CORONA EN VERDUURZAMEN
April 2020

1. Achtergrond
1.1

Aanleiding en doel
Eerder onderzoek over de corona-uitbraak (uitgevoerd tussen 20 en 23 maart 2020) liet zien dat een
aanzienlijk deel van de leden plannen om te verduurzaam uitstelt. Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht
te krijgen in welke verduurzaamheidsmaatregelen worden uitgesteld.

1.2

Uitvoering
Tussen 31 maart en 2 april 2020 hebben 1.145 leden van Vereniging Eigen Huis de vragenlijst via het
Eigenhuispanel ingevuld. De resultaten zijn gewogen op provincie, geslacht en leeftijd.
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2. Resultaten
Het onderzoek begon met drie stellingen die in het onderzoek uit maart ook zijn voorgelegd. De resultaten
worden met dat onderzoek vergeleken.
Ik maak me door corona zorgen dat ik binnenkort mijn hypotheeklasten niet meer
kan betalen
31 maart - 1 april (n= 1.145) 4%

96%

20-23 maart (n= 1.176) 4%

96%

Dit geldt voor mij

Dit geldt niet voor mij

Ik verwacht dat ik in de huidige corona-uitbraak mijn inkomen behoud
31 maart - 1 april (n= 1.145)

79%

21%

20-23 maart (n= 1.176)

80%

21%

Dit geldt voor mij

Dit geldt niet voor mij

Ik verwacht dat de waarde van mijn woning daalt door de huidige situatie
31 maart - 1 april (n= 1.145)

51%

49%

20-23 maart (n= 1.176)

50%

50%

Dit geldt voor mij

Dit geldt niet voor mij

Vereniging Eigen Huis | Corona en verduurzamen | april 2020 | 3 van 6

In het volgende overzicht is het totale effect van de corona-uitbraak op verduurzamen te zien.
Plannen om te verduurzamen voor de uitbraak van het cornavirus (n= 1.145)
Ga verduurzamen
27%

Ga niet verduurzamen
73%
Plannen om te verduurzamen nu (n= 1.145)

16%

1% 11%

Ik wacht niet

72%

Door crisis nu wel verduurzamen

Ik wacht

Nog steeds geen plannen

Zoals eerder gemeld wacht 11% door de uitbraak van het coronavirus met verduurzamen. Daarmee blijft
16% over van de 27% die voor de uitbraak al wilde verduurzamen. Aanvullend komt daar 1% bij van leden
die voor de uitbraak geen plannen hadden om te verduurzamen, maar die dat nu wel hebben.
Kunt u aangeven waarom u wacht met het verduurzamen van uw woning door de
uitbraak van het coronavirus? U kunt meer dan één antwoord geven op deze vraag.
(n= 127)
Financiële reserves achter de hand houden

57%

Ik wacht het verloop van de corona-crisis eerst af

57%

Liever geen andere mensen over de vloer

53%

Onzeker over economische omstandigheden

31%

Bang dat aannemer/installatiebedrijf failliet gaat

19%

Onzeker over behoud baan en/of inkomen

18%

Onvoldoende installateurs of aannemers
Anders

14%
6%

De antwoordcategorieën zijn voor de leesbaarheid ingekort.

Aan de 1% leden die voor de crisis geen plannen hadden, maar die nu wel gaan verduurzamen is gevraagd
waarom ze nu wel gaan verduurzamen. Het aantal respondenten (n= 8) is echter te laag om uitspaken over
te doen.
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In de volgende grafiek is te zien welke maatregelen voor de uitbraak gepland waren en welke nu nog
gedaan worden. De rode balken geven per maatregel weer hoeveel leden de betreffende maatregel
uitstellen, terwijl de groene balken aangeven hoeveel leden deze maatregel juist nu gaan nemen terwijl ze
dat voor de uitbraak niet van plan waren of die het gepland hadden en naar voren gehaald hebben.
Invloed van de uitbraak per maatregel (op basis van alle delnemers, n= 1.145)
Zonnepanelen

6%

0%

Isoleren (dak, vloer, spouwmuur)

5%

0%

Kleinere verduurzamingsmaatregelen

0%

Duurzamere cv-ketel

(Hybride) warmtepomp

Zonneboiler
Voor de crisis van plan

11%

6%

9%

7%

2%
1%

Isolatieglas

13%

7%

6%

3%

8%

3%

2%
2%
0%

3%

1%
1%
0%

1%
1%
1%
1%

Gaat het nu doen

Uitstel

Door uitbraak nu doen of naar voren gehaald

Bij kleinere verduurzaamheden zijn de voorbeelden ledlampen en tochtstrips gegeven.

De percentages in voorgaande grafiek zijn steeds afgerond, waardoor percentages soms niet lijken op te
tellen (want de donkerblauwe balk min de rode balk plus de groene balk is de lichtblauwe balk).
Bijvoorbeeld zonnepanelen: voor de uitbraak wilde 13% van alle leden zonnepanelen plaatsen. 6% stelt dit
uit, terwijl (afgrond) 0% dit nu juist wel gaat doen of het eerder gaat doen. Hierdoor blijft 7% over.
Overigens betekent uitstel geen afstel, zoals in de volgende grafiek te zien is.
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Uitstel is geen afstel, ik ben wel nog van plan te verduurzamen na de
coronacrisis (gevraagd aan wie plannen uitstelt, n= 127)
73%
Dit geldt voor mij

24%

Dit geldt enigszins voor mij

3%

Dit geldt niet voor mij

Naast de voorgaande stellingen zijn nog twee andere stellingen aan (alle) leden voorgelegd. Deze zijn te
zien in de volgende grafieken.

Door de uitbraak van het coronavirus kijk ik nu kritischer hoe ik kan besparen
op energielasten (n= 1.145)
6%

22%
Dit geldt voor mij

72%
Dit geldt enigszins voor mij

Dit geldt niet voor mij

Door de uitbraak van het coronavirus kijk ik nu kritischer naar mijn
energieverbruik. (n= 1.144)
6%

21%
Dit geldt voor mij

73%
Dit geldt enigszins voor mij

Dit geldt niet voor mij

Vereniging Eigen Huis | Corona en verduurzamen | april 2020 | 6 van 6

