kreeg over de mogelijkheden om 
verduurzamingsmaatregelen te financieren. Wat is de reden dat u 
tevreden/ontevreden bent over de informatie die u kreeg van: 

B. makelaar
Redenen voor tevredenheid 

De belangrijkste positieve opmerkingen over de makelaar gaan over de kennis over 
verduurzamingsmogelijkheden en de duidelijke uitleg en informatievoorziening hierover.

– 'In het gesprek wat ik had met de makelaar gaf hij precies aan wat je eventueel zou kunnen 
doen tijdens verduurzaming. Daarnaast had hij nog tips als je iets aan je huis wilde doen 
zoals een warmtepomp plaatsen of zonnepanelen.'

– 'Ik kreeg zeer duidelijk advies wat de mogelijkheden waren en de kosten ervan.'

– 'De makelaar wees on s op de aanwezige mogelijkheden en onmogelijkheden m.b.t. een te 
plannen verbouwing. Dat behelsde ook de financiële consequenties.'

– 'Het beeld werd heel helder geschept en op detail werd besproken wat in onze situatie de 
mogelijkheden waren.'

– 'Hij gaf aan welke maatregelen we zouden kunnen nemen en waar we meer informatie 
konden vinden hierover.'

– 'De makelaar dacht vanuit beide partijen.'

Redenen voor ontevredenheid

– 'Makelaar wist vrijwel niets over huis. Moesten het zelf bespreken met aannemer na 
aankoop van nieuwbouw. Bleek niets mogelijk.'

Een overzicht met alle open antwoorden is opgenomen in de bijlage, open kwalitatieve 
antwoorden, vraag 10.
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10. U geeft aan dat u … bent over de informatie die u kreeg over de mogelijkheden om 
verduurzamingsmaatregelen te financieren. Wat is de reden dat u 
tevreden/ontevreden bent over de informatie die u kreeg van: 

C. taxateur
Redenen voor tevredenheid 

– ‘We kregen alle verschillende mogelijkheden te horen en die werden duidelijk toegelicht.'

– 'Prima en volledig rapport en nu hebben we ook een goed overzicht van onze komende 
kosten.'

– 'Duidelijk overzicht over de huidige energiestand en waar wat te winnen valt. Helaas 
alleen financieel uitgedrukt i.p.v. ook te kijken naar de werkelijke impact op het milieu.'

– 'Gewoon waar het op staat. Eerlijk en duidelijk. Zelf kunnen we dan besluiten om nog 
verdere stappen in verduurzamen te nemen.'

– 'Er werden suggesties gegeven wat verbeterd kan worden om een beter energielabel te 
krijgen.'

– 'Ons is goed verteld hoe we onze woning kunnen verduurzamen.'

Redenen voor ontevredenheid

– 'Niets zeggende informatie over verbeter potentieel.'

– 'Ik heb ook een bouwkundige keuring laten doen, en de bouwkundige kwam met veel 
betere voorstellen.'

Een overzicht met alle open antwoorden is opgenomen in de bijlage, open kwalitatieve 
antwoorden, vraag 10.
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10. U geeft aan dat u … bent over de informatie die u kreeg over de mogelijkheden om 
verduurzamingsmaatregelen te financieren. Wat is de reden dat u 
tevreden/ontevreden bent over de informatie die u kreeg van: 

D. bouwkundige
Redenen voor tevredenheid 

De positieve opmerkingen over de bouwkundige gaan vaak over de kennis en ervaring en heldere 
toelichting. Tevredenheid over de bouwkundige komt in vergelijking tot de andere 
dienstverleners wat vaker tot stand doordat de bouwkundige ook de kosten van 
verduurzamingsmaatregelen op een rij zet.

– 'Na het gesprek waren de opties en kosten ons snel duidelijk Dit hebben we meegenomen 
naar het hypotheekgesprek.'

– 'Omdat de bouwkundige alles goed heeft uitgelegd hoe je je woning kunt verduurzamen. 
Hij zei ook wat voor mogelijkheden je kunt nemen als je iets gaat aanpassen bij je eigen 
woning,'

– 'Ook hij heeft de (on)mogelijkheden laten zien en besproken. Hierdoor kon ik de 
gesprekken met de aannemer beter op waarde schatten.'

– 'Wees ons op dingen die weinig kosten maar veel opleveren.'

– 'De informatie was duidelijk en concreet. Praktische tips Goede handreikingen.'

– 'Door de ervaring van de bouwkundige wisten wij als kopers precies welke 
verduurzamingsmaatregelen wij konden nemen, of wij aanspraak konden maken op 
subsidie en welk rendement wij er uit zouden kunnen halen.'

– 'Was netjes en compleet.'

Redenen voor ontevredenheid

– 'Was onvoldoende toekomstgericht.'

– 'Zelfs de bouwkundige kon me niet duidelijk maken wat nou wel of niet verstandig was 
om te doen.'

Een overzicht met alle open antwoorden is opgenomen in de bijlage, open kwalitatieve 
antwoorden, vraag 10.



2405 Tevredenheid

10. U geeft aan dat u … bent over de informatie die u kreeg over de mogelijkheden om 
verduurzamingsmaatregelen te financieren. Wat is de reden dat u 
tevreden/ontevreden bent over de informatie die u kreeg van: 

E. aannemer/klussenbedrijf
Redenen voor tevredenheid

De respondenten die tevreden zijn over de aannemer maken vooral opmerkingen over concrete 
inzicht dat ze krijgen van de (on)mogelijkheden.

– ‘Omdat het voor ons als relatieve leken (alhoewel een aardwetenschapper met de nodige 
kennis op dit gebied) duidelijk werd wat we zouden moeten doen om ons huis 
toekomstbestendig te maken.'

– 'Ons werd duidelijk verteld welke maatregelen wij konden nemen, welke besparing dit op 
kon leveren en wat de totale kosten zouden zijn.'

– 'Ze wisten alles en daarom werden alle vragen snel beantwoordt.'

– 'Hij dacht goed mee over de mogelijkheden en heeft eerlijk geantwoord waar hij in 
geloofde.'

– 'Gaven bruikbare tips.’

– ‘Ik had al zelf het nodige op internet opgezocht / gelezen. Mijn ideeën getoetst bij de 
aannemer en zo samen een plan gemaakt.'

– 'Ze hielpen me goed op weg.'

Redenen voor ontevredenheid

– 'Projectbasis beschreven als veel mogelijk, uiteindelijk vrij weinig mogelijk.'

– 'Te weinig kennis'

Een overzicht met alle open antwoorden is opgenomen in de bijlage, open kwalitatieve 
antwoorden, vraag 10.
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28%
52%

37%
50%

40%
51%

Hypotheekadviseur
Makelaar
Taxateur

Bouwkundige
Aannemer/klussenbedrijf

Adviseur op het gebied van verduurzaming

A. Rol: Algemene informatie geven energiezuinigheid en 
besparingsmogelijkheden

19%
34%
33%

55%
57%
58%

Hypotheekadviseur
Makelaar
Taxateur

Bouwkundige
Aannemer/klussenbedrijf

Adviseur op het gebied van verduurzaming

B. Rol: Gericht adviseren over maatregelen

64%
18%
17%

12%
11%

26%

Hypotheekadviseur
Makelaar
Taxateur

Bouwkundige
Aannemer/klussenbedrijf

Adviseur op het gebied van verduurzaming

C. Rol: Adviseren over de financiën van energiebesparende maatregelen

Basis: alle respondenten (n=523)

40. Welke rol (of rollen) zouden deze dienstverleners volgens u moeten hebben?
Meer dan één antwoord mogelijk.

Aan alle respondenten is de vraag gesteld welke rol dienstverleners bij de aankoop van een woning 
zouden moeten hebben met het oog op verduurzaming.

– Gemiddeld ziet zo’n 80% van de respondenten een rol weggelegd voor de diverse 
dienstverleners bij het informeren en adviseren over verduurzaming. De taxateurs vormen 
hierop een uitzondering en blijven met  65% wat achter.

– 64% vindt dat de hypotheekadviseur vooral moet kunnen adviseren over de financiën. 

– De rol van de makelaar ligt volgens de respondenten vooral bij het geven van algemene 
informatie over energiezuinigheid en besparingsmogelijkheden (=52%).

– De rol van de bouwkundigen en aannemers zou volgens de respondenten vooral moeten liggen 
bij het gericht adviseren over maatregelen (respectievelijk 55 en 57%).

– Adviseurs op het gebied van verduurzaming zouden volgens de respondenten vooral gericht 
advies over maatregelen moeten geven (=58%) naast het verstrekken van algemene informatie 
over verduurzaming (=51%). In vergelijking met de andere dienstverleners, zien de 
respondenten voor de taxateur geen expliciete rol weggelegd.

17%
23%

35%
19%

23%
22%

Hypotheekadviseur
Makelaar
Taxateur

Bouwkundige
Aannemer/klussenbedrijf

Adviseur op het gebied van verduurzamen

D. Geen rol
83%

77%

65%

81%

77%

78%

17%

23%

35%

19%

23%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hypotheekadviseur

Makelaar

Taxateur

Bouwkundige

Aannemer/klussenbedrijf

Adviseur op het gebied van verduurzamen

40. Welke rol (of rollen) zouden deze dienstverleners volgens u 
moeten hebben?

Rol weggelegd voor dienstverlener ja/nee.

Wel rol Geen rol Basis: alle respondenten (n=523)
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20%

34%

24%

9%

4%

6%

43%

17%

27%

14%

4%

3%

5%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vervanging enkelglas

Isolatie

Plaatsing zonnepanelen

Warmtepomp

Zonneboiler

Anders, namelijk:

Geen

35. Welke verduurzamingsmaatregelen heeft u genomen bij de 
aankoop van uw woning? 

2019 (n=523) 2017 (n=790)

– Meer dan de helft van alle respondenten (=57%) heeft bij de aankoop van de 
woning verduurzamingsmaatregelen genomen. Het vaakst wordt een isolerende 
maatregel genoemd (isolatie of vervanging van enkel glas).

– In vergelijking met 2017 is het percentage woningeigenaren dat bij de aankoop 
van een nieuwe woning verduurzamende maatregelen treft statistisch significant 
gestegen van 46% naar 57% (p<0.05).

– Tussen starters en niet-starters is geen verschil gevonden in de mate waarin zij 
verduurzamingsmaatregelen hebben genomen (beide: 57%).

– De anders, namelijk-antwoorden die de respondenten geven, lopen uiteen en 
variëren van ‘tochtstrip’ en ‘led lampen’ tot ‘vloerverwarming’ en ‘nieuwe 
stoppenkast’. 
Zie bijlage voor een totaaloverzicht, open kwalitatieve antwoorden, vraag 35.

Basis: alle respondenten







2907 Verduurzamingsmaatregelen

89%

48%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Verduurzamingsmaatregelen besproken op initiatief koper
(n=152)

Verduurzamingsmaatregelen uitsluitend besproken op
initiatief dienstverlener(s) (n=163)

Percentage respondenten dat bij aankoop woning energiebesparende 
maatregelen heeft genomen 

Uitgesplitst naar wie het initiatief nam om over verduurzamingsmaatregelen te praten

– Indien dienstverleners het initiatief nemen om tijdens het contact met kopers concrete 
verduurzamingsmaatregelen te bespreken, heeft  dit een licht positief effect op de mate  
waarin  kopers energiebesparende maatregelen nemen: van 41%  als er niet over 
verduurzamingsmaatregelen is gesproken, oplopend tot 48% als dienstverleners het 
initiatief nemen om over energiebesparende maatregelen te praten.

– Negen op de tien woningeigenaren (=89%) die op eigen initiatief in gesprek gaat met 
dienstverleners over verduurzamingsmaatregelen voert deze maatregelen ook 
daadwerkelijk uit. Zoals verwacht mag worden, is een gesprek met een bouwkundige of 
een aannemer hierin het meest doorslaggevend.

Basis: heeft verduurzamingsmaatregelen wel besproken

57%

41%

67%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totaal (n=523)

Verduurzamingsmaatregelen niet besproken (n=208)

Verduurzamingsmaatregelen wel besproken (n=315)

Percentage respondenten dat bij aankoop woning energiebesparende 
maatregelen heeft genomen 

Uitgesplitst naar verduurzamingsmaatregelen besproken met dienstverleners ja/nee

– 41% van de respondenten die tijdens de aankoop van de woning niet hebben gesproken 
over energiebesparende maatregelen met één of meerdere dienstverleners heeft 
uiteindelijk toch maatregelen getroffen.

Basis: alle respondenten
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– De mate waarin een dienstverlener van doorslaggevende invloed is op het nemen 
van verduurzamingsmaatregelen ligt tussen 30-50%. 

– Bouwkundigen en aannemers zijn door de aard van hun dienstverlening het 
meest doorslaggevend voor het nemen van maatregelen, omdat hun 
dienstverlening de feitelijke uitvoering betreft.

31%

31%

27%

50%

49%

0% 25% 50%

Hypotheekadviseur (n=236)

Makelaar (n=234)

Taxateur (n=200)

Bouwkundige (n=143)

Aannemer/klussenbedrijf (n=163)

39. Welke dienstverlener was voor u doorslaggevend voor het 
nemen van verduurzamingsmaatregelen bij de aankoop van de 

woning?

Basis: heeft verduurzamingsmaatregelen getroffen en contact 
gehad met desbetreffende dienstverlener bij aankoop woning
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€ 0 – € 5.000
28%

€ 5.001 – € 10.000
24%€ 10.001 – € 

15.000
17%

€ 15.001 – € 20.000
11%

Meer dan € 20.000
8%

Weet ik niet
12%

2019

Basis: respondenten met 
verduurzamingsmaatregelen bij aankoop

(n=298)

– Het aandeel duurdere maatregelen vanaf € 15.000 neemt in vergelijking met 
2017 toe van 9% naar 19% (p < 0.05).

– De kosten die gepaard gaan met het nemen van verduurzamingsmaatregelen 
liggen doorgaans (=60%) tussen € 0 en € 10.000. 

€ 0 – € 5.000
33%

€ 5.001 – € 10.000
27%

€ 10.001 – € 15.000
15%

€ 15.001 – € 20.000
6%

Meer dan € 20.000
3%

Weet ik niet
16%

2017

Basis: respondenten met 
verduurzamingsmaatregelen bij aankoop

(n=365)

37. Wat waren ongeveer de totale kosten van de energiebesparende maatregelen die u heeft 
genomen bij de aankoop van de woning?
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67% 8% 23% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
38. Hoe heeft u de verduurzamingsmaatregelen gefinancierd?

Met eigen geld Via subsidie Met hypotheek of andere lening Anders, namelijk:

Basis: respondenten met verduurzamingsmaatregelen bij aankoop
(n=298)

– Twee derde (=67%) van de verduurzamingsmaatregelen die worden 
getroffen bij de aankoop van een woning wordt met eigen geld betaald. Het 
maakt voor dit percentage niet uit of de maatregelen onderdeel waren van 
een grotere verbouwing aan de woning.

Ja
52%

Nee
48%

36. Hebben de verduurzamingsmaatregelen die u heeft 
genomen onderdeel uitgemaakt van een grotere verbouwing 

aan de woning?

Basis: respondenten met 
verduurzamingsmaatregelen bij aankoop

(n=298)

– In circa de helft van de gevallen maakt de verduurzamingsmaatregel deel 
uit van een grotere verbouwing. In die gevallen gaat het vooral om isolatie in 
het algemeen en vervanging van enkel glas, maar ook om het plaatsen van 
zonnepanelen. De installatie van een warmtepomp of zonneboiler is vaker 
een op zichzelf staande maatregel.
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20%

14%

21%

9%

8%

5%

5%

Weet ik niet 19%

B
C

D

A

E
F

G

44. Wat was bij de aankoop van de woning het energielabel van uw woning?

– De meeste woningen hebben een energielabel A t/m C.

– Eén op de vijf respondenten (=19%) kan niet aangeven wat het 
energielabel van zijn/haar woning is.

Basis: alle respondenten, meting 2019
(n=523)

14%
26%

13%
15%

24%
18%

11%
7%

8%
8%

5%
5%

5%
5%

20%
17%

0% 20% 40%

A
Starters

Niet-starters

B
Starters

Niet-starters

C
Starters

Niet-starters

D
Starters

Niet-starters

E
Starters

Niet-starters

F
Starters

Niet-starters

G
Starters

Niet-starters

Weet ik niet
Starters

Niet-starters

44. Wat was bij de aankoop van de woning het energielabel van 
uw woning?

% Ja uitgesplitst naar starters (eerste woning) vs. niet-starters

Basis: alle respondenten, meting 2019
(starters n=260, niet-starters n=263)

– Starters hebben vaker een woning met energielabel C of D. 
Woningeigenaren die in het verleden al vaker een woning hebben 
gekocht, hebben vaker een energiezuinige woning (A of B). Dit 
verschil tussen starters en niet-starters is statistisch significant 
(p<0.05).
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Ja
38%

Nee
62%

45. Zou u bereid zijn geweest meer te betalen voor een 
vergelijkbare woning met een beter energielabel?

Basis: alle respondenten
excl. A-label bij aankoop en ‘weet niet’

(n=322)

– Slechts een derde van de respondenten (=38%) is bereid meer te betalen voor een 
beter energielabel. 

– Starters op de woningmarkt zijn vaker bereid om meer te betalen voor een beter 
label dan woningeigenaren die in het verleden al vaker een woning hebben 
gekocht (48% vs. 26%, p < 0.05)

45. Zou u bereid zijn geweest meer te betalen voor een vergelijkbare woning met een 
beter energielabel?

Antwoord: ‘Nee, niet bereid’

– De respondenten die aangeven dat zij niet bereid zouden zijn meer te betalen 
voor een woning met een beter energielabel, noemen hiervoor als belangrijkste 
reden dat hiervoor geen financiële ruimte beschikbaar was. Verder is er een groep 
die het label minder belangrijk vindt en vooral naar de locatie of de woning zelf 
kijkt of liever zelf aanpassingen doorvoert. Een aantal respondenten noemt het 
label ‘onbetrouwbaar’, ‘ onzin’ of ‘een wassen neus’.

– De respondenten die wel bereid zijn meer te betalen voor een beter energielabel 
wijzen op de lagere lasten en dat het beter is voor het milieu.

Zie bijlage, open kwalitatieve antwoorden vraag 45, voor een volledig overzicht 
van alle opmerkingen.
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– 45% van de respondenten geeft aan dat verduurzaming een (heel) belangrijke rol 
speelde bij de aankoop van de woning. 16% geeft daarentegen aan dat  
verduurzaming geen belangrijke rol speelde.

– Tussen starters en niet-starters is geen verschil gevonden in de mate waarin 
verduurzamen een rol speelde bij de aankoop van de woning.

10% 35% 39% 10% 6% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

47. In welke mate speelde verduurzamen een rol bij de aankoop 
van de woning?

Heel belangrijk

Belangrijk

Niet belangrijk, niet onbelangrijk

Onbelangrijk

Heel onbelangrijk

Weet ik niet
Basis: alle respondenten (n=523)

Na verduurzamingsmaatregel

A B C D E F G Weet ik niet totaal
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A 20% 20%

B 4% 9% 13%

C 2% 9% 5% 2% 19%

D 3% 2% 1% 2% 10%

E 2% 3% 1% 1% 4% 10%

F 1% 1% 1% 2% 1% 1% 6%

G 1% 1% 1% 1% 2% 6%

Weet ik niet 1% 1% 13% 16%

totaal 29% 23% 13% 3% 3% 3% 1% 25% 100%

48. Wat is het huidige energielabel van de woning, nadat u verduurzamingsmaatregelen 
heeft genomen?

Overgangsmatrix: voor - na genomen maatregelen

Basis: heeft verduurzamingsmaatregel getroffen bij aankoop woning
(n=298)

– 34% van de respondenten heeft na het nemen van verduurzamingsmaatregelen 
een beter energielabel. 38% houdt ook na het nemen van maatregelen  hetzelfde 
label.

– Een kwart van de respondenten die verduurzamingsmaatregelen heeft getroffen 
(=25%) kan het energielabel van de woning niet benoemen.
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