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1. Inleiding 
Dit rapport is ontwikkeld in het kader van de MMIP-subsidie van de RVO, in samenwerkingsverband tussen 

Reimarkt en TU Eindhoven.  

 

Haalbaarheid van de energietransitie van de bestaande particuliere woningvoorraad valt of staat met een 

strategie waarin beleid, techniek en bewonerswensen samenkomen. Bewonersgedrag omtrent dit thema in 

de praktijk, roept nog veel vragen op, waaronder: Hoe kan de doelgroep het beste bereikt worden? Wat 

motiveert bewoners om aan de slag te gaan? Welke keuzes maken bewoners? Welke maatregelen kiezen 

bewoners voor en in welk tempo gaan zij over tot uitvoering? 

 

Het onderzoek heeft als belangrijkste doel om inzicht te krijgen in de wensen, keuzes en het gedrag van 

woningeigenaren in de energietransitie. De klantreis van Reimarkt is in de periode van 2015-2020 gemeten. 

De data van Reimarkt is in samenwerking met TU Eindhoven geanalyseerd om te komen tot inzichten en 

voorspellingen in bewonersgedrag. Niet met enquêtes die vooral een sociaal wenselijk beeld schetsen, maar 

op basis van gemeten bewonerskeuzes en -gedrag in de praktijk met betrekking tot het proces, de offertes 

en aanschaf van maatregelen. De resultaten zijn verwerkt in dit rapport om beleidsmakers, energieloketten, 

platforms en andere aanjagers van de energietransitie de nodige handvatten te bieden in het zoeken naar de 

balans tussen beleid, techniek en bewoners.  

 

 

Dit rapport beschrijft eerst de onderzoekvragen, de kaders en de werkwijze om vervolgens de resultaten 

uiteen te zetten. Deze resultaten betreffen twee hoofdontwerpen:  

• bewonersgedrag in de klantreis; 

• en bewonersgedrag met betrekking tot maatregelen en pakketten.  
 

Beide thema’s worden afgesloten met mogelijke toepassingskaders van de resultaten in de praktijk. 

Gedetailleerdere analyses op basis van de ruwe data zijn in de bijlages opgenomen, om het rapport zelf 

praktisch en leesbaar te houden. 

 

 

  

Over Reimarkt 
Reimarkt fungeert sinds 2015 als verduurzamingsplatform als belangrijke schakel tussen vraag en aanbod. Als schakel 

tussen aanbieders en bewoners om de woningverduurzaming te versnellen en op te schalen. Dit kan alleen als 
bewoners en aanbieders het gaan willen, kunnen en vervolgens ook gaan doen.  Vanaf 2018 kunnen woningeigenaren 

bij Reimarkt terecht voor advies voor hun woning om bij interesse direct de stap naar uitvoering te kunnen maken. Dit 
scheelt bewoners en aanbieders tijd en risico en kan zelfs online, ondersteund door adviseurs. Met deze aanpak is een 
klantenbestand van ruim 35.000 contacten opgebouwd en zijn ca. 15.000 adviezen en 4.000 offertes opgemaakt. Het 

onderzoek en rapport dienen in deze context beschouwd te worden. 

 



Pagina 4 van 56 
 

Woningeigenaren in de energietransitie: inzicht, voorspellingen en strategieën.  
Handboek voor beleidsmakers, energieloketten en andere aanjagers. 

Dit project wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de MMIP 3&4 regeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. 

 

                                   

2. Doelstelling 
2.1 Doelstelling 
Het doel van het onderzoek en dit rapport is inzicht krijgen in de wensen, keuzes en het gedrag van 

woningeigenaren als input voor effectieve beleidsvorming in de energietransitie: het behalen van maximaal 

verduurzamingsresultaat met beschikbare middelen.   

 

2.2 Onderzoeksvraag 
Hoe kunnen proces, maatregelen en beleid in de energietransitie effectief aansluiten bij wensen, keuzes en 

gedrag van woningeigenaren?  

• Hoe kan het proces effectief aansluiten bij woningeigenaren? 

• Hoe kan strategisch beleid effectief aansluiten bij woningeigenaren? 

• Hoe kunnen maatregelen en -combinaties effectief aansluiten bij woningeigenaren? 

 

2.3 Beoogde resultaten 
Het belangrijkste resultaat van dit rapport is de toepassing van inzichten voortkomend uit de analyse op 

beleidsvorming voor de energietransitie. Als basis zijn de volgende deelresultaten van belang: 

• Statistische analyse inclusief interpretatie van de Reimarktdata (Bijlage 1) 

• Praktijktoets realiseren om delen van de analyse te toetsen (Bijlage 2) 
 

3. Onderzoekskader  
3.1 Context  
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van data van Reimarkt in de periode van 2018-2020. Het 

onderzoek dient dan ook in deze context beschouwd te worden. Relevante kenmerken van deze context zijn 

de definities, klantreis, de rol van Reimarkt in het proces, de vestigingen en het online platform. 

  

* Indicatoren  
Indicatoren in dit onderzoek kunnen bestaan uit een of meerdere van de volgende variabelen: 

• Kanaal van binnenkomst  

• Bouwjaar woning 

• Woningtype 

• Leeftijd cv-ketel 

• Vloertype 

• Dakvorm 

• Wel of geen gebruik gemaakt van online advies 

• Reeds uitgevoerde maatregelen 

• Wel of geen interesse vooraf maatregelen 

• Aangevraagde maatregelen, inclusief prijs 

• Uitgevoerde maatregelen 
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Definities 

Onderstaande definities worden gehanteerd in het onderzoek: 

• Lead: een bewoner die de klantreis doorloopt. Een bewoner kan meerdere leads zijn, indien deze na 

uitvoering of afhaken van eerdere maatregelen wederkeert om opnieuw of nogmaals de klantreis te 

doorlopen. 

• Leadstatus gewonnen/verloren: dit zijn leads die ofwel hebben afgewezen (verloren) ofwel tot 

uitvoering overgaan (gewonnen). 

• Leadstatus open: dit zijn leads die noch actief hebben afgewezen, noch overgegaan zijn tot 
uitvoering.  

 

Klantreis van Reimarkt 

De klantreis van Reimarkt bestaat uit de volgende fases: 

1. Oriënteren: bewoners die enkel een e-mailadres of telefoonnummer achterlaten en oriënterende 

vragen hebben met betrekking tot  verduurzaming. 

2. Adviseren: bewoners die ofwel de online adviestool (Quickscan) hebben ingevuld en aangevraagd, 

ofwel een telefonisch/fysiek adviesgesprek gehad hebben. Vragen van deze bewoners richten zich 

op wat slimme maatregelen, financierings- en subsidiemogelijkheden zijn voor hun situatie. Van 

deze bewoners is minimaal het kanaal van binnenkomst en de vestiging van Reimarkt bekend. 

Indien zij binnenkomen via de Quickscan zijn er meer woning specifieke gegevens bekend. 

3. Offreren: bewoners die een offerte ontvangen hebben. Van deze bewoners is bekend welke 

maatregelen voor welke prijs zij willen.  

4. Uitvoeren: bewoners die de offerte getekend hebben en overgaan tot uitvoering. Dit is na een 

technische check op locatie van de woning. Van deze bewoners is hetzelfde bekend als van 

bewoners in de fase offreren. 

 

De rol van Reimarkt in de klantreis 

In de periode van 2018 tot 2020 was Reimarkt contractpartner van de bewoner en enige aanspreekpunt 

gedurende de hele klantreis. Het verdienmodel van Reimarkt is verbonden aan een marge over de verkoop 

van maatregelen. Reimarkt selecteerde aanbieders om een productassortiment, inclusief prijzen op te 

bouwen op basis van kwaliteitscriteria.  

De bewoner werd begeleid door adviseurs die, op basis van de situatie en wensen, meedachten in passende 

oplossingen. Dit betekent dat bewoners binnen konden komen bijvoorbeeld met de wens voor een 

warmtepomp, maar deze in de praktijk niet haalbaar leek en vanuit daar isolatiemaatregelen aanschaften.  

Daarnaast heeft Reimarkt zelf actief bewoners benaderd en aangejaagd om uiteindelijk zoveel mogelijk 

verduurzaming te realiseren. Sommige acties betroffen collectieve inkoopacties voor specifieke maatregelen. 

Dit aspect dient in ogenschouw te worden genomen in de interpretatie van dit rapport. 

 

De vestigingen van Reimarkt 

Reimarkt kende vestigingen in Zoetermeer, Den Bosch, Enschede, Hoogeveen en Groningen. Dit waren 

fysieke locaties waar bewoners terecht konden voor advies en offertes. Sommige vestigingen bestonden 

langer dan anderen, hadden een hogere bezetting en/of deden meer acties. In sommige vestigingen was de 

conversie naar uitvoering dan ook hoger dan bij anderen. In dit onderzoek is de data van heel Reimarkt 

toegepast. Wel is per onderdeel benoemd als de vestiging een significante indicator is geweest in de 

uitkomst.  
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Het online platform 

Reimarkt faciliteerde de klantreis ook online. Bewoners konden, in plaats van persoonlijk advies, op de 

website de Quickscan doen, waarin zij in drie stappen een adviesrapport op maat ontvingen. Vanuit dat 

rapport konden bewoners hun pakket (eerste offerte) samenstellen en aanvragen. Deze stap kon ook worden 

overgeslagen door direct een pakket samen te stellen of contact op te nemen voor een offerte. Vanaf de 

offertefase werd het proces van offerte tot en met uitvoering gerealiseerd met een verkoopapplicatie.  

 

3.2 Data  
Voor het onderzoek is er gebruik gemaakt van data die voldoen aan de volgende criteria: 

• Leads die aangemaakt zijn in de periode 2018-2020. Dit is gedaan om uniformiteit van de data te 
borgen. Voor 2018 was de klantreis van Reimarkt anders gestructureerd en werd er anders 

geregistreerd. 

• Leads met een status gewonnen of verloren. Alleen van leads met een gesloten status kan met zekerheid 
gezegd worden dat deze ofwel zijn afgehaakt in de klantreis ofwel tot uitvoering zijn gekomen. Gezien 

doorlooptijden van de klantreis van soms wel 2 jaar, is het mogelijk dat nu nog openstaande leads op 

een ander moment alsnog afhaken of uitvoeren. Deze data zijn echter niet bruikbaar in de analyse. 

 

In de analyse is gebruikgemaakt van drie datasets: data vanuit de verkooptool, data vanuit het CRM-systeem 

en data van een inkoopactie in Groningen ter verificatie van de analyses. Alle data zijn op adresniveau aan 

elkaar te koppelen. De hoeveelheid informatie per lead neemt toe naarmate het klantreisstadium vordert. De 

resulterende data (9845 leads) die als basis dienen voor het onderzoek en analyse zijn weergegeven in 

onderstaande tabel. Onderstaande tabel dient als basis voor hoofdstuk 4. Data vanuit de verkooptool geldt 

vanaf 2019 en betreft een totaal van 2532 offertes van 1.028 unieke leads (een lead kan immers meerdere 

offertes aanvragen) met de status gewonnen of verloren.  

 

Afkomst leads en verdeling over vestigingen Reimarkt 

Regio Aantal leads Percentage 

Groningen 6442 65,4% 

Enschede 819 8,3% 

Zoetermeer 1323 13,4% 

Hoogeveen 919 9,3% 

Brabant 342 3,5% 

Totaal 9845 100% 

 

3.3 Werkwijze 
Op de in 3.2 geselecteerde data zijn verschillende statistische analyses uitgevoerd, waaronder correlatie- en 

regressieanalyses. Voor bepaalde analyses is een sub-set van de data gebruikt, bijvoorbeeld  ‘alle leads die de 

Quickscan gedaan hebben’. Dit is vermeld bij de betreffende analyse. 

 

De interpretatie en uitwerking van de analyses is een resultaat van doorlopende afstemming tussen TU 

Eindhoven en Reimarkt. De uitkomsten van de analyses zijn in dit rapport afgerond en verwerkt tot tabellen 

en diagrammen in het kader van leesbaarheid. De gedetailleerde analyses zijn na te lezen in Bijlage 1.  
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4. Verduurzamingsklantreis: hoe doorlopen woningeigenaren het proces? 
Dit hoofdstuk beantwoordt de volgende vragen: 

• Wat is de conversie per klantreisstap van woningeigenaren? 

• Via welke kanalen beginnen woningeigenaren aan de klantreis? 

• Welke kanalen leiden tot grote uitvoeringskans? 

• Wat zijn bepalende factoren in de stap van advies naar offerte? 

• Wat is het effect van een online adviesapplicatie? 

• Hoe gedragen terugkerende klanten zicht in het proces? 

 

Het hoofdstuk eindigt met een conclusie en paragraaf over de toepassing van deze analyses in de praktijk. 

Alle bevindingen dienen beschouwd te worden binnen het in hoofdstuk 3 beschreven onderzoekskader. 

 

4.1 Conversie en verdeling woningeigenaren in verduurzamingsklantreis 
Waar eindigen bewoners in het proces? 

Onderstaand schema (Figuur 1) toont het stadium waarin de woningeigenaar geëindigd is in het proces bij 

Reimarkt: 

• Bijna een derde van de woningeigenaren vraagt algemene informatie aan over verduurzaming bij 

Reimarkt, maar onderneemt verder geen stappen. 

• Ruim 40% van de woningeigenaren krijgt advies van Reimarkt maar onderneemt verder geen stappen. 
Dit betreft online, telefonisch of offline advies. 

• Bijna een kwart van alle woningeigenaren heeft een offerte van Reimarkt ontvangen, maar gaat niet 
over tot uitvoering. 

• Gemiddeld over alle vestigingen gaat 5% van alle woningeigenaren over tot uitvoering bij Reimarkt. Dit 

is exclusief eventuele spin-off naar andere bedrijven vanuit de gedane inspanningen van Reimarkt in de 

eerdere fases en soms verwees Reimarkt actief door naar een ander bedrijf.  

 
 Verdeling eindstadia woningeigenaren klantreis Reimarkt. Dataselectie: alle leads uit de periode 2018-2020 met 

de status gewonnen of verloren afgerond op hele percentages. 
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Wat is de gemiddelde conversie per processtap? 

Vanuit de eindstadia van de woningeigenaren kan een beeld geschetst worden van de conversie per stadium. 

Onderstaand schema (Figuur 2) geeft de conversies per klantreisstadium van de in hoofdstuk 3 beschreven 

klantreis van Reimarkt weer. Bij de interpretatie dient de kanttekening geplaatst te worden dat 

woningeigenaren in elk van de eerste drie stadia van de klantreis binnen kunnen komen en niet impliciet alle 

eerdere stappen doorloopt. Ook zijn er significante verschillen tussen vestigingen gerelateerd aan de 

teamgrootte en hoelang de vestiging bestaat zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk. 

 

 Conversies per klantreisstadium van Reimarkt. Dataselectie: alle leads uit de periode 2018-2020 met de status 

gewonnen of verloren.  

 

Samengevat 

Een groot deel van de woningeigenaren kiest minimaal voor een advies. Dat laat zien dat het grootste deel 

van de woningeigenaren niet meer in een fase van bewustwording zit, maar benieuwd is wat verduurzaming 

betekent voor zijn/haar situatie. Over het geheel gaat gemiddeld 1 op de 20 woningeigenaren over tot 

uitvoering bij Reimarkt. Dit is exclusief de spin-off naar andere bedrijven.  Per stap haken procentueel steeds 

meer woningeigenaren af. De stap tussen het advies en het ontvangen van de offerte en uitvoering is een 

opvallend afhaakmoment. Hoofdstuk 5 en paragraaf 4.3 beschrijven welke factoren daarin een significante 

rol spelen.  

 

68% 39%

 

17% 

Oriënteren 
Bewoner toont 
interesse in 
verduurzaming/
bewustwording 

Offerte 

ontvangen 
Bewoner 

ontvang offerte 

5% van de bewoners die de klantreis start, komt tot uitvoering 

Uitvoeren 
Bewoner laat 

producten 
uitvoeren 

Adviseren 
Bewoner heeft 
(online) advies 
gekregen voor 

zijn/haar woning 

 
Hoe kan dit toegepast worden in de praktijk? 
Als beleidsmaker, energieloket of andere aanjager zijn deze analyses op de volgende manier toepasbaar in de praktijk: 

1. Besef dat het grootste deel van de bewoners niet meer in de oriëntatie- en/of bewustwordingsfase zit. Een 
boodschap die zich richt op minimaal een advies op woningniveau en liever nog ook op de mogelijkheden 

daarna, sluit veel beter aan bij het grootste deel van de woningeigenaren.  
2. Wees bewust van het cruciale moment van advies naar de vervolgfases om activiteiten zoveel mogelijk te 

laten leiden tot offertes en uitvoeringen. Hierover meer in hoofdstuk 5. 
3. Gebruik de conversies uit Figuur 2 om realistische en scherpe doelen neer te zetten bij het opzetten van 

acties. Bedenk ook in welke fase de doelgroep instroomt in de klantreis. Voorbeeld: met een inkoopactie 

worden woningeigenaren direct benaderd voor een offerte, terwijl een webinar over mogelijkheden voor 
verduurzaming veel meer inspeelt op het advies.  
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4.2 Effect van kanaal van binnenkomst 
Via welke kanalen starten woningeigenaren de klantreis? 

Onderstaand diagram (Figuur 3) toont via welke kanalen woningeigenaren bij Reimarkt zijn binnengekomen. 

Hieruit is op te maken: 

• Dat het grootste deel van de woningeigenaren binnenkomt via Sociale Media en/of Google.1 

• Dat meer dan een derde doorverwezen wordt via het gemeenteloket.  

• Dat het kleinste aantal woningeigenaren via een referentie of ambassadeur binnenkomt. Dit kan zijn 

via een buurman, vriend of familie die hem/haar op de hoogte stelt van Reimarkt. 

 
 Verdeling kanaal van binnenkomst Reimarkt. Dataselectie: alle leads uit de periode 2018-2020 met de status 

gewonnen of verloren. 

 

Wat is het effect van het kanaal van binnenkomst op de conversie naar uitvoering? 

Onderstaand figuur (Figuur 4) toont per kanaal het positieve of negatieve effect van het betreffende kanaal 

op de kans dat een lead overgaat tot uitvoering. Alleen significante effecten worden getoond. Hier wordt 

duidelijk dat het kanaal ‘Referentie/ambassadeur’ de kans op uitvoering aanzienlijk vergroot. Anderzijds 

leiden de verwijzing vanuit het gemeenteloket en de brief tot een kleinere kans op uitvoering. Ofwel: als een 

woningeigenaar via een mede-bewoner binnenkomt, is de kans op uitvoering groter als deze via een 

referentie binnenkomt dan via het gemeenteloket. Google/Social Media laten een klein negatief effect zien.  

 
1 Hierin zijn tevens de leads meegenomen zonder specifiek kanaal. Het is aannemelijk da het overgrote deel van de onbekende kanalen op  deze manier 
binnenkomt als we kijken naar het aantal websitebezoekers. 
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 Effect van kanaal van binnenkomst op de kans op conversie naar uitvoering. Dataselectie: alle leads uit de 

periode 2018-2020 met de status gewonnen of verloren en gebaseerd op een meervoudige regressieanalyse (lineair 

kansmodel). 

 

Samengevat 

Het grootste deel van de woningeigenaren komt binnen via Google of Sociale Media. Het kleinste deel via 

Referenties/ambassadeurs. Als we vervolgens kijken naar effect van deze kanalen op de kans dat de 

betreffende woningeigenaar overgaat tot uitvoering, zien we dat de kans op uitvoering bij woningeigenaren 

die binnenkomen via een referentie significant hoger is vergeleken met andere kanalen. Dit betekent dat er 

lagere aantallen nodig zijn om hetzelfde aantal uitvoeringen te realiseren. Google en Sociale media laten een 

iets negatief effect zien op kans op uitvoering. Daar staat natuurlijk tegenover dat deze kanalen een groot 

bereik kennen met een relatief lage inspanning. Doorverwijzingen vanuit het gemeente loket laten het 

grootste negatieve effect zien. Daar komt bij dat elke doorverwijzing ook nog mail- of belinspanning vereist. 

 
Hoe kan dit toegepast worden in de praktijk? 

Het doel van acties kan verschillen, maar altijd geldt dat er zoveel mogelijk effect behaald moet worden binnen het 
beschikbare budget. Deze paragraaf biedt daarin enkele handvatten in relatie tot communicatiekanalen: 

1. Onderschat dan de kracht van Google of Sociale Media niet. Via deze kanalen worden veel woningeigenaren 
bereikt. Deze kanalen, mits de inhoud ook past, dragen bij aan het opbouwen van een klantenbestand en 

naamsbekendheid. Bovendien zijn deze kanalen nauwelijks van negatieve invloed  in de klantreisfases richting 
uitvoering. Een efficiënte (relatief goedkoop met lage tijdinvestering) en effectieve (redelijk hoge doorstroom 

naar uitvoering) communicatiekanaal dus! 
2. Veel woningeigenaren worden doorverwezen vanuit het gemeenteloket, maar deze bewoners zijn weinig 

geneigd om over te gaan tot uitvoering. Daar komt nog de nodige mail- of belinspanning bij. Een goede 

afstemming tussen de KCC van gemeentes en eventuele loketten is hierin belangrijk. 
3. Woningeigenaren die binnenkomen via een referentie en/of ambassadeur hebben veruit de grootste kans om 

over te gaan tot uitvoering. Dit uit zich vooral in de stap van advies naar offerte. Het bereik via dit kanaal is 
echter veel lager dan via Google of Sociale media, omdat het via verhalen van buren, vrienden of familie is. 

Toch is het waardevol om na te denken over een communicatiestrategie die hier op een efficiënte manier op 
inspeelt om het bereik te vergroten. Denk hierbij aan het delen en actief promoten van filmpjes of verhalen 
van medebewoners of het verspreiden van kaartjes in de straat waar een bewoner gaat verduurzamen. 

 



Pagina 11 van 56 
 

Woningeigenaren in de energietransitie: inzicht, voorspellingen en strategieën.  
Handboek voor beleidsmakers, energieloketten en andere aanjagers. 

Dit project wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de MMIP 3&4 regeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. 

 

                                   

4.3 Effecten op de stap van advies naar offerte 
Paragraaf 4.1 laat zien dat de stap van advies naar offerte een bepalende stap is in de klantreis: 74% van de 

woningeigenaren stopt na advies. De fase ‘offerte ontvangen’ start op het moment dat een woningeigenaar 

een offerte ontvangen heeft van Reimarkt. Deze paragraaf zet significante effecten uiteen die de kans dat 

woningeigenaren vanuit de adviesfase een offerte ontvangen vergroten of juist verkleinen. Hierbij is gekeken 

naar de kenmerken van de woningeigenaren in de adviesfase en verder welke kenmerken bepalend zijn in 

het wel of niet vervolgen van de klantreis. Dit zegt alleen iets over het effect op het ontvangen van de offerte 

en niet over of deze woningeigenaren vervolgens ook over gaan tot uitvoering. Tot slot dient er rekening 

gehouden te worden met het feit dat er ook woningeigenaren zijn die direct starten in de offertefase.  

 

Wat is het effect van interesses tijdens een advies op de kans op continuering van de klantreis? 

Tijdens de adviesfase is woningeigenaren gevraagd naar hun interesses. Sommige van deze interesses 

vergroten of verkleinen de kans dat de betreffende woningeigenaar een offerte wil ontvangen. 

Onderstaande figuur (Figuur 5) toont aan dat woningeigenaren: 

• Die tijdens een advies aangeven interesse te hebben in muur- of vloerisolatie een significant grotere 
kans hebben om vervolgens ook een offerte te willen. 

• Die tijdens een advies aangeven interesse te hebben in dakisolatie, glasisolatie of een warmtepomp 

een significant kleinere kans hebben om vervolgens ook een offerte te willen ontvangen.  

 
 Effect van interesses van woningeigenaren tijdens advies op kans op continuering naar offerte. Dataselectie: alle 

leads uit de periode 2018-2020 met de status gewonnen of verloren met uitsluiting van woningeigenaren met 

eindstadium ‘oriënteren’ en gebaseerd op een meervoudige regressieanalyse (lineair kansmodel). 

 

Een mogelijke verklaring voor deze  waarnemingen is dat dak- en glasisolatie vaak redelijke investeringen 

vragen. Dit sluit mogelijk niet aan bij de verwachting vooraf. De warmtepomp is een maatregel die vaak 

technisch nog niet haalbaar blijkt. 

 

Wat is het effect van bouwperiode tijdens een advies op de kans op continuering van de klantreis? 

Onderstaand figuur (Figuur 6)  toont aan dat woningeigenaren die een advies ontvangen met een woning uit 

ofwel 1945-1974 ofwel na 1991 de grootste kans hebben om een offerte te willen ontvangen. Grofweg 

betreft dit woningen die ofwel een redelijk isolatieniveau hebben (na 1991) en klaar zijn voor de vervolgstap, 

ofwel woningen die in de basis geen enkele vorm van isolatie hebben, maar wel eenvoudig te isoleren zijn en 
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meestal geen beschermde status kennen. Woningen van voor 1945 kunnen een beschermde status hebben 

en/of vragen om hogere investeringen op het gebied van isolatie door bijvoorbeeld het ontbreken van een 

spouw. Woningen uit de energiecrisis zijn een beetje geïsoleerd maar vragen om aanvullende 

isolatiemaatregelen. Dit kan financieel minder aantrekkelijk zijn en/of technisch complexer uitvoerbaar.  

 
 Effect van bouwperiode op kans op continuering naar offerte (t.o.v. onbekende bouwperiode). Dataselectie: alle 

leads uit de periode 2018-2020 met de status gewonnen of verloren met uitsluiting van woningeigenaren met 
eindstadium ‘oriënteren’ en gebaseerd op een meervoudige regressieanalyse (lineair kansmodel). 

 

Wat is het effect van kanaal van binnenkomst tijdens advies op de kans op continuering van de klantreis? 

Paragraaf 4.2 beschreef het effect van het kanaal van binnenkomst op de kans op uitvoering. Deze paragraaf 

zoomt in op het effect van het kanaal van binnenkomst op continuering in de klantreis nadat een 

woningeigenaar een advies heeft gekregen. Onderstaand diagram (Figuur 7) toont aan dat het effect van 

kanaal van binnenkomst zich vooral manifesteert in de stap van advies naar offerte. Woningeigenaren die 

binnenkomen via een referentie hebben een significant grotere kans om ook een offerte te ontvangen. Een 

mogelijke verklaring is dat referenties waarschijnlijk woningeigenaren betreffen die al tot uitvoering zijn 

overgegaan. De nieuwe klant krijgt daarmee al informatie over en vertrouwen in betreffende maatregelen en 

Reimarkt. Reimarkt moet zelf nog vertrouwen opbouwen bij woningeigenaren die binnenkomen via andere 

kanalen. 

 
 Effect van kanaal van binnenkomst op kans op continuering naar offerte. Dataselectie: alle leads uit de periode 

2018-2020 met de status gewonnen of verloren met uitsluiting van woningeigenaren met eindstadium ‘oriënteren’ 

en gebaseerd op een meervoudige regressieanalyse (lineair kansmodel). 
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Wat is het effect van een online adviesapplicatie op de kans op continuering in de klantreis? 

Woningeigenaren konden bij Reimarkt gebruikmaken van een online adviesapplicatie: de Quickscan. Hierin 

kregen woningeigenaren met een online intake inzicht in slimme maatregelen, prijzen, besparingen en 

subsidies voor hun betreffende woning. Vervolgens kon er een rapport worden aangevraagd met de 

uitkomsten. Vanuit dit rapport konden woningeigenaren ofwel zelf, ofwel met hulp van een adviseur een 

pakket samenstellen en offerte aanvragen. In de periode 2018-2020 kwam ongeveer de helft van de 

woningeigenaren binnen via de Quickscan. Deze landden direct in de adviesfase.  

 

Onderstaand diagram (Figuur 8) toont aan dat: 

• Woningeigenaren die binnenkomen via de Quickscan een significant kleinere kans hebben om 

daadwerkelijk een offerte te ontvangen na het advies. 

• Dat woningeigenaren die de offerte ontvangen hebben een bijna gelijkwaardige kans maken, ongeacht 

of deze binnenkomen vanuit de Quickscan of niet.  

 
 Effect van online adviesapplicatie op kans op continuering naar offerte en uitvoering. Dataselectie: alle leads uit 

de periode 2018-2020 met de status gewonnen of verloren met uitsluiting van woningeigenaren met eindstadium 
‘oriënteren’ en gebaseerd p een meervoudige regressieanalyse (lineair kansmodel). 

 

Om hetzelfde aantal offertes te realiseren, zullen er meer woningeigenaren de Quickscan moeten doen dan 

woningeigenaren die een adviesgesprek hebben met een adviseur. Het aantal uitvoeringen die uit elke 

offerte volgt, is daarna vrijwel gelijkwaardig. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor dit effect van de 

Quickscan: 

• Laagdrempeligheid van de Quickscan: Woningeigenaren die de Quickscan doen, gebruiken deze ook 

om eenvoudig te oriënteren op maatregelen, prijzen en subsidies, zonder de intentie te hebben 

over te gaan tot offertes. Dit kan zonder contact met een adviseur en op elk moment van de dag. 

Telefonisch contact met een adviseur of een advies in de winkel of thuis is een hogere drempel. 

Woningeigenaren die dit willen zijn al serieuzer in hun afweging en zijn bereid tijd te investeren. 

• Het ontbreken van persoonlijk contact: de Quickscan is een online applicatie, waarbij de 
woningeigenaar enkel op basis van de website vertrouwen krijgt in Reimarkt. Tijdens telefonisch 

contact, een advies gesprek in de winkel of aan huis is er persoonlijk contact met de adviseur wat bij 

kan dragen aan het vertrouwen en daarmee aan de kans dat de betreffende woningeigenaar 

overgaat tot het ontvangen van een offerte. 
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Het is lastig te bepalen welk van bovenstaande verklaringen leidend is. Wel staat tegenover de kleinere kans 

van het aanvragen van een offerte via de Quickscan de minimale tijdsinvestering die het kost om 

woningeigenaren te helpen. Waarbij een adviseur maximaal acht adviesgesprekken kan voeren en alleen 

bereikbaar is tijdens werkuren, is de Quickscan altijd toegankelijk en kan deze duizenden woningeigenaren 

helpen met dezelfde bezetting. Ook is de Quickscan eenvoudiger te verbinden aan online kanalen, zoals 

Google en Sociale Media, die een groot bereik kennen. 

 

Samengevat 

De stap van advies naar het willen ontvangen van een offerte blijkt een bepalende stap in de klantreis, 

waarin verschillende kenmerken bijdragen aan de kans op continuering van de klantreis vanuit een advies. 

Woningeigenaren die binnenkomen via een referentie, met een woning tussen 1945 en 1974 of na 1991, 

en/of die bij een intake aangeven interesse te hebben in muur- en vloerisolatie hebben de grootste kans om 

een offerte te willen ontvangen.  

 

Woningeigenaren die binnenkomen via een online adviesapplicatie (de Quickscan) maken een significant 

kleinere kans om een offerte te ontvangen. Dit komt ofwel door de laagdrempeligheid van de applicatie, 

waardoor deze ook als oriëntatiemiddel gebruikt wordt, ofwel door het ontbreken van persoonlijk contact 

met een adviseur. Opvallend is dat na het ontvangen van een offerte het effect van de Quickscan minimaal is 

op de kans op uitvoering. Voor hetzelfde aantal offertes is er dus een groter volume Quickscan-gebruikers 

nodig dan adviesgesprekken in de winkel, aan huis of telefonisch. Daar tegenover staat de geringe investering 

van bewonersbegeleiding en het eenvoudig kunnen bereiken van een groot volume via online kanalen, zoals 

Google en Social Media met het inzetten van een online adviesapplicatie.  

 

 

Hoe kan dit toegepast worden in de praktijk? 
In het algemeen haakt bijna drie kwart van de bewoners af in de stap van advies naar offerte. Als bewoners eenmaal 

een offerte ontvangen hebben, zijn er binnen dit onderzoek geen algemene significante kenmerken te benoemen 
m.b.t. bewonerskenmerken en kanaal van binnenkomst die invloed hebben op de stap van offerte naar uitvoering.  

Het optimaliseren van de stap van advies naar offerte is dus cruciaal in het realiseren van een zo hoog mogelijk 
verduurzamingseffect binnen het beschikbare budget. Dit betekent het realiseren van een zo hoog mogelijke 

conversie met een zo laag mogelijke inspanning. Met onderstaande kaders kan deze stap geoptimaliseerd worden: 
1. Door acties te richten op mensen met interesse in vloer- of spouwisolatie, is de kans op het aanvragen van een 

offerte na een advies aanzienlijk hoger dan bij interesse in maatregelen zoals dakisolatie, glasisolatie en 
warmtepompen. Dit ligt hoogstwaarschijnlijk aan het verschil in verwachting van bewoners vooraf met 
betrekking tot investering en technische haalbaarheid en het daadwerkelijk advies. 

2. Door acties te richten op woningen met een bouwjaar tussen 1945 en 1974 of na 1991 is de kans op een 
offerte na een advies in het algemeen groter. In het volgende hoofdstuk volgen specifieke criteria. 

3. Als bewoners een online advies (via bijv. een Quickscan) doen is de kans kleiner dat bewoners daarna een 
offerte aanvragen dan bij persoonlijk contact. Voor hetzelfde aantal offertes is dus een groter volume aan 

gebruikers nodig. Dit kan ofwel komen door de laagdrempeligheid van online advies waardoor ook bewoners 
met minder interesse hier gebruik van maken, ofwel door het ontbreken van persoonlijk contact.  Daar staat 
tegenover dat online advies minimale inspanning vergt en dat er eenvoudiger een groter volume aangesproken 

kan worden door inzet van online kanalen (Google, Sociale Media etc.). Zodra bewoners een offerte hebben 
aangevraagd via online advies is de kans op uitvoering nagenoeg gelijkwaardig. 
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4.4 Effecten op de stap van offerte ontvangen naar uitvoering 
Bouwjaar, interesses, kanaal van binnenkomst en de online adviesapplicatie hebben geen noemenswaardig 

effect op de kans dat woningeigenaren die een offerte ontvangen hebben, overgaan tot uitvoering. Er zijn 

geen algemene uitspraken over te doen. Het volgende hoofdstuk laat zien dat deze kans vooral samenhangt 

met het soort maatregel dat bewoners aanvragen.  

 

4.5 Terugkeergedrag klantreis 
Onderstaand diagram (Figuur 9) beschrijft het gedrag van woningeigenaren die terugkeren. Als 

woningeigenaren de eerste keer tot uitvoering zijn gekomen is de kans groot dat zij ook de volgende keer tot 

uitvoering komen. Een mogelijke verklaring is de positieve ervaring en het vertrouwen dat woningeigenaren 

de eerste keer hadden. 

 

Het gaat hierbij wel over woningeigenaren die terugkeren bij Reimarkt. In het volgende hoofdstuk wordt 

duidelijk dat het al gedaan hebben van maatregelen in zijn algemeenheid niet leidt tot een grotere 

uitvoeringskans. 

 

 
 Effect van terugkeergedrag van woningeigenaren: relatie klantreisstadium eerste keer ten opzichte van laatste 

keer.  Dataselectie: alle leads uit de periode 2018-2020 met de status gewonnen of verloren van de leads die 
meermaals voorkomen (n=910). 

 

 

  

 
Hoe kan dit toegepast worden in de praktijk? 

Woningeigenaren die eerder tot uitvoering gekomen zijn, hebben bij een vervolgaanvraag een grotere kans om ook 
weer tot uitvoering over te gaan. Dit betekent dat in de praktijk de kracht en potentie van remarketing niet 

onderschat moet worden.  



Pagina 16 van 56 
 

Woningeigenaren in de energietransitie: inzicht, voorspellingen en strategieën.  
Handboek voor beleidsmakers, energieloketten en andere aanjagers. 

Dit project wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de MMIP 3&4 regeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. 

 

                                   

5. Offertes en uitvoeringen: wat kiezen en kopen woningeigenaren? 
Woningeigenaren konden bij Reimarkt een offerte ontvangen. Deze werd op afstand gemaakt op basis van 

woninggegevens. Na tekenen vond een technische opname op locatie plaats. Indien er geen significante 

afwijkingen waren, werd de offerte als zodanig uitgevoerd. Indien er wel significante afwijkingen waren, werd 

de offerte aangepast en moest deze opnieuw getekend worden. Vanaf 2019 is er gewerkt met een 

verkooptool waarin de offertes werden opgemaakt. Data van deze applicatie is de belangrijkste onderlegger 

voor dit hoofdstuk (meer informatie over data is te vinden in paragraaf 3.2). Waarbij in het voorgaande 

hoofdstuk de scheiding gemaakt is bij het ontvangen van de offerte door de woningeigenaar, zijn de data in 

dit hoofdstuk de verzoeken van de bewoner om een offerte. Het kan dus zo zijn dat een bewoner nog voor 

verzending afziet van de offerte. 

 

Dit hoofdstuk zoomt in op deze stadia in de klantreis en beantwoordt de volgende vragen: 

• Voor welke maatregelen vragen woningeigenaren offertes aan? 

• Welke maatregelen laten woningeigenaren uitvoeren? 

• Voor welk verkoopbedrag en hoeveel producten vragen woningeigenaren gemiddeld offertes aan? 

• Voor welk bedrag en hoeveel producten laten woningeigenaren gemiddeld uitvoeren? 

• Wat is het verband tussen het aantal nog niet uitgevoerde en het aantal aangevraagde maatregelen? 

• Wat zijn voorspellende factoren per maatregelen in het ontvangen van een offerte? 

• Voor elke maatregelcombinaties ontvangen woningeigenaren offertes? 

• Wat voor stapgrootte hanteren woningeigenaren in het ontvangen van offertes? 

• Welke volgorde van maatregelen hanteren woningeigenaren? 

Het hoofdstuk eindigt met een conclusie en paragraaf over de toepassing van deze analyses in de praktijk. 

Alle bevindingen dienen beschouwd te worden binnen het in hoofdstuk 3 beschreven onderzoekskader.  

 

5.1 Aandeel van soort maatregelen in offertes en uitvoeringen  
Onderstaand diagram (Figuur 10) geeft weer hoe groot het aandeel van de betreffende maatregel is in 

aangevraagde offertes en getekende offertes. Hoe groter het aandeel in de offertes, hoe groter de kans dat 

een woningeigenaar deze maatregel aanvraagt. Dit zegt in feite iets over interesse in offertes van 

woningeigenaren voor verschillende maatregelen. Uit dit diagram kunnende de volgende conclusies 

getrokken worden: 

• Dakisolatie, dakramen en geïsoleerde deuren worden het minst aangevraagd.  

• Muurisolatie, zonnepanelen en vloerisolatie worden het meest aangevraagd. Met zonnepanelen 

bovenaan. 

• Muurisolatie, zonnepanelen en vloerisolatie hebben tevens het grootste percentuele aandeel in de 
getekende offertes. 

• Een aanzienlijk deel van de aangevraagde en getekende offertes bevat maatwerk. Dit zijn handmatig 
ingevoerde werkzaamheden, die niet standaard aanwezig waren in het productassortiment van 

Reimarkt. 
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 - Aandeel maatregelen in aangevraagde offertes en getekende offertes in %. Dataselectie: alle aangevraagde 

offertes uit de data uit de verkooptool van unieke leads. (n=1.028). 

 

Een mogelijke verklaring voor bovenstaande bevindingen is dat maatregelen zoals zonnepanelen, 

vloerisolatie en muurisolatie bekender zijn onder woningeigenaren en in veel situaties toepasbaar zijn, 

waardoor er vaker offertes worden aangevraagd. Ook voldoen deze maatregelen in prijs aan de 

verwachtingen en vinden de werkzaamheden hoofdzakelijk van buitenaf plaats wat overlast minimaliseert.  

 

Warmtepompen zijn daarentegen vaak technisch nog niet toepasbaar en prijzen van dakisolatie kunnen 

woningeigenaren in de adviesfase al afschrikken (in lijn met de in paragraaf 4.3 gestelde relatie tussen 

interesse en kans op offerte ontvangen). Een tweede mogelijke reden voor het kleine aandeel dakisolatie is 

de drempel van het ruimte moeten maken op zolder voor het uitvoeren van de maatregelen.  

 

Dat veel aangevraagde offertes een stukje maatwerk bevatten, toont aan dat de productaanpak van 

Reimarkt in 70% van de gevallen toepasbaar is, maar er in 30% van de gevallen een aanvullend maatwerk 

nodig is. Bij getekende offertes is het aandeel maatwerk nog hoger. Dit kan erop duiden dat na check op 

locatie vaak alsnog een stukje maatwerk moest worden toegevoegd. 

 

5.2 Gemiddelde conversies van aangevraagde offerte naar uitvoering per maatregel 
Onderstaand diagram (Figuur 11) toont de gemiddelde kans dat de in een aangevraagde offerte aanwezige 

maatregel ook tot uitvoering komt.2 In de bepaling van een succesvolle productstrategie, dient dit diagram 

gecombineerd te worden met het percentuele aandeel van de betreffende maatregel uit paragraaf 5.1. 

Conclusies die getrokken kunnen worden: 

• De kans op uitvoering van in offerte aangevraagde maatregelen is het laagst bij dakisolatie en 

warmtepompen. 

• De kans dat maatwerk in een aangevraagde offerte doorgaat is het hoogst van alle soorten 
maatregelen.  

• De kans op uitvoering bij de andere maatregelen ligt rond de 15%. 

 
2 Deze conversies in combinatie met het aandeel van de betreffende maatregel in offertes, komt op hoofdlijn overeen met de in 
hoofdstuk 4 beschreven conversies van ontvangen offerte naar uitvoering.  
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 Conversie aangevraagde maatregelen naar uitgevoerde maatregel. Dataselectie: alle aangevraagde offertes uit 

de data uit de verkooptool van unieke leads. (n=1.028). 

 
  Afhaakredenen klanten Reimarkt. Klanten is standaard gevraagd waarom zij niet overgaan tot uitvoering. 

 

Samengevat 
Een vergelijking van deze resultaten met paragraaf 5.1 en 4.3 laat zien dat glasisolatie een maatregel is die 
vaak al afvalt in de stap van advies naar offerte wat te maken kan hebben met verwachtingen over prijs. 
Conversies laten echter zien dat als er eenmaal een offerte is aangevraagd, de kans op uitvoering 
vergelijkbaar is met de andere isolerende maatregelen, zoals muur- en vloerisolatie. De hogere conversie van 
maatwerk kan te maken hebben met het feit dat maatwerk vaak na opname van de woning werd toegevoegd 
aan de offerte. Bij aangevraagde offertes waar er al een opname is geweest, is de kans van slagen hoger, 
omdat deze al verder in de offertefase zitten. Tot slot laat ook dit diagram zien dat de kans op uitvoering bij 
aangevraagde offertes van warmtepompen klein is. Het is aannemelijk dat dit vooral te maken heeft met de 
technische haalbaarheid van een warmtepomp in combinatie met verwachtingen van de investering. Dit 
wordt bevestigd in bovenstaand diagram (Figuur 12). Klanten van Reimarkt is standaard gevraagd waarom zij 
stoppen in het proces. Meer dan 30% heeft als afhaakreden dat de wensen technisch niet uitvoerbaar waren. 
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5.3 Stapgrootte en investeringsbereidheid getekende en niet-getekende offertes 
Onderstaand diagram (Figuur 13) toont het gemiddeld aantal maatregelen en verkoopbedrag van de 

getekende en niet-getekende offertes. Hieruit kan geconcludeerd worden dat: 

• Woningeigenaren gemiddeld voor twee maatregelen offertes aanvragen. 

• Er geen significant verschil is tussen het aantal maatregelen voor getekende en niet-getekende offertes. 

• Het verkoopbedrag van aangevraagde offertes van gemiddeld ruim 7.300 euro ruim 1.600 euro hoger 

ligt dan het gemiddelde bedrag van getekende offertes van 5.700 euro. Dit zegt iets over de gemiddelde 

investeringsbereidheid van woningeigenaren. 

 
 Vergelijking gemiddelden getekende en niet-getekende offertes. Dataselectie: alle aangevraagde offertes uit de 

data uit de verkooptool van unieke leads. (n=1.028). 
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Hoe kan dit toegepast worden in de praktijk? 

Door de bevindingen van paragraaf 5.1 en 5.2 te combineren zijn er enkele ingrediënten te benoemen om 
verduurzamingsresultaat van acties te optimaliseren en om vooraf een goede voorspelling te doen van het effect. 
Deze komen overeen met paragraaf 4.3. Enerzijds dienen dergelijke acties aan te sluiten bij maatregelen waar 

bewoners offertes voor aanvragen en/of interesse in hebben (5.1 en 4.3) en anderzijds maatregelen te bevatten die 
ook een hoge kans hebben om tot uitvoering te komen (5.2). 

1. Gemiddeld is de kans dat een aangevraagde maatregel na offerteaanvraag tot uitvoering komt zo’n 15%. Exacte 
conversies hangen af van het soort maatregel. 

2. Richt grootschalige acties op maatregelen zoals zonnepanelen, muurisolatie en vloerisolatie voor het hoogst 
aantal aangevraagde offertes en uitvoeringen.  

3. Maatregelen zoals dakramen, glasisolatie, geïsoleerde deuren worden minder vaak aangevraagd, maar hebben 
een gelijkwaardige kans om tot uitvoering te komen.  

4. Er zal bij het aanvragen vaak behoefte zijn aan een stukje maatwerk. Hou hier rekening mee in het proces.  

5. Warmtepompen en dakisolatie worden weinig aangevraagd en hebben een lagere kans om uitgevoerd te 
worden. Dit komt waarschijnlijk door een combinatie van technische haalbaarheid en nodige investering (zie 

volgende paragraaf). 
6. De belangrijkste redenen voor bewoners om niet over te gaan tot uitvoering is het afwachten van de 

ontwikkelingen en/of dat de maatregel technisch niet uitvoerbaar is. Voor beleidsmakers is het advies om, in de 
onzekerheid van toekomstige warmtebron in wijken, de boodschap vooral te richten op wat bewoners al wél 

kunnen doen. Ook verkleint de kans op afhaken door maatregelen te selecteren die technisch uitvoerbaar zijn 
voor de geselecteerde woningen. 
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Aanvullend toont onderstaand diagram (Figuur 14) de verdeling van het aantal maatregelen over de offertes. 

Hieruit is op te maken dat het grootste deel van de woningeigenaren acteert in stappen van 1 tot 3 

maatregelen per offerteaanvraag.  

 
 - Aandeel aantal aangevraagde maatregelen in offertes. Dataselectie: alle aangevraagde offertes uit de data uit 

de verkooptool van unieke leads. (n=1.028). 

 

Onderstaand diagram (Figuur 15) toont de verdeling van offertebedragen van alle aangevraagde offertes. Dit 

laat zien dat de meeste offertes een bedrag van tussen de €2.000,-  en €10.000,- euro betreffen. Ook worden 

er nauwelijks offertes aangevraagd voor een bedrag hoger dan €20.000,-.  

 

 
 – Verdeling offertebedrag van aangevraagde offertes. Dataselectie: alle aangevraagde offertes uit de data uit 

de verkooptool van unieke leads. (n=1.028). 
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5.4 Relatie tussen aantal niet-uitgevoerde maatregelen en aantal aangevraagde maatregelen 
Aanvullend op paragraaf 5.3 zoomt deze paragraaf in op de invloed van niet uitgevoerde maatregelen op de 

gemiddelden van offerteaanvragen. Voor deze analyse zijn enkel woningen van voor 1991 geselecteerd. Bij 

nieuwere woningen is van oorsprong al isolatie aanwezig in de woning, wat deze vergelijking zou verstoren. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat: 

• De bevindingen uit paragraaf 5.3 ook gelden voor deze dataselectie. De verkoopbedragen en het aantal 

maatregelen liggen iets hoger. 

• Woningeigenaren gemiddeld nog vijf maatregelen niet hebben uitgevoerd (van de acht). 

• Er geen significant verschil is tussen het aantal niet-uitgevoerde maatregelen onder getekende en niet-
getekende offertes. 

 
 Gemiddeld aantal niet uitgevoerde maatregelen, verkoopbedrag en aantal maatregelen in getekende en niet-

getekende offertes. Dataselectie: Offertes die ook de Quick scan gedaan hebben en woningen van voor 1991 (N = 

342) 
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Hoe kan dit toegepast worden in de praktijk? 

Bij het opstellen van acties en beleid dient er rekening gehouden te worden met de volgende investeringsbereidheid 
en keuzes van bewoners: 

1. Bewoners investeren gemiddeld 5.700 euro per keer. 
2. Bewoners vragen offertes aan voor bedragen tussen de 2.000 en 10.000 euro en tot maximaal 20.000 euro.  
3. Bewoners vragen hoofdzakelijk offertes aan voor 1 tot 3 maatregelen per keer.  
4. Gemiddeld realiseren bewoners 2 maatregelen per keer. 

Dit pleit voor een stapsgewijze aanpak in acties en beleidsvorming met stappen van een tot drie maatregelen. 

Paragraaf 4.5 toonde tevens aan dat de uitvoeringskans na eerdere uitvoering hoog is. Een combinatie van een 
stapsgewijze aanpak met remarketing kan wel eens succesvol zijn. Besef ook dat voorgestelde investeringen van meer 

dan 10.000 euro een kleine kans van slagen hebben en van meer dan 20.000 euro hoogstwaarschijnlijk niet zullen 

slagen.  



Pagina 22 van 56 
 

Woningeigenaren in de energietransitie: inzicht, voorspellingen en strategieën.  
Handboek voor beleidsmakers, energieloketten en andere aanjagers. 

Dit project wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de MMIP 3&4 regeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. 

 

                                   

Onderstaand diagram (Figuur 17) toont het aandeel naar aantal niet uitgevoerde maatregelen bij offerte 
aanvraag. Opvallend is de redelijk gelijkwaardige spreiding tussen de drie en zes niet uitgevoerde 
maatregelen. Uit onderstaande diagram kan niet geconcludeerd worden dat bijna 15% van de bewoners 
nog niks heeft uitgevoerd, omdat in de Quickscan alle maatregelen standaard op ‘niet uitgevoerd’ 
stonden. Het kan dus ook betekenen dat bewoners deze vraag overgeslagen hebben.  

 
 Aandeel naar aantal niet uitgevoerde maatregelen. Let op: standaard stonden alle maatregelen in de Quickscan  

op niet-uitgevoerd. Dataselectie: Offertes die ook de Quick scan gedaan hebben en woningen van voor 1991 (N = 

342) 

 

Met een correlatie-analyse (zie Bijlage 1) is het verband tussen het aantal nog niet uitgevoerde maatregelen 

en het aantal maatregelen in de offertes en verkoopsom bepaald, zoals weergegeven in onderstaande tabel.  

 

Verband tussen aantal niet-uitgevoerde maatregelen en kenmerken aangevraagde offertes 

Onderdeel offerte Significant verband? Toelichting 

Aantal aangevraagde maatregelen Ja Hoe meer niet-uitgevoerde 

maatregelen hoe meer maatregelen 

worden aangevraagd in de offerte. 

Verkoopsom in aangevraagde offerte Ja Hoe meer niet-uitgevoerde 

maatregelen, hoe hoger de 

verkoopsom in de offerte. 

Tekenkans Nee Er is geen relatie tussen het aantal 

niet-uitgevoerde maatregelen en de 

tekenkans 

 

Er is een positieve correlatie tussen het aantal producten dat nog niet is uitgevoerd in de woning en het 

aantal producten aangevraagd in de offerte en het bedrag van de offerte. Er is geen significante correlatie 

tussen het aantal producten nog niet uitgevoerde producten en de kans op tekenen van de offerte. Oftewel, 

gemiddeld genomen: hoe meer er nog gedaan moet worden aan de woning, hoe meer woningeigenaren 

aanvragen met een gelijkwaardige kans om tot uitvoering te komen.  
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5.5 Maatregelcombinaties in offertes en uitvoeringen 
Onderstaande tabel (Figuur 18) toont de onderlinge invloed van aanwezigheid van maatregelen in offertes. 

Deze invloed resulteert in de factor waarmee de kans op de maatregel (kolom) toeneemt als de andere 

voorkomt (regel). De tabel maakt veel (groene cellen) en weinig (oranje cellen)  voorkomende 

maatregelcombinaties in aangevraagde offertes inzichtelijk.   
Glas/kozijnen Muurisolatie Vloerisolatie Warmtepomp Zonnepanelen 

Glas en kozijnen 
 

1.52 1.16 0.47 0.58 
Muurisolatie 

  
1.51 0.44 0.61 

Vloerisolatie 
   

0.42 0.57 
Warmtepomp 

    
1.03 

Zonnepanelen 
     

 - De factor waarmee de kans dat maatregel Y voorkomt  in offertes toeneemt als maatregel X aanwezig is (zg. 

lift ratio’s). Dataselectie: alle aangevraagde offertes uit de data uit de verkooptool van unieke leads. (N=1.028). 

 

Bovenstaande tabel toont aan dat: 

• De kans dat muurisolatie voorkomt meer dan 50% toeneemt als Glas of Kozijnen voorkomt in de offerte.  

• De kans dat vloerisolatie voorkomt meer dan 50% toeneemt als muurisolatie voorkomt. Ook is er een 

lichte toename bij aanwezigheid van glas of kozijnen. 

• Voor alle isolerende maatregelen de kans aanzienlijk afneemt, zodra zonnepanelen ook in de offerte 

aanwezig zijn. 

• Voor alle isolerende maatregelen de kans aanzienlijk afneemt, zodra de warmtepomp voorkomt. 
 

Kortgezegd worden isolerende maatregelen juist in combinaties aangevraagd. Belangrijk is om in dit kader de 

subsidie (hier nog de SEEH) op twee isolerende maatregelen in ogenschouw te nemen, die een rol gespeeld 

kan hebben in het combineren van isolatiemaatregelen. Daarentegen worden zonnepanelen en 

warmtepompen meestal afzonderlijk aangevraagd en meestal niet samen met isolerende maatregelen. Deze 

maatregelen lijken met elkaar te concurreren. Een mogelijke verklaring voor de zonnepanelen is dat de 

investeringsbereidheid per keer van rond de €5.700,- ligt (paragraaf 5.3). In het geval van de warmtepomp 

zal tevens technische haalbaarheid een rol spelen. Paragraaf 0 liet immers zien dat warmtepompen 

hoofdzakelijk bij nieuwere (goed geïsoleerde) woningen aangevraagd werden. Toch laat deze tabel zien dat 

het combineren van isolerende maatregelen met een warmtepomp ook weinig voorkomt. Paragraaf 5.6 laat 

zien dat dit effect ook buiten offertes voorkomt. 

 

Hoe kan dit toegepast worden in de praktijk? 
In het opstellen van beleid, dient er rekening gehouden te worden met de volgende gegevens: 

1. De meeste bewoners hebben al een of meerdere maatregelen uitgevoerd. 
2. De meeste bewoners hebben tussen de drie en vijf maatregelen nog niet uitgevoerd. 
3. Hoe minder bewoners hebben uitgevoerd, hoe meer maatregelen zij aanvragen in offertes en hoe hoger het 

bedrag. Dit vermindert de kans op uitvoering niet.  
Dit pleit opnieuw voor een aanpak waarin bewoners een tot drie maatregelen per keer kunnen afnemen. 

Totaalrenovaties sluiten op het grootste deel van de bewoners niet aan, omdat zij simpelweg al maatregelen 
genomen hebben. Dit sluit aan op de bevindingen van de voorgaande paragraaf.  
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5.6 Volgordelijkheid van en concurrentie tussen maatregelen 
Onderstaande tabel (Figuur 199)  toont de relatie tussen de niet uitgevoerde maatregelen (kolom) en de in 

offerte aanwezige maatregelen (regel). De tabel toont de toename of afname van de kans op de in de regels 

aanwezige maatregelen als de maatregelen in de kolom nog niet zijn uitgevoerd. De geschatte toe-of 

afnames zijn gebaseerd op een regressienalayse waarbij er is gecorrigeerd voor bouwjaar en andere 

kenmerken van de woning. Een regressieanalyse voor woningen van voor 1991 laat een soortgelijk beeld 

zien. De aanwezigheid van bijvoorbeeld isolerende maatregelen, omdat het een nieuwere woning betreft is 

daarmee uitgesloten. Deze tabel toont aan dat: 

• De kans op isolerende maatregelen in een offerte kleiner is als zonnepanelen nog niet zijn uitgevoerd. 

• De kans op zonnepanelen in een offerte kleiner is als isolerende maatregelen nog niet zijn uitgevoerd. 

• De kans op vloerisolatie toeneemt als muurisolatie nog niet is uitgevoerd.  

• De kans op een offerteaanvraag voor een warmtepomp kleiner is als er geen zonnepanelen of isolerende 
maatregelen zijn uitgevoerd.  

 

 - Invloed van niet uitgevoerde maatregelen (x-as) en de in aangevraagde offerte aanwezige maatregel (y-as). De 
data zijn gecorrigeerd voor bouwjaar en andere kenmerken van de woning en geven geschatte regressie-

coëfficiënten weer (lineair kansmodel). Weinig voorkomende maatregelen zijn buiten beschouwing gelaten. 
Dataselectie: alle aangevraagde offertes uit de data uit de verkooptool van unieke leads die de Quickscan gedaan 

hebben (N=427). 

Samengevat maakt deze analyse, in combinatie met de analyses van paragraaf 5.5, het zeer aannemelijk dat 

zonnepanelen en isolerende maatregelen concurreren. Woningeigenaren investeren per keer meestal in een 

van beide maatregelgroepen en ze komen maar weinig samen voor in een offerte. Is een van beide 

maatregelgroepen al uitgevoerd, dan wordt de kans op een offerte voor de ander vergroot. Daarnaast laat 

X-Niet uitgevoerd 
Y- in offerte: 

Zonnepanelen Glas en kozijnen Muurisolatie Vloerisolatie 

Zonnepanelen n.v.t. -0,102 -0,123  

Glas en kozijnen -0,115 n.v.t.   

Muurisolatie -0,125  n.v.t.  

Vloerisolatie   0,117 n.v.t. 

Warmtepomp -0,110  -0,146 -0,097 

Hoe kan dit toegepast worden in de praktijk? 
Bij het opzetten van inkoopacties of acties waarin maatregelen worden aangeboden aan bewoners kunnen de 

volgende handvatten meegenomen worden om effectiviteit te vergroten en aan te sluiten op keuzes van bewoners: 
1. Isolerende maatregelen versterken elkaar: bewoners combineren glas-, spouw- of vloerisolatie. Dit kan ook te 

maken hebben met de ISDE-subsidie. 
2. Zonnepanelen en isolatie concurreren met elkaar: bewoners vragen minder snel een offerte aan waarin beide 
maatregelen voorkomen. 

3. Isolatie en een warmtepomp komen minder snel voor in één offerte. 
Het kan dus slimmer zijn om acties per keer te richten op één van bovenstaande maatregelgroepen, in plaats van 

combinaties. De kans dat bewoners die combinaties in één keer aanschaffen is namelijk kleiner. Dit sluit aan bij de 
bevindingen van voorgaande paragrafen in relatie tot de investeringsbereidheid. 
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deze analyse zien dat de warmtepomp zich aan het einde laat plaatsen, als laatste stap. Dit is verklaarbaar 

vanuit het oogpunt van technische haalbaarheid en/of investeringsbereidheid.  

Tot slot wordt de kans op vloerisolatie in een offerte groter als muurisolatie nog niet aanwezig is. Dit duidt of 

op een volgorde of op juist het gezamenlijk aanschaffen van beiden maatregelen. Belangrijk is om in dit kader 

de subsidie (hier nog de SEEH) op twee isolerende maatregelen in ogenschouw te nemen, die een rol kan 

hebben gespeeld in het combineren van isolatiemaatregelen.  

5.7  Woningkenmerken per maatregel  
 Onderstaande tabel (Figuur 2020) toont de invloed van woningkenmerken op de kans dat de 

woningeigenaar een offerte aanvraagt voor de betreffende maatregel. De tabel toont de factor waarmee de 

kans toeneemt voor de maatregelen in de kolommen voor de woningkenmerken in de regels. Kans 

vergrotende eigenschappen zijn in groen gearceerd. Kans verkleinende eigenschappen zijn in rood 

gearceerd.  

 

 
 Invloed van woningkenmerken op aangevraagde maatregelen in offertes als factor waarmee de kans van de 

betreffende maatregel toeneemt als de woning het betreffende kenmerk heeft. Dataselectie: woningeigenaren die de 

Quickscan gedaan hebben en een offerte hebben ontvangen via de verkooptool. (N=427) Let op! Er is geen correctie 
voor woningkenmerken onderling, zo kan bouwjaar samenhangen met vloertype. 

 

  Glas/kozijnen Muurisolatie Vloerisolatie Warmtepomp Zonnepanelen 
Type 
woning Appartement 2.22 0.58 0.98 0.35 0.81 

 Hoekwoning 1.23 1.45 1.24 1.57 0.93 
 Tussenwoning 1.19 1.33 1.29 0.88 1.00 
 Alleenstaand 0.87 0.72 0.75 2.28 1.12 

Bouwjaar voor 1945 1.51 1.00 1.32 1.76 0.88 
 1945 - 1974 1.34 1.43 1.34 1.22 0.75 
 1974 - 1991 1.29 1.74 1.60 0.68 0.87 
 Na 1991 0.77 0.51 0.24 2.69 1.26 

Ketel jonger 15 jr 1.19 1.28 1.25 1.11 0.98 
 Ouder 15 jr 0.93 0.90 0.63 2.84 1.05 

Vloertype Houten 1.61 1.46 1.46 1.41 0.85 
 Betonnen 1.03 1.27 1.19 1.42 1.02 
 Kruipruimte 1.13 1.27 1.12 1.35 0.99 

Schaduw op dak 1.29 1.32 1.24 0.87 0.98 

Hoe kan dit toegepast worden in de praktijk? 
Aanvullend op de voorgaande paragraaf, biedt deze handvatten voor doelgroepselectie voor effectieve acties: 

1. Bij isolatieacties is het wenselijk bewoners te benaderen die al zonnepanelen hebben uitgevoerd. Isolatie en 
zonnepanelen lijken concurrerende maatregelen. 

2. Bij zonnepanelenacties is het effectiever bewoners te benaderen die al isolatie hebben uitgevoerd. 
3. Isolerende maatregelen lijken veelal gecombineerd te worden: als muurisolatie niet aanwezig is, wordt de 

kans op vloerisolatie groter. Dit kan ook te maken hebben met de ISDE-subsidie.  
4. De warmtepomp is de laatste stap die bewoners (kunnen) nemen. De kans is kleiner dat bewoners een 

warmtepomp kiezen, als er geen zonnepanelen of isolatie uitgevoerd/aanwezig zijn.  Selecteer voor 
warmtepompen dus bij voorkeur bewoners die zonnepanelen en isolatie hebben. 
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Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat: 

• De kans op glasisolatie groter is bij appartementen en oudere woningen. Een mogelijke verklaring is dat 
appartementen relatief veel glasoppervlak hebben in verhouding tot grondgebonden woningen. Ook is 

het vervangen van het glas een van de weinige maatregelen die buiten de Vereniging van Eigenaren om 

getroffen wordt. Houten vloeren verhogen ook de kans. Dit kenmerk is gerelateerd aan bouwjaar. 

• De kans op muurisolatie kleiner is bij appartementen en vrijstaande woningen. De kans is tevens groter 

bij oudere woningen en hoekwoningen. Een mogelijke verklaring voor de lagere kans bij appartementen 

is dat muurisolatie (hoofdzakelijk in de vorm van spouwisolatie) samen met de Vereniging van Eigenaren 

getroffen moet worden. De hogere kans bij oudere en hoekwoningen is te verklaren in het kader van 

urgentie en technische haalbaarheid. Houten vloeren verhogen ook de kans. Dit kenmerk is gerelateerd 

aan bouwjaar. 

• De kans op vloerisolatie fors lager is bij nieuwere woningen na 1991. Deze woningen hebben van 

oorsprong al vloerisolatie. Houten vloeren verhogen ook de kans. Dit kenmerk is gerelateerd aan 

bouwjaar. 

• De kans op een warmtepomp toeneemt bij vrijstaande woningen, hoekwoningen en bij een CV-ketel die 

ouder is dan 15 jaar. Ook zijn nieuwere woningen oververtegenwoordigd. Een warmtepomp is vooral 

financieel interessant bij een hoge warmtevraag door een groot woonvolume en/of groot 

geveloppervlak. Dit is het geval bij vrijstaande woningen. Daarnaast is het vervangmoment van de CV-

ketel voor woningeigenaren een natuurlijke aanleiding om na te denken over een warmtepomp. 

• Zonnepanelen vrij evenredig verdeeld zijn over alle woningen met een iets hogere kans bij nieuwere 

woningen na 1991 en een kleinere kans bij oudere woningen. Zonnepanelen zijn technisch onafhankelijk 

van woningkenmerken. Dit verklaart mogelijk de gelijkwaardige spreiding. De grotere kans bij nieuwere 

woningen, sluit aan bij de analyse uit paragraaf 5.5 die aantoont dat isolatie en zonnepanelen met elkaar 

concurreren in offertes. Bij nieuwere woning is die concurrentie er niet omdat isolatie van oorsprong 

aanwezig is. 

  

Hoe kan dit toegepast worden in de praktijk? 

Om effectiviteit van acties te verhogen kunnen de volgende criteria gehanteerd worden in de selectie van 
doelgroepen, afhankelijk van het soort maatregel: 

- Muur-, glas- en vloerisolatie: selecteer woningen van vóór 1991. Aandachtspunt is dat muurisolatie bij 
vooroorlogse woningen geen grotere slagingskans oplevert. Dit kan worden verklaard door de technische 

haalbaarheid van spouwisolatie en de hoge drempel om voorzetwanden aan te schaffen. Aan de andere 
kant is de kans op muurisolatie bij hoekwoningen wel weer groter.  

- Zonnepanelen: grootste kans bij nieuwere woningen van na 1991. Dit sluit aan bij de bevindingen van 
voorgaande paragrafen, waarin een concurrentie tussen zonnepanelen en isolatie aannemelijk lijkt. 

- Warmtepompen: de kans dat bewoners offertes op vragen is het hoogst bij vrijstaande woningen, 

hoekwoningen en/of woningen met een CV-ketel die aan vervanging toe is (ouder dan 15 jaar) van na 1991. 
- Appartementen: het benaderen van appartementen (onderdeel van een Vereniging van Eigenaren) heeft de 

grootste slagingskans met glasisolatie. Dit kan tweeledig verklaard worden: enerzijds hebben 
appartementen vaak relatief veel glasoppervlakte en anderzijds wordt glasisolatie nog wel eens buiten de 

Vereniging van Eigenaren om toegepast wat lange processen voorkomt. 
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5.8 Effect van een collectieve inkoopactie 
Ter verificatie en vergelijking is naast de analyse op basis van de Reimarktdata, waarbij woningeigenaren 

individueel offertes aangevraagd hebben, een analyse uitgevoerd van een inkoopactie die in gemeente 

Groningen heeft plaatsgevonden in 2020-2021. Met deze vergelijking wordt inzichtelijk wat het effect is van 

een ‘push-actie’ waarbij een momentum gerealiseerd wordt om offertes aan te vragen voor isolerende 

maatregelen, zonnepanelen en/of warmtepompen. Er zijn in enkele weken tijd ruim 25.000 brieven 

verzonden en ruim 2.000 maatregelen aangevraagd in 1.287 offertes. De verhouding nieuwere woningen en 

oudere woningen in de aangevraagde offertes is vergelijkbaar met de eerdere analyse.   

 

Aandeel maatregelen in aangevraagde offertes 

Onderstaande grafiek (Figuur 2121)  toont het percentuele aandeel van maatregelen in aangevraagde 

offertes in de inkoopacties. Op hoofdlijn is er een soortgelijke verdeling zichtbaar vergeleken met paragraaf 

5.1, waarbij warmtepompen het minst worden aangevraagd en zonnepanelen het meest. Echter is de 

verhouding tussen vloerisolatie en spouwisolatie anders.  

 
 - Aandeel maatregelen in aangevraagde offertes in %. Dataselectie: alle aangevraagde offertes uit de 

inkoopactie gemeente Groningen (N=1.287). 

 

Aantal aangevraagde maatregelen in offertes 

Onderstaande grafiek (Figuur 2222) toont de verdeling van het aantal aangevraagde maatregelen in offertes 

tijdens de inkoopactie. Deze verdeling komt vrij nauwkeurig overeen met de verdeling in paragraaf 5.3. Het 

grootste deel van de woningeigenaren vraagt dus offertes aan voor 1 tot 3 maatregelen per keer. Het 

organiseren van een inkoopactie met prijsvoordeel en een momentum lijkt daar geen invloed op te hebben.  

 
 Aandeel aantal aangevraagde maatregelen in offertes. Dataselectie: alle aangevraagde offertes uit de 

inkoopactie gemeente Groningen (N=1.287). 
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Maatregelencombinaties in aangevraagde offertes 

Onderstaande tabel (Figuur 223) toont de onderlinge invloed van aanwezigheid van maatregelen in offertes 

tijdens de inkoopactie. De tabel maakt veel (groene cellen) en weinig (oranje cellen)  voorkomende 

maatregelcombinaties in aangevraagde offertes inzichtelijk.   
Vloerisolatie Bodemisolatie Spouwisolatie Zonnepanelen Warmtepomp 

Vloerisolatie 
  

1.52 0.80 0.52 
Bodemisolatie 

  
1.07 0.81 0.31 

Spouwisolatie 
   

0.83 0.46 
Zonnepanelen 

    
0.70 

Warmtepomp 
     

 De factor waarmee de kans dat maatregel Y voorkomt  in offertes toeneemt als maatregel X aanwezig is. 
Dataselectie: alle aangevraagde offertes uit de inkoopactie gemeente Groningen (N=1.287). 

 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat: 

• Isolatiemaatregelen vaak samen voorkomen in offertes. Dit ondersteunt de analyse uit paragraaf 5.5. 

• De kans op isolerende maatregelen afneemt als zonnepanelen in de offerte voorkomen. Dit ondersteunt 

de analyse uit paragraaf 5.5. Echter is de negatieve invloed hier circa 30% minder. 

• Warmtepompen laten zich nog steeds slecht combineren met andere maatregelen in dezelfde offerte. 

Dit sluit aan bij de analyse uit paragraaf 5.5. 

 

Een inkoopactie lijkt ook weinig invloed te hebben op de combinaties van maatregelen die woningeigenaren 

aanvragen. Wel lijken woningeigenaren tijdens een inkoopactie eerder geneigd om isolatie te combineren 

met zonnepanelen vergeleken met een individueel traject. Dit kan te maken hebben met de beperktere 

keuze aan isolatiemaatregelen (er werd bijvoorbeeld geen glas aangeboden). Mocht een woningeigenaar al 

vloer- of muurisolatie hebben, dan zal deze eerder uitwijken naar een  combinatie met zonnepanelen. Dit 

zou wel eens versterkt kunnen worden door de lagere prijs tijdens een inkoopactie, waardoor de drempel 

voor deze combinatie lager is. Het gemiddeld aantal maatregelen neemt echter niet toe, zoals Figuur 223 laat 

zien. 

Woningkenmerken per maatregel 

Onderstaande tabel (Figuur 244) toont de invloed van woningkenmerken op de aangevraagde maatregelen. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat: 

• Warmtepompen relatief vaak aangevraagd worden bij goed geïsoleerde en/of nieuwere woningen. 
Dit sluit aan bij de eerdere analyse in paragraaf 0. Dit benadrukt dat warmtepompen ook in de 

offerte-aanvraag de laatste stap zijn. 

• Zonnepanelen zeer gelijkwaardig verdeeld zijn over verschillende woningtypen. In de analyse uit 
paragraaf 0 was er een groter positief effect van nieuwere woningen en negatiever effect van 

oudere woningen. De hypothese daarachter was de concurrentie tussen isolatie en zonnepanelen. 

In de inkoopactie lijkt deze concurrentie minder, zoals Figuur 234 ook aantoont.  

• Isolatiemaatregelen worden aangevraagd bij slecht geïsoleerde woningen 
 

 

 

.  
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  Vloerisolatie Bodemisolatie Spouwisolatie Zonnepanelen Warmtepomp 

Bouwjaar,  na 2000, goed 0.33 0.26 0.39 1.09 2.64 
isolatie voor 2000, goed 0.64 0.45 0.42 1.06 1.75 
 voor 2000, slecht 1.44 1.58 1.56 0.94 0 
Grondvloer,  houten, met 1.43 0 1.43 0.98 0.56 
kruipruimte betonnen, met 1.13 0 0.90 1.01 1.15 
 zonder 0 6.28 0.94 1.00 0.83 

 Invloed van woningkenmerken op aanvragen maatregelen in offertes: de factor waarmee de kans op de 
aanvraag van een betreffende maatregel toeneemt als de woning het betreffende kenmerk heeft. Dataselectie: alle 

aangevraagde offertes uit de inkoopactie gemeente Groningen (N=1.287). Let op! Er is geen correctie voor 
woningkenmerken onderling, zo kan bouwjaar samenhangen met vloertype. 

 

Samengevat 

Allereerst verifieert de inkoopactie de belangrijkste bevindingen uit de eerdere paragrafen: 

• Woningeigenaren vragen tussen de 1-3 maatregelen aan in een offerte. 

• Zonnepanelen worden het vaakst aangevraagd, warmtepompen het minst. 

• Zonnepanelen en warmtepompen worden vaak los aangevraagd, isolerende maatregelen 

gecombineerd. 

• Oudere woningen vragen veelal isolerende maatregelen aan, nieuwere of goed geïsoleerde  

woningen juist de warmtepomp. 

 

Het opvallendste verschil is de verminderde concurrentie tussen isolerende maatregelen en zonnepanelen in 

een inkoopactie bij een verglijkbare verdeling in bouwjaren. Een reden hiervoor kan  de aantrekkelijker prijs 

in een inkoopactie zijn, die meer investeringsruimte overlaat bij bewoners óf die de urgentie vergroot, of de 

beperktere keuze uit isolerende maatregelen. Een ander effect van de inkoopactie is de hoeveelheid 

aangevraagde offertes in slechts zes weken, vergeleken met de aangevraagde offertes uit de eerdere 

paragrafen wat in een periode van een jaar heeft plaatsgevonden. We kunnen geen vergelijking maken met 

dezelfde testgroep dat in een eigen tempo deze maatregelen aan zou schaffen, maar een inkoopactie lijkt tot 

versnelling te leiden. Of een inkoopactie nog impact heeft op de conversie naar uitvoering, kon nog niet 

exact vastgesteld worden in de looptijd van dit rapport. De eerste uitkomsten van conversie naar uitvoering 

lijken al wel hoger dan de conversies uit paragaaf 5.2. De verklaring hiervoor kan zijn dat er met inkoopacties 

een gevoel van urgentie (prijsvoordeel en een sluitingsdatum) wordt gecreëerd bij bewoners, waarmee 

uitstelgedrag geslecht wordt.  

  

Hoe kan dit toegepast worden in de praktijk? 
Bij het organiseren van collectieve inkoopacties lijken dezelfde handvatten gehanteerd te kunnen worden als 

beschreven in voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk. Wel lijkt het erop dat: 
1. Inkoopacties een versnellend effect hebben: er worden veel offertes aangevraagd in korte tijd. 

2. Er minder sprake is van een concurrentie tussen isolatie en zonnepanelen in inkoopacties. Dit kan ofwel komen 
door het prijsvoordeel of de beperktere keuze in maatregelen.  

Helaas kunnen de uitkomsten van conversie naar uitvoering niet meer in dit rapport opgenomen worden. Echter lijken 
de eerste uitkomsten veelbelovend en gemiddeld hoger dan de conversies van en individueel traject. Met 
bovenstaand in ogenschouw nemend, lijken inkoopacties een effectief middel om meer CO2-reductie te realiseren in 

kortere tijd. Wel met de kanttekening dat dergelijke acties niet aansluiten bij alle doelgroepen. 
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6. Conclusie 
Hoe kunnen proces, maatregelen en beleid in de energietransitie effectief aansluiten bij wensen, keuzes en 

gedrag van woningeigenaren? De analyse van de data van Reimarkt biedt inzicht in indicatoren die de kans 

op een beoogd resultaat vergroten of verkleinen. Deze indicatoren zijn vertaald tot praktische handvatten 

om (beleids-) keuzes optimaal aan te laten sluiten bij de praktijk voor een zo groot mogelijke impact.  

 

Overwegingen voor een effectieve beleidsstrategie 

Effectief beleid sluit aan bij wensen, keuzes en gedrag van de meeste woningeigenaren. Een essentiële 

strategische overweging betreft de keuze tussen het inzetten op een stapsgewijze aanpak ten opzichte van 

een aanpak waarbij woningen in één keer op niveau gerenoveerd worden. De uitkomsten van dit onderzoek 

wijzen erop dat een stapsgewijze aanpak kansrijker is. Gemiddeld investeren woningeigenaren in dit 

onderzoek namelijk rond de zesduizend euro per keer voor een tot drie maatregelen. Bijna niemand 

investeert meer dan 20.000 euro per keer. De meeste woningeigenaren hebben al meerdere maatregelen 

uitgevoerd. Totaalrenovaties leiden daarmee tot desinvesteringen van eerder gedane ingrepen en sluiten 

met een investeringsgrootte tussen de 35.000 of meer niet aan op de investeringsbereidheid. Daarnaast 

hebben woningeigenaren die eerder tot uitvoering zijn gekomen een grotere kans om bij vervolgcontact 

opnieuw aan de slag te gaan. Tot slot lijken subsidies op het combineren van maatregelen (bijv. huidige ISDE) 

en inkoopacties ervoor te zorgen dat woningeigenaren geneigd zijn meerdere maatregelen te combineren 

en/of eerder deel te nemen met een grotere kans om tot uitvoering te komen. Samengevat zet een kansrijke 

strategie in op stappen van een tot drie maatregelen voor 2.000 tot maximaal 10.000 euro, stimuleert deze 

terugkeergedrag en vergroot en versnelt het effect met subsidies op het combineren van maatregelen en/of 

collectieve (inkoop-)acties.  

 

Overwegingen voor een effectief eigenarenproces  

Een effectief proces wordt bepaald door een optimale balans tussen inspanning en resultaat. Oftewel, welke 

ingrepen leiden tot hogere aantallen verduurzaamde woningen met minimale inspanning. Hierin blijkt de 

stap van advies naar het aanvragen van een offerte een zeer bepalende stap. Deze hangt mede samen met 

keuze voor en verwachtingen van maatregelen bij woningeneigenaren, zoals onder het volgende kopje 

beschreven wordt. Deze overwegingen volgen uit het onderzoek: 

- Bereik woningeigenaren via online kanalen (Google, Sociale Media etc.) en referenties: Via online 

kanalen wordt een groot volume aan woningeigenaren met geringe inspanning bereik, waarbij de 

conversie naar uitvoering gemiddeld is. Woningeigenaren die via referenties binnenkomen, hebben de 

grootste kans om tot uitvoering te komen. Het potentiële volume dat hiermee bereikt kan worden is wel 

laag en is daarmee een aandachtspunt. 

- Kies voor een circulair proces: Woningeigenaren die in een eerdere stap tot uitvoering zijn gekomen, 

hebben bij vervolgcontact de grootste kans om wederom tot uitvoering over te gaan. Remarketing is 

daarmee een kansrijke strategie voor een effectief proces. 

- Onderschat de potentie van een online platform niet: Een online platform waar woningeigenaren advies 

voor hun woning kunnen inzien en offertes aan kunnen vragen, maakt het mogelijk dat er veel woningen 

verduurzaamd worden met minimale inspanning. Woningeigenaren doorlopen het proces immers 

zelfstandig. De kans op uitvoering na het aanvragen van een offerte is gelijkwaardig aan het proces via 

persoonlijk contact. Voor hetzelfde aantal offerteaanvragen is echter wel een groter volume nodig. Daar 

staat tegenover dat door de inzet van online kanalen efficiënt een groot volume bereikt kan worden. Een 

online platform kan dus bijdragen aan een effectief proces. 
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Overwegingen voor het effectief aanbieden van maatregelen en -combinaties 

De stap van advies naar offerte en uitvoering lijkt een cruciale stap in het eigenarenproces. In deze stap 

vallen veel eigenaren af. Naar alle waarschijnlijkheid moet de oorzaak gezocht worden in het onvoldoende 

aansluiten van de voorgestelde maatregelen bij de verwachtingen of technische mogelijkheden. Naast de 

eerdergenoemde procesoverwegingen, speelt het aanbieden van passende maatregelen een grote rol in de 

kans dat eigenaren een offerte aanvragen en/of overgaan tot uitvoeren. De belangrijkste overwegingen voor 

maximaal effect, volgende uit dit onderzoek zijn: 

- Kies algemeen kansrijke maatregelen: De algemeen meest gekozen maatregelen zijn zonnepanelen, 

spouw- en vloerisolatie. Deze hebben tevens de grootste kans om tot uitvoering te komen. Ook 

dakisolatie en glasisolatie hebben een gemiddeld goede conversie, maar worden minder frequent 

aangevraagd. Voor een hoge CO2-besparing met lage inspanning, kan er overwogen worden eerst op 

kansrijke spijtvrije maatregelen in te zetten om vervolgens in te zetten op vervolgmaatregelen.3  

- Match specifieke maatregelen en doelgroepen: Dit onderzoek laat zien dat woningtype, bouwjaar, 

interesse van bewoner, leeftijd CV-ketel en wat er al gedaan is in de woning een rol spelen in de kans dat 

een woningeigenaar een specifieke maatregel aanvraagt en uitvoert. Ook valt op dat er tussen sommige 

maatregelen concurrentie lijkt te bestaan. Andersom betekent dit dus dat effectiviteit van het aanbieden 

van specifieke maatregelen vergroot wordt met het vooraf inspelen op deze indicatoren met een 

doelgroepenselectie. Zo kunnen ook minder vaak aangevraagde maatregelen, zoals glasisolatie en 

dakisolatie, kansrijker worden. 

- Houd rekening met een stukje maatwerk: Dit onderzoek laat zien dat zelfs in een gestandaardiseerde 

aanpak, zoals Reimarkt, maatwerk in 30-50% van de gevallen gevraagd wordt. Andersom suggereert dit 

dat met het onvoldoende ruimte laten voor stukje maatwerk binnen een gestandaardiseerde aanpak, 

een groot deel van de woningeigenaren af zal vallen. 

7. Discussie 
7.1 Verklaring resultaten 
Dit onderzoek geeft een eerste inzicht in keuzes, wensen en gedrag van bewoners met betrekking tot 

maatregelen, proces, investeringsbereidheid en wat bewoners al uitgevoerd hebben. De verklaring van 

resultaten blijft echter hypothetisch van aard, omdat er geen verdiepende vragen zijn gesteld in het kader 

van dit onderzoek maar gedrag geanalyseerd is. Denk hierbij aan vragen, zoals: 

- Waarom investeren woningeigenaren gemiddeld €6.000,- per keer? 

- Waarom vragen woningeigenaren maar weinig dakisolatie en warmtepompen aan? 

- Waarom worden isolatie en zonnepanelen minder vaak gezamenlijk aangevraagd? 

- Waarom is de kans op een offerteaanvraag kleiner via een adviesplatform dan via een andere vorm? 

 

Verklaringen zijn naar alle waarschijnlijkheid te zoeken in de hoek van technische haalbaarheid, 

verwachtingen die eigenaren vooraf bij een maatregel hadden, mate van interesse van de bewoner en/of 

investeringsbereidheid, maar dit valt met dit onderzoek niet met absolute zekerheid vast te stellen. 

  

 
3 Dit onderzoek gaat niet in op technische haalbaarheid. Echter zijn de genoemde maatregelen in lijn met de standaard en 
streefwaarden, en dus klaar voor de toekomst waar Nederland naar alle waarschijnlijkheid naartoe beweegt.  
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7.2 Betrouwbaarheid  
De uitkomsten van dit onderzoek dienen nadrukkelijk beschouwd te worden binnen de in hoofdstuk 3 

beschreven kaders en context. De uitkomsten zelf hebben een hoge mate van betrouwbaarheid (interne 

validiteit), omdat deze met verschillende methodes geanalyseerd zijn, enkel statistisch significante 

indicatoren gedeeld zijn en de uitkomsten deels geverifieerd zijn met een praktijktoets. De verklaringen van 

de resultaten zijn veelal hypothetisch van aard en vragen om vervolgonderzoek.  

 

De resultaten kunnen niet zonder meer geëxtrapoleerd worden als algemene feitelijkheden voor heel 

Nederland. Deze zijn immers tot stand gekomen in de context van het bedrijf Reimarkt. Wel is het 

aannemelijk dat deze op hoofdlijn een aannemelijke richting aangeven, juist omdat deze geverifieerd zijn 

met een praktijktoets in een andere context (namelijk die van een Energieloket). Ook dient er aandacht te 

zijn voor de locatie. Meer dan de helft van de data en de data van de praktijktoets, komen uit Groningen. Al 

is er bij veel van de analyses wel gekeken naar het effect van de vestiging. Tevens zijn sommige data 

handmatig opgegeven voor eigenaar of door de adviseur. Denk hierbij aan vragen in de Quickscan of het 

invullen van kanaal van binnenkomst bij een intakegesprek met bewoners. Dit brengt de nodige 

foutgevoeligheid ten gevolge van interpretatie of werkwijze met zich mee. Dit is meegenomen als 

opmerkingen bij de resultaten. Tot slot was niet alle data volledig aanwezig voor alle leads. Zo was het kanaal 

van binnenkomst niet altijd te achterhalen, waardoor dit slechts ten dele is opgehaald. 

 

7.3 Vervolgonderzoek 
Op basis van de voorgaande paragrafen worden de volgende vervolgonderzoeken aanbevolen: 

1. Gelijkwaardig onderzoek bij een ander bedrijf: op deze manier kan vastgesteld worden of de 

bevindingen uniek zijn voor Reimarkt of dat deze in algemenere zin beschouwd kunnen worden.  

2. Aanvullingen data en analyses met sociaal-demografische data van bewoners: hiermee kan een 

nauwkeurig beeld gevormd worden van doelgroepen en kans vergrotende of verkleinende 

indicatoren. Ook zou dit meer inzicht kunnen geven in verklaringen achter de waargenomen 

resultaten. Denk hierbij aan een mogelijk verband tussen investeringsbereidheid en inkomen of 

WOZ-waarde van de woning. 

3. Onderzoek met hogere vertegenwoordiging van uitgevoerde maatregelen: sommige maatregelen, 

zoals dakisolatie en ventilatiesystemen, zijn zo weinig uitgevoerd dat er niks significants kon worden 

vastgesteld over welke indicatoren de uitvoeringskans vergroten.   
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BIJLAGE 1 – Analyses Reimarkt data  

Deel 1. Leads 
 

1. Selectie van cases 

Leads die zijn aangemaakt in 2018 – 2020, die zijn gesloten (gewonnen of verloren) en uit de pijplijn 

Klantenservice of Particulieren komen. 

 

2. Verdeling van leads over vestigingen 

 

  Frequency Percent 

Groningen 6442 65.4 

Enschede 819 8.3 

Zoetermeer 1323 13.4 

Hoogeveen 919 9.3 

Brabant 342 3.5 

Total 9845 100.0 

 

 

3. Hoe komen mensen binnen? 

 

  Frequency Percent 

Anders 500 5.1 

Google / Social media* 3788 38.5 

Google / Social media 235 2.4 

Brief / Flyer 1494 15.2 

Gemeente verwijzing1 3231 32.8 

Bijeenkomst 477 4.8 

Referentie / ambassadeur 120 1.2 

Total 9845 100.0 
* Het kanaal van binnenkomst is niet opgenomen bij de intake, maar het betreft hoogst waarschijnlijk mensen die via 

Google / Social media zijn binnengekomen 
1 Mensen die binnenkomen bij het energie-loket van de gemeente en daar worden gewezen op (of verwezen naar?) de 

website van Reimarkt 

 

4. Welke maand van het jaar komen mensen binnen? 
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 Frequentie % 

Januari 886 9.0 

Februari 3396 34.5 

Maart 666 6.8 

April 497 5.0 

Mei 657 6.7 

Juni 805 8.2 

Juli 712 7.2 

Augustus 669 6.8 

September 552 5.6 

Oktober 461 4.7 

November 261 2.7 

December 283 2.9 

Total 9845 100.0 

 

 

 
 

5. Welk eindstadium van de klantreis bereiken zij? 

 

Definitie klantreis-eindstadium 

Klantreisstadium Pijplijn Stadium Status 
Oriënteren Klantenservice 1. Oriënteren  Verloren 
  2. Kennismaken Verloren 
Advies Klantenservice 3. Advies aanvragen Verloren 
Advies+ 1 Klantenservice 4. Pakket aanvragen  Verloren 
  5. Vergaren informatie Verloren 
 Particulieren 1. Offreren Verloren 
Offerte 2 Particulieren > 1. Offreren Verloren 
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Uitvoering Particulieren > 1. Offreren Gewonnen 
1Was in eerdere versie ‘Offerte aanvragen’ maar moet gerekend worden tot de adviesfase (Advies+ kan samengevoegd 

worden met Advies) 
2Was in eerdere versie gelabeld ‘Offerte tekenen’; het betreft hier de groep die een offerte heeft ontvangen 

 

  Frequency Percent 

Oriënteren 3165 32.1 

Advies 805 8.2 

Advies+ 3289 33.4 

Offerte 2140 21.7 

Uitvoering 446 4.5 

Total 9845 100.0 

 

6. Conversies klantreis (aantal leads) 

 
Relatief veel van degenen die advies aanvragen gaan door naar advies+. Er is een relatief grote kans dat 

aanvraag van een offerte niet leidt tot tekenen en uitvoering. Verklaring: er is een relatief groot aantal 

mensen dat een offerte aanvraagt om informatie in te winnen over maatregelen zonder een intentie of 

verwachting om ook daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan. 

 

Beschikbare data in verschillende stadia van de klantreis 

Variabele  Categorieen Orienteren Advies Advis+ Offerte 
Vestiging Groningen X X X X 
 Enschede     
 Zoetermeer     
 Hoogeveen     
 Brabant     

Jaar Jaar 2018 X X X X 
 Jaar 2019     
 Jaar 2020     

Kanaal Anders X X X X 
 Google / Social media*     
 Google / Social media     
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 Brief / Flyer     
 Gemeente verwijzing     
 Bijeenkomst     
 Referentie / ambassadeur     

Maand Januari X X X X 
 Februari     
 Maart     
 April     
 Mei     
 Juni     
 Juli     
 Augustus     
 September     
 Oktober     
 November     
 December     

Bouwjaar voor 1945  X X X 
 1945 - 1974     
 1974 - 1991     
 Na 1991     

Vloerisolatie Heeft al  X X X 
 Interesse     
 Geen interesse     

Glasisolatie Heeft al  X X X 
 Interesse     
 Geen interesse     

Muurisolatie Heeft al  X X X 
 Interesse     
 Geen interesse     

Dakisolatie Heeft al  X X X 
 Interesse     
 Geen interesse     

Zonnepanelen Heeft al  X X X 
 Interesse     
 Geen interesse     

Waterpomp Heeft al  X X X 
 Interesse     
 Geen interesse     

Quick scan Heeft gedaan   X X 
 

 

Vanaf binnenkomst: de kans dat de klant doorgaat t/m uitvoeren (gewonnen) 

Stepwise regression analysis, N = 9845 
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R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0.172 0.030 0.029 0.20497 

 

 

    Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta 
 (Constant) 0.087 0.006  13.604 0.000 

Vestiging Groningen 0     
 Brabant -0.048 0.012 -0.042 -4.086 0.000 
 Enschede 0.023 0.008 0.031 2.952 0.003 

Kanaal Google/social media* -0.016 0.007 -0.038 -2.360 0.018 
 Brief / Flyer -0.045 0.008 -0.077 -5.366 0.000 
 Gemeente verwijzing -0.061 0.008 -0.138 -8.042 0.000 
 Referentie / ambassadeur 0.078 0.020 0.041 3.966 0.000 

Jaar 2018 0     
 2019 -0.025 0.005 -0.059 -4.905 0.000 

Maand Januari 0     
 Augustus 0.027 0.009 0.033 3.104 0.002 
 Oktober 0.023 0.010 0.023 2.292 0.022 

  November 0.033 0.013 0.025 2.498 0.013 

 

Er is een sterk positief effect van Referentie/ambassadeur en een sterk negatief effect van gemeente en Brief 

/ Flyer. Mogelijke verklaring: met Brief / Flyer en via acties van de gemeenten worden relatief veel mensen 

geïnteresseerd gemaakt. De keerzijde van dat succes is dat het aandeel dat vervolgens de hele klantreis 

doorloopt klein is. Binnenkomen via Referentie/ambassadeur zorgt voor sterk gemotiveerde en goed 

geïnformeerde klanten bij binnenkomst wat de conversiekans aanzienlijk vergroot. 

De maanden bij binnenkomst die de grootste kans op conversie hebben zijn Augustus, Oktober en 

November. Mogelijke verklaring: in Augustus zijn er zowel mensen die al nadenken over isolatie-maatregelen 

met het oog op de komende winter (de vroegen) en mensen die nadenken over zonnepanelen met het oog 

op het nieuwe zomerseizoen. De golf in Oktober en November is te verklaren op een verhoogde interesse 

om voor het winterseizoen isolatie maateregelen te treffen. 

 

 

Vanaf Oriënteren: de kans dat klant doorgaat naar Advies en Advies+ 

Stepwise regression analysis, N = 9845 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0.879 0.772 0.772 0.223 
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Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
 (Constant) 1.111 0.010  108.640 0.000 

Vestiging Groningen 0     
 Brabant 0.083 0.013 0.033 6.323 0.000 
 Hoogeveen 0.225 0.009 0.140 25.254 0.000 
 Zoetermeer -0.107 0.008 -0.078 -14.028 0.000 
 Enschede 0.064 0.009 0.038 6.990 0.000 

Kanaal Google / social media* -0.059 0.007 -0.062 -8.843 0.000 
 Gemeente verwijzing -0.633 0.010 -0.636 -64.758 0.000 
 Bijeenkomst -0.084 0.012 -0.039 -6.965 0.000 

Maand Januari 0     
 Februari -0.414 0.010 -0.422 -40.612 0.000 
 Maart -0.119 0.012 -0.064 -9.813 0.000 
 April -0.133 0.013 -0.062 -10.134 0.000 
 Mei -0.108 0.012 -0.058 -8.869 0.000 
 Juni -0.133 0.012 -0.078 -11.140 0.000 
 Juli -0.115 0.012 -0.064 -9.287 0.000 
 Augustus -0.159 0.012 -0.085 -13.020 0.000 
 September -0.111 0.013 -0.055 -8.779 0.000 
 Oktober -0.078 0.013 -0.035 -5.847 0.000 
 November -0.160 0.016 -0.055 -9.945 0.000 

  December -0.141 0.016 -0.051 -8.969 0.000 

 

Opvallend is dat Referentie/ambassadeur niet voor elke fase afzonderlijk tot een verhoogde kans leidt. Het 

zijn dus specifieke fasen in het proces waar deze achtergrond zich manifesteert. Hypothese: er zijn specifieke 

fasen in het proces (met name van offerte aanvragen naar tekenen) waar het onderscheid tussen degenen 

die slechts informatie willen vergaren en degenen die meer doelbewust de klantreis ingaat zich manifesteert 

en dus waar de invloed van referentie zichtbaar is. 

 

Vanaf Advies en Advies+: de kans dat klant doorgaat naar Offerte  

Stepwise regression analysis, N = 6680 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0.380 0.144 0.141 0.451 

 

 

 

     
t Sig. 

  B Std. 
Error 

Beta 

 (Constant) 0.483 0.022  21.745 0.000 
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Vestiging Groningen 0     
 Enschede 0.135 0.020 0.090 6.690 0.000 
 Zoetermeer 0.047 0.017 0.035 2.708 0.007 

Kanaal Google/social media* -0.186 0.019 -0.191 -9.644 0.000 
 Brief/Flyer -0.086 0.022 -0.074 -3.892 0.000 
 Gemeente verwijzing -0.300 0.031 -0.152 -9.526 0.000 
 Bijeenkomst -0.081 0.029 -0.040 -2.801 0.005 
 Referentie 0.136 0.045 0.037 3.008 0.003 

Jaar Jaar 2018 0.000     
 Jaar 2019 0.033 0.017 0.033 1.982 0.047 

Maand Januari 0     
 Juni 0.089 0.018 0.058 4.844 0.000 
 Augustus 0.056 0.020 0.034 2.859 0.004 
 December -0.162 0.029 -0.066 -5.526 0.000 

Bouwjaar voor 1945 0.066 0.019 0.048 3.399 0.001 
 1945 - 1974 0.122 0.020 0.082 6.114 0.000 
 1974 - 1991 0.094 0.017 0.075 5.374 0.000 
 Na 1991 0.154 0.018 0.117 8.324 0.000 

Dakisolatie Interesse -0.171 0.031 -0.075 -5.474 0.000 

Muurisolatie Heeft al 0.211 0.047 0.054 4.531 0.000 
 Interesse 0.190 0.037 0.073 5.205 0.000 

Vloerisolatie Interesse 0.159 0.036 0.059 4.374 0.000 

Warmtepomp Heeft al -0.240 0.114 -0.024 -2.107 0.035 
 Interesse -0.074 0.029 -0.032 -2.563 0.010 

Glasisolatie Geen interesse -0.284 0.144 -0.023 -1.967 0.049 

Quick scan Heeft gedaan -0.270 0.017 -0.246 -15.514 0.000 

 

Opvallend is dat mensen die binnenkomen met een interesse voor dakisolatie een kleiner kans hebben om 

na de adviesfase door te gaan naar aanvragen van offerte. Mogelijke verklaring: dakisolatie is een moeilijk 

product en verwachtingen komen niet overeen met de werkelijkheid zodat relatief veel er van afzien als zij 

meer informatie hebben. Mensen die al muurisolatie hebben of daarin zijn geïnteresseerd hebben juist een 

grotere kans: hier zijn de verwachtingen meer in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn de mensen 

doelbewuster bij binnenkomst. 

In overeenstemming met de boven geformuleerde hypothese: de verhoging van conversiekans door 

referent/ambassadeur doet zich vooral voor in de fase van overgaan tot offerte aanvragen. Hier splitsen zich 

de mensen die vooral voor inwinnen van informatie binnenkomen zich van degenen die beter geïnformeerd 

en meer doelgericht binnenkwamen. 

Opvallend is ook het vrij sterk negatief effect van het doen van een Quick scan op de kans van doorgaan naar 

volgende fase. Mogelijke verklaring: het doen van een Quick scan is laagdrempelig – iedereen kan via de 

website deze scan doen voor hun woning. Er komen daardoor relatief veel mensen binnen via dat kanaal 

waaronder relatief veel voor slechts oriëntatie, informatie inwinnen zonder een intentie om daadwerkelijk 

tot actie over te gaan. 

Het effect van het interessepatroon (dakisolatie versus muurisolatie) zet zich voort. Dus dat is een relatief 

consistente factor die de conversies voor de verschillende opeenvolgende stadia vergroot. Interesse voor 

glasisolatie en vloerisolatie heeft ook een relatief sterk kans verhogend effect. Die interesses zijn dus 
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indicatoren die aangeven dat het gaat om personen die meer doelgericht het proces ingaan met een 

uiteindelijke intentie om ook daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan. 

Woningen van na de oorlog (1945-1974) en van na 1991, dus de relatief oude en de relatief jongere 

woningen duiden ook woningeigenaren die met grotere kans doelgerichter zijn. Het kan zijn dat deze 

groepen die tendens vertonen vanaf de start of dat zij dit verworven door verkregen informatie in de 

Adviesfase. In beide gevallen zal er sprake zijn van het feit dat voor deze categorieën woningen ofwel isolatie 

(oudere segment) ofwel zonnepanelen/warmtepomp (jongere segment) aantrekkelijk is. Als deze redenering 

klopt dan kunnen we spreken van een jongere-woning segment met interesse in een nog energie-efficiënter 

maken van de woning (voorlopers) en een oudere-woning segment met interesse in de eerste stappen 

(isolatie inhaalslag). 

 

 

Vanaf Offerte: de kans dat klant doorgaat naar Uitvoeren (gewonnen) 

Stepwise regression analysis, N = 2586 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0.193 0.037 0.036 0.371 

 

 

    

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta 
 (Constant) 0.235 0.010  22.865 0.000 

Vestiging Groningen 0     
 Brabant -0.155 0.035 -0.088 -4.474 0.000 
 Brief/Flyer -0.124 0.017 -0.151 -7.452 0.000 

Jaar Jaar 2018 0     
 Jaar 2020 0.479 0.141 0.066 3.406 0.001 

Bouwjaar Na 1991 -0.049 0.018 -0.053 -2.659 0.008 

Quick scan Heeft gedaan -0.069 0.022 -0.061 -3.126 0.002 

 

Er zijn weinig significante variabelen in dit laatste stadium. 

 

Samengevat 

Er zijn een aantal tentatieve conclusies mogelijk: 

• Het tekenen van de offerte is een kritieke fase – hier manifesteert zich het onderscheid tussen mensen 
die binnenkomen om slechts informatie in te winnen en mensen die doelgericht binnenkomen met de 
intentie om daadwerkelijk uit te gaan voeren. 

• Jaar van de maand correleert met verschillende motivaties en intenties waarbij het najaar uiteindelijk tot 
de grootste conversiekans leidt en januari tot een grotere golf maar met grotere kans op afhaken. 

• Referentie/ambassadeur heeft een sterk verhogend effect op conversie – deze groep is waarschijnlijk 
beter geïnformeerd en doelgerichter wat zich vooral uit in het overwinnen van kritieke fase (het tekenen 
van de offerte) 
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• Interesse voor dakisolatie blijkt vaak ongegrond en een motivatie gebaseerd op muur-, vloer- en 
glasisolatie persistenter - indicator voor grotere conversiekans 

• Op basis van de leeftijd van de woning doen zich verschillende motivaties en intenties voor. De oudere 
(inhaalslag) en jongere woningen (hoge targets) vertonen de beste kansen. Waarschijnlijk correleert dit 
met verschillende interesses (isolatie versus zonnepanelen/warmtepomp).  
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Deel 2. Offertes en orders 
 

1. Voor welke producten worden offertes gevraagd? 

 

Proportie van de offertes waarin product wordt aangevraagd 
 Alle offertes Getekende offertes 
P1-Productaanvullingen 0.34 0.55 
P2-Dakisolatie 0.07 0.05 
P3-Dakramen 0.02 0.02 
P4-Deuren 0.07 0.08 
P5-Glasenkozijnen 0.20 0.17 
P6-Werkzaamheden 0.01 0.00 
P7-Muurisolatie 0.27 0.31 
P8-Ventilatiesystemen 0.00 0.01 
P9-Vloerisolatie 0.25 0.22 
P10-Warmtepompen 0.11 0.05 
P11-Zonnepanelen 0.54 0.50 
 1028 158 

 

 

Grafisch weergegeven: 

 

 
 

Bij de meeste offertes gaat het om Zonnepanelen, Muurisolatie, Vloerisolatie of Glas-en-kozijnen. De 

afhaakkans bij tekenen van de offerte is relatief groot bij Glas-en-kozijnen, Vloerisolatie en Zonnepanelen en 

klein bij Muurisolatie. Warmtepompen en Dakisolatie worden minder gevraagd. Bij warmtepomp is de 

afhaakkans (niet tekenen) relatief hoog. 

 

Beschrijvende analyses 
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N = 1028 offertes 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
CO2-besparing 0 18239 1777 1603 
Opwekking 0 25500 1746 2182 
Besparing verwarmingskosten 0 0.890 0.158 0.186 
Verkoopbedrag (incl. BTW) 460 51644 7071 5935 
Aantal producten 1 16 2.66 2.39 
Aantal productcategorieën 1 7 1.88 1.12 

 

Vergelijking van gemiddelden tussen niet gekende en getekende offertes. 

  Gemiddelde t-waarde Sig. (2-tailed) 

Variabele niet getekend getekend   

Aantal product categorieën* 1.871 1.956 -0.960 0.338 
Aantal producten 2.639 2.766 -0.612 0.540 
Verkoopbedrag (incl. BTW) 7324 5676 4.292 0.000 
Besparing verwarmingskosten 0.163 0.129 2.148 0.032 
Opwekking 1781 1549 1.235 0.217 
CO2-besparing 1826 1510 2.285 0.023 

*Product categorieën P1-11.  

Er is geen significant verschil in het aantal producten maar wel in het verkoopbedrag tussen getekende en 

niet-getekende offertes. Bij de getekende offertes is het verkoopbedrag gemiddeld significant lager. 

 

Aantal offertes naar aantal productcategorieën (P1-11) in offerte 

Aantal productcategorieën Frequentie Percentage 
1 484 47 
2 329 32 
3 124 12 
4 49 4.8 
5 28 2.7 
6 11 1.1 
7 3 0.3 
Totaal 1028 100 

 

Grafisch 
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Bij de meeste offertes gaat het om niet meer dan 2 productcategorieën en bij ongeveer de helft om slechts 1 

productcategorie. Hierbij is P1 (productaanvullingen meegerekend). 

 

 

 

2. Welke combinaties van producten komen voor in offertes? 

 

In de analyses zin de volgende productcategorieën meegenomen (voor de andere categorieën is de 

frequentie in offertes te laag) 

P1 Algemene productaanvullingen Alg 
P5 Glas en kozijnen Glas 
P7 Muurisolatie Muur 
P9 Vloerisolatie Vloer 
P10 Warmtepompen Wpo 
P11 Zonnepanelen Zpan 

 

Kans dat Py (kolommen) voorkomt in offertes waarin Px (rijen) voorkomt 

Offertes waarin N P1 - Alg P5 - Glas P7 - Muur P9 - Vloer P10 - Wpo P11 - Zpan 

P1 - Alg 350 1 0.300 0.334 0.271 0.071 0.446 
P5 - Glas 204 0.515 1 0.417 0.284 0.054 0.314 
P7 - Muur 282 0.415 0.301 1 0.372 0.050 0.330 
P9 - Vloer 253 0.375 0.229 0.415 1 0.047 0.308 
P10 - Wpo 117 0.214 0.094 0.120 0.103 1 0.556 
P11 - Zpan 557 0.280 0.115 0.167 0.140 0.117 1 

Alle 1028 0.340 0.198 0.274 0.246 0.114 0.542 
 

Omgerekend naar lift ratios (kans bij Alle op 1 gezet) 

 P1 - Alg P5 - Glas P7 - Muur P9 - Vloer P10 - Wpo P11 - Zpan 

P1 - Alg  1.51 1.22 1.10 0.63 0.82 
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P5 - Glas   1.52 1.16 0.47 0.58 
P7 - Muur    1.51 0.44 0.61 
P9 - Vloer     0.42 0.57 
P10 - Wpo      1.03 
P11 - Zpan       

 

Dit laat zien: 

• de kans dat Muurisolatie voorkomt neemt met ongeveer 50% toe als Glas-en-kozijnen voorkomt 
• de kans dat Vloerisolatie voorkomt neemt met ongeveer 50% toe als Muurisolatie voorkomt 
• voor alle producten neemt de kans met ongeveer 50% af als Zonnepanelen voorkomt 
• voor alle producten neemt de kans met ongeveer 50% af als Warmtepomp voorkomt 

Met andere woorden:  

• Muurisolatie komt relatief vaak samen voor met Glas-en-kozijnen 
• Vloerisolatie komt relatief vaak samen voor met Muurisolatie 
• Zonnepanelen wordt meestal niet gecombineerd met andere producten 
• Warmtepomp wordt meestal niet gecombineerd met andere producten 

 

Om welke woningen gaat het bij welke producten (Quick Scan)? 

Selectie: alleen de cases waar een Quick scan is uitgevoerd (N = 427 offertes) 

 

Kans dat product voorkomt in offertes per woning-kenmerk (uit Quick Scan) 
  N P1 P5 P7 P9 P10 P11 
Type woning Appartement 25 0.28 0.44 0.16 0.24 0.04 0.44 
 Hoekwoning 151 0.26 0.25 0.40 0.30 0.18 0.50 
 Tussenwoning 170 0.34 0.24 0.36 0.32 0.10 0.54 
 Alleenstaand 81 0.23 0.17 0.20 0.19 0.26 0.60 
Bouwjaar voor 1945 40 0.15 0.30 0.28 0.33 0.20 0.48 
 1945 - 1974 79 0.33 0.27 0.39 0.33 0.14 0.41 
 1974 - 1991 117 0.32 0.26 0.48 0.39 0.08 0.47 
 Na 1991 85 0.20 0.15 0.14 0.06 0.31 0.68 
Ketel jonger 15 jr 348 0.30 0.24 0.35 0.31 0.13 0.53 
 Ouder 15 jr 65 0.23 0.18 0.25 0.15 0.32 0.57 
Vloertype Houten 50 0.30 0.32 0.40 0.36 0.16 0.46 
 Betonnen 273 0.30 0.21 0.35 0.29 0.16 0.55 
 Kruipruimte 357 0.30 0.22 0.35 0.27 0.15 0.54 
Schaduw op dak 141 0.28 0.26 0.36 0.30 0.10 0.53 
Alle  427 0.340 0.198 0.274 0.246 0.114 0.542 

 

 

Omgerekend naar lift ratios (kansen bij Alle op 1 gezet) 
  P1 - Alg P5 - Glas P7 - Muur P9 - Vloer P10 - Wpo P11 - Zpan 
Type woning Appartement 0.82 2.22 0.58 0.98 0.35 0.81 
 Hoekwoning 0.76 1.23 1.45 1.24 1.57 0.93 
 Tussenwoning 1.00 1.19 1.33 1.29 0.88 1.00 
 Alleenstaand 0.69 0.87 0.72 0.75 2.28 1.12 
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Bouwjaar voor 1945 0.44 1.51 1.00 1.32 1.76 0.88 
 1945 - 1974 0.97 1.34 1.43 1.34 1.22 0.75 
 1974 - 1991 0.93 1.29 1.74 1.60 0.68 0.87 
 Na 1991 0.59 0.77 0.51 0.24 2.69 1.26 
Ketel jonger 15 jr 0.87 1.19 1.28 1.25 1.11 0.98 
 Ouder 15 jr 0.68 0.93 0.90 0.63 2.84 1.05 
Vloertype Houten 0.88 1.61 1.46 1.46 1.41 0.85 
 Betonnen 0.87 1.03 1.27 1.19 1.42 1.02 
 Kruipruimte 0.88 1.13 1.27 1.12 1.35 0.99 
Schaduw op dak 0.83 1.29 1.32 1.24 0.87 0.98 

 

Conclusies 

• Glasisolatie: kans groter bij Appartement en oudere woningen (en houten vloer) 
• Muurisolatie: kans kleiner bij Appartement en Alleenstaand; kans groter bij oudere woningen (met een 

houten vloer) 
• Vloerisolatie: kans groter bij woningen 1974-1991 en woningen met houten vloer, en kans fors lager bij 

nieuwere woningen (na 1991) 
• Warmtepomp: kans sterk hoger bij Alleenstaand en Hoekwoning, nieuwere woningen, en Cv-ketel ouder 

dan 15 jaar; kans sterk lager bij Appartement 
• Zonnepanelen: kans vrij gelijkmatig over alle woningen – alleen een wat hogere kans bij nieuwe 

woningen 

Hieruit komt het beeld naar voren dat Zonnepanelen een algemene maatregel is die weinig correleert met 

specifieke woningkenmerken. Interesse voor warmtepomp hangt wel sterk samen met specifieke 

woningkenmerken (meer vrijstaand en nieuwere woningen) en getriggerd door noodzaak om Cv-ketel te 

vervangen. 

Glas- en muurisolatie is geassocieerd met oudere woningen. Type woning speelt een rol (Appartement – 

geen muurisolatie). Leeftijd van de woning speelt ook een rol (woningen voor 1945 – vaker glasisolatie). 

Vloerisolatie is sterk verbonden met leeftijd van de woning – komt weinig voor bij nieuwere woningen (na 

1991) en vloertype (houten vloer). 

 

Wat is NOG NIET uitgevoerd (Quick Scan)? 

Selectie: alleen de cases waar een Quick scan is uitgevoerd (N = 427 offertes) 

 

Nog niet uitgevoerd N P1 P5 P7 P9 P10 P11 
Zonnepanelen 332 0.29 0.21 0.32 0.28 0.13 0.66 
Dakisolatie 222 0.32 0.26 0.44 0.33 0.13 0.52 
Vloerisolatie 243 0.28 0.25 0.42 0.45 0.10 0.48 
Muurisolatie 222 0.34 0.28 0.56 0.40 0.06 0.48 
Deuren 327 0.29 0.29 0.35 0.29 0.15 0.50 
Glas-en-kozijnen 215 0.30 0.42 0.38 0.29 0.13 0.46 
Ventilatiesystemen 12 0.33 0.58 0.17 0.42 0.00 0.25 
Warmtepompen 392 0.29 0.22 0.34 0.29 0.17 0.54 
Alle 427 0.340 0.198 0.274 0.246 0.114 0.542 
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Voor ventilatiesystemen niet-uitgevoerd zijn te weinig waarnemingen (N = 12), dus laten we buiten 

beschouwing (grijs gemarkeerd). De ‘diagonaal cellen’ (product is van dezelfde categorie als product nog niet 

uitgevoerd) zijn eveneens weinig interessant (grijs gearceerd). 

 

Omgerekend naar lift ratios (kans bij Alle op 1 gezet) 

Nog niet uitgevoerd P1 - Alg P5 - Glas P7 - Muur P9 - Vloer P10 - Wpo P11 - Zpan 
Zonnepanelen 0.86 1.06 1.16 1.15 1.11 1.21 
Dakisolatie 0.95 1.32 1.61 1.34 1.15 0.96 
Vloerisolatie 0.82 1.24 1.52 1.82 0.87 0.89 
Muurisolatie 0.99 1.43 2.04 1.63 0.51 0.88 
Deuren 0.84 1.46 1.27 1.18 1.29 0.93 
Glas-en-kozijnen 0.87 2.11 1.39 1.17 1.10 0.84 
Ventilatiesystemen 0.98 2.94 0.61 1.69 0.00 0.46 
Warmtepompen 0.85 1.13 1.24 1.18 1.46 0.99 

 

We zien dat: 

• Glasisolatie een verhoogde kans heeft als Muurisolatie en Deuren nog niet zijn uitgevoerd 
• Muurisolatie een verhoogde kans heeft als Dakisolatie, Vloerisolatie en Glasisolatie nog niet zijn 

uitgevoerd 
• Vloerisolatie een verhoogde kans heeft als Muurisolatie nog niet is uitgevoerd 
• Warmtepomp een sterk verlaagde kans heeft als Muurisolatie nog niet is uitgevoerd. 

Over de volgorde van uitvoeren kunnen we zeggen dat naarmate een kolom meer groene cellen heeft het 

betreffende product meer vooraan in de keten staat en naarmate een kolom meer oranje cellen heeft het 

betreffende product meer achteraan in de keten staat. De afwezigheid van kleur geeft onafhankelijkheid 

weer van de kansen van het product op wat wel of niet is uitgevoerd.  

Op basis hiervan komen we uit op een volgende zeer globale tendens voor volgorde: 

• (Muurisolatie – Glasisolatie  - Vloerisolatie) – Warmtepomp 
• Zonnepanelen zijn neutraal en kunnen op ieder moment 

Dit is echter op basis van een bivariate analyse waarbij niet is gecorrigeerd voor allerlei woningkenmerken 

(bijv. de volgorde zou afhankelijk kunnen zijn van woningtype).  

 

3a. Voorspelling van productcategorie in offerte (aangevraagd of getekend) 

Selectie: cases waarbij een Quick Scan is uitgevoerd (N = 427). 

 

 

Zonnepanelen (P11) 

 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0.544 0.296 0.286 0.422 
 

 

    
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
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    B Std. Error Beta 
 (Constant) 0.272 0.052  5.246 0.000 

Bouwjaar 1945 - 1974 -0.221 0.056 -0.172 -3.944 0.000 

 1974 - 1991 -0.110 0.051 -0.098 -2.165 0.031 

Niet uitgevoerd Zonnepanelen 0.589 0.050 0.491 11.809 0.000 
 Muurisolatie -0.123 0.044 -0.123 -2.772 0.006 
 Glas-en-kozijnen -0.102 0.042 -0.102 -2.452 0.015 
 Ventilatiesystemen -0.329 0.125 -0.109 -2.645 0.008 

 

De kans dat Zonnepanelen wordt gevraagd in offerte is kleiner bij oudere woningen en ook kleiner als muur- 

en glasisolatie en ventilatiesystemen nog niet zijn uitgevoerd.  

Een negatieve correlatie met nog niet uitgevoerd kan betekenen dat er concurrentie is tussen de 

maatregelen, men kiest of het een of het ander, in dit geval glas (ventilatie) of zonnepanelen of kan duiden 

op een volgorde effect – in dit geval: glas (ventilatie) eerst voordat men nadenkt over glasisolatie. Voor de 

keuze moeten we kijken naar de effecten van nog niet uitgevoerd bij de complementaire producten (glas en 

ventilatie in dit geval). 

 

Glas en kozijnen (P5) 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0.459 0.210 0.203 0.381 
 

   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig.     B Std. Error Beta 
 (Constant) 0.228 0.061  3.732 0.000 

Vloer  heeft kruipruimte -0.101 0.050 -0.087 -2.018 0.044 

Niet uitgevoerd Zonnepanelen -0.115 0.044 -0.112 -2.578 0.010 
 Glas-en-kozijnen 0.351 0.037 0.411 9.464 0.000 
 Ventilatiesystemen 0.282 0.112 0.109 2.509 0.012 

 

De kans op Glas-en-kozijnen is kleiner als de woning kruipruimte heeft (waarbij mogelijk vloerisolatie hogere 

prioriteit heeft?) en is ook kleiner als Zonnepanelen nog niet is uitgevoerd. De kans is groter als Ventilatie nog 

niet is uitgevoerd. 

De combinatie van de geschatte effecten met bovenstaand duidt erop dat de interpretatie van concurrentie 

de juiste is: zonnepanelen en glasisolatie hebben wederzijds negatieve effecten wat betekent dat men of het 

een of het ander doet maar niet tegelijkertijd. 

Het beperkte budget kan een rol spelen: als het budget beperkt is dan moet men kiezen en kan een dure 

maatregel zoals zonnepanelen niet gelijktijdig met andere maatregelen worden gedaan, zodat een 

concurrentie effect optreedt. 

Het positieve effect met Ventilatie kan betekenen dat de maatregel vaak samen met Glas wordt uitgevoerd 

of een volgorde effect – dat Glas vaak vooraf gaat aan Ventilatie zodat de kans op Glas groter is als Ventilatie 

nog niet is uigevoerd. 
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Muurisolatie (P7) 

 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0.549 0.302 0.292 0.397 
 

   Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta 

 (Constant) 0.060 0.060  1.000 0.318 

       

       

Vloertype Houten 0.135 0.068 0.092 1.972 0.049 

 Betonnen 0.101 0.047 0.103 2.150 0.032 

Woningtype Appartement -0.183 0.085 -0.091 -2.158 0.031 

 Hoekwoning 0.108 0.041 0.110 2.628 0.009 

Niet uitgevoerd Zonnepanelen -0.125 0.047 -0.110 -2.658 0.008 

  Muurisolatie 0.504 0.039 0.535 12.902 0.000 
 

Muurisolatie heeft een grotere kans bij hoekwoning en kleinere kans bij appartement. Verder is de kans 

kleiner als Zonnepanelen nog niet is uitgevoerd. Dat laatste kan duiden op een concurrentie of een volgorde 

effect. Als het een concurrentie-effect is dan verwachten we eveneens een negatief effect voor de 

omgekeerde relatie – die zagen we echter niet en daarom zou het duiden op een volgorde effect (waarbij 

zonnepanelen prioriteit heeft). 

 

 

Vloerisolatie (P9) 

 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0.502 0.252 0.240 0.393 
 

0.502 0.252 0.240 0.393 
 

 

   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig.     B Std. Error Beta 
 (Constant) -0.006 0.053  -0.108 0.914 

Bouwjaar Na 1991 -0.147 0.056 -0.131 -2.650 0.008 

Vloertype Houten 0.165 0.068 0.118 2.424 0.016 

 Betonnen 0.101 0.046 0.107 2.186 0.029 

Niet uitgevoerd Dakisolatie -0.111 0.043 -0.124 -2.604 0.010 

 Vloerisolatie 0.393 0.043 0.432 9.057 0.000 

 Muurisolatie 0.117 0.046 0.130 2.561 0.011 

 Ventilatiesystemen 0.290 0.118 0.106 2.455 0.014 



Pagina 50 van 56 
 

Woningeigenaren in de energietransitie: inzicht, voorspellingen en strategieën.  
Handboek voor beleidsmakers, energieloketten en andere aanjagers. 

Dit project wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de MMIP 3&4 regeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. 

 

                                   

 

De kans op Vloerisolatie is groter als al muurisolatie en ventilatiesystemen niet zijn uitgevoerd en kleiner als 

dakisolatie niet is uitgevoerd. De kans is kleiner als nieuwere woning en groter als houten of betonnen vloer. 

 

 

Warmtepompen (P10) 

 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0.381 0.145 0.135 0.337 
 

   Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta 
 (Constant) 0.204 0.068  3.007 0.003 

Ketel ouder dan 15 jr 0.180 0.046 0.179 3.925 0.000 

Niet uitgevoerd Zonnepanelen -0.110 0.040 -0.127 -2.764 0.006 
 Vloerisolatie -0.097 0.036 -0.132 -2.692 0.007 
 Muurisolatie -0.146 0.035 -0.202 -4.229 0.000 
 Warmtepompen 0.152 0.062 0.116 2.451 0.015 

 

De kans op Warmtepomp is kleiner als zonnepanelen, vloer- en muurisolatie nog niet is uitgevoerd en als de 

ketel aan vervanging toe is. Hier zien we dus duidelijk de samenhangen met vloerisolatie en vervanging van 

ketel. 

 

3b. Selectie van woningen van voor 1991 

 

Selectie: woningen van voor 1991 met of zonder Quick Scan (N = 888) 

 

Offertes waarin N P1 - Alg P5 - Glas P7 - Muur P9 - Vloer P10 - Wpo P11 - Zpan 

P1 - Alg 321 1 0.305 0.355 0.287 0.053 0.436 
P5 - Glas 184 0.533 1 0.429 0.299 0.043 0.321 
P7 - Muur 264 0.432 0.299 1 0.398 0.038 0.341 
P9 - Vloer 245 0.376 0.224 0.429 1 0.041 0.302 
P10 - Wpo 79 0.215 0.101 0.127 0.127 1 0.582 
P11 - Zpan 465 0.301 0.127 0.194 0.159 0.099 1 
Alle 888 0.361 0.207 0.297 0.276 0.089 0.524 

 

Omgerekend naar lift ratios (kans bij Alle op 1 gezet) 

 P1 - Alg P5 - Glas P7 - Muur P9 - Vloer P10 - Wpo P11 - Zpan 

P1 - Alg  1.47 1.19 1.04 0.60 0.83 
P5 - Glas   1.44 1.08 0.49 0.61 
P7 - Muur    1.44 0.43 0.65 
P9 - Vloer     0.46 0.58 
P10 - Wpo      1. 11 
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P11 - Zpan       

 

Zelfde beeld als eerder waarbij alle cases waren geselecteerd. 

 

Selectie: Quick scan gedaan en woningen van voor 1991 (N = 342) 
 
 
 

Nog niet uitgevoerd  N P1 P5 P7 P9 P10 P11 
Zonnepanelen 272 0.32 0.24 0.38 0.33 0.10 0.61 
Dakisolatie 193 0.35 0.28 0.47 0.36 0.09 0.50 
Vloerisolatie 209 0.30 0.26 0.44 0.50 0.07 0.45 
Muurisolatie 218 0.34 0.29 0.56 0.41 0.06 0.48 
Deuren 266 0.30 0.31 0.38 0.34 0.11 0.47 
Glas-en-kozijnen 175 0.32 0.45 0.41 0.33 0.08 0.43 
Ventilatiesystemen 12 0.33 0.58 0.17 0.42 0.00 0.25 
Warmtepompen 311 0.31 0.24 0.39 0.35 0.13 0.50 
Alle 342 0.31 0.26 0.38 0.34 0.12 0.50 

 
 

Omgerekend naar lift ratios (kans bij Alle op 1 gezet) 

Nog niet uitgevoerd  P1 - Alg P5 - Glas P7 - Muur P9 - Vloer P10 - Wpo P11 - Zpan 
Zonnepanelen 1.02 0.90 0.99 0.98 0.85 1.22 
Dakisolatie 1.12 1.08 1.23 1.07 0.80 1.00 
Vloerisolatie 0.96 0.99 1.17 1.47 0.57 0.91 
Muurisolatie 1.11 1.11 1.47 1.20 0.51 0.96 
Deuren 0.98 1.18 1.01 1.00 0.93 0.95 
Glas-en-kozijnen 1.03 1.73 1.07 0.98 0.68 0.86 
Ventilatiesystemen       
Warmtepompen 1.00 0.94 1.02 1.04 1.07 1.01 

 

De volgorde relaties zijn nu minder duidelijk aanwezig. Enige patroon dat zichtbaar blijft is dat Warmtepomp 

aan eind van keten zit. 

 

Geschatte regressie-coëfficiënten (in regressie model voor voorspellen van de maatregel) 

Nog niet uitgevoerd  P1 - Alg P5 - Glas P7 - Muur P9 - Vloer P10 - Wpo P11 - Zpan 
Zonnepanelen 0 -0.143 0 0 0 0.562 
Dakisolatie 0 0 0 0 0 0 
Vloerisolatie 0 0 0 0.432 -0.131 -0.141 
Muurisolatie 0 0 0.500 0 -0.121 0 
Deuren 0 0 0 0 0 0 
Glas-en-kozijnen 0 0.388 0 0 0 -0.131 
Ventilatiesystemen 0 0.259 0 0.317 0 -0.369 
Warmtepompen 0 0 0 0 0.192 0 

 

Tussen zonnepanelen en glas zijn wederzijds negatieve relaties – concurrentie 
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Muurisolatie nog niet uitgevoerd heeft een negatieve relatie met warmtepomp, terwijl omgekeerd niet geldt. 

Dit duidt op een volgorde voorkeur, namelijk eerst muurisolatie voordat aan warmtepomp wordt gedacht. 

De positieve relaties tussen ventilatie nog niet uitgevoerd en Glas en Vloer duidt op een volgorde relatie, 

waarbij pas aan Ventilatie wordt gedacht als Glas en Vloer al zijn uitgevoerd. 

 

 
Selectie: Quick scan gedaan en woningen van voor 1991 (N = 342) 
 

  Gemiddelde t-waarde Sig. (2-tailed) 

Variabele niet getekend getekend   

Aantal product categorieën 2.129 2.154 -0.123 0.902 
Aantal producten 3.050 2.897 0.368 0.713 
Verkoopbedrag (incl. BTW) 7723 6186 1.539 0.125 
Besparing verwarmingskosten 0.209 0.153 1.716 0.087 
Opwekking 1568 1535 0.087 0.931 
CO2-besparing 1839 1602 0.907 0.365 
Aantal niet uitgevoerd 4.822 5.000 -0.659 0.511 

 

 

Correlatie analyse 

   Pearson correlatie p-waarde 

Qsom Verkoop bedrag (incl. BTW) 0.116 0.032 
 Aantal producten 0.258 0.000 
 Aantal product categorieën 0.282 0.000 
  Offerte getekend 0.036 0.511 

Qsom = aantal producten nog niet uitgevoerd 

 

Er is een positieve correlatie tussen het aantal producten dat nog niet is uitgevoerd in de woning en het 

aantal producten aangevraagd in de offerte en het bedrag van de offerte. Er is geen significante correlatie 

tussen het aantal producten nog niet uitgevoerd en de kans op tekenen van de offerte. Dus bij woningen 

waar nog veel niet is uitgevoerd is de tendens dat meer producten worden aangevraagd. De kans op tekenen 

neemt echter niet toe. 
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Deel 3. Terugkeergedrag (leads geaggregeerd over zelfde persoon) 
 

Selectie – alle leads van pijplijn Klantenservice of Particulieren met status Gesloten 

 

Aantal keer als lead binnengekomen 

Aantal keer Frequentie % 

1 11670 92.8 

2 777 6.2 

3 109 0.9 

4 21 0.2 

5 1 0.0 

6 1 0.0 

13 1 0.0 

Totaal 12580 100.0 

 

7.2% (100 – 92.8) van het aantal personen dat voorkomt in het leads bestand heeft meerdere leads in het 

lead bestand. 

 

Aantal keer gewonnen  

Aantal keer Frequentie % 

0 11931 94.8 

1 625 5.0 

2 23 0.2 

3 1 0.0 

Total 12580 100.0 

 

Het aantal personen dat 1 keer iets heeft laten voeren is 625 (5.0%), 2 keer is 23 (0.2%) en meer dan 2 keer 

slechts 1 persoon. 

Van degenen die meerdere keren binnenkomen (910 = 12580 - 11670) – bereikte klantreisstadium de eerste 

keer uitgezet tegen bereikte klantreisstadium de laatste keer 

Stadium 1ste keer Stadium laatste keer (%) 
 Totaal Oriënteren Advies Advies+ Offerte Uitvoeren 
Oriënteren 472 3 13 49 29 7 

Advies 71 4 15 51 25 4 

Advies+ 162 9 5 60 19 7 

Offerte 151 8 3 40 32 17 

Uitvoeren 54 6 0 28 33 33 

Totaal 910 46 84 439 249 92 

 

Hieruit is te zien (de laatste kolom) dat er een stijgende tendens is – de kans dat het volgende keer tot 

uitvoeren komt neemt toe met het bereikte klantreisstadium de eerste keer. Dit betekent ook dat als het de 

eerste keer tot uitvoering kwam de kans groter is dat het de volgende keer (laatste keer) ook tot uitvoering 

zal komen.  
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BIJLAGE 2 – Praktijktoets inkoopactie 
Beschrijvende statistieken (N = 1287) 

 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
P-vloerisolatie 0 1 0.400 0.49 
P-bodemisolatie 0 1 0.071 0.26 
P-spouwisolatie 0 1 0.294 0.46 
P-zonnepanelen 0 1 0.605 0.49 
P-warmtepomp 0 1 0.212 0.41 
Aantal productcategorieën 0 4 1.584 0.75 

 

 

 
 

Vergelijking inkoopactie met oorspronkelijke orderbestand 

Aantal productcat. Orderbestand Inkoopactie 
 Frequentie % Frequentie % 
0   28 2 
1 484 47 648 50 
2 329 32 455 35 
3 124 12 144 11 
4 49 5 12 1 
5 28 3   

6 11 1   

7 3 0   

Totaal 1028  1287  

 

Wat opvalt  is dat de verdeling van aantal productcategorieën sterk overeenkomt – dus het feit dat het om 

een actie gaat (ipv spontaan) heeft geen invoed op het aantal producten dat men aanvraagt in offerte. 
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  Frequentie Procent 
Bouwjaar, isolatie na 2000, goed 218 17 
 voor 2000, goed 407 32 
 voor 2000, slecht 662 51 
Grondvloer, kruipruimte houten, met 218 17 
 betonnen, met 864 67 
 zonder 205 16 

 

 

Welke combinaties van producten komen voor in aangevraagde offertes? 

Hypotheses op basis van eerdere analyses 

1. de kans dat Vloerisolatie voorkomt neemt met ongeveer 50% toe als Muurisolatie voorkomt 
2. voor alle producten neemt de kans met ongeveer 50% af als Zonnepanelen voorkomt 
3. voor alle producten neemt de kans met ongeveer 50% af als Warmtepomp voorkomt 

Met andere woorden:  

1. Vloerisolatie komt relatief vaak samen voor met Muurisolatie 
2. Zonnepanelen wordt meestal niet gecombineerd met andere producten 
3. Warmtepomp wordt meestal niet gecombineerd met andere producten 

 

Toetsing van de hypotheses 

 
 N Vloerisolatie Bodemisolatie Spouwisolatie Zonnepanelen Warmtepomp 
Vloerisolatie 515 1 0 0.447 0.483 0.111 
Bodemisolatie 92 0 1 0.315 0.489 0.065 
Spouwisolatie 379 0.607 0.077 1 0.504 0.098 
Zonnepanelen 779 0.320 0.058 0.245 1 0.148 
Warmtepomp 273 0.209 0.022 0.136 0.421 1 
Alle 1287 0.400 0.071 0.294 0.605 0.212 

 

 

Omgerekend naar lift ratios 
 Vloerisolatie Bodemisolatie Spouwisolatie Zonnepanelen Warmtepomp 
Vloerisolatie  0 1.52 0.80 0.52 
Bodemisolatie   1.07 0.81 0.31 
Spouwisolatie    0.83 0.46 
Zonnepanelen     0.70 
Warmtepomp      

 

1. We zien dat spouwisolatie met ongeveer 50% toeneemt als Vloerisolatie wordt aangevraagd; dit 
ondersteunt H1 

2. We zien dat de kansen voor alle andere producten afneemt als Zonnepanelen voorkomt. De afname is 
echter ongeveer 20% en dus kleiner dan 50%. Deze uitkomst ondersteunt H2 wat betreft richting maar 
niet helemaal wat betreft grootte orde. 
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3. We zien dat de kansen voor alle andere producten afneemt als Warmtepomp voorkomt met 50% of 
meer. Dit ondersteunt H3. 

 

 

 

 

Om welke woningen gaat het bij welke producten? 

Hypotheses op basis van eerdere analyses 

1. Vloerisolatie – 80% lagere kans bij nieuwere woningen en 50% hogere kans bij houten vloer 
2. Muurisolatie – 50% lagere kans bij oudere woningen en 50% hogere kans als houten vloer 
3. Zonnepanelen – 30% hogere kans bij nieuwere woningen 
4. Warmtepomp – 170% hogere kans bij nieuwere woningen 

 

 
  N Vloeriso Bodemiso Spouwiso Zpanelen Wpomp 
Bouwjaar,  na 2000, goed 218 0.133 0.018 0.115 0.661 0.560 
isolatie voor 2000, goed 407 0.256 0.032 0.123 0.639 0.371 
 voor 2000, slecht 662 0.577 0.113 0.459 0.566 0 
Grondvloer,  houten, met 218 0.573 0 0.422 0.592 0.119 
kruipruimte betonnen, met 864 0.451 0 0.266 0.609 0.244 
 zonder 205 0.000 0.449 0.278 0.605 0.176 
  1287 0.400 0.071 0.294 0.605 0.212 

 

Omgerekend naar lift ratios 
  Vloeriso Bodemiso Spouwiso Zpanelen Wpomp 
Bouwjaar,  na 2000, goed 0.33 0.26 0.39 1.09 2.64 
isolatie voor 2000, goed 0.64 0.45 0.42 1.06 1.75 
 voor 2000, slecht 1.44 1.58 1.56 0.94 0 
Grondvloer,  houten, met 1.43 0 1.43 0.98 0.56 
kruipruimte betonnen, met 1.13 0 0.90 1.01 1.15 
 zonder 0 6.28 0.94 1.00 0.83 

 

1. We zien dat vloerisolatie ong. 70% lagere kans heeft bij nieuwere woningen en een ongeveer 40% 
hogere kans bij houten vloer. Dit komt qua richting en orde van grootte overeen met het gestelde in H1. 
Dus deze uitkomst ondersteunt H1. 

2. We zien dat muurisolatie een ongeveer 60% lagere kans heeft bij de nieuwere woningen en dit de kans 
ongeveer 40% hoger is als woning een houten vloer heeft. Deze cijfers zijn van de zelfde orde grootte als 
het gestelde in H2 (-50% en +50% respectievelijk). 

3. We zien dat de kans op zonnepanelen nagenoeg onafhankelijk is van de leeftijd van de woning. Dit is niet 
in overeenstemming met de 30% hogere kans volgens H3. De tendens dat zonnepanelen relatief weinig 
afhankelijk is van woningkenmerken klopt wel. 

4. We zien dat de kans op warmtepomp 164% hoger is bij nieuwere woning, dit komt vrij nauwkeurig 
overeen met de verwachting volgens H4 (+170%). 
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