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- Executive summary - 
 

DRAAIEN AAN KNOPPEN 
 

Onderzoek naar het creëren van business opportunities bij het MKB in het kader van het 
terugdringen van het energieverbruik van woningen van eigenaar-bewoners 

 
 
Introductie 
Het Center for Sustainability (CfS) van Nyenrode heeft het initiatief genomen voor onderzoek 
gericht op de rol van het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij het implementeren van 
energiebesparende maatregelen in woningbouw van eigenaar-bewoners. Omdat dit initiatief 
nauw aansluit op de doelstellingen van het programma Meer met Minder, heeft het ministerie van 
VROM financiering van dit project mogelijk gemaakt.  
 
Aanleiding 
Het klimaatprobleem heeft geleid tot ambitieuze CO2-reductie-ambities van de Europese en 
Nederlandse overheid. Om deze doelstellingen te halen, is ook vergaande energiereductie in de 
bestaande woningbouw noodzakelijk. Het grootste deel van de bestaande woningen is in handen 
van eigenaar-bewoners.  
Eigenaar-bewoners moeten dus ertoe worden aangezet zowel bouwtechnische als 
installatietechnische energiereducerende maatregelen te treffen in hun woningen. MKB-ers 
spelen hierbij een grote rol, aangezien het voornamelijk kleine lokale aannemers- en 
installatiebedrijven zijn die in particuliere woningen technische maatregelen treffen. 
Hoe krijg je MKB-ers gemotiveerd een actieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van het 
energieverbruik van woningen van eigenaar-bewoners? ‘De preekstoel voorbij’, een recente 
uitgave (2008) van Nyenrode over de relatie MKB-duurzaamheid, toont aan dat de bijdrage van 
het MKB aan het behalen van (ambitieuze) overheidsdoelstellingen groter wordt, naarmate er 
meer business opportunities voor het MKB aanwezig zijn en ze ook als zodanig worden 
waargenomen. Om zo veel mogelijk reductie in energiegebruik in de bestaande woningbouw in 
bezit van particulieren te kunnen realiseren, is het dus belangrijk dat het reduceren van het 
energiegebruik in deze woningen business opportunities biedt aan (zo veel mogelijk) MKB-
bedrijven die met deze consumenten in aanraking komen en dat die marktkansen ook ten volle 
door hen worden herkend. 
De bijdrage door het MKB aan dit proces kan dus worden vergroot door het creëren (en 
stimuleren van het ontstaan) van business opportunities en door die business opportunities zo 
veel mogelijk inzichtelijk te maken.  
 
Doel, vraagstelling en aanpak onderzoek 
Dit onderzoek wil aanknopingspunten bieden voor alle stakeholders die verdergaande 
energiereductie in de bestaande woningbouw nastreven en/of daarbij belang hebben. Om de rol 
van het MKB te vergroten, is een zoektocht gestart naar de 'knoppen' waaraan – afhankelijk van 
de externe omstandigheden – kan worden ‘gedraaid’, met als beoogd resultaat het MKB te 
prikkelen om actiever aan dit proces bij te dragen. 
 
De onderzoeksvraag luidt:  
Gesteld dat de CO2-reductie-ambities business opportunities bieden voor het MKB,  
a. zijn die business opportunities voor het MKB voldoende inzichtelijk; en zo niet, hoe kan die 
inzichtelijkheid worden verbeterd? 
b. kunnen die business opportunities nog worden uitgebreid en vergroot; en zo ja, hoe? 
 
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn gesprekken gevoerd met stakeholders (naast 
branchevertegenwoordigers, deskundigen uit het veld en betrokkenen bij het programma 'Meer 
met Minder' ook met installateurs, aannemers en andere MKB-ers die de markt van eigenaar-
bewoners bedienen), zijn diverse workshops georganiseerd, heeft veldwerk plaatsgevonden op 
vakbeurzen en is deskresearch uitgevoerd.   
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Hoofdstuk 1: Wetenschappelijk kader: innovatie-diffusie-theorie 
Aan dit onderzoek ligt het uitgangspunt ten grondslag dat vergaande energiebesparing in de 
woningen van eigenaar-bewoners alleen gerealiseerd kan worden, wanneer er meer 
energiebesparende maatregelen worden getroffen dan tot nu toe gebruikelijk is en bouw- en 
installatietechnische ingrepen meer in samenhang met elkaar worden uitgevoerd. 
Dit betekent dat MKB-ers vaker en andere technische maatregelen moeten treffen dan ze tot nu 
toe gewend zijn en vaker integrale kennis moeten gaan aanbieden (bouwtechnische kennis in 
relatie tot installatietechnische kennis en vice versa, in plaats van bouwtechnische óf 
installatietechnische kennis) en andere technische producten moeten gebruiken dan ze tot nu toe 
gewend zijn. De definitie van een innovatie luidt, volgens de Amerikaanse wetenschapper 
Rogers, ‘iets wat als nieuw wordt beschouwd door de partijen die er mee in aanraking komen’. 
Binnen het MKB zal procesinnovatie moeten plaatsvinden om productinnovaties (voor de branche 
nieuwe producten) geïntroduceerd te krijgen. 
Rogers deed decennialang onderzoek naar de wijze waarop een innovatie verandert in iets wat 
algemeen gangbaar is en ontwikkelde in dat kader zijn innovatie-diffusie-theorie. Hij ziet 
innovatiediffusie als een heel specifieke vorm van communicatie (overdracht) en verdiept zich in 
zijn theorie zowel in de factoren die de kans op diffusie vergroten (kansen creëren) als in de wijze 
waarop (zowel bewuste als onbewuste) communicatie een rol speelt bij dit proces (het inzichtelijk 
maken van kansen). 
In dit hoofdstuk wordt bekeken welke elementen uit zijn benadering relevant kunnen zijn voor het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag.  
 
 
 
Hoofdstuk 2: Doelgroepdiversificatie binnen het MKB 
Een van de belangrijkste bevindingen van Rogers is dat de partijen die met iets nieuws aan de 
slag gaan, onderscheiden kunnen worden in verschillende categorieën. Deze variëren van 
mensen die als eerste met iets nieuws aan de slag gaan, tot mensen die pas tot iets nieuws 
overgaan als vrijwel iedereen vóór hen dat al heeft gedaan. 
In afnemende mate van innovatieontvankelijkheid onderscheidt hij innovators, early adopters, 
early majority, late majority en laggards. Hij bepleit een aparte benadering voor elk van deze 
categorieën, wanneer gestreefd wordt naar het op grote schaal toepassen (of toegepast krijgen) 
van een innovatie. 
In dit hoofdstuk wordt bekeken in welke categorieën de MKB-ers zich bevinden die een rol spelen 
bij het realiseren van de reductie van energiegebruik in woningen van eigenaar-bewoners. Dit 
gebeurt aan de hand van de type-indeling van het MKB door Bos-Brouwers. In deze type-indeling 
wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten MKB-bedrijven op basis van hun 
ontvankelijkheid voor duurzaam innoveren.  
Het onderscheid in innovatiecategorieën binnen MKB-bedrijven die een rol spelen bij het 
realiseren van energiereductie in woningen van eigenaar-bewoners, leidt tot de indruk dat de 
middencategorie van early majority maar in zeer beperkte mate aanwezig is. De betrokken MKB-
ers lijken ofwel tot de groep van innovators en early adopters te behoren, ofwel tot de groep van 
late majority en laggards. Deze laatste groep van laggards en late majority is overigens veruit het 
grootste. 
Deze bevinding leidt tot de voorzichtige veronderstelling dat het innovatie-diffusieproces zoals 
Rogers het beschrijft, waarin de partijen elkaars voorbeeld volgen, stagneert doordat een 
relevante tussenschakel zeer zwak is. Op basis hiervan stellen we dat er dus niet op vertrouwd 
kan worden dat initiatieven en werkwijzen van innovatief ingestelde MKB-ers in de loop der tijd 
‘als vanzelf’ worden overgenomen door een grote groep MKB-ers. De kans dat zij 'vanzelf' ‘het 
goede voorbeeld volgen’ is niet zo groot.
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Hoofdstuk 3: ‘Draaien aan knopen’  
Geconcludeerd is op basis van het voorgaande dat de onderzoeksvraag voor de twee 
verschillende hoofddoelgroepen binnen het MKB op totaal verschillende wijze beantwoord zal 
moeten worden. 
Innovatoren/early adopters hebben een langetermijnvisie en hebben al de verwachting dat zich 
business opportunities gaan voordoen en spelen daar ook al op in. Zij hoeven niet meer overtuigd 
te worden van een marktvraag. 
Het behoudende deel van de doelgroep (late majority/laggards) is meer kortetermijngeoriënteerd 
en houdt zich als gevolg van een zeer beperkte vraag vanuit hun klanten nog nauwelijks met het 
onderwerp energiebesparing bezig. Deze bedrijven zien dus ook geen business opportunities. 
Deze categorie MKB-bedrijven lijkt zich vooral te laten sturen door regelgeving en een directe 
vraag van de klant. Die vraag lijkt er nu onvoldoende te zijn. Bij de late majority/laggards speelt 
ook mee dat de bouw- en installatiebranches medio 2008 eerder te veel dan te weinig werk 
hebben. In combinatie met een kortetermijnvisie is er dan nu ook geen behoefte aan het 
ontwikkelen van een nieuwe markt. 
 
Onderzocht is voor welke prikkels van welke partijen deze (op zich uit zeer diverse typen 
bedrijven bestaande) laggards en late majority onder de MKB-ers gevoelig zijn en hoe deze 
prikkels kunnen worden versterkt. Als gevolg van de relatief beperkte onderzoekstijd in 
combinatie met de snelle ontwikkelingen die zich voordoen (zoals stijging energieprijzen, 
toename maatschappelijke belangstelling voor energie) en de toekomstgerichtheid van de 
opgave kan deze vraag slechts met hypotheses worden beantwoord. 
Natuurlijk blijft het stimuleren van partijen die zich momenteel 'in de voorhoede' van dit proces 
manifesteren (de innovatoren/early adopters onder deze MKB-ers) ook belangrijk. Zij tonen aan 
wat mogelijk is en zorgen ervoor dat de lat steeds hoger wordt gelegd. Deze categorie heeft 
behoefte aan ondersteuning bij het realiseren van hun ambitieuze doelen. Ook voor deze 
categorie zijn hypotheses geformuleerd, evenals voor het verminderen van de 'zwakte' van de 
middenschakel early majority in dit proces.  
 
Uit het onderzoek zijn sterke aanwijzingen naar voren gekomen dat de MKB-bedrijven binnen de 
categorie late majority/laggards met name verleid kunnen worden om over te gaan tot ‘iets 
nieuws’, wanneer hun klanten daar op grote schaal om vragen en ze niet het alternatief hebben 
om op de oude vertrouwde wijze hun werk te verrichten. Met andere woorden: zolang ze nog 
voldoende ‘traditioneel’ werk hebben, zullen ze niet snel geneigd zijn tot verandering over te 
gaan. Medio 2008 is er voor de meeste MKB-bedrijven voldoende werk en is de kans dus niet 
heel groot dat 'de massa' van het MKB spontaan in beweging komt. 
De omstandigheden die bepalen of er wel of niet voldoende vraag naar traditioneel werk is, 
kunnen echter snel veranderen en zijn voor een groot deel moeilijk te beïnvloeden. Daarom is het 
van belang veel aandacht te besteden aan de klanten van deze categorieën en te trachten bij hen 
een grote vraag naar energiebesparende producten te doen ontstaan. Dit ook opdat – wanneer 
de hoeveelheid 'traditioneel' werk wegvalt – de overstap naar een meer op energiebesparing 
gerichte aanpak logisch is voor de MKB-er. 
 
Om een vraag te creëren is het van belang de juiste prikkels, op de juiste wijze, op het juiste 
moment door de juiste personen aan de juiste personen/partijen toe te dienen. Maar: wat zijn die 
juiste personen? Wat zijn de klanten van de bedrijven die wij zien als late majority/laggards en 
welke klanten kunnen vooral een rol spelen bij het vergroten van de vraag? 
Om een antwoord op deze vragen te krijgen is de doelgroepanalyse van consumenten in 
Nederland gebruikt van Hoijtink. Uit deze analyse komt naar voren dat onder de groep van 
consumenten twee subgroepen het meest interessant te zijn om aandacht aan te besteden bij het 
creëren van een vraag: de ‘cultural creatives en de ‘gewone mensen’. De 'cultural creatives' 
vormen een groeiende categorie mensen die bereid is meer te betalen voor duurzaamheid omdat 
ze duurzaamheid als kwaliteit beschouwen. Voorwaarde hierbij is echter wel dat niet op andere 
kwaliteiten mag worden ingeleverd. De ‘gewone mensen' vormen de grootste categorie, 
bestaande uit mensen die best bereid zijn om milieuvriendelijke producten te kopen als ze maar 
niets extra’s kosten en de kwaliteit vergelijkbaar is met (goedkope) andere producten. Deze 
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categorie is meer dan de andere categorieën uit de indeling van Hoytink gevoelig voor financieel 
voordeel. Eveneens middels hypotheses zijn de specifieke kenmerken van deze categorieën 
uitgewerkt. 
 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusie dat er vijf hoofdthema’s zijn te onderscheiden 
binnen de manieren waarop business opportunities voor het MKB inzichtelijk gemaakt kunnen 
worden en kunnen worden vergroot. De beïnvloedingsmogelijkheden binnen deze thema’s zijn 
symbolisch weergegeven als knoppen waaraan gedraaid kan worden, afhankelijk van de 
omstandigheden die door externe factoren worden bepaald. Ieder thema kent dus een paar 
'knoppen'. 
Alle knoppen samen vormen een zogeheten ‘mengpaneel’. Dit instrument geeft aan welke 
beïnvloedingsmogelijkheden er zijn bij het energiezuiniger maken van woningen van eigenaar-
bewoners. Maar welke beïnvloedingsmogelijkheden het meest effectief zijn – door welke partijen 
en onder welke voorwaarden – en voor welke 'knoppen' zal worden gekozen, hangt sterk af van 
specifieke externe factoren die sterk momentafhankelijk zijn. 
Vanuit deze constatering is ervoor gekozen op korte termijn met zo veel mogelijk betrokkenen 
(beleidsmakers en praktijkmensen) samen vast te stellen aan welke knoppen – en in welke mate 
– op dit moment het best ‘gedraaid’ kan worden. Het mengpaneel kan zo aanknopingspunten 
bieden voor concrete acties.  
 
Hoofdstuk 4: Internationale ervaringen 
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre het buitenland ons inspiratie kan bieden. Net 
als in Nederland geldt ook voor de overige EU-landen de verplichting om bij transacties van 
bestaande gebouwen een energielabel aan de toekomstige koper of huurder te overhandigen. De 
verschillende landen ontwikkelen hiervoor een eigen aanpak. Voor het onderzoek zijn de 
volgende EU-landen geselecteerd: Duitsland, België, Spanje en Engeland. Middels deskresearch 
hebben we onderzocht hoe in deze landen – onder meer naar aanleiding van de invoering van 
het energielabel – zich voor het MKB business opportunities voordoen in het verduurzamen van 
de bestaande particuliere woningbouw. Ondanks het feit dat in deze landen de omstandigheden 
op bepaalde punten anders zijn, levert dit interessante aanknopingspunten op voor het 'draaien 
aan knoppen' in Nederland. Het ‘mengpaneel’ is dan ook op basis van de buitenlandse 
bevindingen enigszins aangepast.  
Net als voor Nederland kan ook voor het buitenland geconcludeerd worden dat veel afhangt van 
factoren die niet te beïnvloeden zijn zoals werkgelegenheid en de energieprijs. In alle 
onderzochte landen gold overigens dat de hoge energieprijzen en de toenemende 
maatschappelijke aandacht voor het klimaat lijken te leiden tot een groeiende belangstelling 
vanuit consumenten voor energiebesparende maatregelen.  
 
Hoofdstuk 5: Voorbeelden scenario’s  
In dit hoofdstuk worden de bevindingen op basis van de literatuurstudie, de Nederlandse situatie 
en de buitenlandse voorbeelden met elkaar in verband gebracht middels het schetsen van 
voorbeeldscenario’s. Welke acties, gericht op het bevorderen en onder de aandacht brengen van 
business opportunities, zijn het meest effectief wanneer de stijgende energieprijs en/of het 
labelingsysteem tot een sterke groei van de vraag naar energiebesparende maatregelen in de 
woningen van eigenaar-bewoners leidt?   
Welke acties zijn het meest effectief wanneer de economische recessie zou doorzetten en de 
hoeveelheid werk van MKB-ers terugloopt? Of wanneer de situatie is zoals begin 2008 en de 
vraag naar energiebesparende maatregelen bij eigenaar-bewoners vooral latent aanwezig is en 
MKB-ers hun handen vol hebben aan hun traditionele werk? 
 
Aan de hand van de volgende drie situaties worden scenario’s geschetst die een indicatie geven 
van hoe ‘aan de knoppen gedraaid’ kan worden: 

- situatie begin 2008 (latente vraag en voldoende werk) 
- situatie met teruglopende werkgelegenheid 
- situatie met sterk stijgende energieprijzen 

Het betreft hier natuurlijk slechts een inschatting. De scenario’s geven een verwachting weer. 
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Hoofdstuk 6: Conclusies 
Dit hoofdstuk vat de conclusies van de voorgaande hoofdstukken samen en beantwoordt de 
vragen die in dit onderzoek centraal stonden: 
 
Gesteld dat de CO2-reductie-ambities business opportunities bieden voor het MKB,  
a. zijn die business opportunities voor het MKB voldoende inzichtelijk; en zo niet, hoe kan die 
inzichtelijkheid worden verbeterd? 
b. kunnen die business opportunities nog worden uitgebreid en vergroot; en zo ja, hoe? 
 
Het antwoord op vraag a luidt: 
De business opportunities voor het MKB zijn voldoende inzichtelijk voor innovators/early adopters 
maar niet voor de categorie late majority/laggards. De tussencategorie van early majority is zwak 
ontwikkeld en valt daarom bij het beantwoorden van deze vraag buiten beschouwing. 
De inzichtelijkheid voor de categorie late majority/laggards onder het MKB kan worden verbeterd 
door de vraag door klanten naar energiebesparende maatregelen te stimuleren. Hoe dit het beste 
kan gebeuren, hangt af van de kenmerken van de diverse consumenten-doelgroepen. De 
belangrijkste consumenten-doelgroepen in dit kader zijn 'cultural creatives' en ‘gewone mensen’. 
De wijze waarop onder verschillende omstandigheden de inzichtelijkheid in business 
opportunities voor MKB kan worden verbeterd, is weergegeven in ‘het mengpaneel’.  
 
Het antwoord op vraag b luidt: 
‘Ja’ voor zowel innovatoren/early adopters als late majority/laggards onder het MKB kunnen de 
business opportunities worden uitgebreid en vergroot. Ook kan actie worden ondernomen gericht 
op het activeren van de latent aanwezige categorie van early majority. De wijze waarop business 
opportunities kunnen worden uitgebreid en vergroot, is voor al deze doelgroepen anders (en 
varieert ook afhankelijk van de specifieke aard en kenmerken van de betrokken bedrijven). Ook 
hangt dit sterk af van de omstandigheden waarop geen invloed is uit te oefenen (zoals 
energieprijs en werkgelegenheid). De wijze waarop onder verschillende omstandigheden 
business opportunities voor het MKB kunnen worden uitgebreid en vergroot, is inzichtelijk 
gemaakt in ‘het mengpaneel’.  
 
Het hoofdstuk eindigt met de algemene constatering dat CO2-reductie-ambities (meer) business 
opportunities voor het MKB kunnen bieden, maar dat de wijze waarop in hoge mate bepaald 
wordt door externe factoren waarop weinig invloed is uit te oefenen. Wel kunnen – op basis van 
inzicht in de wijze waarop betrokken partijen functioneren en op basis waarvan zij hun keuzes 
bepalen – acties worden voorbereid die, inspelend op de externe factoren, de kans op het 
ontstaan, zichtbaar krijgen en uitbreiden van business opportunities vergroten. 
 
 
Hoofdstuk 7: Betekenis voor Meer met Minder 
'Draaien aan knoppen' betekent een pleidooi om 'Meer met Minder' zo in te richten dat rekening 
wordt gehouden met en kan worden gereageerd op veranderende scenario's, vanuit een zo 
breed mogelijke blik, met zo veel mogelijk 'maatwerk' in de combinatie van het inzetten van 
partijen, instrumenten en strategieën. De onderzoekers nemen hier de positie in van de 
'functioneel strateeg' (cf. Peters en Wetzels; deze accepteert 'onzekerheid' of 'tweeslachtigheid' 
als gegevenheid en stelt zijn strategie bij op basis van een veranderende werkelijkheid; zie o.a. 
'Inleiding').  
In hoofdstuk 7 worden hiertoe enkele aanzetten gedaan.  
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Bijlagen 
In de bijlagen is de volgende informatie opgenomen: 

1. Cijfers en relevante achtergrondgegevens uit onderzoek van derden  
2. Nadere uitwerking typen-indeling Bos-Brouwers (i.r.t. MKB-ers in bouw – en 

installatiebranche)  
3. Signalen van de werkvloer (informatie uit interviews e.d.) 
4. Literatuuroverzicht 
5. Overzicht geïnterviewden 
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Overzicht hypotheses 
 
In dit onderzoek is gezocht naar aanknopingspunten voor het prikkelen van het MKB bij het zien, 
herkennen en gebruik maken van business opportunities bij energiebesparing in woningen van 
eigenaar-bewoners. Aan de hand van het wetenschappelijk kader en de onderzoeksgegevens is 
daarbij een aantal 'tentatieve uitspraken' (veronderstellingen) geformuleerd. Deze uitspraken 
worden als hypotheses gebracht. Verder onderzoek is nodig om deze veronderstellingen nader te 
toetsen. Ter indicatie staan deze hypotheses hieronder weergegeven. De uitwerking ervan is te 
vinden in de hoofdstukken 3 en 4 (zie ook de beschrijving van deze hoofdstukken in de 
managementsamenvatting). 
 
 
Hypotheses met betrekking tot stimuleren vraag naar energiebesparende 
maatregelen: 
 
Voor alle groepen consumenten: 

- Consumenten investeren niet in energiebesparende maatregelen, omdat zij niet op de 
berekende energiebesparing/terugverdientijd vertrouwen.  

- Consumenten hechten veel belang aan de ervaringen van andere consumenten. 
- Een groepsgewijze benadering kan effectief zijn omdat mensen geneigd zijn zich bij een 

groep aan te sluiten. 
- Een groot deel van de Nederlandse woonconsumenten verhuist een aantal keren 

gedurende hun 'wooncarrière'. Dit betekent dat investeringen die zich op lange termijn 
terugverdienen voor veel consumenten niet aantrekkelijk zijn. Voor investeringen die zich 
niet op korte termijn terugverdienen, worden andere argumenten, zoals met betrekking 
tot comfort en gezondheid daarom relatief belangrijker.  

- Bij het stimuleren van het nemen van energiebesparende maatregelen is het belangrijk 
ook aandacht te besteden aan gedrag van de consument dat besparingen mogelijk teniet 
doet. 

- Veel consumenten waarderen het om ‘ontzorgd’ te worden. 
 
Focus op 'cultural creatives' 

- Cultural creatives staan open voor innovaties die een hoge integrale kwaliteit bieden.  
- Cultural creatives zijn flexibel en staan open voor het nemen van risico’s en voor 

onzekerheden .  
- Cultural creatives staan open voor complexere innovaties. 
- De wens en de beslissing tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen houdt niet per 

se direct verband met een specifiek moment. Beslissingen worden weloverwogen 
genomen. 

- Cultural creatives zijn ontvankelijk voor het treffen van energiebesparende maatregelen 
tijdens ‘verandermomenten’. 

- Verhalen van innovatief ingestelde eigenaar-bewoners in media die cultural creatives 
waarderen, kunnen een belangrijke rol spelen bij de overdracht van awareness-
knowledge. 

- Cultural creatives hebben de neiging actief op zoek te gaan naar informatie (bij een bij 
voorkeur onafhankelijke bron).  

 
Focus op 'gewone mensen' 

- 'Gewone mensen' zijn gevoelig voor direct voordeel, waaronder financiële prikkels. 
- ‘Gewone mensen’ zijn vooral ontvankelijk voor het treffen van energiebesparende 

maatregelen wanneer ze concreet geconfronteerd worden met de effecten van het 
ontbreken daarvan. 

- ‘Gewone mensen’ zijn vooral ontvankelijk voor het nemen van laagdrempelige 
maatregelen.  

- ‘Gewone mensen’ stellen zich afwachtend op. 

 9



- 'Gewone mensen' hebben sterke behoefte aan een eenduidige boodschap die gericht is 
op de korte termijn. 

- ‘Gewone mensen’ tonen zich gevoelig voor ervaringen van gelijkgestemden.  
- ‘Gewone mensen’ hechten veel belang aan de informatie die wordt gegeven door de 

‘vakman’ (MKB-er). 
 
 
Hypotheses met betrekking tot stimuleren MKB: 
 
Wegnemen van belemmeringen 

- Wanneer MKB-ers openstaan voor vragen van hun klanten, is er op het moment dat deze 
vragen gesteld worden behoefte aan hapklare en goed toegankelijke informatie.  

- Drempels voor het opdoen van kennis moeten worden verlaagd. 
- Contact met 'gelijkgestemden' ('peers') in het MKB kan een belangrijke rol spelen in het 

verspreiden van informatie over technologieën en over marktkansen.  
- Kennis over financiële regelingen wordt snel opgepikt. 
- Contact met 'gelijkgestemden' ('peers') in het MKB kan een belangrijke rol spelen in het 

verspreiden van informatie over technologieën en over marktkansen.  
- Er is grote behoefte aan integratie van informatie over energiebesparingstechnieken in 

het reguliere onderwijs. 
- Er is behoefte aan de ontwikkeling en promotie van laagdrempelige ‘compatable’ 

technieken.  
- De ontwikkeling van (integrale) standaardpakketten kan de toepassing van 

energiebesparende technieken door MKB-ers vereenvoudigen. 
- De rol van leveranciers en groothandels moet worden vergroot.  

 
Stimuleren van innovators/early adopters onder MKB-ers  

- Innovatoren/early adopters gaan vanzelf aan de slag (want zien al business 
opportunities). 

- Innovatoren/early adopters hebben veel behoefte aan erkenning.  
- Innovatoren/early adopters hebben baat bij afdekken van een aantal risico's (financieel 

en met betrekking tot wettelijk kader), zodat ze nog eerder voortvarend na de slag gaan.  
- Innovatoren/early adopters zoeken soms partners voor nieuwe initiatieven, maar weten 

die niet altijd te vinden. 
- De ervaringen die innovatoren/early adopters opdoen dienen goed gemonitord en 

geëvalueerd te worden. 
 
Stimuleren van early majority onder MKB-ers  

- De categorie van potentiële early majority onder de MKB-ers kan zich eerder ontplooien 
bij klanten die vallen binnen de doelgroep cultural creatives. 

- De categorie van potentiële early majority kan in beeld worden gebracht door 
kennisoverdracht te laten plaatsvinden door early adopters onder de collega’s. 

- De categorie van potentiële early majority kan geactiveerd worden door het wegnemen 
van wettelijke en financiële belemmeringen.  

 
 
Aanvullende hypotheses aan de hand van internationale ervaringen: 
 
Duitsland  

- Duidelijke doelstellingen in combinatie met financiële prikkels zorgen in Duitsland voor 
brede bekendheid en groot vertrouwen in energiezuinige gebouwconcepten. Deze 
combinatie leidt tot een toenemende vraag vanuit de consumenten. 

- Financiële regelingen (subsidies en leningen) speciaal gericht op particuliere 
woningbezitters stimuleren de vraag van consumenten naar energiebesparende 
maatregelen. 
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- Door lokale centra die ondersteuning bieden bij het regelen van subsidies en leningen 
wordt de toegang tot financiële regelingen laagdrempelig en maken meer consumenten 
er gebruik van. 

- Door voor bestaande gebouwen de keuze te bieden voor certificering op basis van de 
berekende energievraag óf het daadwerkelijke verbruik is de berekening van 
terugverdientijden betrouwbaarder. Een groter vertrouwen in de terugverdientijd leidt bij 
consumenten tot een grotere bereidheid in investeringen. 

- Door communicatie en pr in combinatie met een introductiekorting laten meer particuliere 
huizenbezitters een energiecertificaat voor hun woning opstellen. Dit leidt er vervolgens 
toe dat ook meer energiebesparende maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

- Voorbeeldprojecten laten aan het MKB én aan consumenten zien welke mogelijkheden 
er zijn voor energiebesparing bij bestaande woningen. Of de voorbeeldprojecten op 
termijn ook tot verspreiding van de toegepaste maatregelen leiden, is echter nog de 
vraag. 

- Niet alle consumenten hebben behoefte aan ‘ontzorgen’, er is ook een groep die kosten 
een belangrijker argument vindt bij de keuze voor een aannemer. Subjectieve verhalen 
hebben bij deze groep veel invloed op de keuze voor de uit te voeren maatregelen. 

- Een langere verblijfsduur in de eigen woning verhoogt bij particuliere huizenbezitters de 
bereidheid om te investeren in energiebesparende maatregelen. 

- Om in te spelen op de verwachte toenemende vraag naar de ‘Energiepass’ én naar 
advies en uitvoering van energiebesparende maatregelen, bezoeken Duitse MKB-ers 
cursussen, volgen ze opleidingen en vormen ze netwerken. De nieuwe kennis biedt het 
MKB de kans om zich te profileren ten opzichte van de (buitenlandse) concurrentie. 

- Een toenemende vraag van consumenten naar energiebesparende woningen stimuleert 
het MKB tot de ontwikkeling van nieuwe producten. 

- Door lokale evenementen informeert het MKB de consumenten over mogelijkheden voor 
energiebesparende maatregelen. De vrijblijvendheid, gezelligheid en nabijheid maakt het 
contact laagdrempelig voor de consumenten. Het directe contact en de 
informatieoverdracht leiden tot vertrouwen in de deskundigheid van de deelnemende 
bedrijven en op termijn tot opdrachten. 

- Door heel specifieke cursussen voor verschillende soorten MKB-ers aan te bieden, 
krijgen bedrijven de kans om zich te specialiseren en een koploperspositie op het gebied 
van energiebesparing in gebouwen in te nemen. 

- Door competitie en financiële prikkels kunnen bedrijven worden gestimuleerd om de 
kennis die zij in cursussen hebben opgedaan in praktijk te brengen. 

- Het uitgebreide aanbod aan cursussen en opleidingen biedt voor het Duitse MKB-ers 
marktkansen in het buitenland 

 
België (Vlaanderen) 

- Door de focus op enkele maatregelen i.p.v. op de prestatie van het hele gebouw, wordt 
de ambitie voor consumenten makkelijker te begrijpen. 

- Om particulieren te stimuleren tot toepassing van energiebesparende maatregelen, is 
een goede strategie nodig voor communicatie. Verschillende doelgroepen moeten 
specifiek worden benaderd. 

- Consumenten moeten vertrouwen hebben in de boodschap. Veel consumenten 
vertrouwen meer op subjectieve verhalen en op personen, dan op berekeningen. 

- Consumenten zijn eraan gewend om consumptiegoederen als auto’s, televisies en 
wasmachines op krediet te kopen. Op dezelfde manier kunnen ook energiebesparende 
maatregelen worden gefinancierd. 

- Aannemers hebben er belang bij om op de hoogte te zijn van financieringsregelingen 
voor energiebesparende maatregelen, omdat dit voor consumenten een selectiecriterium 
kan zijn bij de keuze voor een aannemer. 
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Spanje 
- Een grote groep consumenten is gevoelig voor het argument dat energiebesparing en 

duurzame energieopwekking leiden tot minder afhankelijkheid van de import van 
brandstoffen. 

 
Groot-Brittannië (Engeland en Wales)  

- Potentiële kopers vinden informatie over het energieverbruik van hun nieuwe woning 
belangrijk. Alleen als zij de mogelijkheid hebben om al in een vroege fase het 
energieverbruik van meerdere woningen, die zij op het oog hebben, te vergelijken, 
kunnen zij deze informatie laten meewegen bij de keuze voor een woning. 

- De Engelse aanpak voorkomt dat potentiële kopers door de vraag naar het 
energiecertificaat buiten de boot vallen. 
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Inleiding 
 
Het Center for Sustainability van Nyenrode heeft het initiatief genomen tot onderzoek gericht op 
de rol van het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij het implementeren van energiebesparende 
maatregelen in woningbouw van eigenaar-bewoners. Omdat dit initiatief nauw aansluit op de 
doelstellingen van het programma Meer met Minder, heeft het ministerie van VROM financiering 
van dit project mogelijk gemaakt.  
 
Aanleiding 
Het klimaatprobleem heeft geleid tot ambitieuze CO2-reductie-ambities van de Europese en 
Nederlandse overheid. Om deze doelstellingen te halen, is ook vergaande energiereductie in de 
bestaande woningbouw noodzakelijk. Het grootste deel hiervan is in handen van eigenaar-
bewoners.  
 

 
Figuur 1: Bijdrage van alle  sectoren aan het landelijk energieverbruik. Uitgewerkt is de sector bouw  (circa eenderde) 
waarvan het eigen woningbezit een groot deel uitmaakt (Bron: Leuker kunnen we het niet maken, wel groener  (CE Delft, 
2006)).  
 
 
Eigenaar-bewoners moeten dus ertoe worden aangezet zowel bouwtechnische als 
installatietechnische energiereducerende maatregelen te treffen in hun woningen. MKB-ers 
spelen hierbij een grote rol, aangezien het voornamelijk kleine lokale aannemers- en 
installatiebedrijven zijn die in particuliere woningen technische maatregelen treffen. 
Hoe krijg je MKB-ers gemotiveerd een actieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van het 
energieverbruik van woningen van eigenaar-bewoners? ‘De preekstoel voorbij’, een recente 
uitgave van Nyenrode over de relatie MKB-duurzaamheid, toont aan dat de bijdrage van het MKB 
aan het behalen van (ambitieuze) overheidsdoelstellingen groter wordt, naarmate er meer 
business-opportunities voor dat MKB aanwezig zijn en ze ook als zodanig worden waargenomen. 
Om zo veel mogelijk reductie in energiegebruik in de bestaande woningbouw in bezit van 
particulieren te kunnen realiseren, is het dus belangrijk dat het reduceren van het energiegebruik 
in deze woningen business opportunities biedt aan (zo veel mogelijk) MKB-bedrijven die met 
deze consumenten in aanraking komen en dat die marktkansen ook ten volle door hen worden 
herkend. 
De bijdrage door het MKB aan dit proces kan dus worden vergroot door het creëren (en 
stimuleren van het ontstaan) van business opportunities en door die business opportunities zo 
veel mogelijk inzichtelijk te maken.  
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Doel en vraagstelling onderzoek 
Met dit onderzoek willen we aanknopingspunten bieden voor alle stakeholders die verdergaande 
energiereductie in de bestaande woningbouw nastreven en/of daarbij belang hebben. Om de rol 
van het MKB te vergroten, zijn we op zoek gegaan naar de 'knoppen' waaraan – afhankelijk van 
de externe omstandigheden – kan worden ‘gedraaid’, met als beoogd resultaat het MKB te 
prikkelen om actiever aan dit proces bij te dragen. 
 
De onderzoeksvraag luidt:  
Gesteld dat de CO2-reductie-ambities business opportunities bieden voor het MKB,  
a. zijn die business opportunities voor het MKB voldoende inzichtelijk en zo niet, hoe kan die 
inzichtelijkheid worden verbeterd? 
b. kunnen die business opportunities nog worden uitgebreid en vergroot; en zo ja, hoe? 
 
 
Aanpak 
Wij hebben er bij het beantwoorden van onze onderzoeksvraag voor gekozen de nadruk te 
leggen op de wetenschappelijke inbedding van deze vraag en het in beeld brengen van de vele 
factoren die een rol spelen; de knoppen waar aan gedraaid kan worden. 
Aan welke knopen in welke mate gedraaid moet worden, moet de praktijk uitwijzen. Factoren die 
buiten de invloedssfeer liggen, zogenaamde ‘externe factoren’, spelen namelijk een grote rol. 
Neem alleen al het feit dat in de beginfase van dit onderzoek de hoogte van de energieprijs nog 
nauwelijks een rol speelde in het maatschappelijke debat terwijl nu, enkele maanden later, het 
protest hiertegen de samenleving ontwricht. Het kunnen inspelen op deze externe factoren door 
kennis aan te bieden over mechanismen die hierbij van belang zijn, vormt de rode draad van dit 
rapport. 
De focus ligt op doelgroepdiversificatie. De benaderingsmogelijkheden van de diverse 
doelgroepen verschillen en externe factoren kunnen ook verschillend van invloed zijn op de rol 
die de diverse doelgroepen kunnen spelen. Om bij hetzelfde voorbeeld te blijven: zolang de 
energieprijs geen rol van betekenis speelt, zijn de koplopers binnen het MKB bepalend. Op het 
moment echter dat dit tot verandert zou het zogenaamde ‘peloton’ binnen het MKB wel eens de 
grootste rol van betekenis kunnen spelen (als gevolg van de toegenomen vraag naar 
energiebesparende producten en technologie). Middels zogenaamde scenario’s, gebaseerd op 
de onderzoeksresultaten en de aanpak in enkele andere landen, wordt een beeld geschetst van 
een mogelijke toekomst en de mogelijke beïnvloeding daarvan.  
 
Basis voor dit onderzoek vormt de innovatiediffusietheorie van Rogers (1995). Gezien de grote 
schaal van onderzoek die aan deze theorie ten grondslag ligt mogen de uitspraken die op basis 
van deze theorie worden gedaan als waar worden beschouwd. (Dat voor de focus op 
doelgroepdiversificatie wordt gekozen, is mede een gevolg van de keuze het werk van Rogers als 
uitgangspunt te nemen. Uit zijn werk blijkt namelijk dat onderscheid in benaderingen per 
doelgroep de kans op succes van campagnes vergroot.) 
Er worden in dit rapport ook veel uitspraken gedaan op basis van literatuurstudie, interviews en 
de twee workshops die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd. Deze uitspraken worden 
als hypotheses gebracht. Het zijn dus voorlopige aannames. In aanvullend onderzoek zouden 
deze hypotheses nader kunnen worden getoetst.  
 
Bij de beschouwing van wetenschappelijke en praktijkbevindingen is ervoor gekozen de rol in te 
nemen die Peters en Wetzels (2003) in hun boek over ‘strategie uit chaos’ de 'functionele 
strateeg' noemen. Zij stellen in dit boek dat niemand weet wat de toekomst brengen zal, maar dat 
je die toekomst wel kunt beïnvloeden door het toeval te organiseren. De functionele strateeg 
werkt vanuit het chaosdenken. Kernidee hierbij is dat chaosdenken een wegenkaart kan bieden 
bij het interpreteren van het heden (in relatie tot de toekomst) en dat het erom gaat zo veel 
mogelijk omgevingssignalen op te pikken en op de juiste waarde te schatten. Met aanwezigheid 
van deze kennis neemt de kans toe dat effectiever op externe omstandigheden ingespeeld kan 
worden.  
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De functionele strateeg werkt vanuit diverse basisveronderstellingen die in het kader van dit 
onderzoek als volgt zijn samengevat: 
-  inhoudelijke kennis staat ten dienste van het doel iets te veranderen; 
-  er bestaan maar beperkte standaardoplossingen; een probleem moet al puzzelend tot 

een oplossing worden gebracht; 
-  er zijn stappenplannen, maar iedere nieuwe omstandigheid kan leiden tot bijstelling; 
-  alles wat wordt vastgezet, vergroot het gevaar dat nieuwe omgevingssignalen niet 

worden opgepikt; 
-  met andersdenkenden moet een dialoog worden aangehouden, om het tegenspel in 

stand te houden; 
-  onzekerheid is buitengewoon lastig, maar je kunt en mag er niet voor weglopen 
-  de toekomst is niet kenbaar, maar hangt af van de samenloop der omstandigheden. 
De keuze om in dit onderzoek vooral ‘de knoppen’ in beeld te brengen en middels scenario’s aan 
te geven hoe aan deze knoppen gedraaid zou kunnen worden, volgt uit de keuze het standpunt in 
te nemen van de functionele strateeg. 
 
Opzet van dit rapport 
In het eerste hoofdstuk worden de bevindingen van Rogers als wetenschappelijk kader 
neergezet. In het tweede hoofdstuk worden de diverse doelgroepen binnen het MKB vanuit 
oogpunt van duurzaamheid onder de loep genomen. In hoofdstuk 3 worden, uitgaande van 
doelgroepdiversificatie, op basis van de onderzoeksresultaten hypotheses geformuleerd. Op 
basis hiervan zijn thema’s geformuleerd waaronder ‘knoppen’ vallen waaraan, afhankelijk van de 
omstandigheden, in meer of mindere mate ‘gedraaid’ kan worden. Alle thema’s en knoppen 
tezamen zijn visueel weergegeven in een ‘mengpaneel’. In hoofdstuk 4 worden 
oplossingsrichtingen in beeld gebracht zoals die in het buitenland zijn ontwikkeld en is gekeken in 
hoeverre de buitenlandse bevindingen invloed hebben op ‘het mengpaneel’ van hoofdstuk 3. Het 
vijfde hoofdstuk beschrijft de werking van ‘het mengpaneel’ aan de hand van enkele mogelijke 
toekomstscenario’s. In hoofdstuk 6 staan de conclusies van het gehele onderzoek beschreven.  
In hoofdstuk 7 ten slotte wordt een aantal constateringen gedaan met betrekking het programma 
Meer met Minder. 
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Hoofdstuk 1: Wetenschappelijk kader: innovatie-diffusie-theorie 
 
Aan dit onderzoek ligt het uitgangspunt ten grondslag dat vergaande energiebesparing in de 
woningen van eigenaar-bewoners alleen gerealiseerd kan worden, wanneer er meer 
energiebesparende maatregelen worden getroffen dan tot nu toe gebruikelijk is en bouw- en 
installatietechnische ingrepen meer in samenhang met elkaar worden uitgevoerd. Dit betekent 
dat MKB-ers vaker en andere technische maatregelen moeten treffen dan ze tot nu toe gewend 
zijn en vaker integrale kennis moeten gaan aanbieden (bouwtechnische kennis in relatie tot 
installatietechnische kennis en vice versa, in plaats van bouwtechnische óf installatietechnische 
kennis) en andere technische producten moeten gebruiken dan ze tot nu toe gewend zijn. De 
definitie van een innovatie luidt, volgens de Amerikaanse wetenschapper Rogers, ‘iets wat als 
nieuw wordt beschouwd door de partijen die er mee in aanraking komen’. Binnen het MKB zal 
procesinnovatie moeten plaatsvinden om productinnovaties (voor de branche nieuwe producten) 
geïntroduceerd te krijgen. Rogers deed decennialang onderzoek naar de wijze waarop een 
innovatie verandert in iets wat algemeen gangbaar is en ontwikkelde in dat kader zijn innovatie-
diffusie-theorie. Hij ziet innovatiediffusie als een heel specifieke vorm van communicatie 
(overdracht) en verdiept zich in zijn theorie zowel in de factoren die de kans op diffusie vergroten 
(kansen creëren) als in de wijze waarop (zowel bewuste als onbewuste) communicatie een rol 
speelt bij dit proces (het inzichtelijk maken van kansen). In dit hoofdstuk wordt bekeken welke 
elementen uit zijn benadering relevant kunnen zijn voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag. Door zijn onderbouwing met vele onderzoeken gaan wij ervan uit dat zijn 
bevindingen als waarheid aangenomen mogen worden. 
 
 
1.1. Succescriteria voor innovaties 
Rogers deed uitgebreid onderzoek naar innovatiediffusie. In het algemeen komt hij tot de 
conclusie dat innovaties aan diverse criteria moeten voldoen, willen ze in aanmerking komen voor 
een succesvolle diffusie. Deze criteria zijn: 

- relative advantage 
- compatibility 
- complexity 
- trialability 
- observability 

 
'Relative advantage' 
De vraag die in het kader van dit criterium beantwoord moet worden luidt: is er (relatief) voordeel 
waarneembaar? Vertaald naar de onderzoeksvragen die in dit onderzoek centraal staan leidt dit 
bijvoorbeeld tot de volgende vragen: Ziet de MKB-er economisch gewin in enigerlei vorm bij het 
verder verduurzamen (energiezuiniger maken van) de bestaande woningvoorraad in bezit van 
particulieren? Ziet de klant zijn/haar (relatieve) voordeel bij deze ontwikkeling – toepassing van 
deze maatregelen – ('objectief' en/of in de ogen van de MKB-er) en welke rol speelt het MKB bij 
het duidelijk van dit voordeel? Dus ook: Wat is het verkooppraatje? Is verduurzaming/investeren 
in energiebesparing verkoopbaar? 
 
'Compatibility' 
De vraag die in het kader van dit criterium beantwoord moet worden luidt: past de innovatie in dat 
wat er al is? Te denken valt in dit kader aan bedrijfsvoering, cultuur, technologie, 
samenwerkingverbanden, normen en waarden, etc.  
Vertaald naar de onderzoeksvragen die in dit onderzoek centraal staan leidt dit bijvoorbeeld tot 
de volgende vragen: Kunnen de MKB-bedrijven ‘iets’ met wat de overheid wil? Is er een 
vertaalslag te maken naar hun eigen bedrijf(svoering) en naar hun klanten? Is voor 
verduurzaming van bedoelde woningen verandering nodig? Zo ja, weegt het risico van 
aanpassing van de bedrijfsstrategie op tegen mogelijk gewin? Ziet de MKB-er noodzaak tot 
verandering (en zo ja: welke noodzaak? Economisch? Milieu? Iets anders?). 
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Aan de kant van de consument speelt: past (verdere) energiebesparing binnen de 
belevingswereld de van de consument? Daaronder valt ook: voor welke argumenten zijn ze 
gevoelig? Dit terugkoppelend naar het MKB: (hoe) speelt het MKB hierop in? 
 
'Complexity' 
De vraag die in het kader van dit criterium beantwoord moet worden luidt: is de innovatie 
‘eenvoudig’ genoeg? 
Vertaald naar de onderzoeksvragen die in dit onderzoek centraal staan leidt dit bijvoorbeeld tot 
de volgende vragen: Is begrijpelijk voor de MKB-er wat de overheid verwacht? Zijn producten en 
kennis eenvoudig te krijgen? Is het eenvoudig uit te leggen aan de klant? Zijn 
energiebesparingsconcepten en -producten eenvoudig genoeg; om te worden geïntegreerd in 
bestaande woningen van particulieren en om door het MKB aan de man' te worden gebracht? 
 
'Trialability' 
De vraag die in het kader van dit criterium beantwoord moet worden luidt: kan het worden 
uitgeprobeerd, kan ermee worden geëxperimenteerd? 
Vertaald naar de onderzoeksvragen die in dit onderzoek centraal staan, leidt dit bijvoorbeeld tot 
de volgende vragen: Kunnen MKB-ers en hun klanten technologische innovaties uitproberen? 
Welke experimenteerruimte heeft het MKB bij het onderzoeken van nieuwe samenwerkings- en 
aanbiedingsvormen? Waar ligt het risico als partijen voor innovaties kiezen? Wie durft risico's te 
nemen en wie gaat voor zekerheid? Kunnen risico's worden afgedekt? Wordt het handelen als 
'veilig' ervaren?  
 
'Observability' 
De vraag die in het kader van dit criterium beantwoord moet worden luidt: is het (resultaat van) de 
verandering 'waarneembaar'?  
Vertaald naar de onderzoeksvragen die in dit onderzoek centraal staan leidt dit bijvoorbeeld tot 
de volgende vragen: Zien MKB-ers bijv. dat 'koplopers' succesvol inspringen op een 
waarneembare 'niche'? Kunnen zij en/of hun klanten de energiebesparende maatregelen aan 
anderen laten zien? Worden hun klanten getriggerd door derden (voorbeelden) en op grond 
waarvan dan? 
 
Hoe meer er aan deze vijf criteria wordt voldaan, hoe groter de kans dat een innovatie kans 
maakt op diffusie, aldus Rogers. In aanvulling op deze vijf criteria brengt Rogers het begrip ‘re-
invention’ in. Dit begrip heeft betrekking op de mate waarin de innovatie aangepast kan worden 
aan de wensen van de gebruiker. Rogers gebruikt in dit kader ook de term flexibiliteit. 
 
 
1.2. Onderscheid in doelgroepen 
Wat betreft doelgroepdiversificatie maakt Rogers diverse opmerkingen. Zo maakt hij om te 
beginnen onderscheid in het type adopter van een innovatie in de tijd gezien (zie figuur 2)  In het 
begin zijn er slechts een paar adopters die voor de innovatie kiezen. Dit zijn de innovators. 
Daarna volgen de volgende groepen: early adopters, early majority en late majority. De curve 
loopt vrijwel horizontaal op het moment dat hele grote groepen voor de innovatie hebben 
gekozen. Rogers noemt de laatste groep die aansluit ‘laggards’. Hij kent aan de verschillende 
adoptergroepen ook persoonskenmerken toe: 
Innovators: ondernemend 
Early adopters: respectvol 
Early majority: weloverwogen 
Late majority: sceptisch 
Laggards: traditioneel 
 
Elke groep dient op andere wijze benaderd te worden. Rogers concludeert dat partijen die in een 
vroeg stadium een innovatie oppakken – vergeleken met partijen die dat in een later stadium 
doen – een hogere sociale status hebben, open staan voor zowel massamedia als persoonlijke 
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kanalen, meer contact hebben met change agents (partijen die informatie verspreiden), grotere 
sociale participatie hebben en kosmopolitisch van aard zijn.  
 

 
Figuur 2: innovatiediffusie volgens Rogers 
 
 
1.3. Invloedrijke factoren 
Van grote invloed op de mate van adoptie zijn, behalve de genoemde karakteristieken (criteria) 
van een innovatie, de soort innovatiebeslissing, de vorm van de communicatie, de aard van het 
sociale systeem en de effectiviteit van de change agent.  
 
Innovatiebeslissing 
Wat betreft de soort innovatiebeslissing onderscheidt Rogers vijf stadia: first knowledge (eerste 
kennismaking), persuasion (de overtuiging dat de innovatie wenselijk is), decision (besluit om 
voor de innovatie te kiezen), implementation (daadwerkelijk overgaan tot aanschaf van de 
innovatie) en confirmation (bevestiging als tegenhanger van het herzien van de positieve 
mening). Dit herzien kan het gevolg zijn van de komst van andere innovaties of van slechte 
ervaringen.  
 
Vorm van communicatie 
Wat betreft de vorm van communicatie onderscheidt Rogers massamedia en persoonlijk contact. 
Hij concludeert dat: 

- voor late majority massamedia belangrijker is dan persoonlijk contact; 
- persoonlijk contact in het algemeen overtuigender werkt; 
- communicatie tussen mensen met dezelfde achtergrond het beste werkt 

(homophily); 
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- in de praktijk juist veel communicatie tussen mensen met verschillende 
achtergronden nodig is (heterophiliy). Dit is in het algemeen een knelpunt; 

e 
valuaties; 

: 

t).  
 de praktijk vaak de verkeerde informatie wordt gegeven. Zo worden 

onsumenten vaak voorzien van awareness-knowledge terwijl ze meer behoefte hebben aan 

een soci s via 
persoo  zijn bevindingen: 

ssentieel bij de opzet van campagnes; 
 

- opinieleiders kunnen leden van de groep beïnvloeden. Zij moeten wel dezelfde 

edrijf een 

 de individuele managerskarakteristieken, de karakteristieken van de 

n 

vatie. Hij stelt dat de betrokkenheid van een innovation-
hampion van grote positieve invloed is. Dit is een charismatisch persoon die voor de innovatie 

tuurt die 
r ogen staat. Change agents en agencies kampen met twee problemen: 

e consequenties van een innovatie zijn van invloed op de innovatiediffusie. Change agents 
aan er vaak ten onrechte van uit dat alle consequenties positief zullen zijn.  

novatiediffusietraject plaatsvindt (zie boven). Het ligt daarom voor 
it proces af te zetten tegen de algemene criteria van Rogers, te weten.  

tage 
 

5. observability 

- de meeste mensen zich eerder laten overtuigen door individuele subjectiev
meningen dan door wetenschappelijke e

- niet alle informatie even goed wordt opgepikt omdat men vooral hoort wat 
aansluit op de persoonlijke prioriteiten. 

Ook onderscheidt Rogers drie soorten van kennis die overgedragen kan worden
1. awareness knowledge (kennis van het bestaan van de innovatie); 
2. how-to-knowledge (kennis over de wijze van gebruik van de innovatie); 
3. principle knowledge (informatie over de techniek die aan de innovatie ten grondslag lig

Hij constateert dat in
c
how-to-knowledge.  
 
De aard van het sociale systeem 
De aard van het sociale systeem vormt een groot onderzoeksgebied van Rogers. Hij beschouwt 

aal systeem als een collectief leersysteem waarin de ervaringen van vroege adopter
nlijke netwerken van invloed zijn op de mate van adoptie. Een paar van

- kennis van de sociale structuur (wat is de hiërarchie, wie laat zich door wie 
beïnvloeden etc..) is e

- waarden en normen van een groep bepalen wat geaccepteerd wordt en wat niet
(‘cultural relativism’); 

normen en waarden vertegenwoordigen. 
 
Met betrekking tot bedrijven maakt Rogers de opmerking dat de grootte van het b
indicatie van innovativiteit kan geven (zie ook de theorie van Bos-Brouwers). Maar ook van 
invloed zijn
organisatiestructuur en externe karakteristieken van de organisatie. Ook dit valt onder sociale 
structuur. 
In het algemeen komt hij tot de conclusie dat innovatiediffusie binnen bedrijven moeilijker is da
bij individuen. Dit omdat verschillende individuen een verschillende rol spelen en de organisatie 
vaak verandert als gevolg van de inno
c
pleit en interne weerstand overwint.  
 
De effectiviteit van de change agent 
Een change agent is een individu die innovatiebeslissingen van anderen in de richting s
een change agency voo
ze spelen sociaal nauwelijks een rol bij de doelgroep en ze trappen vaak in de val van 
‘information-overload’.  
D
g
 
 
1.4. Conclusie 
Toepassing op grote schaal van energiebesparende maatregelen in de particuliere woningbouw 
impliceert concreet dat een in
de hand elementen uit d

1. relative advan
2. compatibility
3. complexity 
4. trialability 

(en in mindere mate flexibility) 
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Op basis van de bevindingen van Rogers mag bovendien geconcludeerd worden dat de kans 
een succesvolle benaderin

op 
g van het MKB wordt vergroot wanneer onderscheid in benadering per 

oelgroep wordt gemaakt. Per doelgroep is bovendien een goede indruk van de aard van de 

an 

 

knowledge. Ten slotte vormen de door Rogers vastgestelde invloed van opinion leaders en 
innovation champions en de beperkte mogelijkheden van change agencies punten van aandacht.  

d
sociale structuur vereist.   
 
Het kan van belang zijn goed het onderscheidend effect van massamedia en persoonlijke 
kennisoverdracht in de gaten te houden. In dit verband kan ook het knelpunt van heterophily v
belang zijn, evenals de persoonlijke filtering van informatie en de voorkeur voor subjectieve 
meningen. Ook is het van belang aandacht te besteden aan de door Rogers geconstateerde
valkuil dat vaak awareness-knowledge wordt verspreid terwijl de behoefte groter is aan how-to-
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Hoofdstuk 2: Doelgroepdiversificatie binnen het MKB 
 
Zoals zowel in de inleiding als in hoofdstuk 1 al werd vermeld, is gekozen voor een benadering 
met onderscheid in doelgroepen. Dit onderzoek richt zich op het MKB. Het onderscheid in 
doelgroepen richt zich daarom in eerste instantie vooral op deze groep.  
 
 
2.1. Typenindeling Bos-Brouwers 
Het Midden- en KleinBedrijf (MKB) bestaat uit in Nederland uit 350.000 bedrijven van 1 tot 250 
werknemers. Bos-Brouwers (2008) stelt dat bij het stimuleren, faciliteren en coachen van deze 
bedrijven om duurzaam te innoveren een benadering op basis van het standaardonderscheid 
koplopers, peloton en achterblijvers, niet werkt. Zij ontwikkelde een nieuwe typenindeling voor het 
MKB. Deze houdt rekening met de belangrijkste organisatieverschillen tussen MKB-bedrijven en 
biedt aanknopingspunten voor nieuwe vormen van beleid en stimulering van duurzaam innoveren 
door overheden, intermediaire organisaties en het management van MKB-bedrijven zelf.  
Bos-Brouwers concludeert dat interpretatieverschillen tussen partijen over wat duurzaam 
innoveren eigenlijk is, vooral naar voren komt in de relatie tussen (beleidsmakers van) overheden 
en bedrijven. De overheid heeft vaak een zodanige abstracte en ongerichte vraag naar 
ontwikkeling en toepassing van innovaties van duurzaamheid dat het MKB moeite heeft de vraag 
te herkennen en hanteerbaar te maken. 
Haar indeling is bedoeld om (het bevorderen van) duurzaam innoveren bij MKB-bedrijven te 
kunnen concretiseren. Met behulp hiervan kan de diverse groep van het MKB met gerichte en 
concrete vragen benaderd worden. Op basis van uitgebreid onderzoek kwam Bos-Brouwers tot 
de een indeling van negen typen, onderverdeeld in drie hoofdcategorieën gebaseerd op grootte 
(microbedrijven, kleinbedrijven en middenbedrijven). In bijlage 2 is de indeling van Bos-Brouwers 
gekoppeld aan bevindingen uit het onderzoek. In het kader van ons eigen onderzoek gebruiken 
we deze indeling om de diversiteit aan MKB-bedrijven die zich richten op de markt van 
'particulieren met eigen 'bestaande' woning' te ordenen. Dit ook om meer inzicht te krijgen in de 
verschillen in ontvankelijkheid voor innovatie; en dus in verschillen in potentiële bijdrage aan het 
verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. 
 
 
2.2. Rol van koplopers 
Hoewel de aandacht voor duurzaam ondernemen en innoveren groeit, blijkt duurzaam innovatief 
ondernemen nog geen gemeengoed. Een kleine voorhoede van ‘koplopers’ onder de 
ondernemers laat zien dat duurzaam innoveren inderdaad mogelijk is. Bos-Brouwers stelt dat met 
deze koplopers een verwachting samenhangt: dat de koplopers de toon zetten en richting geven 
aan de ontwikkeling van duurzame producten en processen, zodat als vanzelf via marktwerking 
duurzame innovaties zich verspreiden over de economie. Uit onderzoek blijkt echter dat veel 
duurzaamheidsinnovaties blijven hangen in demonstraties en voorbeeldtrajecten. Er is in de 
praktijk nauwelijks sprake van olievlekwerking naar grote groepen bedrijven ‘achter’ de koplopers. 
Natuurlijk, zo stelt Bos-Brouwers, zijn in dit ‘peloton’ ook goede voorbeelden te vinden, maar het 
gros ziet nog te weinig eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden om bij te dragen aan het 
oplossen van duurzaamheidproblemen. Het overheidsinstrumentarium specifiek gericht op het 
stimuleren van duurzaamheid bereikt op dit moment slechts de betrekkelijk kleine groep 
koplopersbedrijven, die bovendien van zichzelf vaak al een innovatieve houding hebben en 
proactief omgaan met duurzaamheidsthema’s. 
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2.3. Kenmerken van het MKB 
Uitgangspunt van de nieuwe typologie is dat een MKB-bedrijf geen kleine versie is van een grote 
onderneming, maar zich op meerdere punten onderscheidt van het grootbedrijf. De volgende 
kenmerken horen bij het MKB: 

- centrale rol van de ondernemer 
- gebrek aan middelen 
- nichemarkten, flexibiliteit 
- kortetermijnfocus 
- arbeidsproductiviteit als prestatiebepaling 
- lokale/regionale gerichtheid 
- voorkomen van veel familiebedrijven 
- lage formalisatiegraad 

 
Centrale rol van de ondernemer 
De combinatie van directeur-grootaandeelhouder (dga) komt vaak voor waardoor zeggenschap 
en eigendom in 1 persoon zijn gecombineerd. De persoonlijke overtuiging van de ondernemer en 
zijn/haar sociale netwerken en relaties wegen daardoor zwaar in de beslissingsprocessen.  
 
Gebrek aan middelen 
Hierdoor brengen investeringsbeslissingen ten aanzien van innovaties nogal wat risico’s met zich 
mee. De gevolgen van falen zijn ook groter dan bij een grootbedrijf. De beperkte middelen 
beperken ook de macht die het bedrijf kan uitoefenen en beperken de mogelijkheid tijd te 
besteden aan het uitzoeken van regelgeving en subsidiemogelijkheden. 
 
Nichemarkten, flexibiliteit 
MKB-bedrijven hebben een verhoogd vermogen om zich aan te passen aan de veranderende 
omgeving. Ze kunnen door hun flexibiliteit strategische posities innemen in nichemarkten of 
markten met een hoog risico waar grote bedrijven niet snel in zullen stappen.  
 
Kortetermijnfocus 
MKB-bedrijven zijn geneigd tot kortetermijndenken. Een jaar is al ver weg terwijl 
innovatieprocessen vaak langer duren. MKB-bedrijven zijn kwetsbaarder voor concurrentie, 
omdat ze hierdoor bij veranderingen in de bedrijfsomgeving een volgende in plaats van 
proactieve of controlerende houding aannemen. 
 
Arbeidsproductiviteit als prestatiebepaling 
Winst heeft in het MKB een andere waarde dan in grootbedrijven. Het inkomen van de dga is 
direct van de omzet afhankelijk. Bovendien investeren veel dga’s (een groot deel van) hun 
inkomen weer in het bedrijf. Dit betekent dat het succes van midden- en kleinbedrijven niet direct 
is af te meten aan de boekhoudkundige winst. 
 
Lokale/regionale gerichtheid 
MKB-bedrijven zijn meestal meer verbonden met de regio waarin ze zijn gevestigd dan het 
gemiddelde grootbedrijf. Er bestaat direct en persoonlijk contact met afnemers en klanten. Dit 
geeft voor een ondernemer goed inzicht in wat klanten willen en dus aanleiding tot innovatie bij 
het vervullen van deze klantbehoeften. Netwerken in de regio zijn daarbij heel belangrijk bij het 
ontwikkelen van bedrijfscompetenties. 
 
Voorkomen van veel familiebedrijven 
Zo’n 56% van MKB-bedrijven zijn familiebedrijven. Familiebedrijven hebben over het algemeen 
meer aandacht voor de continuïteit van de onderneming wat gunstig is vanuit het perspectief van 
duurzaam ondernemen. Overbemoeienis van de eigenaar en familie-overwegingen kunnen 
echter een remmende werking hebben op het nemen van risico’s en een conservatieve houding 
tot gevolg hebben. 
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Lage formalisatiegraad 
Het MKB bestaat over het algemeen uit platte en informele organisaties met relatief weinig 
administratieve procedures die bureaucratie in de hand kunnen werken. Dit leidt echter ook tot de 
neiging om processen niet te monitoren en tot het verslappen van de aandacht bij het in de gaten 
houden van technologische ontwikkelingen. 
 
 
2.4. MKB in bouw- en installatiebranche 
Verreweg het grootste deel van de Nederlandse bouwbedrijven behoort tot het MKB; minder dan 
1 procent wordt gerekend als het grootbedrijf (meer dan 100 werknemers). Binnen het MKB zelf 
is 9 op 10 bedrijven een kleinbedrijf. (Bron: Noorderhaven e.a. 2006)  
Tussen 2000 en 2006 is het aantal bedrijven in de bouw met ongeveer een derde gestegen tot 
bijna 82.000. Deze sterke toename komt geheel voor rekening van de kleine bouwbedrijven. 
Binnen het kleinbedrijf is vooral het aantal bedrijven zonder personeel (zzp’ers) sterk gestegen. In 
2006 waren in de bouw ruim 53.000 van deze bedrijven actief. De zzp’ers maakten in 2006 ruim 
70 procent uit van het kleinbedrijf in de bouw. (Bron: CBS)  
Onderstaande grafiek is gebaseerd op gegevens over 2006 van het CBS. In de grafiek staan de 
Nederlandse bouwbedrijven weergegeven naar aantal werkzame personen; werkzaam in: 
bouwnijverheid (veruit de grootste categorie); bouwrijp maken van terreinen; B&U en GWW-bouw 
(exclusief grondverzet); bouwinstallatiebedrijven; afwerken van gebouwen en verhuur 
bouwmachines met personeel. 
 
Het totaal aantal bouwbedrijven met maximaal 100 werknemers was in 2006: 
 
1 werkzame persoon  81.779
2 werkzame personen 24.505
3-5 werkzame personen 15.410
5-10 werkzame personen 12.010
10-20 werkzame personen 8.305
20-50 werkzame personen 4.395
50-100 werkzame personen 1.080

 
Volgens het CBS maken de zzp-ers 55% uit van deze bedrijven en gaat het in 72% van de 
gevallen om 1- en 2-persoonbedrijven samen. 
 

 
Figuur 3: Verdeling van bouwbedrijven onder het MKB, gerangschikt op grootte (gegevens 2006, CBS) 
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Uit een onderzoek van de Regieraad Bouw (Jansen en Sijpersma 2006) blijkt dat het bij 
particulieren als opdrachtgevers in de bouw overwegend om kleine opdrachten gaat. Bij 
meerderheid gaat het om bedragen tussen 1.000 en 25.000 euro. Meestal betreft dit een 
verbouwing, in mindere mate onderhoud. 
 
In de technische installatiebranche wordt de consumentenmarkt vooral bediend door kleinere 
bedrijven, terwijl grotere bedrijven vooral projectmatig werk verrichten (zie voor meer cijfermatige 
informatie bijlage 1). 
 
De doelgroepanalyse van Rogers lijkt aan de hand van de beschrijvingen in verband gebracht te 
kunnen worden met de MKB-indeling van Bos-Brouwers. De typen hebben elk een eigen set 
kenmerken die ze in meer of mindere mate innovatie-ontvankelijk maakt. Aan de hand is door 
ons een inschatting gemaakt van het moment dat deze typen 'inhaken' op het diffusieproces dat 
wij in dit onderzoek bespreken. Van bepaalde typen achten wij de waarschijnlijkheid groter dat ze 
tot de innovatoren behoren, van andere dat het 'laggards' worden etc. De types 2, 4 en 6 van 
Bos-Brouwers scharen we onder de innovatoren en early adopters van Rogers. De typen 7 en 8  
onder de early majority, de typen 3 en 5 onder de late majority en ten slotte de typen 1 en 9 
onder de laggards. 
Omdat het bij consumenten vooral om kleine bedrijven gaat, lijken vooral de types 1 t/m 6 van de 
indeling van Bos-Brouwers relevant voor dit onderzoek te zijn, aangezien deze betrekking 
hebben op micro- en kleinbedrijven. De beschrijvingen die uit dit onderzoek naar voren komen, 
sluiten erg aan op de bevindingen die in het onderzoek, met name middels de interviews en 
workshops, is opgedaan. 
 
Een korte beschrijving van deze types:  
Microbedrijven (1-9 werknemers): 

- Type 1: kleine niche-speler met een dominante leider, sterke focus op de korte 
termijn en weinig aandacht voor technologische innovaties. Kenmerk: tekort aan 
gekwalificeerd personeel. 

- Type 2: kleine, simpele en plat gestructureerde organisatie met een actiegerichte 
strategie die snel reageert op ontwikkelingen in de markt. Innovatiegericht, mede 
dankzij een consultatieve leiderschapstijl. Kenmerk: tekort aan gekwalificeerd 
personeel. 

- Type 3: simpel en plat gestructureerde organisatie maar ondanks 
langetermijngerichtheid nauwelijks gericht op groei. Dienstverlening gaat voor 
innovatie. Kenmerken: participatieve leiderschapsstijl en voldoende 
gespecialiseerd personeel. 

- Type 4: complexe organisatie, langetermijngericht, gespecialiseerd met 
voldoende personeel. Hoge investerings- en risicobereidheid en een efficiënte 
overlegcultuur. Dominante ondernemer met deels participatieve leiderschapstijl.   

 
Kleinbedrijven (10-49 werknemers) 

- Type 5: simpele, kleine organisatie met een dominante ondernemer en beperkte 
inbreng van werknemers. Professionele langetermijnstrategie met waarde aan 
service en kwaliteit. Kenmerk: tekort aan gekwalificeerd personeel. 

- Type 6: complexe organisatie met minder dominante ondernemer en 
decentralisatie beslissingen. Hoge mate van specialisatie en voldoende 
gekwalificeerd personeel. Marktfocus bij massaproducten (vechtmarkt). 

 
 
2.5. Onderscheid in twee doelgroepen 
Vooral kleinere bedrijven lijken actief te zijn in de markt 'bestaande woningen in bezit van 
particulieren'. Uit onze interpretatie van de analyse van Bos-Brouwers lijkt te volgen dat de micro- 
en kleinbedrijven hetzij gezien kunnen worden als 'innovatieontvankelijk', hetzij juist weinig 
inovatie-ontvankelijk. Afgezet tegen de analyse van Rogers zou dat kunnen betekenen dat MKB-

 26



bedrijven die een rol spelen bij het realiseren van energiereductie in woningen van eigenaar-
bewoners, met name ofwel tot de groep van innovators en early adopters behoren, ofwel tot de 
groep van late majority en laggards. Deze laatste groep van laggards en late majority is dan 
overigens veruit het grootste. 
De middenmoters (Rogers 'early majority') zijn met name te vinden onder de wat grotere 
bedrijven, terwijl juist die grotere bedrijven binnen het MKB zich minder richten op de 
onderhavige consumentenmarkt. Dat impliceert de noodzaak van een doelgroepbenadering die 
zich toespitst op enerzijds innovatoren en anderzijds achterblijvers.  
Deze aanname wordt ondersteund door opmerkingen uit de interviews en workshops: kleine 
bedrijven lijken óf heel innovatief, óf heel behoudend. Overigens werd ook enkele malen de 
opmerking gemaakt dat partijen misschien wel innovatiever zouden zijn, met ander woorden dat 
de groep early majority groter kan zijn, wanneer bepalende belemmerende factoren een minder 
grote rol zouden spelen. In dit kader werd vooral de Nederlandse gewoonte om aan te besteden 
op prijs genoemd. 
Dit alles neemt niet weg dat kleine bedrijven samen aanjager kunnen zijn van innovatiediffusie. 
Zo is volgens Brezet (1994) (en ook volgens enkele respondenten uit ons eigen onderzoek) de 
marktintroductie van de HR-ketel in belangrijke mate te danken aan pioniers onder de kleinere 
installateurs, die in de HR-ketel een niche zagen die door grotere bedrijven werd genegeerd. 
Dezelfde bronnen melden echter ook dat destijds onder het MKB veel huiver bestond tegen de 
HR-ketel, vanwege onbekendheid en angst voor storingen. Dit illustreert hoe divers het MKB is 
en hoe er verschillende krachten spelen rond innovatie in de branche. 
Risseeuw (2003, pp 86-88) noemt dit de innovatieparadox: aan de ene kant heeft een MKB-
bedrijf de mogelijkheid tot meer radicale innovaties door zijn flexibiliteit, maar aan de andere kant 
kan het door geringe risicospreiding makkelijker over de kop gaan. Slechts een klein deel van het 
MKB zal uiteindelijk bereid zijn het economische risico van een innovatie op zich te nemen. 
Juist in kleine bedrijven hangt de innovatie-ontvankelijkheid bovendien erg samen met de rol van 
de directeur. Als de ondernemer-directeur behoudend is en er een sterk hiërarchische 
bedrijfsstructuur heerst, zal innovatie niet snel voet aan de grond krijgen. Maar als deze 
ondernemer zelf enthousiast is, kan innovatie binnen het bedrijf juist heel snel gaan (zie ook Bos 
Brouwers 2008). 
Een pionier die in het kader van het onderzoek werd geïnterviewd: "Het MKB – en dan bedoel ik 
vooral de kleinbedrijven – is vooral innovatiegericht doordat er vaak meewerkende bazen zijn, die 
echt met hun vak bezig zijn. Ze gaan er ’s avonds of in het weekend voor zitten om uit te zoeken 
hoe het werkt, zetten zo’n apparaat bij hen thuis of op de zaak. Als ze er zin in hebben, doen ze 
het gewoon. Ontbrekende kennis hoeft geen probleem te zijn. Het MKB zit meer dan bijvoorbeeld 
grote installatiebureaus of energiebedrijven dicht op de markt. Ze zijn flexibeler, kunnen 
makkelijker omschakelen. De grote bureaus, dat noem ik meer legers, wij kleine bureaus: dat is 
de guerrilla. Minder goed georganiseerd, maar wel slagvaardig.” 
Maar kleine bedrijven hebben wat flexibiliteit en slagvaardigheid betreft in andere opzichten juist 
ook weer grenzen. Een geïnterviewde installateur uit een groter bedrijf: "Wij als groter bedrijf 
hebben heel wat ketels staan. Dan kun je echt op basis van ervaring advies geven. Maar die 
kleintjes, die zitten vaak vast aan één merk."  
 
Naar aanleiding van het voorgaande is de volgende hypothese ontwikkeld: 
 

Hypothese: 
Bouw- en installatiebedrijven die actief zijn op de consumentenmarkt met betrekking tot 
bestaande woningen zijn vooral ofwel behoudend ofwel innovatief ingesteld. Van 'early 
majority' lijkt veel minder sprake. (Dit onderschrijft de constatering van Bos-Brouwers dat  
er in de praktijk nauwelijks sprake is van olievlekwerking naar grote groepen bedrijven 
‘achter’ de koplopers.) 

 
Deze bevinding leidt tot aanpassing van de figuur van Rogers, op de wijze zoals is weergegeven 
in figuur 4. 
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Figuur 4: het proces van innovatiediffusie in het MKB dat actief is binnen de doelgroep van eigenaar-bewoners. 
Kenmerkend is de zwakke tussenschakel ‘early majority’.  
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Hoofdstuk 3: ‘Draaien aan knoppen’   
 
Het onderscheid dat in hoofdstuk 2 wordt gemaakt, in innovatiecategorieën binnen MKB-
bedrijven die een rol spelen bij het realiseren van energiereductie in woningen van eigenaar-
bewoners, leidt tot de indruk dat de middencategorie van early majority in potentie slechts 
beperkt aanwezig is. De betrokken MKB-bedrijven lijken in potentie met name ofwel tot de 
categorie innovators en early adopters te behoren, ofwel tot de categorie potentiële late majority 
en laggards. Deze laatste categorie laggards en late majority is overigens veruit het grootste. 
Deze bevinding leidt tot de voorzichtige veronderstelling dat het innovatie-diffusieproces niet 
precies zal verlopen volgens Rogers 'ideaalmodel'. Rogers gaat er immers vanuit dat partijen 
elkaars 'goede voorbeeld' overnemen en dat de 'early majority' in dat proces een cruciale rol 
speelt. Wanneer de 'massa' van partijen die de rol van 'early majority' op zich nemen te gering is 
(en daar lijkt het hier op), stagneert het proces. 
 
Op basis hiervan stellen we dat er dus niet op vertrouwd kan worden dat initiatieven en 
werkwijzen van innovatief ingestelde MKB-ers in de loop der tijd ‘als vanzelf’ worden 
overgenomen door een grote categorie MKB-bedrijven. De kans dat zij 'vanzelf' ‘het goede 
voorbeeld volgen’ is minder groot dan vaak wordt gedacht. 
Dit betekent dat, om het innovatiediffusieproces te versnellen, deze grote categorie late majority 
en laggards onder de betrokken MKB-ers ook op andere wijze (en door andere partijen) 
geprikkeld moet worden dan alleen door hun innovatief ingestelde collega’s. 
 
Wanneer we terugkeren naar de hoofdvraag van dit onderzoek:  
 
Gesteld dat de CO2-reductie-ambities business opportunities bieden voor het MKB,  
a. zijn die business opportunities voor het MKB voldoende inzichtelijk en zo niet, hoe kan die 
inzichtelijkheid worden verbeterd? 
b. kunnen die business opportunities nog worden uitgebreid en vergroot; en zo ja, hoe? 
 
kunnen we op basis van de bevindingen uit hoofdstuk 2 concluderen dat deze vragen voor de 
twee verschillende hoofddoelgroepen binnen het MKB op totaal verschillende wijze beantwoord 
zullen moeten worden. Immers: innovatoren/early adopters hebben een langetermijnvisie en 
hebben al de verwachting dat zich business opportunities gaan voordoen en spelen daar ook al 
op in. Zij hoeven niet meer overtuigd te worden van een marktvraag. Het behoudende deel van 
de doelgroep (late majority/laggards) richt zich op de korte termijn en houdt zich als gevolg van 
een zeer beperkte vraag vanuit hun klanten nog nauwelijks met het onderwerp energiebesparing 
bezig en ziet dus ook geen business opportunities. Deze MKB-ers lijken zich vooral te laten 
sturen door regelgeving en een directe vraag van de klant. Die vraag lijkt er nu onvoldoende te 
zijn. ‘De markt vraagt er niet om’ is een veelgehoorde reactie. Dit is zowel een objectieve 
constatering (klanten vragen er nog niet om) als een subjectieve (MKB-ers constateren nog geen 
markt, kijken niet vooruit, nemen kansen die er evident concreet ook nu al liggen niet waar en 
gaan er niet actief op uit). Dit wordt ook onderschreven door de interviews. 
Ter illustratie: de ervaringen, opvattingen en perspectieven van installateurs die we spaken 
tijdens de VSK-beurs staan regelmatig diametraal tegenover die van hun 
branchevertegenwoordigers die afspraken maken met de overheid over het invullen van het 
programma 'Meer met Minder'. 
En zo bestaat ook de waarheid van de afwachtende aannemer en de installateur die constateert 
dat 'de klant er niet om vraagt' naast die van de enthousiaste entrepreneur die een goede 
boterham verdient aan het installeren van zonnecollectoren en –panelen, en er vast van 
overtuigd is dat z'n bedrijf alleen maar zal groeien. 
Bij de late majority/laggards speelt ook mee dat de branche op medio 2008 eerder te veel dan te 
weinig werk heeft. In combinatie met een kortetermijnvisie is er dan nu ook geen behoefte aan 
het ontwikkelen van een nieuwe markt. Dit laatste blijkt uit diverse interviewresultaten en ook uit 
literatuur: Sinds 2001 liep de werkgelegenheid in de bouw voortdurend terug. In 2006 werd een 
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omslag zichtbaar op de arbeidsmarkt. De krachtige opleving van de werkgelegenheid heeft in 
2006 al direct tot grote krapte op de bouwarbeidsmarkt geleid (EIB z.j.).  
Ook in de technische installatiebranche is er een tekort op de arbeidsmarkt en is er sprake van 
vergrijzing (Beilsma 2004). 
 
In dit hoofdstuk wordt met name onderzocht voor welke prikkels van welke partijen deze (op zich 
uit zeer diverse typen bedrijven bestaande) laggards en late majority onder de MKB-ers gevoelig 
zijn en hoe deze prikkels kunnen worden versterkt.  
Voor welke business-opportunities binnen het kader van energiebesparing in de woningen van 
eigenaar-bewoners zijn laggards en late majority onder de MKB-ers gevoelig, in hoeverre zijn 
deze aanwezig en/of kunnen ze worden gestimuleerd, en hoe kunnen deze nog meer onder de 
aandacht worden gebracht? Als gevolg van de relatief beperkte onderzoekstijd in combinatie met 
de snelle ontwikkelingen die zich voordoen (stijging energieprijzen, toename maatschappelijke 
belangstelling voor energie, …) en de toekomstgerichtheid van de opgave kunnen deze vragen 
slechts met hypotheses worden beantwoord. Natuurlijk blijft het stimuleren van partijen die zich 
momenteel 'in de voorhoede' van dit proces manifesteren (de innovatoren/early adopters onder 
deze MKB-ers) ook belangrijk. Zij tonen aan wat mogelijk is en zorgen ervoor dat de lat steeds 
hoger wordt gelegd. Ook krijgen zij navolging. Misschien minder massaal dan een aantal 
stakeholders in dit proces zou willen; maar zoetjesaan ontstaat zo wel een optelsom van steeds 
meer en steeds omvangrijker niches die met elkaar leidt tot een betekenisvolle massa in het 
proces. De innovatoren/early adopters hoeven niet aangezet te worden tot initiatief, omdat ze zelf 
al business opportunities zien nemen ze dit initiatief zelf al, maar wel heeft deze groep behoefte 
aan ondersteuning bij het realiseren van hum ambitieuze doelen. 
Gedurende het onderzoek zijn ook mogelijke verklaringen geopperd voor de 'zwakte' van de 
middenschakel early majority in dit proces. Aan de ene kant lijken bedrijfskenmerken van de 
betrokken MKB-bedrijven te voorspellen en verklaren dat er een soort 'vacuüm' aanwezig is. 
Maar tegelijkertijd lijkt het erop dat een deel van de ‘late majority zich toch kan ontpoppen tot 
'early majority'. In gewoon Nederlands: een deel van de 'dralers' wil in deze markt wel aan de 
slag, maar voelt zich beperkt en stelt zich (nog) passief op. Ook deze categorie verdient daarom 
aandacht in dit hoofdstuk als 'potentiële early majority'.  
 
 
3.1. Stimuleren van late majority/laggards onder MKB-ers 
Rogers beschrijft deze categorieën als sceptisch (late majority) en traditioneel (laggards). De 
MKB-bedrijfstypen die wij binnen deze categorieën onderbrachten, hebben ieder verschillende 
drempels bij het ingaan op het marktperspectief 'energiezuinig maken van bestaande woningen 
in bezit van eigenaar-bewoners'. Uit ons onderzoek zijn sterke aanwijzingen naar voren gekomen 
dat deze groep van MKB-ers met name verleid kunnen worden om over te gaan tot ‘iets nieuws’, 
wanneer hun klanten daar op grote schaal om vragen en ze niet het alternatief hebben om op de 
oude vertrouwde wijze hun werk te verrichten. Met andere woorden: zolang ze nog voldoende 
‘traditioneel’ werk hebben, zullen ze niet snel geneigd zijn tot verandering over te gaan. Medio 
2008 is er voor de meeste MKB-ers voldoende werk en is de kans dus niet heel groot dat 'de 
massa' van het MKB spontaan in beweging komt. De omstandigheden die bepalen of er wel of 
niet voldoende vraag naar traditioneel werk is, kunnen echter snel veranderen. De vraag vanuit 
klanten kan ook worden gestimuleerd. Dit ook opdat – wanneer de hoeveelheid traditioneel werk 
wegvalt – de overstap naar een meer op energiebesparing gerichte aanpak logisch is voor de 
MKB-er. 
De verwachting is dat zodra de vraag naar energiebesparende maatregelen vanuit de klant 
richting MKB-bedrijven toeneemt er een veel grotere bereidheid ontstaat om zich op deze markt 
te richten. Om daadwerkelijk op die markt te kunnen ingaan, bestaan er echter – in ieder geval 
voor een deel van de bedrijven – ook struikelblokken. Een van de problemen is bijvoorbeeld het 
gebrek aan gekwalificeerd personeel. Uit ons het onderzoek blijkt dat bij de meeste MKB-ers 
sowieso gebrek aan kennis bestaat, waardoor ze belemmerd worden op de vraag in te gaan als 
die zich voordoet. Medio 2008 is de behoefte om deze kennis te vergaren nog vaak erg gering. 
Indien men wel is geïnteresseerd, ontbreekt door het vele werk praktisch de tijd om kennis op te 
doen. Vooruitlopend op een situatie waarin wel behoefte bestaat aan deze kennis en/of tijd 
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vrijgemaakt kan worden, is het zinvol de kennisoverdracht goed te organiseren. Want op het 
moment dat er behoefte is aan kennis, dient deze ook snel en eenvoudig geleverd te kunnen 
worden. 
In de volgende paragrafen gaan we in op zowel het creëren van een grootschalige vraag bij de 
klant als het wegnemen van belemmeringen om in te gaan op die vraag. 
 
 
3.1.1. Stimuleren grootschalige vraag van de klant 
Om een vraag te creëren is het van belang de juiste prikkels, op de juiste wijze, op het juiste 
moment door de juiste personen aan de juiste personen/partijen toe te dienen (Van Hal 2008). 
Om met het laatste te beginnen: wat zijn die juiste personen? Wat zijn de klanten van de 
bedrijven die wij zien als late majority/laggards  en welke klanten kunnen vooral een rol spelen bij 
het vergroten van de vraag? 
Eenvoudig en aansprekend is de doelgroepanalyse van consumenten in Nederland die de 
Nederlandse marketingsspecialist Hoijtink heeft ontwikkeld (Hoijtink 2004). Zijn benadering is 
gebaseerd op het werk van de Candese hoogleraar Paul Ray die in de jaren ’90 onderzoek 
verrichtte naar twee Noord-Amerikaanse subculturen: traditionals en modernists. Daarnaast vond 
hij een nieuwe, snel groeiende subcultuur, die hij ‘cultural creatives’ noemde. Cultural creatives 
zijn mensen die alles integraal benaderen en zich sterk laten leiden door de eigen beleving en 
waarden. Ze zijn maatschappelijk bewogen, halen hun inspiratie uit diverse culturen en hechten 
zeer aan zelfontwikkeling (Ray en Andersson 2001).  
 
Hoijtink verdiept zich al jarenlang uitgebreid in de marketing van duurzame producten en 
ontwikkelde in 2005 vanuit de visie van Ray een praktisch hanteerbare doelgroepanalyse. Daarin 
maakt hij onderscheid in vier groepen (in afnemende mate gevlieg voor argumenten gericht op 
duurzaamheid): 

a. de 'groenen': een zeer kleine groep voor wie milieu de doorslag geeft bij aankopen 
b. de 'cultural creatives': een groeiende groep mensen die bereid is meer te betalen voor 

duurzaamheid omdat ze duurzaamheid als kwaliteit beschouwen. Voorwaarde hierbij is 
echter wel dat niet op andere kwaliteiten mag worden ingeleverd.  

c. de ‘gewone mensen': de grootste groep, bestaande uit mensen die best bereid zijn om 
milieuvriendelijke producten te kopen als ze maar niets extra’s kosten en de kwaliteit 
vergelijkbaar is met (goedkope) andere producten. Deze groep is het meest gevoelig 
voor financieel voordeel. 

d. de 'hedonisten': een groep die in milieubelang absoluut geen argument ziet om iets te 
kopen. 

 
Hoijtink gaat in 2007 voor Nederland van de volgende verhouding uit: 
- groenen: ca. 3% 
- hedonisten: ca. 22% 
- gewone mensen: ca. 60% 
- cultural creatives: ca. 15% 
 

 
Figuur 5: Indeling van consumentendoelgroepen conform uitspraken Hoytink (2007) 
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In een recente lezing in Nederland (april 2008) bleek Ray echter uit te gaan van een percentage 
van 29% Cultural Creatives in Nederland (tegen 30% in de VS, 35% in Italië en 37% in Frankrijk) 
als gevolg van een sterke toenemende groei van cultural creatives in de afgelopen paar jaar. Het 
is onduidelijk in welke richting ten opzichte van de indeling van Hoijtink een verschuiving is 
opgetreden, maar de verwachting is dat vooral ‘gewone mensen’ cultural creatives zijn geworden. 
Duidelijk is in ieder geval dat deze groep van cultural creatives als consumenten in toenemende 
mate een rol van betekenis gaat spelen bij de diffusie van milieu-innovaties in Nederland.  
 

Figuur 6: situatie 2008 volgens Ray: aandeel cultural creatives is toegenomen (lezing april 2008) 
 
We zijn in dit onderzoek uitgegaan van de veronderstelling dat bevindingen over consumenten 
(Ray en Hoijtink) ook gelden voor particuliere woningeigenaren. Wat zijn dan de klanten van de 
late majority/laggards en welke daarvan kunnen bij uitstek een bijdrage leveren aan het vergroten 
van de vraag naar energiebesparende producten? 
 
Het ligt voor de hand te verwachten dat de ‘groenen’ uit zichzelf naar energiebesparende 
maatregelen zullen vragen. Ook is de kans groot dat zij daarbij actief op zoek gaan naar 
bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. De groep ‘groenen’ die de late majority/laggards binnen 
het MKB zal benaderen zal gering zijn en vanwege de toch al beperkte omvang nauwelijks 
invloed uitoefenen. De kans is klein dat bij ‘de hedonisten’ de vraag naar energiebesparende 
producten snel zal opkomen. Gezien de zeer beperkte belangstelling voor duurzaamheid ligt het 
voor de hand te verwachten dat deze groep zich vooral aangesproken zal voelen door andere 
argumenten dan die met betrekking tot milieuaspecten (denk bijvoorbeeld aan comfort). Gezien 
het feit dat ook deze groep relatief beperkt is en het veel moeite zal kosten hen te verleiden 
richting duurzaamheid, blijft ook deze groep in de verdere uitwerking van dit hoofdstuk buiten 
beschouwing. 
Onder de groep van consumenten lijken daarom twee subgroepen het meest interessant te zijn 
om aandacht aan te besteden bij het creëren van een vraag: de ‘cultural creatives en de ‘gewone 
mensen’. 
 

 
Figuur 7: de meest relevante doelgroepen voor het vergroten van een vraag naar energiebesparende producten 
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Omdat blijkt dat ook bij klanten de hoeveelheid kennis nog beperkt is, zullen diverse prikkels 
samenhangen met communicatie. Er moet kennis worden overgebracht. Rogers maakt zowel 
onderscheid in soorten kennis als in soorten beslissingen. Bij het soort beslissingen onderscheidt 
hij first knowledge (eerste kennismaking), persuasion (de overtuiging dat de innovatie wenselijk 
is), decision (besluit om voor de innovatie te kiezen), implementation (daadwerkelijk overgaan tot 
aanschaf van de innovatie) en confirmation (bevestiging als tegenhanger van het herzien van de 
positieve mening). 
Bij de soorten kennis die daarbij worden overgebracht onderscheidt hij awareness knowledge 
(kennis van het bestaan van de innovatie), how-to-knowledge (kennis over de wijze van gebruik 
van de innovatie) en principle knowledge ( informatie over de techniek die aan de innovatie ten 
grondslag ligt). De indruk bestaat dat van deze kennissoorten binnen het kader van dit onderzoek 
vooral awareness-knowledge en how-to-knowledge relevant zijn. En dat awareness-knowledge 
met name in de stadia van first knowledge en persuasion van belang zijn en how-to-knowledge in 
de stadia van implementation en confirmation. 
 
In de volgende twee paragrafen worden hypotheses ontwikkeld die toegespitst zijn op de twee 
voornaamste klantendoelgroepen. Hierbij worden ook andere bevindingen van Rogers in 
ogenschouw genomen. Er zijn ook hypotheses ontwikkeld die voor alle groepen consumenten 
gelden. Deze luiden als volgt: 
 
Hypothese: Consumenten investeren niet in energiebesparende maatregelen, omdat zij niet 

op de berekende energiebesparing/terugverdientijd vertrouwen.  
 

Voor consumenten zijn de berekeningen/inschattingen een ‘black box’. Vandaar 
dat ze een investering risicovol vinden. Ze weten immers niet, of de 
standaardberekeningen betrouwbaar zijn én of de berekende besparing wel klopt 
voor hun specifieke eigen situatie. Een mogelijke oplossing is dat een externe 
investeerder de kosten voor de maatregel betaalt en in ruil daarvoor x jaar lang 
een bepaald percentage van de daadwerkelijke besparing van de energiekosten 
ontvangt. Die besparing is makkelijk in beeld te brengen door de energierekening 
van voor en na het toepassen van de maatregel naast elkaar te leggen. De 
consumenten boeken alleen maar winst: geen investeringskosten, wel lagere 
energierekening en comfortverbetering. Als de energierekening onverwacht toch 
tegenvalt, profiteren de consumenten minder dan verwacht, maar levert hen dit in 
ieder geval geen extra kosten op.  

 
 
Hypothese: Consumenten hechten veel belang aan de ervaringen van andere consumenten . 
 

Consumenten blijken bij het nemen van investeringsbeslissingen veel belang te 
hechten aan het oordeel van andere consumenten. Zij achten de verhalen van 
medeconsumenten betrouwbaar en horen graag over hun ervaringen. Veel 
consumenten zien andere consumenten bovendien als 'onafhankelijk', terwijl de 
informatie van bedrijven kan worden gewantrouwd vanwege het eigenbelang dat 
deze bedrijven hebben bij het treffen van maatregelen. Ook Rogers' opmerking 
dat mensen graag naar de mening van opinionleaders of zogenaamde ‘peers’ 
luisteren sluit hierop aan.  

 
 
Hypothese: Een groepsgewijze benadering zou effectief kunnen zijn omdat mensen geneigd 

zijn zich bij een groep aan te sluiten. 
 

Mensen willen bij een groep horen, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Om hierop 
in te spelen, kan het misschien zinvol zijn niet alleen aandacht te besteden aan 
de aanpak van individuele woningen, maar ook aan hele straten en wijken 
tegelijk. Dit kan de deelnemende particulieren ook kostenbesparing opleveren. 
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Bekend is dat hiermee in ieder geval in Delft al ervaring is opgedaan. Ook 
worden door Natuur & Milieu Utrecht dergelijke initiatieven aangemoedigd. 

 
 
Hypothese: Een groot deel van de Nederlandse woonconsumenten verhuist een aantal keren 

gedurende hun 'wooncarrière'. Dit betekent dat investeringen die zich op lange 
termijn terugverdienen voor veel consumenten niet aantrekkelijk zijn. Voor 
investeringen die zich niet op korte termijn terugverdienen, worden andere 
argumenten, zoals met betrekking tot comfort en gezondheid daarom relatief 
belangrijker.  

 
Het voordeel van energiebesparing in relatie tot een bepaalde terugverdientijd is 
niet zo sterk, als mensen niet eens weten of ze over 5-8-10 jaar nog in hetzelfde 
huis wonen. In Nederland wordt, vergeleken met andere landen, nogal vaak 
verhuisd, zodat heel anders tegen investeringen wordt aangekeken dan in landen 
waar men gemiddeld veel langer een huis bewoont (zoals Duitsland). Investeren 
in een luxe badkamer of keuken verdient zich ook niet terug, maar levert wel 
direct voordeel op. Van de nieuwe keuken/badkamer kunnen mensen meteen 
genieten en of zich dat dan bij de verkoop van het huis ook nog terugverdient, is 
van later zorg – ze hebben er in ieder geval zelf al een paar jaar plezier aan 
gehad. Dit pleit ervoor om de comfort- en gemakvoordelen sterker te 
benadrukken. 

 
 
Hypothese: Bij het stimuleren van het nemen van energiebesparende maatregelen is het 

belangrijk ook aandacht te besteden aan gedrag van de consument dat 
besparingen mogelijk teniet doet. 

 
Het effect van energiebesparende maatregelen in woningen wordt soms teniet 
gedaan door het ontstaan van nieuw energieverspillend gedrag. Een bekend 
voorbeeld is de spaarlamp. In plaats van lampen uit te doen, laat men deze nu 
aan. Dat geeft een veiliger gevoel en ‘het kost toch haast niks’. Een ander 
voorbeeld is de serre die wordt toegevoegd aan een woning met kleine 
woonkamer. De serre ligt buiten de thermische schil, is dus niet geïsoleerd en 
moet eigenlijk bijdragen aan het energieconcept. In de praktijk betrekken veel 
bewoners de serre al gauw bij de woonkamer, omdat ze meer woonruimte nodig 
hebben. Dan wordt de serre vaak niet nageïsoleerd, blijft soms het enkel glas erin 
zitten en wordt ook wel eens verwarming aangelegd in de ongeïsoleerde serre. 
De bewoners weten dat dit niet de bedoeling is, er is geen gebrek aan 
voorlichting, maar ze maken de keuze toch, omdat de woonkamer niet 
overeenkomt met hun woonwensen en het verleidelijk is de nieuwe buitenruimte 
als woonkamer te gebruiken.  

 
 
Hypothese: Veel consumenten waarderen het om ‘ontzorgd’ te worden. 
 

Veel consumenten zien ontzorgen in relatie tot het doen van ingrepen in hun 
woning als een vorm van 'relative advantage'. Een kwaliteit waarvoor men in 
principe geld voor over heeft (afhankelijk van budget en verwacht rendement). 
Een belangrijk aspect is dat de consument daarbij vertrouwen moet  hebben in 
de MKB-er die het ontzorgconcept aanbiedt. Mond-op-mondreclame over 
ontzorgconcepten werkt dan ook het beste. Het 'uit handen nemen van zorgen' 
kan om tal van redenen aantrekkelijk zijn voor consumenten, zoals gebrek aan 
tijd en kennis, of taalproblemen (bij bijvoorbeeld drukbezette mensen, ouderen en 
allochtonen). Dat betekent ook dat 'ontzorgconcepten' op veel manieren kunnen 
worden uitgewerkt.  
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3.1.1.1. Focus: cultural creatives 
In deze sub-paragraaf wordt dieper ingegaan op typische aandachtspunten met betrekking tot de 
cultural creatives onder de klanten van MKB-ers. Volgens de Canadese hoogleraar Ray zijn 
cultural creatives mensen die alles integraal benaderen en zich sterk laten leiden door de eigen 
beleving. Deze mensen zijn maatschappelijk bewogen, halen hun inspiratie uit diverse culturen 
en hechten zeer aan zelfontwikkeling.  
 

 
Figuur 8: focus op cultural creatives  
 
Hypothese: Cultural creatives staan open voor innovaties die een hoge integrale kwaliteit 

bieden.  
 

Alle criteria van Rogers voor het succesvol verspreiden van innovaties (relative 
advantage, compatibility, complexity, trialability, observability) spelen in meer of 
mindere mate een rol. Het relative advantage wordt op basis van complexe 
criteria-afwegingen bepaald. Positieve milieu-effecten worden bijvoorbeeld ook 
als kwaliteit (relative advantage) beschouwd. Financieel voordeel geeft in lang 
niet alle gevallen de doorslag.  

 
 
Hypothese: Cultural creatives zijn flexibel en staan open voor het nemen van risico’s en voor 

onzekerheden .  
 

Cultural creatives zijn (in vergelijking tot andere marketingdoelgroepen zoals 
'gewone mensen' vaker bereid voor innovaties te kiezen. Ze zijn bereid om 
avontuur aan te gaan en investeringsrisico te nemen en zijn over het algemeen 
nieuwsgierig. Het afwezig zijn van 'compatibility' (bepaalde maatregelen vereisen 
bijvoorbeeld ook nieuw gedrag) hoeft geen drempel te vormen, of anders gezegd: 
‘anders’ kan ook gezien worden als positieve kwaliteit. 

 
  
Hypothese: Cultural creatives staan open voor complexere innovaties. 
 

Cultural creatives staan open voor zowel nieuwe technologie als nieuwe 
aanbiedingsvormen, ‘complexity’ (energiebesparende maatregelen zijn niet altijd 
'simpel') is niet per se een drempel.  

 
 
Hypothese: De wens en de beslissing tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen houdt 

niet per se direct verband met een specifiek moment. Beslissingen worden 
weloverwogen genomen. 

 
De wens en de beslissing tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen (zoals 
energiebesparingsmaatregelen in de bestaande woning) ontstaan bij cultural 
creatives vaak buiten verandermomenten om (als gevolg van hun kennis en 
oriëntatie en vanwege de langetermijnoriëntatie die zij vaak hebben). 
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Brezet stelt op basis van zijn onderzoek (naar de introductie van de HR-ketel) dat 
innovatoren vaak een beredeneerd (cognitief) besluitvormingsproces volgen, 
terwijl bij niet-innovatoren vaker sprake is van een impulsaankoop (Brezet 1994). 

 
 
Hypothese: Cultural creatives zijn ontvankelijk voor het treffen van energiebesparende 

maatregelen tijdens ‘verandermomenten’. 
 

Cultural creatives zijn gevoelig voor argumenten gericht op duurzaamheid (meer 
bijvoorbeeld dan ‘gewone mensen’ of 'hedonisten') en kunnen daardoor relatief 
gemakkelijk worden verleid tot het treffen van energiebesparende maatregelen 
tijdens ‘verandermomenten’ (zoals een verbouwing na aankoop van een woning, 
de (bijna)geboorte van een kind of het vervangen van een cv-ketel). Op basis van 
eigen oriëntatie zullen ze bij aanbieders ook vaak actief vragen naar 
energiebesparende maatregelen.  

 
 
Hypothese:  Verhalen van innovatief ingestelde eigenaar-bewoners in media die cultural 

creatives waarderen, kunnen een belangrijke rol spelen bij de overdracht van 
awareness-knowledge. 

 
Rogers stelt dat persoonlijk contact in het algemeen overtuigender werkt dan 
massamedia en communicatie tussen mensen met dezelfde achtergrond het 
beste werkt (homophily). Verhalen van gelijkgestemde eigenaar-bewoners met 
goede ervaringen in tijdschriften die veel door cultural creatives worden gelezen 
(zoals opinietijdschriften, mindstyletijdschriften en luxere woontijdschriften) 
kunnen een belangrijke rol spelen bij de overdracht van awareness-knowledge. 

`   
   
Hypothese: Cultural creatives hebben de neiging actief op zoek te gaan naar informatie (bij 

een bij voorkeur onafhankelijke bron).  
 

Uit eerdergenoemd onderzoek van Brezet blijkt dat innovatoren onder de klanten 
zich meestal meer laten informeren en actief op zoek gaan naar informatie. 
Innovatoren komen zelfstandig tot een keuze, in tegenstelling tot de niet-
innovatoren. Deze laatste laten de keuze veelal over aan anderen, met name de 
MKB-er.  

 
 
 
3.1.1.2. Focus: ‘gewone mensen’ 
In deze sub-paragraaf wordt dieper ingegaan op typische aandachtspunten met betrekking tot de 
‘gewone mensen’ onder de klanten van MKB-ers. In het onderzoek van Ray worden cultural 
creatives afgezet tegen twee traditionele Noord-Amerikaanse subculturen, de traditionelen en de 
modernen. Subculturen onderscheiden zich in de waarden waaraan ze prioriteit geven, hun kijk 
op de wereld en huns levenswijze. Wij veronderstellen dat in de onderverdeling van Hoijtink 
zowel hedonisten als ‘gewone mensen’ onder de subculturen van  traditionele en moderne 
mensen vallen. De onderverdeling komt overigens niet overeen. Zo zijn hedonisten niet op 
voorhand gelijk aan traditionele mensen. Volgens Ray denken traditionele mensen over het 
algemeen zwart-wit, hechten aan hun geloof, hun nationaliteit en het onderscheid tussen man en 
vrouw. Moderne mensen zijn volgens Ray meer materialistisch, carrièregericht, houden alles 
graag onder controle, laten zich leiden door wetenschappelijke feiten en maken een strikt 
onderscheid tussen werk en privé.  
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Figuur 9: focus op ‘gewone mensen’     
  
 

Hypothese:  Gewone mensen zijn gevoelig voor direct voordeel, waaronder financiële prikkels. 
 

Relative advantage is een breed begrip. Wat eronder wordt verstaan verschilt. 
'Direct voordeel' lijkt een belangrijke afweging bij het nemen van beslissingen.  
Dat directe voordeel kan financieel van aard zijn, maar ook woongenot en gemak 
spelen een grote rol. Financieel voordeel op langere termijn vormt in veel 
mindere mate een prikkel. Regelingen zoals de vroegere subsidieregeling voor 
bepaalde maatregelen waarmee direct korting geregeld kon worden, waren voor 
deze doelgroep uitermate effectief. 
Overigens zijn 'kosten' op zich niet altijd per se een struikelblok bij het doen van 
investeringen. Net als 'hedonisten' en 'cultural creatives' doen 'gewone mensen' 
regelmatig ook investeringen die zich niet per se terugverdienen (luxegoederen 
en – in relatie tot woningen zelf – keukens en badkamers). Volgens Brezet 
zouden niet-innovatoren vaker impulsaankopen doen.  
Hoijtink stelt dat 'gewone mensen' meer dan cultural creatives, groenen en 
hedonisten gevoelig zijn voor financieel voordeel. 

 
 
Hypothese: ‘Gewone mensen’ zijn vooral ontvankelijk voor het treffen van energiebesparende 

maatregelen wanneer ze concreet geconfronteerd worden met de effecten van 
het ontbreken daarvan. 

 
Als gevolg van de kortetermijnvisie die ‘gewone mensen’ kenmerkt (meer dan 
bijvoorbeeld cultural creatives) zijn ze minder geneigd te investeren op 
momenten dat de problemen die met het treffen van dergelijke maatregelen 
worden voorkomen, zich nog niet voordoen. Als op moment van aankoop van 
een woning bijvoorbeeld geen comfortklachten worden ervaren (bijvoorbeeld 
omdat het zomer is) zal men niet geneigd zijn te kiezen voor comfortverhogende 
energiebesparende maatregelen. Dit geldt min of meer ook voor de 
energierekening. Pas wanneer men die ziet stijgen, ontstaat de behoefte 
maatregelen te treffen die een daling teweeg kunnen brengen. Ook vanwege 
beperkte budgetten en het afwegen van andere prioriteiten (nieuwe keuken, 
 nieuwe badkamer etc.) ligt het niet voor de hand dat men al bij het betrekken van 
een andere woning open staat voor het treffen van energiebesparende 
technieken. 

 
 

Hypothese: ‘Gewone mensen’ zijn vooral ontvankelijk voor het nemen van laagdrempelige 
maatregelen  

 
Deze stelling volgt onder meer uit de observatie van Hoijtink dat 'gewone 
mensen' best bereid zijn om milieuvriendelijke producten te kopen, als ze maar 
niets extra’s kosten en de kwaliteit vergelijkbaar is met (goedkope) andere 
producten. Wij vermoeden dat dit te maken heeft met de behoefte aan een groot 
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relative advantage, een hoge mate van compatibility en beperkte complexiteit. Dit 
zou ook kunnen leiden tot een lagere bereidheid tot het nemen van ongemak. Het 
nemen van maatregelen moet dan niet 'te veel gedoe' met zich meebrengen. 

 
 
Hypothese: ‘Gewone mensen’ stellen zich afwachtend op 
 

Deze hypothese volgt onder meer uit de studie van Brezet. Deze groep zal 
minder geneigd zijn actief te vragen naar alternatieven. Voor deze groep is 
ondersteuning vanuit een wettelijk kader, zoals de verplichting van het 
energielabel (maar dan zonder ontsnappingsmogelijkheid) zeer effectief.  

 
 
Hypothese: 'Gewone mensen' hebben sterke behoefte aan een eenduidige boodschap die 

gericht is op de korte termijn 
 

'Gewone mensen' hebben behoefte aan eenduidige en toegankelijke informatie, 
niet complex verwoord, die het onmiddellijk ‘relatieve voordeel’ van maatregelen 
inzichtelijk maakt, tegemoet komt aan de criteria van beperkte complexity en een 
duidelijk handelingsperspectief biedt. De tegengestelde 'boodschappen' die nu 
via bijvoorbeeld media op hen af komen (enerzijds wordt via onder meer 
reclameboodschappen opgeroepen tot meer consumeren – en meer 
energiegebruik; anderzijds wordt gevraagd energie te besparen) versterken de 
toch al vaak aanwezige sceptische en afwachtende reactie.  
 

 
Hypothese: ‘Gewone mensen’ tonen zich gevoelig voor ervaringen van gelijkgestemden.  
 

Zij zullen verhalen over terugverdientijden en dergelijke daarom eerder als waar 
aannemen wanneer zij die horen/lezen van bewoners die ervaring met de 
maatregelen hebben opgedaan. Dit kan mondeling plaatsvinden maar ook via 
bijvoorbeeld de woonpagina’s van kranten en televisieprogramma’s over wonen. 

 
 
Hypothese: ‘Gewone mensen’ hechten veel belang aan de informatie die wordt gegeven door 

de ‘vakman’ (MKB-er) 
Zij laten zich bij het nemen van beslissingen in belangrijke mate leiden door het 
advies van de MKB-er. Dit volgt onder meer uit het onderzoek van Brezet (zie 
ook onder 'cultural creatives'). 

 
 
3.1.2. Wegnemen van belemmeringen 
Bij een toegenomen marktvraag rond het nemen van energiebesparende maatregelen nemen de 
business opportunities in deze markt voor MKB-bedrijven toe. Wanneer die business 
opportunities ook door de bedrijven worden waargenomen en de urgentie om in te gaan op deze 
kansen ook toeneemt wordt de kans steeds groter dat een veel groter deel van de MKB-bedrijven 
zich op deze markt gaat begeven. 
Dat betekent echter niet dat alle bedrijven even goed in staat zijn om in te gaan op deze 
marktvraag (met andere woorden: de business opportunities te kunnen grijpen). Struikelblokken 
zijn bijvoorbeeld het gebrek aan gekwalificeerd personeel, beperkte toegang tot geschikte 
producten, technieken en informatie, het ontbreken van benodigd kapitaal en het moeten 
ontwikkelen van nieuwe marketingmethoden – factoren die overigens niet voor alle bedrijven in 
dezelfde mate spelen gezien de grote onderlinge verschillen tussen bedrijven.  
Om ervoor te zorgen dat MKB-bedrijven hun kansen gaan grijpen zodra ze die willen grijpen, is 
het dus van belang dat de voorwaarden waaronder ze dat doen optimaal zijn. Kennis en 
informatie zijn hierbij een belangrijke factor.   
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Medio 2008 is er voor de meeste MKB-ers voldoende werk en is de kans dus niet heel groot dat 
deze groep spontaan in beweging komt om de eigen kennis te vergroten. De omstandigheden die 
bepalen of er wel of niet voldoende vraag is naar traditioneel werk kunnen echter snel 
veranderen. Vooruitlopend op een situatie waarin wel behoefte aan deze kennis is en/of tijd 
vrijgemaakt kan worden is het zinvol de kennisoverdracht goed te organiseren.  
 
 
Hypothese: Wanneer MKB-ers openstaan voor vragen van hun klanten, is er op het moment 

dat deze vragen gesteld worden behoefte aan hapklare en goed toegankelijke 
informatie.  

 
 Er is daarom grote behoefte aan helpdesks, websites en dergelijke voor MKB-

ers. Het gebruik hiervan kan worden gestimuleerd  door in de media die deze 
doelgroepen bedienen (vakbladen, groothandel etc) een campagne te starten om 
de aandacht op deze nieuwe informatiebronnen te vestigen. 

 
 
Hypothese: Drempels voor het opdoen van kennis moeten worden verlaagd. 
 

MKB-ers hebben ofwel gebrek aan tijd ofwel gebrek aan geld. De drempel om 
cursussen te volgen en/of boeken en tijdschriften te kopen en te lezen is 
daardoor hoog. Cursussen kunnen onder meer laagdrempelig worden gemaakt 
zijn in tijd (kortdurend), afstand (op veel plekken in Nederland) en kosten (bij 
voorkeur door ze gratis aan te bieden). 

 
 
Hypothese: Contact met 'gelijkgestemden' ('peers') in het MKB kan een belangrijke rol spelen 

in het verspreiden van informatie over technologieën en over marktkansen.  
 

Het is van belang dat die informatie niet (alleen) afkomstig is van innovatoren 
maar juist ook van collega’s, die men meer als gelijke ziet en vertrouwt. Dit kan 
bijvoorbeeld via artikelen in de vakliteratuur of op netwerkbijeenkomsten. 

 
 
Hypothese: Kennis over financiële regelingen wordt snel opgepikt 
 

Dit is mede het geval omdat dit aquisitiemogelijkheden biedt. Vroegere klanten 
kunnen actief worden benaderd met nieuwe informatie over subsidieregelingen. 

 
 

Hypothese: Contact met 'gelijkgestemden' ('peers') in het MKB kan een belangrijke rol spelen 
in het verspreiden van informatie over technologieën en over marktkansen.  
Het is van belang dat die informatie niet afkomstig is van de innovatoren maar 
van collega’s die men vertrouwt en met wie men zich wil vergelijken. Dit kan 
bijvoorbeeld via artikelen in de vakliteratuur. 

 
 
Hypothese: Er is grote behoefte aan integratie van informatie over 

energiebesparingstechnieken in het reguliere onderwijs 
 

Het onderwijs dat zich richt op toekomstige MKB-ers is de belangrijkste plek om 
met de kennisvergroting te komen. Gezien de relatief korte scholingsperiode 
werpt investeren in het onderwijs van deze doelgroep voordat ze actief worden 
op de markt al snel vruchten af. Integrale kennis (relatie installatie/bouwkundig) 
moet vooral in het  onderwijs worden opgebouwd. 
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Hypothese  Er is behoefte aan de ontwikkeling en promotie van laagdrempelige ‘compatable’ 

technieken  
 

Hoe gemakkelijker technieken en producten inpasbaar zijn in de huidige 
bedrijfsvoering van MKB-bedrijven, hoe gemakkelijker deze zullen worden 
opgepakt door de doelgroep. Naarmate deze 'begrijpelijker' zijn, hoeft minder in 
kennisverwerving te worden geïnvesteerd en kunnen de bedrijven een en ander 
ook beter aan hun klanten uitleggen; de kans dat ze worden toegepast neemt dus 
ook toe. Ook 'plug-and-play-oplossingen' maken het toepassen van 
energiebesparende maatregelen laagdrempeliger. 

 
 
Hypothese: De ontwikkeling van (integrale) standaardpakketten kan de toepassing van 

energiebesparende technieken door MKB-ers vereenvoudigen.  
Het rendement van energiebesparende maatregelen kan worden vergroot door 
een integrale aanpak (denk met name aan aanpak van installaties in combinatie 
met constructieve maatregelen). Het werken op basis van standaardpakketten 
maakt het MKB-ers eenvoudiger om verschillende redenen: samenwerking met 
andere partijen kan worden gestandaardiseerd; de MKB-ers kunnen gericht de 
benodigde aanvullende kennis verwerven; en de klanten kan aan de hand van 
pakketten en gemakkelijker een aantal opties worden voorgelegd (en de 
bijbehorende kosten en mogelijke rendementen snel en helder inzichtelijk worden 
gemaakt). Overigens zal in een aanzienlijk deel van de woningen van eigenaar-
bewoners maatwerk vereisen. 

 
 
Hypothese: De rol van leveranciers en groothandels moet worden vergroot.  
 

Veel MKB-bedrijven zijn afhankelijk van hun vaste leveranciers – zowel wat 
betreft assortiment als informatie. Leveranciers zouden moeten worden 
gestimuleerd hun assortiment te vergroten en ook een grotere bijdrage te leveren 
aan kennisoverdracht. Bijvoorbeeld middels het laten aanbieden van (gratis, 
korte) cursussen maar ook door deze partij te ‘verleiden’ meer 
energiebesparende technieken aan te bieden (middels kortingen bijvoorbeeld). 
Ook de kennis van het personeel van groothandels en dergelijke zou vergroot 
moeten worden. 

 
 
 
3.2. Stimuleren van innovators/early adopters onder MKB-ers  
In dit rapport wordt uitgegaan van de verwachting dat het in de praktijk niet zo eenvoudig zal zijn 
het goede voorbeeld van innovators/early adopters te laten volgen, doordat de categorie die dit 
volgens Rogers als eerste zou moeten doen, de early majority, zwak vertegenwoordigd lijkt te zijn 
onder de MKB-bedrijven die eigenaar-bewoners bedienen. De focus is in dit rapport om die reden 
komen te liggen bij het creëren van een vraag bij de eigenaar-bewoners. Maar natuurlijk blijft het 
stimuleren van innovatoren/early majority onder de MKB-ers ook belangrijk. Zij tonen aan wat 
mogelijk is en zorgen er voor dat de lat steeds hoger wordt gelegd en de ontwikkeling van 
technische en procesinnovaties zich voortzet. Ook krijgen zij navolging (hoewel misschien minder 
massaal dan een aantal stakeholders in dit proces zou willen). 
In deze paragraaf zijn de hypotheses opgenomen die met betrekking tot de groep 
innovatoren/early adopters voortvloeien uit de onderzoeksresultaten.  
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Hypothese: Innovatoren/early adopters gaan vanzelf aan de slag (want zien al business 
opportunities). 

 
Een deel van de MKB-bedrijven staat open voor vernieuwing en neemt daardoor 
eerder  business opportunities waar. Ook zijn ze eerder geneigd deze business 
opportunities te grijpen omdat ze openstaan voor het nemen van risico's en een 
langetermijnoriëntatie hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijven die 
(nog) 'wendbaar' zijn door een beperkt aantal werknemers (of zzp-ers), een 
centrale (en vaak bevlogen) directeur-eigenaar en/of startende bedrijven. 
Persoonlijk engagement kan hieraan bijdragen. 
 

 
Hypothese: Innovatoren/early adopters hebben veel behoefte aan erkenning  
 

Dit erkenning geven kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het 
faciliteren van pilot-/proefprojecten, door publiciteit en exposure rond 
succesverhalen en het in het leven van roepen door met veel publiciteit omgeven 
prijzen (“er kunnen geen prijzen genoeg zijn”). 

 
 
Hypothese: Innovatoren/early adopters hebben baat bij afdekken van een aantal risico's 

(financieel en met betrekking tot wettelijk kader), zodat ze nog eerder 
voortvarend na de slag gaan.  

 
Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van 
innovatie-experimenten (bijv. middels Syntens-projecten/innovatiesubsidies, 
wettelijke vrijstellingen,… ), het toegankelijk maken van informatie en expertise, 
het garanderen van consequent overheidsbeleid (zodat MKB-ers die werken 
vanuit langetermijnvisie ook weten waar ze aan toe zijn) en het beschikbaar 
stellen van tools die voor kleine bedrijven vaak te duur zijn 
(Greencalcberekeningen etc..) 
 

 
Hypothese: Innovatoren/early adopters zoeken soms partners voor nieuwe initiatieven, maar 

weten die niet altijd te vinden. 
 

Dit kan op diverse manieren worden gefaciliteerd. Onder andere door het 
aanbieden van excursies waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten en het 
activeren van partijen als de Kamer van Koophandel, die lokaal partijen die 
samenwerking zoeken bij elkaar kunnen brengen.  

 
 
Hypothese: De ervaringen die innovatoren/early adopters opdoen dienen goed gemonitord en 

geëvalueerd te worden. 
 

De kennis en ervaring die innovatoren en early adopters opdoen, kan 
waardevolle informatie (zowel innovatie- als procestechnisch) opleveren voor 
andere MKB-ers. Het is dus belangrijk dat die ervaringen goed worden 
gemonitord en gecommuniceerd.   
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3.3. Stimuleren van early majority onder MKB-ers  
Gedurende het onderzoek zijn ook mogelijke verklaringen geopperd voor de 'zwakte' van de 
middenschakel early majority in dit proces. Aan de ene kant lijken bedrijfskenmerken van de 
betrokken MKB-bedrijven te voorspellen en verklaren dat er een soort 'vacuüm' aanwezig is. 
Maar tegelijkertijd lijkt het erop dat een deel van de (potentiële) late majority zich toch kan 
ontpoppen tot 'early majority'. De categorie early majority wordt door Rogers treffend omschreven 
met het volgende rijmpje: “'Be not the first by which the new is tried, nor the last to lay the old 
aside.” 
 
Ook voor deze groep zijn enkele hypotheses ontwikkeld. 
 
Hypothese: De categorie van potentiële early majority onder de MKB-ers kan zich eerder 

ontplooien bij klanten die vallen binnen de doelgroep cultural creatives. 
 

De early majority-categorie bestaat uit bedrijven waar een openlijke 
belangstelling bestaat om de ontwikkeling en toepassing van innovaties te 
volgen, maar die niet de leiding nemen in de toepassing ervan. Zij laten zich 
afschrikken door belemmeringen. Het in Nederland gangbare systeem van 
aanbesteden, kiezen voor de laagste prijs, speelt ook een rol bij de verhouding 
MKB-ers-eigenaar-bewoners. Zeker voor de ‘gewone mensen’ onder de klanten 
is het gebruikelijk zich te richten op de laagste prijs. De latent aanwezige groep 
van early majority onder de MKB-ers kan zich daarom eerder ontplooien bij 
klanten van de doelgroep cultural creatives. Wanneer zij deze doelgroep beter 
kunnen onderscheiden, kunnen zij ook hun strategie daarop afstemmen. 

 
 
Hypothese: De categorie van potentiële early majority kan in beeld worden gebracht door 

kennisoverdracht te laten plaatsvinden door early adopters onder de collega’s. 
 

Volgens Rogers zijn early adopters de meest geschikte partij om de early 
majority mee te trekken, aangezien zij deel uitmaken van hetzelfde netwerk (dit in 
tegenstelling tot innovatoren die een eigen groep vormen met andere 
innovatoren, ook uit andere branches). De early adopter wordt gerespecteerd 
door zijn collega’s die minder innovatief zijn ingesteld (terwijl deze innovatoren 
vaak als wereldvreemd beschouwen). Wanneer early adopters actief meewerken 
aan kennisoverdracht richting hun collega’s, is de kans groot dat deze zich 
duidelijker profileren. 

 
 
Hypothese: De categorie van potentiële early majority kan geactiveerd worden door het 

wegnemen van wettelijke en financiële belemmeringen.  
 

Een deel van de MKB-bedrijven neemt weliswaar business opportunities waar, 
maar ervaart te veel belemmeringen daarop in te gaan. De 'kosten' voor het 
grijpen van waargenomen kansen (dus met betrekking tot de veranderingen die 
dat meebrengen voor het bedrijf - switching costs) zijn nog te hoog, bijvoorbeeld 
omdat het huidige personeelsbestand daarvoor niet capabel is, omdat er hoge 
investeringen nodig zullen zijn, et cetera. Voor een deel is echter slechts 'een 
klein zetje' voldoende om over de drempel te komen. 
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3.4. Conclusies: ‘Knoppen om aan te draaien'  
Op basis van de voorafgaande paragrafen kunnen een aantal ‘knoppen’ worden afgeleid 
waaraan, afhankelijk van de omstandigheden, op een bepaalde manier ‘gedraaid’ kan worden. 
De ‘knoppen’ en ‘het draaien’ staan symbool voor het beïnvloeden van het MKB met als doel het 
treffen van energiebesparende technieken in woningen van eigenaar/bewoners te bevorderen. 
De ‘knoppen’ zijn uitwerkingen van de hoofdthema’s die uit het onderzoek tot nu naar voren zijn 
genomen.  
Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat een actieve rol in dit proces van de typen 
MKB-bedrijven die wij scharen onder de 'late majority/laggards', voor een belangrijk deel wordt 
bepaald door de vraag van hun klanten (waarbij vooral 'cultural creatives' en 'gewone mensen' 
relevante doelgroepen zijn). Als deze in toenemende naar energiebesparende technieken vragen 
(en als er op termijn minder ‘traditioneel werk wordt verwacht en/of regelgeving wordt 
aangescherpt) zal de belangstelling van deze groep MKB-ers toenemen. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de innovatoren/early adopters onder het MKB uit zichzelf 
al actie ondernemen vanuit de verwachting dat er op de langere termijn een vraag van klanten 
komt, maar dat ze daarbij goed ‘hulp’ kunnen gebruiken. De ‘knoppen’ hebben daarom zowel 
betrekking op het creëren van een vraag bij klanten als op andere mogelijkheden om het MKB te 
prikkelen en te ondersteunen. 
 
 
Thema 1: Optimaliseren en ontwikkelen energiebesparende technieken 
Tal van partijen kunnen betrokken zijn bij het bedienen van deze knoppen (variërend van 
universiteiten, onderzoeks- en kennisinstellingen, industrie, overheid tot aan groot- en 
tussenhandelaren). 
 
Knoppen (beïnvloedingsmogelijkheden) 
- Optimalisatie en ontwikkeling van energiebesparende technieken die geschikt zijn voor 
woningen van eigenaar/bewoners;  
- Beschikbaar maken van deze technieken; 
- Aanbieden van deze technieken. 
 
Met betrekking tot het optimaliseren en ontwikkelen: 
Er zijn al wel veel technieken, maar niet alle technieken voldoen aan de voorwaarden om 
aantrekkelijk te zijn voor klanten. Vanuit de klant gezien is er vooral behoefte aan technieken die 
'verleiden' tot de keuze ervoor. 
Technieken dus: 
- die financieel voordeel met zich meebrengen op zo’n kort mogelijke termijn (dit geeft bij 'gewone 
mensen' meer de doorslag dan bij cultural creatives); 
- die zich zonder te veel praktische belemmeringen laten implementeren. Vrijwel alle klanten 
willen zo min mogelijk ‘gedoe’. Een aantal heeft er ook (extra) geld voor over om ‘gedoe’ te 
voorkomen (dit betreft onder meer een deel van de cultural creatives). Het zogenaamde 
'ontzorgconcept’, waarbij de klant vrijwel alle zorg uit handen wordt genomen, is voor deze 
klanten heel aantrekkelijk; 
- die 'begrijpelijk' zijn; 
- die bij voorkeur ook bijdragen aan comfort (en dus ook geen beperkingen geven aan comfort; 
denk aan geluidsoverlast); 
- die betrouwbaar zijn;  
- die bij voorkeur ook om andere redenen aantrekkelijk zijn (fun!). 
Het moet dus om een kwalitatief hoogstaand product gaan (dit is overigens voor iedere doelgroep 
anders. Cultural creatives kiezen bijvoorbeeld eerder voor producten en technieken op basis van 
de gecombineerde waarden 'milieuvriendelijk, praktisch, comfortverhogend, mooi' en ‘gewone 
mensen’ bijvoorbeeld op basis van combinaties 'goedkoop, luxe uitstralend, te begrijpen'). 
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Met betrekking tot het beschikbaar maken 
Vanuit het MKB gezien is er vooral behoefte aan energiebesparende technieken die inpasbaar 
zijn binnen de huidige bedrijfsvoering of slechts een kleine aanpassing in de bedrijfsvoering 
vereisen. Dit betekent ondermeer dat deze technieken: 
- voor de bewuste MKB-er beschikbaar en bereikbaar zijn (de vaste leverancier, meestal de 
groothandel, moet het kunnen leveren); 
- waarvan de voordelen eenvoudig en betrouwbaar uitgelegd kunnen worden aan de klant; 
- waarvan de installatie beperkte (of als dat niet kan goed toegankelijke) specialistische kennis 
met zich meebrengt;  
- die zo veel mogelijk toepassingsmogelijkheden kennen en goed combineerbaar zijn 
(bijvoorbeeld middels standaardiseren; plug-and-play); 
- waarvan de werking betrouwbaar is ('garantie'?);  
- waarvan de toepassing bijdraagt aan een positief bedrijfsresultaat (bijv. in de vorm van een 
winstmarge). 
 
 

 
 
Figuur 10: ‘De knoppen’ m.b.t. thema energiebesparende technieken (hier weergegeven in 'halfstand'; 
beïnvloedingsmogelijkheden zijn half geactiveerd) . 
 
 
Thema 2: Optimaliseren kosteneffectiviteit  
Dit betreft het verlagen van financiële drempels dan wel verhogen van het financiële voordeel 
(voor zowel klanten als MKB-ers). Partijen die aan deze knoppen kunnen draaien zijn met name 
overheden en financiële instellingen, maar bijvoorbeeld ook energiebedrijven. 
 
Knoppen (beïnvloedingsmogelijkheden) 
- Verlagen productkosten 
- Verlagen investeringskosten 
- Vergroten direct voordeel  
- Verhogen langetermijnrendement 
 
Met betrekking tot het verlagen van de productkosten 
Het verlagen van productkosten hangt direct samen met productontwikkeling (zie thema 1) en 
met schaalvergroting. Lagere productkosten verhogen logischerwijs de vraag onder consumenten 
en de afzetmogelijkheden door het MKB. De mogelijkheden om hierop invloed te oefenen zijn 
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beperkt, alhoewel overheidsinitiatieven als subsidiëringsprogramma's en regelgeving, maar ook 
len leveren aan schaalvergroting. 
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initiatieven als ‘duurzaam inkopen’ zeker een bijdrage zul
  
Met betrekking tot het verlagen van investeringskosten:  
Hierbij gaat het er bij klanten om hen (op het 'meest effectieve moment') over de streep
door het verlagen van investeringskosten voor maatregelen. Dat kan door investeringen 
aantrekkelijker te maken middels aankoop-/investeringssubsidies en eventueel fiscale 
maatregelen. Vooral 'gewone mensen' lijken ontvanke
vanwege dergelijke instrumenten reden om hun klanten actief te benaderen waardoor het voor 
hen tevens een aantrekkelijk acquisitie-inst
De investeringskosten kunnen ook worden verlaagd door het gemeenschappelijk aanp
woningen (bijvoorbeeld per straat of wijk). 
Voor MKB-ers gaat het bij het verlagen van investeringskosten ook om de kosten die 
samenhangen met het opnemen van nieuwe producten in het assortiment en het
nieuwe diensten, waaronder PR-kosten, investeringen in scholing en het aannemen van me
gespecialiseerd personeel. (Een ander deel van dit aspect valt onder ’verhogen 
la
financiële drempels ervaren bij het 'switchen'
 
Met betrekking tot vergroten direct voordeel 
Voor klanten met een kortetermijnfocus (veelal ‘gewone mensen’) zijn beslissingen die leiden t
een onmiddellijk voordeel zeer aantrekkelijk. Dat 'onmiddellijke voordeel' wordt vaak vertaald in 
'onmiddellijk financieel voordeel' (hoewel 'genot' en 'comfort' ook als voordeel kunnen worden 
beschouwd). Deze ontvankelijkheid voor financieel voordeel kan bijvoorbeeld worden geprikkeld
door (onmiddellijke) verlaging van energievoorschotten en door verlaging van hypotheekrente (b
het afsluiten van een hypotheek; bijvoorbeeld middel
van de Nationale Hypotheekgarantie sterker worden gekoppeld aan woningverbetering middels 
het treffen van energiebesparende maatregelen.  
Een andere optie is het opzetten van 'leaseconstructies' waarbij een externe partij de benodigde
investering in energiebesparende maatregelen doet in ruil voor een aandeel in de daadwerk
gemaakte energiebesparing (het risico wat betreft de terugverdientermijn ligt niet bij de klant).  
Ook een groot deel van de MKB-bedrijven die actief zijn in de beschreven markt heeft een 
kortetermijnfocus. Mede onder invloed daarvan neemt een groot deel van hen energiebesparing 
in de bestaande woningbouw minder snel waar als business opportunity (en vallen bedrijven 
onder de late majority/laggards in dit proces). Hun bijdrage kan eventueel geprikkeld w
hen meer direct voordeel te bieden ('creëren van onmiddellijke winstmogelijkheid'),
do
innovatiesubsidieprogramma) bij het 'in de markt zetten' van bep
  
Met betrekking tot verhogen (financieel) langetermijnrendement 
Een deel van de klanten is (ook) bereid te investeren in het energiezuiniger maken van hun 
woning, als dit zich pas op langere termijn terugverdient (onder de cultural creatives lijken zich 
relatief veel mensen met een langetermijnfocus te bevinden). Voorwaar
terugverdientermijn óf plaatsvindt binnen de gebruikstermijn (bewoningsperiode) van de woning; 
of zich terugvertaalt in de uiteindelijke verkoopwaarde van de woning.  
Het energielabel kan hierbij een rol spelen, aangezien dit label de energiekwaliteit inz
maakt en dus e
de regeling tenminste geen ontsnappingsclausule meer kent (zie ook onder wet- en 
regelgeving)).  
Deze groep is ook gevoelig voor subsidies gericht op exploitatie (zoals de huidige regeling voor
zonnepanelen) en fiscale regelingen die effect hebben op langere termijn. 
Het MKB gaat in zijn algemeenheid pas over tot innovatie als de financiële voordelen op lange
termijn gegarandeerd zijn. Innovatoren/early adopters laten zich meer leiden door 
langetermijnperspectief en baseren zich dus meer op langetermijnverwachtingen (en nemen 
daarbij bewust risico's); de 'gemiddelde MKB-er' heeft vaker een kortetermijnperspectief én 
handelt meer op basis van zekerheden. Innovators/early adopters kunnen nóg meer geprikkeld 
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worden tot initiatief door risico's te verminderen. Maatregelen die leiden tot het verminderen
(financiële) risico's kunnen ook de doelgroep die volgens onze analyse 'tot de zwakke schakel' 
behoren in het diffusieproces (de e

 van 

arly majority) in beweging krijgen. Mogelijkheden om dit 
ngetermijnvoordeel te vergroten, zijn ondermeer betere financieringsmogelijkheden via banken, 

 

guur 11: ‘De knoppen’ m.b.t. het thema kosteneffectiviteit (hier weergegeven in 'halfstand'; beïnvloedingsmogelijkheden 
jn half geactiveerd).  
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Thema 3: Optimaliseren met betrekking tot organisatie 
Dit betreft het verlagen van organisatorische drempels voor MKB-bedrijven om zich te richten op
de bewuste markt. Partijen die aan deze knoppe
K
ondersteunende instellingen als SenterNove
 
Knoppen (beïnvloedingsmogelijkheden) 
- 
- faciliteren van het ontstaan van samenwerk
 
Met betrekking tot faciliteren van netwerken 
Hierbij gaat het om kennisuitwisseling tussen ‘peers’ (dus bijvoorbeeld tussen innovatoren /early 
adopters onderling) en tussen opeenvolgende groepen (dus bijvoorbeeld van early
richting (potentiële) early majority). Dit persoonlijke contact kan ook een belangrijke bijdrage 
leveren aan het enthousiasmeren van eigenaren-directeuren van MKB-bedrij
E
rond energiebesparing in woningen, maar kan ook lokaal worde
 
Met betrekking tot het ontstaan van samenwerkingsverbanden 
Hierbij gaat het om het bij elkaar brengen van partijen die samenwerking zoeken ten beho
van nieuwe initiatieven. Dit zijn (in ieder geval in dit stadium van het proces) met name 
innovatoren / early adopters. Een v
In
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Figuur 12: ‘De knoppen’ m.b.t. het thema organisatie (hier weergegeven in 'halfstand'; beïnvloedingsmogelijkheden zijn 
half geactiveerd)  
 
 
Thema 4: Optimaliseren wet- en regelgeving 
Het optimaliseren van wet- en regelgeving ligt in handen van de verschillende overheden. 
Voorwaarden daarbij zijn: 
- duidelijkheid (begrijpelijkheid) 
- eenduidigheid (geen verschillende boodschappen door elkaar) 
- continuïteit (men moet weten waar men van op aan kan; MKB wil kunnen investeren op basis 
van zo veel mogelijk zekerheid; ditzelfde geldt voor klanten) 
- consequent zijn (bijvoorbeeld: is labelling verplicht, dan moeten daaraan ook consequenties 
worden verbonden). 
 
Knoppen (beïnvloedingsmogelijkheden) 
- wettelijk voorschrijven  
- gericht prikkelen door fiscale maatregelen en subsidieregelingen 
- tijdelijke vrijheid bieden ten behoeve van experimenten 
 
Met betrekking tot wettelijk voorschrijven 
De verplichting voor woningeigenaren tot het laten opmaken van energielabel kan bijdragen aan 
de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Of dit het geval is zal nog moeten blijken. 
Een optie voor meer rechtstreekse sturing is bijvoorbeeld het verplichten tot het nemen van 
maatregelen gericht op het bereiken van een hogere energielabel-klasse (bijvoorbeeld van G 
naar E). 
Uit eerder onderzoek is bekend dat er verschillen bestaan in de mate waarin MKB-bedrijven 
geneigd zijn op vrijwillige basis over te gaan tot innovaties. Een aantal typen – waarvan wij een 
groot deel onder de late majority/laggards scharen – lijkt alleen over te gaan tot innovatie 
waarneer het daartoe gedwongen wordt; eventueel via wettelijke middelen. Wettelijk 
voorschrijven zou dus in principe een effectieve 'knop' kunnen zijn voor deze typen. In dit verband 
is dat echter lastig te operationaliseren.  
 
Met betrekking tot gericht prikkelen door fiscale maatregelen en subsidieregelingen 
Voor zover deze prikkels de investeringskosten verlagen, zijn ze voor alle partijen interessant (zie 
boven). Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van het tarief voor overdrachtsbelasting aan de 
labelwaarde bij aankoop van een huis. Financiële prikkels met effect op de langere termijn zijn 
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voor minder partijen effectief; alleen voor die doelgroepen die zich bij beslissingen laten leiden 
door langetermijnoverwegingen. 
 
Met betrekking tot tijdelijke vrijheid bieden ten behoeve van experimenten 
Een dergelijk initiatief is vooral belangrijk voor de innovatoren/early adopters die innovaties in de  
praktijk willen brengen (zowel gericht op techniek als proces). 
 

 
 
Figuur 13: ‘de knoppen’ m.b.t. het thema wet- en regelgeving (hier weergegeven in 'halfstand'; 
beïnvloedingsmogelijkheden zijn half geactiveerd). 
 
 
Thema 5: Optimaliseren bewustzijns- en kennisniveau 
Het gebrek aan kennis blijkt een grote bottleneck. Zowel onder consumenten als MKB-ers is 
behoefte aan verschillende soorten van informatie. Rogers onderscheidt: awareness knowledge 
(kennis over het bestaan), how-to-knowledge (kennis over gebruik/toepassing) en principle 
knowledge (kennis over onderliggende techniek). 
Het effect van 'draaien aan knoppen' met betrekking tot kennis en informatie is het grootst 
wanneer dit zo gericht mogelijk gebeurt: dat wil zeggen dat kennis en informatie per doelgroep 
wordt aangepast, dat iedere specifieke doelgroep de boodschap krijgt waarvoor deze het meest 
ontvankelijk is, op het moment dat deze daar het meest ontvankelijk voor is. Bovendien dient 
extra breed te worden ingezet op het benaderen van doelgroepen die voor het versnellen van het 
proces het meest relevant zijn. 
Partijen die aan deze knoppen kunnen draaien, zijn onder meer Kamer van Koophandels, 
brancheorganisaties, gemeenten, provincies, rijksoverheid, innovatienetwerken als Syntens, 
ondersteunende instellingen als SenterNovem, maar ook reguliere media als tijdschriften, 
televisieprogramma’s, etc, etc.  
Instrumenten die daarbij kunnen worden ingezet zijn: 
- campagnes in massamedia 
- doelgroepgerichte informatie via schriftelijke media zoals tijdschriften 
- workshops en cursussen 
- onderwijs 
- direct persoonlijk contact 
- beurspresentaties 
- internet 
- 'infoshops' (shop in shop) 
- etc. 
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Met als boodschapper change agencies (formele partijen die kennis overdragen), peers 
(gelijkgestemden: MKB naar MKB, consument naar consument), MKB (richting consument), 
kennisinstellingen, groothandels, doe-het-zelf-zaken, tuincentra, woningzaken, reguliere media 
(krant, tijdschrift, tv, radio…), etc. 
 
Knoppen (beïnvloedingsmogelijkheden) 
- awareness knowledge (kennis over het bestaan) 
- how-to-knowledge (kennis over gebruik/toepassing) 
- principle knowledge (kennis over onderliggende techniek) 
 
Met betrekking tot awareness knowledge 
Zowel klanten als MKB hebben behoefte aan informatie over technische, financiële en 
organisatorische mogelijkheden die er zijn om de woningen van eigenaar-bewoners 
energiezuiniger te maken en over de voordelen die hiermee samenhangen. Deze voordelen zijn 
voor eigenaar/bewoners onder andere relevante combinaties van 
milieuvoordeel/energiebesparing, verhogen comfort, verbeteren gezondheidsomstandigheden en 
verlagen energierekening. Het benadrukken van 'direct voordeel' op zo veel mogelijk vlakken kan 
consumenten verleiden tot het nemen van deze maatregelen.   
Voor MKB-ers bieden deze mogelijkheden business opportunities (bijvoorbeeld voor specifieke 
nichemarkten); 'awareness knowledge' kan in dit verband ook betekenen dat MKB-ers wordt 
gewezen op het bestaan van die business opportunities (bijvoorbeeld door te laten zien dat 
andere MKB-ers deze kansen grijpen). 
Uit ons onderzoek blijkt overigens dat klanten meer behoefte te hebben aan 'how to knowledge' 
dan aan 'awareness knowledge'. Omdat er ook sprake is van scepsis onder een deel van de 
doelgroepen (volgens Rogers vooral bij de late majority) lijkt het vooral belangrijk terughoudend 
te zijn bij in het opzetten van grootschalige campagnes primair gericht op het verspreiden van 
'awareness knowledge' (vooral als daaraan een boodschap gekoppeld is met betrekking tot de 
'wenselijkheid' van bepaalde gedragsverandering, een boodschap dus die moraliserend kan 
overkomen). 
Meer efficiënt zijn wellicht 'speldenprikken' gericht op specifieke subdoelgroepen. Bijvoorbeeld 
middels artikelen in doelgroepgekoppelde tijdschriften en door het verspreiden van specifieke 
informatie op voor die relevante doelgroepen meest effectieve tijd en plaats (te denken valt in dit 
kader aan doe-het-zelf-zaken, woonwinkels, tuincentra etc…), naast het toegankelijk maken van 
informatie via internet voor doelgroepen die zelf actief op zoek gaan naar informatie. 
Ook volgt uit Rogers dat persoonlijk contact belangrijker is bij innovatiediffusie dan massamedia. 
Openhuizendagen zouden in dat kader ondermeer een rol kunnen spelen.  
 
Met betrekking tot 'how-to-knowledge'   
Als wordt gekozen voor grote massamediale campagnes gericht op consumenten, dienen deze 
vooral ingezet te worden voor het overbrengen van how-to-knowledge. Klanten hebben vooral 
behoefte aan concrete en praktische informatie over kosten (geld, tijd, moeite, overlast, etc) en 
baten (energiebesparing, terugverdientijden, gemak, comfort), over het feitelijk functioneren van 
technieken en over hoe een en ander te financieren (met andere woorden: hoe deze technieken 
etc. door henzélf kunnen worden ingezet en hoe ze voor henzelf het meest profijt opleveren). 
De informatie moet goed toegankelijk zijn en afkomstig uit een betrouwbare bron. Het MKB wordt 
door 'de gewone mensen' vaak gezien als bij voorbaat betrouwbare bron, maar dit lijkt in mindere 
mate het geval te zijn voor 'cultural creatives'. Deze lijken vooral vertrouwen te hebben in een 
onafhankelijke bron. (Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor 'groenen’.) 
Het lijkt van belang how-to-knowledge zo veel mogelijk ook toegankelijk te maken via 
bijvoorbeeld internet. Gezien de inschatting dat cultural creatives hun beslissingen met betrekking 
tot het verduurzamen van hun woning ook buiten de 'urgente' verandermomenten om nemen, lijkt 
het zinvol hen te benaderen met how-to-informatie op verschillende plaatsen en verschillende 
momenten; bijvoorbeeld via artikelen en tv-programma's. 
Vooral cultural creatives (en 'groenen') lijken open te staan voor het treffen van 
energiebesparende maatregelen op 'verandermomenten' zoals verhuizing. Op dat moment zullen 
zij ook bij MKB-bedrijven actief met vragen komen. Een aanzienlijk deel van het MKB is daar 
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overigens (nog) niet op voorbereid of is zelf niet enthousiast over duurzame opties en kan (deels 
vanuit scepsis en onbekendheid) dan ook een remmende factor blijken. (Dit dilemma is niet per 
se op te lossen door het MKB zelf van meer informatie te voorzien.) 
Uit ons onderzoek komt naar voren dat in het gros van de klant-MKB-contacten energiebesparing 
niet de belangrijkste focus is (voor zowel klanten als MKB-ers staat dit thema niet voor op het 
netvlies). Dat betekent ook dat informatie-overdracht vanuit MKB richting klanten daar stokt als 
niet bijvoorbeeld de energieprijzen sterk gaan stijgen. 
Het MKB heeft behoefte aan inzicht in reële business opportunities, aan praktische informatie met 
betrekking tot het uitvoeren van maatregelen en aan hoe de klant het best bediend kan worden.  
Gezien het 'dralen' van late majority en laggards lijkt het vooral van belang deze doelgroepen niet 
te veel te overspoelen met how-to-informatie, maar ervoor te zorgen dat deze informatie 
beschikbaar (en goed toegankelijk) is op het moment dat deze groepen ervoor open staan een 
(nieuwe) markt te gaan bedienen en/of zich concrete vragen voordoen vanuit klanten (deze 
kunnen voortkomen uit zowel de actieve houding van bijvoorbeeld de cultural creatives die een 
andere woning willen betrekken, als meer reactief vanuit 'gewone mensen', bijvoorbeeld wanneer 
zich comfortproblemen voordoen later in het gebruik van een woning). 
Dit houdt ook in dat cursussen laagdrempelig dienen te zijn op het moment dat MKB-bedrijven 
behoefte hebben aan het verwerven van how-to-kennis. Groothandels en Kamer van 
Koophandels kunnen daar ook een belangrijke rol bij vervullen. Gericht op de langere termijn, 
maar het meest effectief, zou het zijn wanneer in het reguliere onderwijs aan toekomstige MKB-
ers energiebesparing als vanzelfsprekend in het onderwijs opgenomen zou worden. Dit zou op 
termijn ook het tekort aan gekwalificeerd personeel verminderen. 
 
Met betrekking tot principle knowledge  
Principle knowledge, kennis over onderliggende techniek, is vooral belangrijk voor MKB-ers. Het 
reguliere onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Deze kennis moet ook overgedragen worden 
middels eerder genoemde laagdrempelige cursussen. Ook internet speelt een belangrijke rol bij 
het verspreiden van deze kennis, aangezien MKB-ers geregeld met concrete vragen op dit 
gebied via internet informatie opzoeken, bijvoorbeeld bij de leverancier.  
 

 
 
Figuur 14: ‘de knoppen’ m.b.t. het thema kosteneffectiviteit (hier weergegeven in 'halfstand'; beïnvloedingsmogelijkheden 
zijn half geactiveerd)  
 
 
Al deze knoppen’ samen leiden tot het regelpaneel zoals weergegeven in figuur 15. 
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Figuur 15: Het mengpaneel bestaat uit een aantal 'knoppen' die door verschillende partijen kunnen worden geactiveerd; 
iedere knop staat voor een beïnvloedingsmogelijkheid. Hier afgebeeld is een mogelijke uitwerking. 
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Hoofdstuk 4: Internationale ervaringen 
 
Hoofdstuk 3 werd afgesloten met de conclusie dat er 5 hoofdthema’s zijn te onderscheiden 
binnen de manieren waarop business-opportunities voor het MKB inzichtelijk gemaakt kunnen 
worden en kunnen worden vergroot. Deze beïnvloedingsmogelijkheden zien we symbolisch als 
knoppen waaraan gedraaid kan worden, afhankelijk van de omstandigheden die door externe 
factoren worden bepaald. Ieder thema kent dus een paar knoppen.  
 
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre het buitenland ons inspiratie kan bieden. Net 
als in Nederland geldt ook voor de overige EU-landen de verplichting om bij transacties van 
bestaande gebouwen een energielabel aan de toekomstige koper of huurder te overhandigen. De 
verschillende landen ontwikkelen hiervoor een eigen aanpak. Voor het onderzoek zijn volgende 
EU-landen geselecteerd: Duitsland, België, Spanje en Engeland. Middels deskresearch hebben 
we onderzocht hoe in deze landen – onder meer naar aanleiding van de invoering van het 
energielabel – zich voor het MKB business opportunities in het verduurzamen van de bestaande 
particuliere woningbouw. Ondanks het feit dat in deze landen de omstandigheden op bepaalde 
punten anders zijn, kan dit interessante aanknopingspunten bieden voor het 'draaien aan 
knoppen' in Nederland. 
 
Overigens willen we geen volledigheid suggereren. Het onderwerp staat overal hoog op de 
agenda en er gebeurt veel. Lang niet alle initiatieven in de onderzochte landen zijn bij dit 
onderzoek in beeld gekomen. Ook hebben we ons in onze studie naar de buitenlandse situatie 
een globale inventarisatie van initiatieven (onder meer rond de invoering van het energielabel) 
uitgevoerd, maar was een dergelijke inventarisatie niet de focus van ons onderzoek ten aanzien 
van de Nederlandse situatie. We hebben bijvoorbeeld expliciet niet de initiatieven rond Meer met 
Minder geïnventariseerd, omdat die informatie ook via andere kanalen kan worden verkregen. 
Het is dus goed mogelijk dat bepaalde initiatieven of benaderingswijzen die uit het internationale 
onderzoek naar voren kwamen, op vergelijkbare wijze ook in Nederland plaatsvinden, maar in het 
kader van dit onderzoek geen aandacht hebben gekregen.  
 
In het deskresearch stonden de volgende vragen centraal: 

• Hoe wordt in het buitenland een vraag bij de consumenten gecreëerd?  
• Hoe speelt het MKB op deze vraag in? 
• Hoe wordt kennis aan het MKB aangeboden? 
 

Het merendeel van de buitenlandse initiatieven is op dit moment nog zo recent dat evaluatie niet 
mogelijk is. Ook kan niet voor elk land op elke vraag een antwoord worden gegeven. We 
beperken ons in dit hoofdstuk tot een beschrijving van de initiatieven, een beantwoording van de 
vragen waar mogelijk en een beschrijving van hypotheses die de buitenlandse bevindingen 
kunnen verklaren. Aan het eind van dit hoofdstuk is gekeken in hoeverre deze aanvullingen 
leiden tot nieuwe thema’s en/of nieuwe ‘knoppen’ of een aanvulling bieden op de toelichtingen uit 
hoofdstuk 3.  
 
 
4.1. Duitsland  
 
4.1.1. Hoe wordt in Duitsland een vraag bij de consumenten gecreëerd? 
Een Duitse nieuwbouwwoning die aan de huidige eisen van de EnEv 2007 voldoet, is ten 
opzichte van een nieuwbouw woning uit het jaar 2002 25-33% energiezuiniger. Ten opzichte van 
bestaande, niet gerenoveerde woningen uit de periode van vóór 1970, is de besparing van een 
huidige nieuwbouwwoning circa 90%. In Duitsland is circa 80% van de huidige woningen 
gebouwd vóór 1979. Bij de meeste van deze woningen zijn aanzienlijke verbeteringen in het 
energieconcept mogelijk. De uitvoering van energiebesparende maatregelen wordt door diverse 
subsidieregelingen gestimuleerd en het effect wordt onder meer zichtbaar in de ‘Energiepass’ 

 52



conform EnEv 2007. Van de EnEv 2007 verwacht men daarom een toenemende vraag van 
consumenten naar energiebesparende maatregelen en als gevolg daarvan positieve impulsen 
voor het MKB, met name voor de ‘Handwerksbetriebe’.  
 

 

De EU-regelgeving m.b.t. de energieprestaties en labelling van 
gebouwen is in Duitsland geregeld via de 
Energieeinsparungsverordnung (EnEV) die in de huidige variant 
sinds 2007 van kracht is. In de EnEv 2007 is vastgelegd dat 
vanaf 1 juli 2008 nieuwe gebouwen én gebouwen waarvan een 
transactie plaats vindt, over een zogenaamde ‘Energiepass’ 
moeten beschikken. In de ‘Energiepass’ worden het 
energieverbruik, het soort brandstof en de hoeveelheid CO2-
uitstoot weergegeven. Ook worden er adviezen gegeven hoe het 
energieverbruik gereduceerd kan worden. In tegenstelling tot de 
andere onderzochte landen wordt voor het energiecertificaat in 
Duitsland geen indeling in klassen gemaakt, maar wordt er 
gewerkt met een zogenaamde ‘Bandtacho’ (zie hiernaast). 

 
 
Hypothese:  Duidelijke doelstellingen in combinatie met financiële prikkels zorgen in Duitsland 

voor brede bekendheid en groot vertrouwen in energiezuinige gebouwconcepten. 
Deze combinatie leidt tot een toenemende vraag vanuit de consumenten. 
 
Energiebesparende concepten voor gebouwen hebben in Duitsland al een lange 
traditie en worden al jaren op nationaal en regionaal niveau financieel ondersteund. 
Brede bekendheid hebben de concepten van het ‘Niedrigenergiehaus’ en het 
‘Passivhaus’. De Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) maakt een onderscheid in  
• het ‘KfW 60-Haus’ (energievraag niet meer dan 60 kWh/m2bvo per jaar) 
• het ‘KfW 40-Haus’(energievraag niet meer dan 40 kWh/m2bvo per jaar) 
• het ‘Passivhaus’ (energievraag niet meer dan 15 kWh/m2bvo per jaar) 

 

 
 
Figuur 16:  EFH = Einfamilienhaus, eengezinswoning, MHF = Mehrfamilienhaus, woongebouw met meerdere woningen 
 

De concepten zijn beproefd en het beoogde doel (energieverbruik reduceren tot 
max. X kWh/m2) is voor iedereen gemakkelijk te begrijpen en daardoor goed te 
communiceren. De te bereiken kostenbesparing kunnen huizenbezitters zelf 
uitrekenen door het huidige energieverbruik te vergelijken met het maximale 
energieverbruik van het gekozen concept. Doordat de concepten al jarenlang 
worden toegepast, is er inmiddels veel ervaring mee opgedaan. Er zijn speciale 
producten ontwikkeld, de technieken zijn bekend en er zijn al veel 
voorbeeldprojecten gerealiseerd. De jarenlange ervaring en het duidelijke doel 
geven vertrouwen in de concepten. De vraag naar ‘Passivhäusern’ is in Duitsland 
in de laatste jaren zowel vanuit de particuliere als vanuit de professionele sector 
toegenomen, zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw. Het ‘Passivhaus-
concept’ verspreidt zich inmiddels ook in andere Europese landen. 
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Hypothese:  Financiële regelingen (subsidies en leningen) speciaal gericht op particuliere 
woningbezitters stimuleren de vraag van consumenten naar energiebesparende 
maatregelen. 

 
De Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), een nationale bank van de overheid, 
geeft hypotheken met lage rente voor energiezuinige woningen, zowel voor 
nieuwbouwprojecten als voor renovaties in de bestaande bouw. Het maximale 
bedrag dat geleend kan worden is € 50.000. De besparing varieert van € 2.000 tot 
€7.000 per woning. Voor renovatieprojecten wordt daarnaast in Duitsland nog méér 
financiële ondersteuning geboden middels (subsidie)programma's.1  
Subsidieregelingen, waaronder de KfW-programma’s voor consumenten en 
subsidies voor duurzame energieopwekking, zijn in Duitsland door de jaren heen 
weinig veranderd. Daardoor genieten zij brede bekendheid en informatie over de 
regelingen wordt ook regelmatig via persoonlijke contacten doorgegeven. De 
langlopende regelingen en de naam van de KfW zorgen voor betrouwbaarheid. Er 
komen wel nieuwe regelingen bij, en het verschil in nationale en regionale 
regelingen maakt het systeem nogal complex. Op deze situatie wordt ingespeeld 
door lokale adviescentra. 

 
 
Hypothese:  Door lokale centra die ondersteuning bieden bij het regelen van subsidies en 

leningen wordt de toegang tot financiële regelingen laagdrempelig en maken meer 
consumenten er gebruik van. 

 
De financiële ondersteuning voor renovatieprojecten in Duitsland is een complex 
systeem, bestaande uit de KfW-programma’s en regionale regelingen die per 
deelstaat anders uitzien. Daarom is het programma ‘Energiesparberatung vor Ort’ 
gelanceerd. In het kader van dit programma kunnen consumenten bij lokale 
adviescentra voorlichting krijgen over de mogelijkheid van subsidies, leningen enz. 
Ook voor het advies zelf is subsidie beschikbaar (€ 150 voor een eengezinswoning 
en € 250 voor woongebouwen). De subsidies voor bestaande gebouwen zijn op 
het hele gebouw gericht. Zijn er meerdere eigenaren dan moeten zij dus samen 
van plan zijn om energiebesparende maatregelen uit te voeren. 

 
 
Hypothese:  Door voor bestaande gebouwen de keuze te bieden voor certificering op basis van 

de berekende energievraag óf het daadwerkelijke verbruik is de berekening van 
terugverdientijden betrouwbaarder. Een groter vertrouwen in de terugverdientijd 
leidt bij consumenten tot een grotere bereidheid in investeringen. 

 
Een groot verschil tussen de aanpak in Duitsland en de overige onderzochte 
landen is dat bij bestaande gebouwen degene die het certificaat aanvraagt kan 
kiezen of certificering plaats vindt  
• op basis van de berekende te verwachten energievraag  
• of het daadwerkelijk gemeten energieverbruik.  

 
Wordt voor het daadwerkelijke verbruik gekozen, dan is het verbruik van de 
afgelopen drie jaar maatgevend. Belangrijke reden voor de keuzemogelijkheid 
tussen berekende energievraag en gemeten energieverbruik is dat men beloftes, 
die niet waargemaakt kunnen worden, wil vermijden. De Deutsche Energie-Agentur 
(dena) heeft een pilot uitgevoerd, waarbij tot 2004 voor bijna 4.000 woningen een 

                                                 
1 Voorbeelden zijn het pilot-programma ‘EnEv minus 30%’ waarbij de energievraag van bestaande woningen 30% lager 
ligt dan de vraag van nieuwe woningen conform de EnEv 2007; het ‘CO2-Gebäudesanierungsprogramm’ waarbij een 
keuze wordt geboden tussen een subsidie of een lening met lagere rente (voor deelname aan dit programma is een 
‘Energiepass’ verplicht); het programma ‘Wohnraum modernisieren’ en het programma ‘Solarstrom erzeugen’ (subsidie 
voor pv-cellen). 

 54



Energiepass en het zogenaamde Energiezertifikat werden gemaakt. De ervaring 
met deze pilot leert dat de berekende energievraag in de meeste gevallen hoger is 
dan het daadwerkelijke verbruik. Daardoor hebben energiebesparende 
maatregelen in werkelijkheid minder effect dan uit de berekeningen blijkt – de 
energie- en dus kostenbesparing is dus lager. Er is tot nu toe in de bestaande 
bouw iets meer vraag naar een ‘Energiepass’ op basis van de berekende 
energievraag (52%) dan op basis van het gemeten energieverbruik. Dit is 
opvallend, omdat de ‘Energiepass’ op basis van de berekende energievraag 
aanzienlijk duurder is.2  

 
Hypothese:  Door communicatie en pr in combinatie met een introductiekorting laten meer 

particuliere huizenbezitters een energiecertificaat voor hun woning opstellen. Dit 
leidt er vervolgens toe dat ook meer energiebesparende maatregelen 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

 
De Deutsche Energie-Agentur (dena) verzorgt kennisoverdracht rondom de 
‘Energiepass’, verspreidt flyers en brochures, biedt ondersteuning bij het opstellen 
van een ‘Energiepass’, organiseert informatiebijeenkomsten en pr-campagne’s. Nu 
de datum nadert, waarop de 'Energiepass’ verplicht wordt, besteden ook kranten 
en tv-programma’s hieraan steeds meer aandacht. De ‘Energiepass’ is in Duitsland 
vanaf 1 juli 2008 verplicht. Wie voor een bestaande woning vóór deze datum een 
‘Energiepass’ en ‘Energiezertifikat’ aanvraagt, krijgt korting op de kosten. Daarmee 
wil men stimuleren dat eigenaren snel een certificaat aanvragen omdat zij daardoor 
geld besparen. De verwachting is dat dankzij deze introductiekorting ook méér 
mensen een certificaat aanvragen en er uiteindelijk ook meer energiebesparende 
maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Tot nu toe blijkt dat in Duitsland bij 
circa 40% van de gebouwen die over een ‘Energiepass’ beschikken, de 
geadviseerde maatregelen ook worden uitgevoerd. Net als in de andere EU-landen 
is het certificaat 10 jaar geldig.  

 
 
Hypothese:  Voorbeeldprojecten laten aan het MKB én aan consumenten zien welke 

mogelijkheden er zijn voor energiebesparing bij bestaande woningen. Of de 
voorbeeldprojecten op termijn ook tot verspreiding van de toegepaste maatregelen 
leiden, is echter nog de vraag. 

 
De Deutsche Energie-Agentur (dena) heeft een subsidieprogramma lopen voor 
‘best practices’ voor energiebesparing bij bestaande woningen. In dit programma 
participeren op dit moment 140 gebouwen (= 2.230 woningen), die gemiddeld een 
50% lager energieverbruik bereiken dan nieuwbouw woningen die gebouwd 
worden conform de eisen van de EnEv 2007. Van deze 2.230 woningen zijn 49% 
in bezit van professionele eigenaren, 24% in bezit van particuliere verhuurders en 
27% in bezit van particuliere eigenaren. Met deze voorbeelden wil de dena laten 
zien dat ook in de bestaande woningbouw ambitieuze doelstellingen op het gebied 
van energiebesparing mogelijk zijn. Of de voorbeeldprojecten tot een grotere 
verspreiding van de toegepaste maatregelen leiden, is op dit moment nog niet 
duidelijk. 

 
 

                                                 
2 In de media wordt over het algemeen de ‘Energiepass’ op basis van de berekende energievraag aanbevolen. Reden 
hiervoor is een betere vergelijkbaarheid, doordat bewonersgedrag en samenstelling van het huishouden geen invloed 
hebben op het resultaat. Consumentenorganisaties adviseren voor particuliere huizenbezitters een ‘Energiepass’ op basis 
van het daadwerkelijke verbruik, omdat de berekening van terugverdientijden van energiebesparende maatregelen 
betrouwbaarder is.  
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Hypothese:  Niet alle consumenten hebben behoefte aan ‘ontzorgen’, er is ook een groep die 
kosten een belangrijker argument vindt bij de keuze voor een aannemer. 
Subjectieve verhalen hebben bij deze groep veel invloed op de keuze voor de uit te 
voeren maatregelen. 

 
Volgens het ‘Zentralverband des Deutschen Handwerks’ zijn voor consumenten de 
belangrijkste criteria bij de keuze voor een aannemer: Deskundigheid en ervaring, 
goede service, individuele planning. In de praktijk zijn uiteraard ook de kosten een 
belangrijk criterium. Een relatief nieuwe tendens in Duitsland is de aanbesteding 
via internet. Consumenten kunnen hun renovatieplannen (bijvoorbeeld isoleren 
zolder) op het net zetten en lokale bedrijven reageren hierop met een aanbod. Dit 
wordt over het algemeen gedaan om de goedkoopste aanbieder te vinden. Er kan 
bij Duitse consumenten een onderscheid worden gemaakt in twee groepen: 

 De eerste groep kiest voor kwaliteit en een uitvoerende partijen die 
regelwerk van de consument overneemt (‘ontzorgen’). Tot deze groep 
behoren vooral oudere mensen. Ook huishoudens met dubbele 
inkomens (weinig tijd, meer financiële ruimte) behoren vaak tot deze 
groep. 

 De tweede groep kiest voor een lage prijs en is bereid om zelf op zoek te 
gaan naar de nodige informatie en ook het bijbehorende regelwerk op 
zich te nemen. Deze groep is dus niet gevoelig voor de prikkel 
‘ontzorgen’ maar wel ontvankelijk voor een financiële prikkel. Over het 
algemeen zijn dit jongere personen, die aan het begin van hun loopbaan 
staan, nog een relatief laag inkomen hebben en eraan gewend zijn om 
via verschillende media snel informatie te verzamelen. Daarnaast 
behoren ook gezinnen die over weinig financiële ruimte beschikken tot 
deze groep. 

 
De groep die via internet een keuze maakt voor een bepaalde aannemer, gaat zelf 
op zoek naar informatie over de beoogde maatregelen en mogelijke alternatieven. 
Hierbij wordt gebruikgemaakt van de ervaringen van kennissen en familie, maar 
ook van internetfora. Zij zoeken dus bewust naar subjectieve verhalen, waar zij 
meer op vertrouwen dan op informatie van bedrijven. Bedrijven hebben een 
eigenbelang (willen geld verdienen door een nieuwe opdracht) en zijn daardoor in 
de ogen van veel consumenten minder betrouwbaar dan familie, kennissen of zelfs 
volledig vreemde personen, die eerder voor dezelfde keuzes stonden en hun 
ervaringen op internet delen. 

 
 

Hypothese:  Een langere verblijfsduur in de eigen woning verhoogt bij particuliere 
huizenbezitters de bereidheid om te investeren in energiebesparende maatregelen. 

 
Particuliere huizenbezitters die in hun eigen woning wonen verhuizen in Duitsland 
minder vaak dan Nederlandse huizenbezitters. Een terugverdientijd van 10 jaar of 
langer is voor veel Nederlandse huizenbezitters niet interessant, omdat zij niet 
zeker weten of zij dan nog in hetzelfde huis wonen. De bereidheid is daarom groter 
om te investeren in maatregelen die direct effect opleveren, bijvoorbeeld een 
nieuwe badkamer of keuken of een mooie tuin – hiervan heeft men direct plezier. 
In Duitsland is langetermijndenken voor particuliere huizenbezitters interessanter. 

 
 
4.1.2. Hoe speelt het MKB in Duitsland op deze vraag in? 
Tot 2006 was de economische situatie in Duitsland niet rooskleurig. Er was een hoge 
werkloosheid, met name bij ‘Handwerker’ (ambachtslieden). Mensen waren in die periode erg 
voorzichtig met grote investeringen. De ‘Handwerker’ hebben in het laatste kwartaal van 2006 wel 
een toename aan opdrachten gezien, maar in 2007 nam de vraag weer af. Dit is verklaarbaar: In 
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Duitsland werd in januari 2007 de ‘Mehrwertsteuer’ (BTW) verhoogd van 16% naar 19%. 
Daardoor werden vanaf januari de kosten voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen 
hoger. Omdat dit ruim van tevoren bekend was, hebben particuliere huizenbezitters voor zover 
mogelijk ervoor gekozen om werkzaamheden vóór 2007 uit te voeren. Voor 2008 hebben de 
overkoepelende organisaties weer positieve verwachtingen. De hogere werkloosheid en minder 
goed gevulde opdrachtboeken zorgen ervoor dat Duitse bedrijven meer inspanning moeten 
verrichten om voldoende werk binnen te halen dan Nederlandse bedrijven (die over het algemeen 
aangeven dat zij voldoende werk hebben). Duitse bedrijven zijn daarom waarschijnlijk eerder 
bereid om in cursussen en netwerken te investeren, waarmee zij zich op de markt kunnen 
profileren. 
 
Hypothese:  Om in te spelen op de verwachte toenemende vraag naar de ‘Energiepass’ én naar 

advies en uitvoering van energiebesparende maatregelen, bezoeken Duitse MKB-
ers cursussen, volgen ze opleidingen en vormen ze netwerken. De nieuwe kennis 
biedt het MKB de kans om zich te profileren ten opzichte van de (buitenlandse) 
concurrentie. 

 
Wie in Duitsland een ‘Energiepass’ wil opstellen, moet een passende opleiding 
hebben gevolgd. Er zijn in Duitsland op dit moment 14.000 geregistreerde 
adviseurs die een ‘Energiepass’ mogen opstellen. Voor kleine bedrijven is het een 
dilemma of het bedrijf zelf de rol van ‘Energieberater’ wil vervullen of samenwerken 
met externe partners. Ze maken per bedrijf hun eigen keuze en dat blijkt sterk te 
variëren. De keuze is afhankelijk van het aantal medewerkers, het soort bedrijf 
(metselaar, timmerman, schilder….) en uiteraard de voorkeur van de directeur. 

 
De energieadviseurs zijn georganiseerd in het nationaal netwerk, ‘Deutsches 
Energienetzwerk’ (DEN), een samenwerkingsverband van architecten, ingenieurs 
en ‘Handwerker’. Het lidmaatschap in het netwerk biedt de mogelijkheid om deel te 
nemen aan cursussen, kennis uit te wisselen en helpt mee bij de bemiddeling van 
klanten (onder meer via de site). Het DEN heeft een eigen site (www.den-ev.de), 
die deels door leveranciers van energiebesparende producten wordt gefinancierd. 

 
In Duitsland zijn daarnaast talrijke bedrijven en netwerken ontstaan die zich 
gespecialiseerd hebben in het geven van energieadviezen, het opstellen van een 
‘Energiepass’ en het aanbieden van cursussen over de EnEv 2007, variërend van 
grote organisaties tot eenmanszaken. Ook zijn er talrijke cursussen voor de 
uitvoering van maatregelen die gerelateerd zijn aan de EnEv 2007. Daarnaast zijn 
er veel publicaties op de markt over energiebesparing in gebouwen en de 
EnEv2007. Al de regelingen, cursussen en publicaties worden in Duitsland 
gecommuniceerd als een kans: er worden hoge eisen gesteld aan de uitvoering 
van energiebesparende maatregelen en hiervoor is goed vakmanschap met veel 
kennis en ervaring vereist. Dat hebben Duitse ‘Handwerker’ dankzij de cursussen 
en praktijkervaring te bieden en zij hopen dat zij daarmee een voorsprong 
ontwikkelen ten opzichte van buitenlandse concurrenten.  

 
Hypothese:  Een toenemende vraag van consumenten naar energiebesparende woningen 

stimuleert het MKB tot de ontwikkeling van nieuwe producten. 
 

De concepten van het ‘Niedrigenergiehaus’ en het ‘Passivhaus’ en de nieuwe 
wetgeving met EnEv 2007 en EEG stimuleren nieuwe productontwikkelingen. Met 
name voor het concept van het ‘Passivhaus’ geldt dat toepassing van bepaalde 
energiezuinige producten voorwaarde is om aan de doelstelling te voldoen. Zo 
beschikken ‘Passivhäuser’ bijvoorbeeld standaard over ramen met driedubbele 
beglazing, een product dat in Nederland nog weinig wordt toegepast. Dankzij de 
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ontwikkeling van nieuwe producten zijn er ook voor ambitieuze projecten meer 
keuzemogelijkheden bij het bereiken van doelstellingen.3 

 
 
Hypothese:  Door lokale evenementen informeert het MKB de consumenten over 

mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. De vrijblijvendheid, 
gezelligheid en nabijheid maakt het contact laagdrempelig voor de consumenten. 
Het directe contact en de informatieoverdracht leiden tot vertrouwen in de 
deskundigheid van de deelnemende bedrijven en op termijn tot opdrachten. 

 
Om consumenten te informeren over het aanbod van het MKB in de bouwsector, 
bieden lokale samenwerkingsverbanden, soms speciale evenementen aan. Voor 
bedrijven is dit een kans om contacten op te bouwen/onderhouden met klanten uit 
de eigen regio. Naar verwachting zijn zelfs MKB-ers die tot de late majority en 
laggards behoren bereid om deel te nemen aan soortgelijke lokale evenementen. 
Door de lokale karakter is de drempel voor deelname laag. Er is geen reistijd aan 
verbonden, de doelgroep (consumenten uit de regio) kan direct persoonlijk worden 
benaderd. In kleine gemeenten wordt deelname van de bedrijven misschien ook 
verwacht.4  

 
Aanvullend op de EnEv 2007 bestaat in Duitsland een wet om duurzame energieopwekking te 
stimuleren: het Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEG). De intentie was dat het EEG het 
MKB stimuleert om in technologieën voor duurzame energieopwekking te investeren, maar tot nu 
toe groeit het aandeel duurzame energie in Duitsland slechts langzaam ondanks diverse 
subsidieregelingen voor bijvoorbeeld zonne-energie, warmtepompen en wkk-installaties. In 2007 
was 6% van de verbruikte energie in Duitsland afkomstig van hernieuwbare bronnen, het streven 
is om 14% te bereiken.  
 
 
4.1.3. Hoe wordt in Duitsland kennis aan het MKB aangeboden? 
 
Hypothese:  Door heel specifieke cursussen voor verschillende soorten MKB-ers aan te bieden, 

krijgen bedrijven de kans om zich te specialiseren en een koploperspositie op het 
gebied van energiebesparing in gebouwen in te nemen. 

 
De Duitse initiatieven voor het MKB zijn sterk gericht op opleidingen/cursussen. 
Bedrijven krijgen via een breed cursusaanbod de kans om zich te profileren met 
hun kennis. Van deze kans maken veel bedrijven gebruik. Zij leiden medewerkers 
op tot ‘Energieberater’ en hopen hiermee nieuwe opdrachten binnen te halen, 
eventueel ook in het buitenland. De regionale ‘Handwerkskammern’, vergelijkbaar 
met de Kamer van Koophandel, bieden zowel cursussen voor energieadviseurs 
aan als ook cursussen die gericht zijn op de uitvoering van energiebesparende 

                                                 
3 Een voorbeeld voor de ontwikkeling van een nieuw energiebesparend product is het ‘KSD-Fenster’, een raam dat per 
seizoen met 180 graden gedraaid kan worden. In de zomer is het glas zonwerend, in de winter wordt juist gebruikgemaakt 
van passieve zonne-energie. Duitse MKB’s ontwikkelen gericht producten die passen bij de concepten van het 
‘Niedrigenergiehaus’  en het ‘Passivhaus’. 
4 Een voorbeeld voor een soortgelijk lokaal evenement is de ‘Handwerkersmesse’ die de ‘Handerwerkervereinigung’ in 
Schladen heeft georganiseerd. De ‘Handwerksmesse’ in Schladen vindt om de 2 jaar plaats en had in 2006 als thema 
‘Vom traditionellen Handwerker zum modernen Dienstleister’ (‘van tradtionele ‘Handwerker’ tot moderne dienstverlener’). 
Het evenement had het karakter van een dorpsfeest. Er was een expositie, maar ook allerlei attracties – zo was er 
bijvoorbeeld een brand die door de brandweer binnen 30 minuten geblust moest worden. Om te zorgen dat er veel 
mensen komen, werd het ook aantrekkelijk gemaakt voor kinderen: er waren spelletjes en luchtballons en er was een 
kinderopvang, zodat ouders rustig konden rondkijken en naar de presentaties konden luisteren die ieder half uur in een 
aparte zaal werden aangeboden. Thema’s van de presentaties waren onder meer de ‘Energiepass’ en ‘erneuerbare 
Energien’. Er was ook een prijsvraag en de hoofdprijs was een weekeind voor twee personen in een Wellness-Center. De 
organisatie was heel tevreden met het aantal bezoekers en de getoonde belangstelling. Voor de zomer 2008 is de 
volgende ‘Handwerkersmesse’ gepland.  
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maatregelen. Bij de cursussen die gericht zijn op de uitvoering van maatregelen 
zijn toegespitst op de verschillende deelaspecten die voor de betreffende 
deelnemers van belang zijn. Bijvoorbeeld worden er aparte cursussen aangeboden 
voor ‘Gebäudehülle und Bauphysik’ (= buitenschil en bouwfysica) en voor 
‘Anlagentechnik’ (installaties). Bij de cursussen voor ‘Gebäudehülle und Bauphysik’ 
komen isolatie, passieve zonne-energie, koudebruggen, luchtdichtheid en 
detaillering aan bod. Doelgroepen zijn timmermannen, metselaars, schilders enz. 
Bij de cursussen voor ‘Anlagentechnik’ komen bij bestaande gebouwen vooral 
installaties voor ruimteverwarming en warm tapwater aan bod. Doelgroepen zijn 
dan dus de installateurs. Relatief nieuw zijn software-cursussen voor ‘Handwerker’, 
bijvoorbeeld om de te verwachten energievraag te berekenen, varianten te kunnen 
vergelijken, financiële consequenties door te rekenen. De software-cursussen zijn 
ontstaan omdat er vanuit de deelnemers van de andere cursussen vraag naar was. 

 
 
Hypothese:  Door competitie en financiële prikkels kunnen bedrijven worden gestimuleerd om 

de kennis die zij in cursussen hebben opgedaan in praktijk te brengen. 
 

Ook energieleveranciers bieden cursussen aan. Installateurs bijvoorbeeld 
cursussen bezoeken om te leren hoe zij warmtepompen moeten installeren. Na 
succesvolle deelname aan drie cursussen krijgen de installateurs een certificaat als 
‘warmtepomp-installateur’. Dit certificaat biedt ook direct toegang tot de 
marketingstrategieën van de energieleverancier. Zo biedt bijvoorbeeld een 
leverancier een financiële prikkel voor installateurs die warmtepompen toepassen. 
Voor iedere geïnstalleerde warmtepomp krijgt de installateur een premie van € 70. 
De installateur die per jaar de meeste warmtepompen heeft geïnstalleerd krijgt een 
extra prijs. Doelgroep van deze subsidie zijn dus niet de bewoners, die de 
warmtepomp gebruiken maar de installateur. Voor de particuliere eigenaren van 
woningen biedt dezelfde energieleverancier in samenwerking met een bank een 
financieringsmodel aan voor energiebesparende maatregelen. 

 
 
Hypothese:  Het uitgebreide aanbod aan cursussen en opleidingen biedt voor het Duitse MKB-

ers marktkansen in het buitenland 
 

Mede vanwege de hoge werkloosheid in de afgelopen jaren (nu wel dalend) en de 
terughoudendheid in investeringen, zijn de tarieven voor ‘Handwerker’ in Duitsland 
relatief laag – zeker wanneer men ziet, hoeveel tijd en geld zij moeten investeren in 
cursussen en certificaten om aan de hoge kwaliteitseisen te voldoen. Daarom zijn 
er steeds meer Duitse bedrijven die hun kansen in het buitenland zoeken. Met 
name Engeland is populair. In Engeland is een groot tekort aan goed opgeleid 
vakpersoneel en de bouwsector groeit hard. Er zijn vooral veel renovatieprojecten 
en huizenbezitters in Engeland blijken eerder bereid om te investeren (‘positief 
investeringsklimaat’). Omdat er een gebrek is aan gekwalificeerde vakmensen, 
werken op Engelse bouwplaatsen vaak ongekwalificeerde mensen die niet weten 
hoe ze aan de nieuwe EU-eisen op milieu- en energiegebied moeten voldoen. 
Duitse bedrijven hebben daar juist veel ervaring mee (mede dankzij het ruime 
cursusaanbod in Duitsland).5 

                                                 
5 Zij weten bijvoorbeeld wel hoe ze een warmtepomp moeten installeren. Het imago dat de Duitse bedrijven in het 
buitenland nastreven is dan ook dat zij goed gekwalificeerd en betrouwbaar zijn. Andersom zijn Duitse bedrijven erg te 
spreken over de sfeer op Engelse bouwplaatsen: het is een meer ontspannen vriendelijke sfeer, minder hiërarchisch dan 
in Duitsland. Er zijn wel enkele praktische problemen: bijvoorbeeld zijn op Engelse bouwplaatsen alleen 110 Volt-
installaties toegestaan en moeten Duitse bedrijven daarom soms nieuwe machines kopen. Ook zijn er andere regels 
m.b.t. veiligheid. Verschillende Duitse bedrijven bieden hun medewerkers de kans om tijdelijk werkervaring op te doen in 
het buitenland. Indien nodig krijgen zij van tevoren een taalcursus aangeboden. Het verblijf in het buitenland is goed voor 
de carrière, maar ook financieel aantrekkelijk vanwege belastingvrije toeslagen op het salaris. 
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De overkoepelende organisaties stimuleren de activiteiten in het buitenland. Zo 
bieden bijvoorbeeld de regionale ‘Handwerkskammern’ advies en ondersteuning 
aan Duitse MKB’s die de stap naar het buitenland willen zetten. Leerlingen in 
Duitse ‘Handwersbetrieben’ kunnen tegenwoordig een kwart van hun opleiding in 
het buitenland volgen. Voor leerlingen zijn er vooral goede contacten met Frankrijk. 

 
 
4.2. België (Vlaanderen) 
 
In Vlaanderen werd in januari 2007 voor nieuwe gebouwen een nieuwe regeling voor 
Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB) geïntroduceerd. Dit was een ingrijpende verandering, 
omdat daarvoor alleen globale eisen werden gesteld aan isolatiewaarden. Conform de nieuwe 
regeling moet elk bouwdeel aan eisen met betrekking tot isolatiewaarden voldoen en moet een 
energiezuinig verwarmingsysteem worden toegepast. Of aan de eisen wordt voldaan, wordt 
berekend met een rekenprogramma, dat door de overheid ter beschikking wordt gesteld. Het 
resultaat van de berekening is een zogenaamde E-waarde. Deze E-waarde mag niet hoger zijn 
dan 100. Zoals in alle EU-landen is ook in België een Energiecertificaat voor bestaande en 
nieuwe gebouwen verplicht. Vlaanderen maakt voor het certificaat gebruik van de bekende 
systematiek met klasse indeling G t/m A, die ook in Nederland gebruikt wordt. Vanaf 2008 is in 
Vlaanderen het certificaat verplicht bij de verkoop van een woning, voor verhuurde woningen pas 
vanaf 2009. Men verwacht dat de prestaties die op het certificaat vermeld staan invloed hebben 
op de huurprijs of de verkoopwaarde van de woning. 
 
4.2.1. Hoe wordt in België (Vlaanderen) een vraag bij de consumenten gecreëerd? 
Naast de EPB heeft Vlaanderen een programma opgestart gericht op energiebesparing in de 
bestaande woningbouw, het Energierenovatieprogramma 2020. Doel van het programma is dat 
tot 2020 in alle bestaande woningen 

• de daken geïsoleerd zijn; 
• alle enkele beglazing is vervangen door isolerend glas; 
• alle verouderde verwarmingsketels zijn vervangen. 

 
Naar verwachting wordt het energieverbruik van de gemiddelde bestaande Vlaamse woning door 
de combinatie van deze drie maatregelen met 30% gereduceerd. En uiteraard wordt de uitvoering 
van de maatregelen beloond door een hogere klasse in het Energiecertificaat. 
 
 
Hypothese: Door de focus op enkele maatregelen i.p.v. op de prestatie van het hele gebouw, 

wordt de ambitie voor consumenten makkelijker te begrijpen. 
 

De meeste initiatieven in het buitenland zijn gericht op de prestatie van het hele 
gebouw. Vanuit consumenten komt er kritiek dat de prestatieberekening een 
‘black box’ is die voor de leek niet te begrijpen is. De boodschap om een betere 
prestatie te bereiken is daardoor over het algemeen moeilijk te communiceren. 
België kiest met het Energierenovatieprogramma 2020 bewust voor de focus op 
enkele maatregelen. In het programma wordt niet ingezet op innovatieve 
maatregelen, maar juist op beproefde maatregelen, die bij een groot aantal 
woningen toegepast kunnen worden en die een groot effect hebben op de 
energiebesparing. Het Vlaamse programma wordt begeleid door een 
grootschalige mediacampagne die in oktober 2008 van start zal gaan. In oktober 
2008 richt de campagne zich op dakisolatie, vanaf 2009 volgen de andere 
thema’s (beglazing en verwarming).  

 
 
Hypothese:  Om particulieren te stimuleren tot toepassing van energiebesparende 

maatregelen, is een goede strategie nodig voor communicatie. Verschillende 
doelgroepen moeten specifiek worden benaderd. 
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Het Energierenovatieprogramma 2020 wordt uitgevoerd door de Vlaamse 
Energieagentschap (VEA). De VEA heeft grondig nagedacht over de strategie 
voor communicatie en sensibilisatie. Doelgroep van de campagne zijn Vlaamse 
gezinnen. Ervan uitgaand dat 40-50% van de bestaande woningen niet aan de 
eisen van het Energierenovatieprogramma 2020 voldoet, is dit een heel brede 
doelgroep. Uit onderzoek in Vlaanderen blijkt dat vooral ouderen en lagere 
sociale klassen minder geïnteresseerd zijn in de investering in energiebesparing. 
Onderdeel van de communicatiecampagne die aan het programma is gekoppeld 
is daarom een specifieke benadering per groep. Naar verwachting vinden 
ouderen een lening of een lange terugverdientijd van de investeringen niet 
aantrekkelijk. Voor hen zullen comfortverbetering en het ‘ontzorgen’ 
waarschijnlijk een grotere rol spelen. Lagere sociale klassen hebben geen geld 
over voor investeringen. Voor deze groep moeten aantrekkelijke 
financieringsmodellen beschikbaar zijn, die wederom makkelijk te begrijpen en 
goed communiceerbaar moeten zijn. Voor buitenlandse huizenbezitters kan de 
taal een probleem zijn, waardoor informatie minder toegankelijk is. Voor hen kan 
eventueel informatie in de eigen taal worden aangeboden.  

 
 
Hypothese:  Consumenten moeten vertrouwen hebben in de boodschap. Veel consumenten 

vertrouwen meer op subjectieve verhalen en op personen, dan op berekeningen. 
 

Aan de Vlaamse campagne wordt een gezicht gekoppeld: Danne Heylen is de 
dame die het programma naar de bewoners communiceert via tv-uitzendingen 
(waaronder sponsored tv-producties), radiospots, websites, advertenties en 
interviews in verschillende media, persconferenties, artikelen en folders in huis-
aan-huis-bladen en vaktijdschriften. Zij is gekozen omdat zij dicht bij de 
doelgroep staat, als betrouwbaar wordt ingeschat en nog niet bekend is uit 
andere campagnes. 
 

 
Hypothese:   Consumenten zijn eraan gewend om consumptiegoederen als auto’s, televisies 

en wasmachines op krediet te kopen. Op dezelfde manier kunnen ook 
energiebesparende maatregelen worden gefinancierd. 

 
In het Energierenovatieprogramma 2020 wordt veel aandacht besteed aan de 
financiering van de maatregelen. In Vlaanderen bestaat een regeling voor 
belastingvermindering, indien men energiebesparende maatregelen uitvoert. 
Aanvullend hanteren de energieleveranciers lagere premies na uitvoering van de 
maatregelen. Door deze combinatie wordt de energierekening na uitvoering van 
de maatregelen direct lager.6 
De investering in energiebesparende maatregelen wordt door consumenten vaak 
uitgesteld omdat zij al andere bestemmingen hebben voor hun spaarcenten. 
Daarom wordt er voor de uitvoering van de energiebesparende maatregelen een 
krediet aangeboden. De achterliggende gedachte is dat consumenten er al aan 
gewend zijn om auto’s, televisies en andere consumptiegoederen op krediet te 
kopen – dus waarom niet ook energiebesparende maatregelen op krediet? 
Vanuit deze redenering is het ‘Energierenovatiekrediet’ opgericht.  

                                                 
6 Volgens inschatting van de VEA verbruikt een energieverslindende woning die 20 jaar of ouder is, circa 30% meer 
brandstof dan een energiezuinige woning. De meerkosten voor de energierekening komen per woning op circa € 500 per 
jaar. De kosten voor dakisolatie bedragen volgens de VEA gemiddeld € 2.000, de kosten voor het vervangen van enkele 
beglazing door HR-glas circa € 7.500 en de kosten voor een nieuwe verwarmingsketel worden geschat op € 4.000. 
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4.2.2. Hoe speelt het MKB in België (Vlaanderen) op deze vraag in? 
 
Hypothese:  Aannemers hebben er belang bij om op de hoogte te zijn van 

financieringsregelingen voor energiebesparende maatregelen, omdat dit voor 
consumenten een selectiecriterium kan zijn bij de keuze voor een aannemer. 

 
Het is de bedoeling dat Vlaamse aannemers die energiebesparende maatregelen uitvoeren op de 
hoogte zijn van het ‘Energierenovatiekrediet’ en informatie over deze kredietregeling direct 
doorgeven aan de consumenten. Er is een proefproject opgestart om te polsen of aannemers 
belangstelling hebben hieraan mee te werken. Het proefproject loopt tot oktober 2008 en volgens 
de VEA is de belangstelling onder de aannemers groot.7 
 
 
4.3. Spanje 
 
Spanje beschikt nauwelijks over fossiele brandstoffen en is daardoor sterk afhankelijk van import: 
75-80% van de brandstoffen wordt geïmporteerd. Om de afhankelijk te verminderen, is het 
Spaanse overheidsbeleid al sinds halverwege de jaren ’90 gericht op de diversificatie van de 
energiebronnen en het bevorderen van duurzame energie. Vooral windenergie heeft sindsdien 
sterk toegenomen, maar ook zonne-energie (zowel thermisch als pv) neemt dankzij een gunstige 
vergoeding van de aan het net terug geleverde energie toe. Het gebruik van biomassa loopt nog 
iets achter, maar wordt ook gestimuleerd. In 2006 bedroeg het aandeel duurzaam opgewekte 
energie in Spanje circa 17,5% van het totale energieverbruik. 
 
De belangrijkste Spaanse regeling gericht op het energieverbruik in gebouwen is de R.I.T.E. 
(Reglamento de Instalaciones Térmicos en Edificios). Verder zijn er twee programma’s die 
directe invloed hebben op energieconcepten in gebouwen: 

• ‘Plan de Energías Renovables 2005-2010’ (PER, gericht op duurzame 
energieopwekking) 

• ‘Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategía de Ahorro y Eficiencia Energética’ (gericht op 
energiebesparing) 

 
 
4.3.1. Hoe wordt in Spanje een vraag bij de consumenten gecreëerd? 
De certificering van gebouwen is onderdeel van het energiebesparingsprogramma, de ‘Plan de 
Acción 2008-2012 de la Estrategía de Ahorro y Eficiencia Energética’. Spanje maakt daarbij net 
als België en Nederland gebruik van de klasse-indeling, zoals bekend van koelkasten, 
wasmachines enz. Klasse A is in Spanje 60% energiezuiniger dan de gemiddelde Spaanse 
woning. Volgens de Comisión Nacional de Energía (CNE) bereiken naar verwachting 80% van de 
bestaande Spaanse woningen klasse C en D. De overige 20% komen waarschijnlijk in klasse E 
en B terecht. De CNE gaat ervan uit dat woningen uit klasse C verbeterd kunnen worden naar 
klasse B, waarbij de toe te passen maatregelen economisch rendabel zijn en er niet per se 
gebruik gemaakt wordt van zonne-energie.   
 
 
Hypothese:  Een grote groep consumenten is gevoelig voor het argument dat energiebesparing 

en duurzame energieopwekking leiden tot minder afhankelijkheid van de import 
van brandstoffen. 

 

                                                 
7 Op de site www.energiesparen.be kunnen bewoners een overzicht vinden van aannemers die vertrouwd zijn met de 
kredietregeling. Naar verwachting is dit voor bewoners een reden om voor een bepaalde aannemer te kiezen, en dat is 
dan vermoedelijk ook de reden waarom aannemers interesse hierin hebben – ze willen graag op het lijstje op de officiële 
site staan 
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Het Spaanse energiecertificaat geeft de energievraag weer van verwarming en 
koeling, maar ook de CO2-emissies. Dit wordt in Spanje als belangrijk argument 
gezien, omdat men de afhankelijkheid van import van brandstoffen wil 
verminderen. De overheid wil de consumenten bewust maken van deze 
afhankelijkheid: Het gebruik van zonne-energie reduceert niet de energievraag 
maar wel de CO2-emissies – in Spanje is dit een sterk argument om eigenaren te 
overtuigen te investeren in zonne-energie. De klasse-indeling van het 
energiecertificaat wordt in Spanje daarom gerelateerd aan de hoeveelheid kg CO2-
emissies per m2. Verder wordt bij de Spaanse certificaten ook een referentie 
aangegeven. Net als in Duitsland wordt ook in Spanje een onderscheid gemaakt in 
energievraag en energieverbruik. Terwijl huizenbezitters in Duitsland een keuze 
maken voor één van de twee, worden bij het Spaanse energiecertificaat zowel de 
berekende vraag als het daadwerkelijke verbruik weer gegeven. Met als resultaat 
dat de energievraag in een andere klasse terecht kan komen dan het verbruik. Het 
inzichtelijk maken van dit verschil stimuleert mogelijk energiezuiniger gedrag bij de 
bewoners. Ook het gedrag draagt tenslotte bij aan de reductie van CO2-emissies 
en vermindert de afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen. 

 
 
4.4. Groot-Brittannië (Engeland en Wales)  
 
In Engeland en Wales worden sinds 2002 eisen gesteld aan energiebesparende maatregelen bij 
renovaties van woningen (Schotland en Noord-Ierland hebben een andere eigen regelgeving). De 
eisen zijn gericht op 

• Beglazing: worden bij een renovatie ramen vervangen die voorzien waren van enkele 
beglazing, dan moet er HR-glas worden toegepast (dit geldt niet indien alleen een 
gebroken raam wordt vervangen); 

• Installaties voor ruimteverwarming en verwarming warm tapwater: bij een renovatie dient 
men te kiezen voor een energiezuinige installatie; 

• Dichte delen van de gebouwschil; bij grote aanpassingen/verbouwingen/uitbreidingen 
worden eisen gesteld aan de isolatiewaarden van de buitenschil. 

 
Sinds 14 december 2007 moeten woningen in Engeland en Wales bij transacties beschikken over 
een Home Information Pack (HIP’s). In het HIP wordt alle belangrijke informatie over de woning 
verzameld, waaronder adresgegevens, eigendomsrechten, kadastergegevens, informatie over de 
rioolaansluiting, drinkwateraansluiting, informatie over plannen van de gemeente (bijvoorbeeld 
bouwprojecten in de omgeving, aanleg van een nieuwe straat e.d.), en een Energy Performance 
Certificate (EPC). Het energiecertificaat maakt gebruik van een A-G energielabel en houdt ook 
een advies in hoe energie gespaard en dus CO2-emissies gereduceerd kunnen worden.  
 
 
4.4.1. Hoe wordt in Engeland en Wales een vraag bij de consumenten gecreëerd? 
Bij het Energy Performance Certificate wordt voor woningen een onderscheid gemaakt in twee 
soorten certificaten: 

• De Energy Efficiency Rating, die gerelateerd is aan het gebouw; 
• De Environmental Impact Rating, welke invloed het gebouw heeft voor de omgeving, 

waarbij alleen gekeken wordt naar CO2-emissies. 
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De certificaten worden in Engeland opgesteld door geregistreerde Domestic Energy Assessors of 
Home Inspectors. De gemiddelde bestaande woning bereikt voor beide certificaten niveau D of E. 
De verwachting is dat bij de gemiddelde woning door uitvoering van energiebesparende 
maatregelen per jaar circa £ 300 energiekosten bespaard kunnen worden.  
 
 
Hypothese:  Potentiële kopers vinden informatie over het energieverbruik van hun nieuwe 

woning belangrijk. Alleen als zij de mogelijkheid hebben om al in een vroege fase 
het energieverbruik van meerdere woningen, die zij op het oog hebben, te 
vergelijken, kunnen zij deze informatie laten meewegen bij de keuze voor een 
woning. 

 
Op een checklist worden alle verplichte documenten van een HIP worden 
genoemd, zodat potentiële kopers snel kunnen controleren of alle informatie 
aanwezig is. En de verkoper ziet of hij alle benodigde informatie verzameld heeft of 
welke stukken nog ontbreken. Het energiecertificaat behoort tot de verplichte 
documenten van het HIP. Daarnaast kunnen er op vrijwillige basis aanvullende 
documenten worden toegevoegd, bijvoorbeeld informatie over garanties, en een 
zogenaamd Home Condition Report, gericht op de bouwkundige conditie van de 
woning. De kosten voor een HIP bedragen circa £ 350, waarvan £ 100 voor het 
energiecertificaat8 

 
 
Hypothese:  De Engelse aanpak voorkomt dat potentiële kopers door de vraag naar het 

energiecertificaat buiten de boot vallen. 
 

                                                 
8 In principe zijn dit geen nieuwe kosten, omdat de meeste stukken die in het HIP worden opgenomen ook vroeger al 
verplicht waren. Het energiecertificaat en het vrijwillig aan te leveren Home Condition Report zijn wel nieuw en leiden voor 
de verkoper dus tot extra kosten. De potentiële kopers kunnen van elke woning waarvoor zij belangstelling hebben gratis 
een HIP aanvragen. Voor hen is de nieuwe aanpak tijd- en kostenbesparend, omdat zij niet zelf de informatie hoeven te 
verzamelen en zij woningen beter met elkaar kunnen vergelijken. Voordat in Engeland de Home Information Pack (HIP) 
werd geïntroduceerd was het gebruikelijk dat de informatie pas in een latere fase aan de koper werd overhandigd, 
meestal pas nadat de koper een bod heeft uitgebracht. Soms ging de verkoop op het laatste moment niet door, omdat de 
informatie niet overeenkwam met de verwachtingen van de koper. Door de nieuwe aanpak hoopt men dat de verkoop van 
woningen al in een vroege fase transparanter wordt en minder risico’s en stress oplevert voor zowel kopers als verkopers. 
Toekomstige kopers wordt dan ook aanbevolen om al in een vroege fase bij de verkoper of makelaar naar het HIP te 
vragen, omdat dit tot besparing van geld, tijd en stress kan leiden.  
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Het voordeel van de Engelse aanpak is dat potentiële kopers niet zelf bij de 
verkoper moeten aandringen op het energiecertificaat. Dit wordt door de makelaar 
uit handen genomen. In de Nederlandse situatie worden veel huizen te koop 
aangeboden zonder dat een energiecertificaat beschikbaar is. Het certificaat is 
weliswaar verplicht, maar indien koper en verkoper het eens erover zijn, dat het 
niet nodig is, mag het huis alsnog zonder energiecertificaat worden verkocht. Deze 
‘ontsnappingsclausule’ in combinatie met de krapte op de huizenmarkt leidt ertoe 
dat potentiële kopers niet erom vragen. Kopers vrezen dat andere 
belangstellenden die er niet om vragen een grotere kans maken om het huis te 
kopen. Zij dringen dus niet erop aan, ook al is de verkoper officieel wel verplicht om 
het certificaat beschikbaar te stellen. 

 
 
4.5. Conclusies 
 
De buitenlandse initiatieven laten een breed palet zien aan mogelijkheden om consumenten en 
MKB-ers te benaderen. Initiatieven die in het buitenland succes boeken, zijn echter niet zonder 
meer geschikt voor de Nederlandse situatie. Of MKB-ers daadwerkelijk ontvankelijk zijn voor 
deze initiatieven, hangt ondermeer af van externe factoren en deze kunnen van land tot land 
sterk verschillen. Zo is de grote belangstelling van MKB-ers in Duitsland voor cursussen e.d. te 
verklaren door de grote behoefte aan nieuwe opdrachten. In Nederland hebben de meeste MKB-
ers echter tot nu toe meestal voldoende werk. Twee voorbeelden van externe factoren die in alle 
landen aan de orde zijn, zijn de hoge energieprijzen en de toenemende maatschappelijke 
aandacht voor het klimaat.  
 
Afgeleid van de in dit hoofdstuk beschreven hypotheses kunnen, met de Nederlandse situatie in 
het achterhoofd, de volgende suggesties worden gedaan voor uitbreiding cq. aanpassing van ‘de 
knoppen om aan te draaien’.  
 
Thema 2: optimaliseren kosteneffectiviteit 
Met betrekking tot het verlagen van de investeringskosten 
Deze aanvulling gaat uit van de veronderstelling dat de kans op het treffen van 
energiebesparende maatregelen groter wordt, wanneer de eerste stap is gezet. Deze eerste stap 
is het laten vaststellen van een energielabel, aangevuld met aanbevelingen om tot een beter 
scorend label te komen. Net als in Duitsland kan het laten maken van een energielabel worden 
gestimuleerd door een tijdelijke korting op de prijs aan te bieden. Wanneer bovendien de 
berekening van de terugverdientijden inzichtelijker worden gemaakt, door deze niet alleen op 
berekeningen te baseren maar ook op het werkelijke energieverbruik, zou de kans op het 
daadwerkelijk treffen van energiebesparende maatregelen door eigenaar/bewoners vergroot 
kunnen worden. 
 
Thema 3: optimaliseren met betrekking tot de organisatie 
Een knop die toegevoegd kan worden op basis van buitenlands ervaringen is het stimuleren van 
samenwerkingsverbanden middels het uitschrijven van competities voor koplopers. Aan deze 
competities dient wel een financiële prikkel gekoppeld te zijn. Ter inspiratie kunnen de prikkels 
dienen die Duitse energieleveranciers bieden. 
 
Thema 4: optimaliseren wet- en regelgeving 
Met betrekking tot gericht prikkelen door fiscale maatregelen en subsidieregelingen 
De beschrijving van deze knop kan worden aangevuld met de opmerking dat de lange termijn van 
de regelingen bij voorkeur gegarandeerd blijft. Regelingen mogen wel worden geactualiseerd,  
maar niet ingrijpend veranderd. Ter inspiratie kunnen de Duitse KfW-programma’s en de 
Spaanse regelingen voor duurzame energieopwekking dienen.  
Een andere interessante aanvulling op dit punt vormt de suggestie geen producten maar 
concepten waarin deze producten worden toegepast te ondersteunen. Ter inspiratie kan hiertoe 
het Duitse Passivhausconcept dienen. 
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Thema 5: optimaliseren bewustzijns- en kennisniveau 
De algemene tekst rond dit thema kan worden aangevuld met de opmerking dat het effectief kan 
zijn informatie (ook) lokaal aan te bieden. Ter inspiratie dient het Duitse televisieprogramma ‘ 
Energiebesparberatung vor Ort’ en de lokale evenementen die in Duitsland door 
brancheverenigingen worden georganiseerd'. 
 
Met betrekking tot awareness knowledge 
De informatie bij deze knop kan worden aangevuld met de opmerking dat richting klanten ook 
duidelijke concepten gecommuniceerd kunnen worden in plaats van losse maatregelen. Ter 
inspiratie dienen de Duitse concepten van het ‘Niedrigenergiehaus’ en het ‘Passivhaus’ en het 
Belgische Energierenovatieprogramma 2020. Ter aanvulling op de constatering van Rogers dat 
persoonlijk contact erg belangrijk wordt gevonden, kan ook op de kracht van subjectieve verhalen 
worden gewezen. Deze hebben veel invloed op de keuzen van consumenten. Inspiratie biedt de 
Belgische campagne van het Energierenovatieprogramma 2020, maar ook de Duitse internetfora 
waarop consumenten hun persoonlijke ervaringen uit wisselen vormt een bron van inspiratie. 
 
Met betrekking tot ‘how-to-knowledge’  
De informatie bij deze 'knop' kan worden aangevuld met de opmerking dat de vraag naar het 
energiecertificaat niet uitsluitend bij de consumenten hoeft te liggen. Door andere partijen 
(bijvoorbeeld makelaars) hierin een rol te geven, wordt de kans verhoogd dat huizenbezitters een 
certificaat laten opstellen. Inspiratie biedt bijvoorbeeld de aanpak van het Engelse Home 
Information Pack. Waar het het vergroten van kennis van het MKB betreft, is het van belang de 
doelgroep goed te raadplegen. Wat voor cursussen willen zij precies? In Duitsland blijkt 
bijvoorbeeld de behoefte aan lokale cursussen groot. 
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Hoofdstuk 5: Voorbeelden scenario’s 
 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen op basis van de literatuurstudie, de Nederlandse situatie 
en de buitenlandse voorbeelden met elkaar in verband gebracht aan de hand van een aantal 
potentiële scenario’s.  
Dit omdat een van de belangrijkste onderzoeken uit dit onderzoek is, dat CO2-reductie-ambities 
business opportunities voor het MKB kúnnen bieden, maar de wijze waarop wordt in hoge mate 
bepaald door externe factoren waarop weinig invloed is uit te oefenen. Welke ‘knoppen’ het 
meeste effect kunnen hebben, zal sterk mede afhankelijk zijn van die externe factoren. 
Welke acties, gericht op het bevorderen en onder de aandacht brengen van business-
opportunities, zijn het meest effectief wanneer de stijgende energieprijs en/of het labelingsysteem  
tot een sterke groei van de vraag naar energiebesparende maatregelen in de woningen van 
eigenaar-bewoners leidt?   
Welke acties zijn het meest effectief in een situatie van economische recessie waarbij de 
hoeveelheid werk van MKB-ers terugloopt? Of in een situatie zoals tijdens de uitvoering van het 
onderzoek, tot zomer 2008, waarbij de vraag naar energiebesparende maatregelen bij eigenaar-
bewoners vooral latent aanwezig is en MKB-ers hun handen vol hebben aan hun traditionele 
werk? 
 
Om de contextafhankelijkheid van beïnvloedingsmogelijkheden wat meer handen en voeten te 
geven, zijn ze in dit hoofdstuk afgezet tegen drie mogelijke scenario’s. Aan de hand van de 
volgende situaties wordt een indicatie gegeven van de wijze waarop ‘aan de knoppen gedraaid’ 
kan worden: 

- situatie met latente vraag en voldoende werk; 
- situatie met teruglopende werkgelegenheid; 
- situatie met sterk stijgende energieprijzen. 

Deze drie dienen slechts ter inspiratie. Het ‘mengpaneel’ wordt gebruikt als model ter illustratie 
van verschillende situaties; de inschattingen zijn uiteraard indicatief.  
Aan de hand van de geschetste scenario’s wordt echter duidelijk dat het mogelijk is om – op 
basis van inzicht in de wijze waarop betrokken partijen functioneren en tot keuzes komen – acties 
voor te bereiden die, inspelend op de externe factoren, de kans op het ontstaan en zichtbaar 
krijgen van business-opportunities vergroten.  
 
Bij het opstellen van de scenario's was er nog geen sprake van een recessie. Het scenario 
'situatie met latente vraag en voldoende werk' werd gezien als 'huidige situatie'; waarbij 
scenario's voor situaties met teruglopende werkgelegenheid en met sterk stijgende energieprijzen 
als alternatieve scenario's werden gezien. 
Inmiddels (november 2008) is de 'huidige situatie' anders. Op basis van 'de huidige situatie' 
zullen partijen (waaronder MKB en consumenten) dus ook anders denken en handelen dan 
bijvoorbeeld een jaar geleden kon worden voorzien. Om energiebesparing in de bestaande 
woningvoorraad te stimuleren, zullen dus ook andere prikkels moeten worden ingezet. Dit 
onderschrijft ons uitgangspunt dat het denken in termen van 'knoppen' en 'mengpanelen' een 
bijdrage kan geven aan interventies binnen veranderende situaties.  
In een afrondende workshop met stakeholders in november 2008 zijn de verschillende scenario's 
en regelpanelen uit deze paragraaf besproken. De 'huidige situatie' werd op dat moment als volgt 
gedefinieerd: aankomende recessie met naar verwachting teruglopende werkgelegenheid; dalend 
consumentenvertrouwen waarbij investeringen worden uitgesteld/vertraagd. Met betrekking tot 
duurzaamheid: wellicht lagere prioriteit onder consumenten, maar wel blijft gevoel urgentie 
bestaan. Verder: dalende energieprijzen, maar dit werd benoemd als wellicht tijdelijke tendens.  
In onderstaande beschrijving is de informatie uit de afrondende workshop verwerkt in het 
scenario 'teruglopende werkgelegenheid' (scenario 2).  
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5.1. Voorbeeldscenario 1: Situatie met latente vraag en voldoende werk 
Dit rapport is grotendeels geschreven in de eerste helft van 2008. De situatie van dat moment is 
te omschrijven als 'een latente marktvraag en voldoende werk voor het MKB'. In toenemende 
mate raken mensen zich bewust van de noodzaak van het treffen van energiebesparende 
maatregelen. De energieprijs stijgt en er is sprake van een groeiend besef van de 
klimaatproblematiek. De aandacht voor het onderwerp energiebesparing is bij veel mensen dus 
zeker latent aanwezig maar het gevoel van urgentie is in vrijwel alle gevallen nog te klein om 
daadwerkelijk toe te komen aan het treffen van maatregelen. 
 
Optimaliseren van wet- en regelgeving  
In deze situatie ligt er een belangrijke taak bij overheden. Met name voor de late majority en 
laggards onder het MKB is de meest effectieve prikkel namelijk zeer waarschijnlijk toch het 
optimaliseren van wet- en regelgeving. Deze regelgeving moet duidelijk, eenduidig, continu en 
consequent zijn en betreft zowel wettelijk voorschrijven als het gericht prikkelen door fiscale 
maatregelen en subsidieregelingen, naast het tijdelijke vrijheid bieden aan innovatoren/early 
adopters ten behoeve van experimenten. 
Met betrekking tot wettelijk voorschrijven richting consumenten valt te overwegen om 
eigenaar/bewoners te verplichten tot het nemen van maatregelen gericht op het bereiken van een 
hogere energielabel-klasse (bijvoorbeeld van G naar E). Fiscale maatregelen en 
subsidieregelingen zijn, voor zover deze prikkels de investeringskosten direct verlagen, voor alle 
partijen interessant (denk bijvoorbeeld aan het koppelen van het energielabel aan 
overdrachtsbelasting bij verkoop van woningen). Financiële prikkels met effect op de langere 
termijn zijn voor minder partijen effectief. 
Tijdelijke vrijheid bieden ten behoeve van experimenten is vooral binnen het MKB belangrijk voor 
de innovatoren/early adopters die innovaties in de praktijk willen brengen (zowel gericht op 
techniek als proces). Deze knop stuurt indirect aan; er wordt ervaring opgedaan waar andere 
groepen binnen het MKB later baat bij kunnen hebben. 
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Figuur 17: Voorbeeld uitwerking knoppen wet- en regelgeving scenario 1 ('latente vraag en voldoende werk') (hoe 
donkerder, des te sterker geactiveerd).  
 
 
Optimaliseren bewustzijns- en kennisniveau 
In scenario 1 (latente vraag en voldoende werk)) kan in meer of mindere mate aan alle knoppen 
van het thema 'bewustzijns- en kennisniveau’ gedraaid worden. Deze knoppen hebben 
betrekking op awareness knowledge (kennis over het bestaan), how-to-knowledge (kennis over 
gebruik/toepassing) en principle knowledge (kennis over onderliggende techniek). Het meest 
efficiënt bij het toedienen van awareness knowledge zijn in deze situatie wellicht 'speldenprikken' 
gericht op specifieke subdoelgroepen binnen klanten. Bijvoorbeeld artikelen in 
doelgroepgekoppelde tijdschriften en verspreiding van specifieke informatie op voor die relevante 
doelgroepen meest effectieve tijd en plaats (te denken valt in dit kader aan doe-het-zelf-zaken, 
woonwinkels, tuincentra, etc.). Daarnaast heeft ook het toegankelijk maken van informatie via 
internet hoge prioriteit, met name voor doelgroepen die zelf actief op zoek gaan naar informatie. 
Omdat volgens Rogers persoonlijk contact belangrijker is bij innovatiediffusie dan massamedia 
valt ook de organisatie van openhuizendagen te overwegen. Als wordt gekozen voor grote 
massamediale campagnes gericht op consumenten, zou de nadruk op how-to-knowledge moeten 
liggen die goed toegankelijk is en afkomstig uit een betrouwbare bron. Het aanbieden kan op 
verschillende plaatsen en verschillende momenten; bijvoorbeeld via artikelen en tv-programma’s 
aangezien de verschillende doelgroepen onder de klanten op verschillende momenten vatbaar 
voor informatie blijken te zijn. 
De doelgroep van late majority en laggards binnen het MKB moet in deze situatie niet overspoeld 
worden met how-to-informatie. Deze informatie moet wel beschikbaar zijn op het moment dat 
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deze groepen ervoor open staan en de verstrekking ervan moet dus wel worden voorbereid (denk 
aan cursussen, internetsites etc.). Groothandels en Kamer van Koophandels kunnen daar ook 
een belangrijke rol bij vervullen. Ook het implementeren van kennis in het reguliere onderwijs 
heeft prioriteit, aangezien dat op termijn ook het tekort aan gekwalificeerd personeel vermindert. 
 
 

  
Figuur 18: Voorbeeld uitwerking knoppen bewustzijns- en kennisniveau scenario 1('latente vraag en voldoende werk') 
(hoe donkerder, des te sterker geactiveerd).  
 
 
Optimaliseren kosteneffectiviteit 
Bij het thema kosteneffectiviteit kan in scenario 1 aan alle vier knoppen worden gedraaid. Met 
betrekking tot het verlagen van investeringskosten gaat het er bij consumenten om hen over de 
streep te trekken door het verlagen van investeringskosten voor maatregelen. Dat kan door 
investeringen aantrekkelijker te maken middels aankoop-/investeringssubsidies en eventueel  
fiscale maatregelen. Vooral 'gewone mensen' lijken ontvankelijk voor deze prikkel. MKB-ers 
hebben vanwege dergelijke instrumenten reden om hun klanten actief te benaderen, waardoor 
het voor hen tevens een aantrekkelijk acquisitie-instrument is. De investeringskosten kunnen ook 
worden verlaagd door het gemeenschappelijk aanpakken van woningen (bijvoorbeeld per straat 
of wijk). De kans op het treffen van energiebesparende maatregelen kan groter worden wanneer 
het laten maken van een energielabel wordt gestimuleerd door een tijdelijke korting op de prijs 
van het energielabel aan te bieden in combinatie met berekeningen gebaseerd op het werkelijke 
energieverbruik.  
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Voor consumenten met een kortetermijnfocus (veelal ‘gewone mensen’) zijn vooral beslissingen 
die leiden tot een direct (financieel) voordeel zeer aantrekkelijk. Deze ontvankelijkheid voor 
financieel voordeel kan bijvoorbeeld worden geprikkeld door (onmiddellijke) verlaging van 
energievoorschotten en door verlaging van hypotheekrente bij het afsluiten van een hypotheek. 
Een andere optie is het opzetten van 'leaseconstructies' (zoals energieleveranciers, 
energieconsusulenten) waarbij een externe partij de benodigde investering in energiebesparende 
maatregelen doet in ruil voor een aandeel in de daadwerkelijk gemaakte energiebesparing (het 
risico wat betreft de terugverdientermijn ligt niet bij de klant). Het energielabel kan ook bijdragen 
aan vergroting van het (financieel) langetermijnrendement omdat energiezuinigheid naar 
verwachting in de toekomst een grotere rol gaat spelen bij verkoop van een woning. 
Innovatoren/early adopters onder MKB-ers laten zich vaak leiden door langetermijnperspectief 
maar kunnen nóg meer geprikkeld worden tot initiatief door risico's te verminderen. 
Mogelijkheden om dit langetermijnvoordeel te vergroten, zijn ondermeer betere 
financieringsmogelijkheden via banken, subsidies en fiscale maatregelen. 
 

 
 
Figuur 19: Voorbeeld uitwerking knoppen kosteneffectiviteit scenario 1 ('latente vraag en voldoende werk') (hoe 
donkerder, des te sterker geactiveerd)  
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Optimaliseren met betrekking tot organisatie 
Bij het thema optimaliseren organisatie hebben in deze situatie vooral de twee knoppen die 
betrekking hebben op samenwerkingsverbanden prioriteit. Deze kunnen gestimuleerd worden 
middels competities waaraan een financiële prikkel gekoppeld is of door het op andere wijze 
actief samenbrengen van partijen. Deze knoppen gelden met name voor innovatoren/early 
adopters. 
 

 
 
Figuur 20: Voorbeeld uitwerking knoppen organisatie scenario 1('latente vraag en voldoende werk') (hoe donkerder, des 
te sterker geactiveerd). 
 
Het investeren in het optimaliseren en ontwikkelen van energiebesparende technieken heeft geen 
hoge prioriteit, hoewel het natuurlijk wel van invloed is wanneer bepaalde producten opeens 
aanzienlijk goedkoper zijn (denk bijvoorbeeld aan zonnecellen). 
 

 
 
Figuur 21: Voorbeeld uitwerking knoppen energiebesparende technieken scenario 1('latente vraag en voldoende werk') 
(hoe donkerder, des te sterker geactiveerd). 
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Figuur 22:  Voorbeeld voor een mengpaneel bij scenario 1 (latente vraag en voldoende werk); enkele 'knoppen' (hier 
gekleurd weergegeven) zijn naar verwachting extra effectief bij het stimuleren van het energiezuiger maken van woningen 
van eigenaar-bewoners.   
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5.2. Voorbeeldscenario 2: Situatie met teruglopende werkgelegenheid  
In een situatie met teruglopende werkgelegenheid zal het MKB veel meer open staan voor 
nieuwe markten en het vergroten van kennis. Zoals hierboven aangegeven, is dit scenario 
inmiddels niet ondenkbaar voor de komende periode (dit rapport werd afgerond in december 
2008). Mocht de recessie zich doorzetten, dan zal zich dat naar verwachting ook vertalen in een 
teruglopende consumentenvertrouwen. De effecten op de nieuwbouw zijn inmiddels merkbaar, 
maar niet uitgesloten is dat de werkgelegenheid in de bestaande bouw voorlopig minder sterk 
vermindert. In ieder geval ligt voor de hand dat binnen deze markt (bestaande bouw) de 
concurrentie zal toenemen. Ook zal de geneigdheid om actief te reageren op wensen van klanten 
groter zijn. De indirecte benadering van het MKB via de klant kan in deze situatie ongeveer 
hetzelfde zijn als beschreven onder scenario 1. De benadering van het MKB rechtstreeks is 
echter heel anders. 
 
Optimaliseren bewustzijns- en kennisniveau 
In scenario 2 moeten de pijlen meer dan in scenario 1 ook op het MKB worden gericht. Aan alle 
knoppen van het thema ‘bewustzijns- en kennisniveau’ kan in dit kader worden gedraaid. 
Awarenes-knowledge kan in dit verband betekenen dat MKB-ers worden gewezen op het 
bestaan van die business opportunities (bijvoorbeeld door te laten zien dat andere MKB-ers deze 
kansen grijpen). Het MKB heeft in deze situatie behoefte aan inzicht in reële business 
opportunities, aan praktische informatie met betrekking tot het uitvoeren van maatregelen en over 
hoe de klant het best bediend kan worden (how-to-knowledge). 
In scenario 2 staan waarschijnlijk zelfs de laggards onder het MKB ervoor open een nieuwe markt 
te gaan bedienen en te reageren op concrete vragen vanuit klanten. Dit betekent ook dat 
eenvoudig (en betaalbaar!) kennis verworden moet kunnen worden. Dit houdt ondermeer in dat 
cursussen laagdrempelig dienen te zijn. Daarnaast heeft ook het toegankelijk maken van 
informatie via internet hoge prioriteit. Ook het vergaren van principle knowledge, kennis over 
onderliggende techniek, heeft in deze situatie prioriteit voor het MKB. 
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Figuur 23: Voorbeeld uitwerking knoppen bewustzijns- en kennisniveau scenario 2 ('situatie met teruglopende 
werkgelegenheid') (hoe donkerder, des te sterker geactiveerd).  
 
Optimaliseren met betrekking tot organisatie 
In deze situatie hebben MKB-bedrijven behoefte aan mogelijkheden om hun kansen op de markt 
te vergroten. Dit betekent dat er naar verwachting meer bedrijven zijn die zoeken naar 
samenwerking om zich binnen de veranderende markt te onderscheiden. Het stimuleren van 
samenwerkingsverbanden als 'knop' kunnen nu effectief zijn. Mogelijkheden om deze 
samenwerking vorm te geven zijn bijvoorbeeld het op lokaal niveau structureren van een 'pool' 
van bedrijven, het stimuleren van bedrijfsvormen van 'one-stop-shopping' en het stimuleren van 
concepten die in licentie kunnen worden uitgegeven. Samenwerkingsverbanden kunnen 
gestimuleerd worden middels door de overheid uitgeschreven competities voor bedrijven (waarbij 
samenwerking een voorwaarde is) waaraan een financiële prikkel gekoppeld is of door het op 
andere wijze actief samenbrengen van partijen. Naar verwachting zullen meer MKB-bedrijven 
zich aangesproken voelen door initiatieven op landelijk (via koepelorganisaties) en op lokaal 
niveau (zoals door KvK's of gemeenten). 
Tegelijkertijd verhoogt een 'krappe markt' de concurrentie tussen bedrijven onderling. Dit kan 
effect hebben op de openheid waarmee bedrijven samenwerkingsverbanden tegemoet treden. 
Een krappe markt kan ook de verhouding tussen aannemers en installateurs binnen 
samenwerking meer onder druk zetten. Worden bij de uitwerking van opdrachten (bijvoorbeeld in 
het kader van one-stop-shopping) hun belangen in gelijke mate gediend? Dit zou (door 
toegenomen economische urgentie) nog meer punt van aandacht kunnen worden dan bij een 
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ontspannen markt. Ten aanzien van 'bedienen van knoppen' betekent dit dat de uitwerking van 
samenwerkingsverbanden nog meer aandacht vereist dan in een ontspannen markt.  
Het MKB heeft in een situatie van teruglopende werkgelegenheid wellicht extra behoefte aan 
kennisuitwisseling tussen ‘peers’ (dus andere MKB-ers) en tussen opeenvolgende groepen (dus 
bijvoorbeeld van early adopters richting (potentiële) early majority). Dit persoonlijke contact kan 
ook een belangrijke bijdrage leveren aan het enthousiasmeren van eigenaren-directeuren van 
MKB-bedrijven..  
 

 
 
Figuur 24: Voorbeeld uitwerking knoppen organisatie scenario 2 ('situatie met teruglopende werkgelegenheid') (hoe 
donkerder, des te sterker geactiveerd). 
 
 
Optimaliseren kosteneffectiviteit 
Er kan in scenario 2 aan alle knoppen van het thema ‘kosteneffectiviteit’ worden gedraaid. Met 
betrekking tot de klant geldt hetzelfde als bij scenario 1, maar is er sprake van hogere prioriteit bij 
het MKB. Voor MKB-ers gaat het bij het verlagen van investeringskosten ondermeer om de 
kosten die samenhangen met het opnemen van nieuwe producten in het assortiment en het 
aanbieden van nieuwe diensten, waaronder PR-kosten, investeringen in scholing en het 
aannemen van meer gespecialiseerd personeel. Het MKB kan ook geactiveerd worden door hen 
meer direct voordeel te bieden, bijvoorbeeld door het aanbieden van bonussen of premies 
(bijvoorbeeld binnen het kader van een innovatiesubsidieprogramma) bij het 'in de markt zetten' 
van bepaalde producten. Mogelijkheden om het langetermijnvoordeel te vergroten voor MKB-ers, 
zijn ondermeer betere financieringsmogelijkheden via banken, subsidies en fiscale maatregelen. 
Te denken valt onder meer aan het verlagen van de BTW op energiebesparende producten en 
op uitvoering van het treffen van energiebesparende maatregelen. Dit biedt mogelijkheden de 
klantvraag te activeren.  
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Figuur 25: Voorbeeld uitwerking knoppen kosteneffectiviteit scenario 2 ('situatie met teruglopende werkgelegenheid') (hoe 
donkerder, des te sterker geactiveerd).  
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Optimaliseren van wet- en regelgeving  
In deze situatie heeft het optimaliseren van wet- en regelgeving veel lagere prioriteit dan in 
scenario 1. 

 
 
 
Figuur 26: Voorbeeld uitwerking knoppen wet- en regelgeving scenario 2 ('situatie met teruglopende werkgelegenheid') 
(hoe donkerder, des te sterker geactiveerd).  
 
 
Optimaliseren en ontwikkelen energiebesparende technieken 
Het beschikbaar maken van energiebesparende technieken is in scenario 2 van groot belang. 
Vanuit het MKB gezien is er vooral behoefte aan energiebesparende technieken die inpasbaar 
zijn binnen de huidige bedrijfsvoering of slechts een kleine aanpassing in de bedrijfsvoering 
vereisen ('low switching costs'). Dit betekent ondermeer dat deze technieken bereikbaar moeten 
zijn (de vaste leverancier, meestal de groothandel, moet het kunnen leveren); de voordelen 
eenvoudig en betrouwbaar uitgelegd moeten kunnen worden aan de klant; de installatie beperkte 
(of als dat niet kan goed toegankelijke) specialistische kennis met zich mee moet brengen; de 
toepassing moet bijdragen aan een positief bedrijfsresultaat (bijv. in de vorm van een 
winstmarge). Aandachtspunt kan onder meer zijn het verminderen van risico's voor het MKB 
(middels opbrengstgaranties). 
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Figuur 27: Voorbeeld uitwerking knoppen energiebesparende technieken scenario 2 ('situatie met teruglopende 
werkgelegenheid') (hoe donkerder, des te sterker geactiveerd).  
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Figuur 28: Voorbeeld voor een mengpaneel bij scenario 2 ('situatie met teruglopende werkgelegenheid'); enkele 'knoppen' 
(hier gekleurd weergegeven) zijn naar verwachting extra effectief bij het stimuleren van het energiezuiger maken van 
woningen van eigenaar-bewoners.  
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5.3. Voorbeeldscenario 3: Situatie met sterk stijgende energieprijzen 
In deze situatie neemt de vraag van de klant sterk toe. Het MKB kan dan, ook als het werk 
genoeg heeft, niet meer om deze vraag heen. 
 
Optimaliseren en ontwikkelen energiebesparende technieken 
In scenario 3 heeft het optimaliseren en ontwikkelen van energiebesparende technieken hoge 
prioriteit. Hierbij gaat het bij het optimaliseren van technieken vooral om technieken die financieel 
voordeel met zich meebrengen op zo’n kort mogelijke termijn, zich zonder te veel praktische 
belemmeringen laten implementeren en 'begrijpelijk' zijn. Dat ze bijdragen aan comfort of om 
andere redenen aantrekkelijk zijn blijft belangrijk, maar geeft in deze situatie zeker niet de 
doorslag. Vanuit het MKB gezien is er, net als in scenario 2, vooral behoefte aan 
energiebesparende technieken die inpasbaar zijn binnen de huidige bedrijfsvoering of slechts een 
kleine aanpassing in de bedrijfsvoering vereisen.  
 

 
 
 
Figuur 29: Voorbeeld uitwerking knoppen energiebesparende technieken scenario 3 ('sterk stijgende energieprijzen') (hoe 
donkerder, des te sterker geactiveerd)  
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Optimaliseren met betrekking tot organisatie 
In dit scenario hebben ook alle knoppen van het thema ‘optimaliseren organisatie’ prioriteit, 
omdat vanwege de sterk gegroeide vraag het MKB de organisatie wel moet veranderen. Het 
MKB heeft in deze situatie grote behoefte aan kennisuitwisseling tussen ‘peers’ (dus andere 
MKB-ers) en tussen opeenvolgende groepen (dus bijvoorbeeld van early adopters richting 
(potentiële) early majority). Dit persoonlijke contact kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan 
het enthousiasmeren van eigenaren-directeuren van MKB-bedrijven. 
Er zal net als in scenario 2 in toenemende mate behoefte zijn aan samenwerkingsverbanden. 
Effectief is naar verwachting vooral de knop ‘faciliteren van netwerken’. 
 

 
 
Figuur 30: Voorbeeld uitwerking knoppen organisatie scenario 3 ('sterk stijgende energieprijzen') (hoe donkerder, des te 
sterker geactiveerd). 
 
 
Optimaliseren bewustzijns- en kennisniveau 
Effectief zijn in scenario 3 verder twee knoppen van het thema ‘bewustzijns- en kennisniveau’. 
Het gaat in deze situatie niet meer om awareness-knowledge maar om how-to-knowledge gericht 
op klanten en how-to- en principle-knowledge, gericht op het MKB. 
Het aanbieden van how-to-knowledge aan klanten kan op verschillende plaatsen en verschillende 
momenten; bijvoorbeeld via artikelen en tv-programma’s aangezien de verschillende doelgroepen 
op verschillende momenten vatbaar voor informatie blijken te zijn. De informatie dient wel als 
betrouwbaar te worden beschouwd, maar wat betrouwbaar is, is ook voor de diverse doelgroepen 
verschillend.  
Het MKB heeft in deze situatie behoefte aan inzicht in reële business opportunities, aan 
praktische informatie met betrekking tot het uitvoeren van maatregelen en aan hoe de klant het 
best bediend kan worden (how-to-knowledge). 
Medio 2008 staan waarschijnlijk, net als in scenario 2, zelfs de laggards onder het MKB ervoor 
open een nieuwe markt te gaan bedienen en te reageren op concrete vragen vanuit klanten. Dit 
betekent wederom dat eenvoudig (en betaalbaar) kennis verworven moet kunnen worden.  
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Figuur 31: Voorbeeld uitwerking knoppen bewustzijns- en kennisniveau scenario 3 ('sterk stijgende energieprijzen') (hoe 
donkerder, des te sterker geactiveerd).  
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Figuur 32: Voorbeeld voor een mengpaneel bij scenario 3 ('Sterk stijgende energieprijzen'); enkele 'knoppen' (hier 
gekleurd weergegeven) zijn naar verwachting extra effectief bij het stimuleren van het energiezuiger maken van woningen 
van eigenaar-bewoners. 
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Hoofdstuk 6: Conclusies 
 
De centrale vraag in dit onderzoek is: 

Gesteld dat de CO2-reductie-ambities business opportunities bieden voor het MKB,  
a. zijn die business opportunities voor het MKB voldoende inzichtelijk; en zo niet, hoe kan die 
inzichtelijkheid worden verbeterd? 
b. kunnen die business opportunities nog worden uitgebreid en vergroot; en zo ja, hoe? 

 
Uitgangspunt 
Om de conclusies te begrijpen, is het van belang het uitgangspunt helder te hebben dat aan dit 
onderzoek ten grondslag ligt. De onderzoekers zijn er op voorhand van uitgegaan dat vergaande 
energiebesparing in woningen van eigenaar-bewoners alleen gerealiseerd kan worden wanneer 
er meer energiebesparende maatregelen worden getroffen dan tot nu toe gebruikelijk is en bouw- 
en installatietechnische ingrepen meer in samenhang met elkaar worden uitgevoerd. Dit betekent 
dat MKB-ers vaker en andere technische maatregelen moeten treffen dan ze tot nu toe gewend 
zijn en vaker integrale kennis moeten gaan aanbieden (bouwtechnische kennis in relatie tot 
installatietechnische kennis en vice versa, in plaats van bouwtechnische óf installatietechnische 
kennis). Dit impliceert dat binnen het MKB procesinnovatie zal moeten plaatsvinden om 
productinnovaties (voor de branche nieuwe producten) geïntroduceerd te krijgen. 
 
Rogers 
De Amerikaanse wetenschapper Rogers legde de basis voor de innovatiedifussietheorie. Hij 
ontwikkelde een model dat het proces van toenemende mate van toepassing van een innovatie in 
de praktijk in de tijd weergeeft. Onder een innovatie verstaat hij ‘iets wat als nieuw wordt 
beschouwd door de partijen die er mee in aanraking komen’. Rogers maakt ook onderscheid in 
het type adopter van een innovatie in de tijd gezien (beginnend bij innovators en eindigend bij 
laggards) en komt tot de conclusie dat elke groep adopters op een andere wijze benaderd moet 
worden. Deze doelgroepbenadering van Rogers is als insteek van dit onderzoek gekozen.   
 
De MKB-bedrijven die over het algemeen actief zijn in de woningen van eigenaar-bewoners, zijn 
niet alleen afgezet tegen de bevindingen van Rogers, maar ook tegen die van Bos-Brouwers.  
Bos-Brouwers (Nyenrode) ontwikkelde een nieuwe typenindeling voor het MKB. Deze houdt 
rekening met de belangrijkste organisatieverschillen tussen MKB-bedrijven en biedt 
aanknopingspunten voor nieuwe vormen van beleid en stimulering van duurzaam innoveren door 
overheden, intermediaire organisaties en het management van MKB-bedrijven zelf. 
 
Deze doelgroepanalyse van betrokken MKB-er leidt tot de voorzichtige veronderstelling dat het 
innovatie-diffusieproces op het gebied van energie-innovaties in woningen van eigenaar-
bewoners niet precies zal verlopen volgens Rogers 'ideaalmodel'. Volgens Rogers nemen in een 
ideale situatie opeenvolgende doelgroepen (met een afnemende innovatieve instelling) elkaars 
'goede voorbeeld' over. Op basis van de onderzoekresultaten kan voorzichtig worden 
geconcludeerd dat bouw- en installatiebedrijven die actief zijn op de consumentenmarkt met 
betrekking tot bestaande woningen vooral ofwel behoudend ofwel innovatief zijn ingesteld.  
In de terminologie van Rogers is er vooral sprake van (een relatief kleine categorie ) 
innovators/early adopters en van (een grote categorie) late majority/laggards. De 
middencategorie, de schakel tussen meer innovatief ingestelde personen en meer behoudende 
groepen, noemt hij 'early majority'. 
 
Bij de diffusie van energie-innovaties in woningen van eigenaar-bewoners lijkt, gekeken naar het 
MKB, de 'massa' van partijen die de rol van 'early majority' op zich nemen gering. Hierdoor 
stagneert het diffusieproces. Dit onderschrijft de constatering van Bos-Brouwers dat er in de 
praktijk in het MKB nauwelijks sprake is van olievlekwerking naar grote groepen bedrijven ‘achter’ 
de koplopers.  
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Onderscheid tussen twee doelgroepen binnen het MKB 
Geconcludeerd is op basis van het voorgaande dat de onderzoeksvraag voor de twee 
verschillende hoofddoelgroepen binnen het MKB op totaal verschillende wijze beantwoord zal 
moeten worden. Innovatoren/early adopters hebben een langetermijnvisie en hebben al de 
verwachting dat zich business opportunities gaan voordoen en spelen daar ook al op in. Zij 
hoeven niet meer overtuigd te worden van een marktvraag. 
Het behoudende deel van de doelgroep (late majority/laggards) is meer kortetermijn-georiënteerd 
en houdt zich als gevolg van een zeer beperkte vraag vanuit hun klanten nog nauwelijks met het 
onderwerp energiebesparing bezig. Deze bedrijven zien dus ook geen business opportunities. 
Deze categorie MKB-bedrijven lijkt zich vooral te laten sturen door regelgeving en een directe 
vraag van de klant. Die vraag lijkt er nu onvoldoende te zijn. Bij de late majority/laggards speelt 
ook mee dat de bouw- en installatiebranches medio 2008 eerder te veel dan te weinig werk 
hebben. In combinatie met een kortetermijnvisie is er dan nu ook geen behoefte aan het 
ontwikkelen van een nieuwe markt (tenzij de recessie doorzet). 
 
Onderzocht is voor welke prikkels van welke partijen deze (op zich uit zeer diverse typen 
bedrijven bestaande) laggards en late majority onder de MKB-ers gevoelig zijn en hoe deze 
prikkels kunnen worden versterkt. Als gevolg van de relatief beperkte onderzoekstijd in 
combinatie met de snelle ontwikkelingen die zich voordoen (zoals stijging energieprijzen, 
toename maatschappelijke belangstelling voor energie) en de toekomstgerichtheid van de 
opgave kan deze vraag slechts met hypotheses worden beantwoord. 
Natuurlijk blijft het stimuleren van partijen die zich momenteel 'in de voorhoede' van dit proces 
manifesteren (de innovatoren/early adopters onder deze MKB-ers) ook belangrijk. Zij tonen aan 
wat mogelijk is en zorgen ervoor dat de lat steeds hoger wordt gelegd. Deze categorie heeft 
behoefte aan ondersteuning bij het realiseren van hun ambitieuze doelen. Ook voor deze 
categorie zijn hypotheses geformuleerd, evenals voor het verminderen van de 'zwakte' van de 
middenschakel early majority in dit proces.  
 
Stimuleren van late majority/laggards onder MKB-ers 
Uit het onderzoek zijn sterke aanwijzingen naar voren gekomen dat de MKB-bedrijven binnen 
deze categorie met name verleid kunnen worden om over te gaan tot ‘iets nieuws’, wanneer hun 
klanten daar op grote schaal om vragen en ze niet het alternatief hebben om op de oude 
vertrouwde wijze hun werk te verrichten. Met andere woorden: zolang ze nog voldoende 
‘traditioneel’ werk hebben, zullen ze niet snel geneigd zijn tot verandering over te gaan. 
Medio 2008 is er voor de meeste MKB-bedrijven voldoende werk en is de kans dus niet heel 
groot dat 'de massa' van het MKB spontaan in beweging komt. De omstandigheden die bepalen 
of er wel of niet voldoende vraag naar traditioneel werk is, kunnen echter snel veranderen (zie de 
recente recessieberichten) en zijn voor een groot deel moeilijk te beïnvloeden. Daarom is het van 
belang veel aandacht te besteden aan de klanten van deze categorieën en te trachten bij hen 
een grote vraag naar energiebesparende producten te doen ontstaan. Dit ook opdat – wanneer 
de hoeveelheid traditioneel werk wegvalt – de overstap naar een meer op energiebesparing 
gerichte aanpak logisch is voor de MKB-er. 
 
Stimuleren grootschalige vraag van de klant 
Om een vraag te creëren is het van belang de juiste prikkels, op de juiste wijze, op het juiste 
moment door de juiste personen aan de juiste personen/partijen toe te dienen. Maar: wat zijn die 
juiste personen? Wat zijn de klanten van de bedrijven die wij zien als late majority/laggards en 
welke klanten kunnen vooral een rol spelen bij het vergroten van de vraag? Om een antwoord op 
deze vragen te krijgen is de doelgroepanalyse van consumenten in Nederland gebruikt van 
Hoijtink. 
Uit deze analyse komt naar voren dat onder de groep van consumenten twee subgroepen het 
meest interessant te zijn om aandacht aan te besteden bij het creëren van een vraag: de ‘cultural 
creatives en de ‘gewone mensen’. De 'cultural creatives' is een groeiende categorie mensen die 
bereid is meer te betalen voor duurzaamheid omdat ze duurzaamheid als kwaliteit beschouwen. 
Voorwaarde hierbij is echter wel dat niet op andere kwaliteiten mag worden ingeleverd. De 
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‘gewone mensen' vormen de grootste categorie, bestaande uit mensen die best bereid zijn om 
milieuvriendelijke producten te kopen als ze maar niets extra’s kosten en de kwaliteit 
vergelijkbaar is met (goedkope) andere producten. Deze categorie is meer dan de andere 
categorieën uit de indeling van Hoytink gevoelig voor financieel voordeel. Eveneens middels 
hypotheses zijn de specifieke kenmerken van deze categorieën uitgewerkt. 
 
‘Knoppen om aan te draaien’  
Op basis van de ontwikkelde hypotheses kunnen een aantal ‘knoppen’ worden afgeleid waaraan, 
afhankelijk van de omstandigheden, op een bepaalde manier ‘gedraaid’ kan worden. De 
‘knoppen’ en ‘het draaien’ staan symbool voor het beïnvloeden van het MKB met als doel het 
treffen van energiebesparende technieken in woningen van eigenaar-bewoners te bevorderen. 
De ‘knoppen’ zijn uitwerkingen van de hoofdthema’s die uit het onderzoek tot nu naar voren zijn 
gekomen. De ‘knoppen’ hebben zowel betrekking op het creëren van een vraag bij klanten, als op 
andere mogelijkheden om het MKB te prikkelen en te ondersteunen. 
Door een aantal knoppen naast elkaar te identificeren, ontstaat een 'mengpaneel'. Dit instrument 
geeft aan welke beïnvloedingsmogelijkheden er zijn bij het energiezuiniger maken van woningen 
van eigenaar-bewoners. Maar welke beïnvloedingsmogelijkheden het meest effectief zijn – door 
welke partijen en onder welke voorwaarden – en voor welke 'knoppen' zal worden gekozen, 
hangt sterk af van specifieke externe factoren die sterk momentafhankelijk zijn. 
Vanuit deze constatering is het dan ook de bedoeling om op korte termijn met zo veel mogelijk 
betrokkenen (beleidsmakers en praktijkmensen) vast te stellen aan welke knoppen – en in welke 
mate – op dit moment het best ‘gedraaid’ kan worden. Het mengpaneel biedt dan ook 
aanknopingspunten voor concrete acties (zie ter illustratie ook de bijgevoegde tekst met 
mogelijke scenario’s). Het onderzoek dat aan het ‘mengpaneel’ ten grondslag ligt, was beperkt in 
tijd en opzet. Niet uitgesloten wordt dan ook dat andere knoppen mogelijk zijn. Voor suggesties in 
die richting houden de onderzoekers zich zeer aanbevolen.  
 
Terugkoppeling naar onderzoeksvraag 
Gesteld dat de CO2-reductie-ambities business opportunities bieden voor het MKB,  
a. zijn die business opportunities voor het MKB voldoende inzichtelijk en zo niet, hoe kan die 
inzichtelijkheid worden verbeterd? 
b. kunnen die business opportunities nog worden uitgebreid en vergroot; en zo ja, hoe? 
 
Het antwoord op vraag a luidt: 
De business opportunities voor het MKB zijn voldoende inzichtelijk voor innovators/early 
adopters, maar niet voor de categorie late majority/laggards. De tussencategorie van early 
majority is zwak ontwikkeld en valt daarom bij het beantwoorden van deze vraag buiten 
beschouwing. 
De inzichtelijkheid voor de categorie late majority/laggards kan worden verbeterd door de klant 
naar energiebesparende maatregelen te laten vragen. Hoe dit het beste kan gebeuren, hangt af 
van de kenmerken van de diverse doelgroepen onder de klant. De belangrijkste doelgroepen in 
dit kader zijn cultural creatives en ‘gewone mensen’. Een en ander is inzichtelijk gemaakt middels 
‘het mengpaneel’.  
 
Het antwoord op vraag b luidt: 
‘Ja’, voor zowel innovatoren/early adopters als late majority/laggard kunnen de business 
opportunities worden uitgebreid en vergroot. Ook kan actie worden ondernomen gericht op het 
activeren van de latent aanwezige categorie van early majority. 
Hoe business opportunities kunnen worden uitgebreid en vergroot, is voor al deze doelgroepen 
anders (en varieert ook afhankelijk van de specifieke aard en kenmerken van de betrokken 
bedrijven). Ook hangt dit sterk af van de omstandigheden waarop geen invloed is uit te oefenen 
(zoals energieprijs en werkgelegenheid). Een en ander is inzichtelijk gemaakt middels ‘het 
mengpaneel’. 
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Hoofdconclusie 
De hoofdconclusie van dit onderzoek luidt dat CO2-reductie-ambities (meer) business 
opportunities voor het MKB kunnen bieden, maar dat de wijze waarop in hoge mate bepaald 
wordt door externe factoren waarop weinig invloed is uit te oefenen. Wel kunnen – op basis van 
inzicht in de wijze waarop betrokken partijen functioneren en op basis waarvan zij hun keuzes 
bepalen – acties worden voorbereid die, inspelend op de externe factoren, de kans op het 
ontstaan en zichtbaar krijgen van business opportunities vergroten. Het ontwikkelde mengpaneel 
kan daartoe een aanzet bieden. 
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Hoofdstuk 7: Betekenis voor 'Meer met Minder'  
 
De onderzoeksvraag van het onderzoek ‘Draaien aan knoppen’ sluit aan op het hoofddoel van 
het programma 'Meer met Minder': eigenaar-bewoners aanzetten tot het treffen van bouw- en/of 
installatietechnische energiereducerende maatregelen in hun woningen. Aangezien particulieren 
vooral opdrachtgever zijn voor kleinere lokale aannemers- en installatiebedrijven, spelen MKB-
ers een belangrijke rol bij het uitwerken van deze doelstelling. 
Het onderzoek ‘Draaien aan knoppen’ gaat in op de praktische vraag: 'Hoe krijg je MKB-ers 
gemotiveerd een actieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van het energieverbruik van 
woningen van eigenaar-bewoners?'. Hierbij is ervoor gekozen deze vraag eerst wetenschappelijk 
in te bedden, om vervolgens – aan de hand van praktijkervaringen in Nederland en daarbuiten – 
de vele factoren die een rol spelen in beeld te brengen. Een aantal van die factoren kan worden 
beïnvloed; dit zijn ‘de knoppen waaraan gedraaid kan worden’ waarnaar de titel van het 
onderzoek verwijst. 
 
Het is hierbij belangrijk om te onderstrepen, dat de vraag 'Hoe krijg je MKB-ers gemotiveerd een 
actieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van het energieverbruik van woningen van 
eigenaar-bewoners?' in het kader van dit onderzoek niet per se heeft geleid tot aanbevelingen 
richting het actief motiveren dan wel 'uitrusten' van dat MKB zelf. De onderzoekers hebben al in 
een vroegtijdig stadium geconstateerd dat er onder veel MKB-ers terughoudendheid bestaat om 
zich actief te profileren als promotor van het treffen van energiebesparende maatregelen. Zolang 
'de markt' er niet actief om vraagt, en het MKB voldoende (andere) opdrachten heeft; zal een 
groot deel van het MKB niet actief op zoek gaan naar nieuwe markten en taakinvullingen. Zo lang 
er geen economische urgentie bestaat de bedrijfsvoering aan te passen, zullen veel MKB-ers 
zich naar verwachting ook beperkt aangesproken voelen door initiatieven van bijvoorbeeld 
overheid en koepelorganisaties; en zich niet snel laten inspireren door succesverhalen van MKB-
ers die zich wél op een nieuwe markt of taakinvulling hebben gericht. De actieve marktvraag lijkt 
doorslaggevend; en om deze reden hebben de onderzoekers zich nadrukkelijk ook gericht op de 
mogelijkheden om de marktvraag te beïnvloeden. 
 
In de tweede helft van 2008 hebben economische verschuivingen plaatsgevonden. In hoeverre 
dit effect heeft op de werkgelegenheid binnen het MKB, is nog niet bekend. Wellicht zijn de 
effecten binnen de bestaande bouw minder sterk dan voor nieuwbouw. Het gevoel voor urgentie 
zich actief te richten op nieuwe markten kan echter inmiddels zijn toegenomen. 
 
Om de onderzoeksbevindingen te kunnen vertalen naar 'Meer met Minder', is het belangrijk te 
weten dat in het onderzoek bij de beschouwing van wetenschappelijke en praktijkbevindingen 
gekozen is voor de positie van de 'functionele strateeg' (cf. Peters en Wetzels). Deze accepteert 
'onzekerheid' (of 'tweeslachtigheid', 'chaos') als gegevenheid en stelt zijn strategie bij op basis 
van een veranderende werkelijkheid (zie o.a. 'Inleiding'). Hierbij gaat het erom zo veel mogelijk 
omgevingssignalen op te pikken en op juiste waarde te schatten. Met behulp van deze kennis 
kan effectiever worden ingespeeld op externe omstandigheden. De keuze voor het perspectief 
van de 'functionele strateeg' leidde in dit onderzoek tot het in beeld brengen van 
eerdergenoemde ‘knoppen’. 
Tijdens een afrondende sessie zijn de resultaten van onderhavig onderzoek voorgelegd aan 
stakeholders (waaronder veel 'praktijkmensen'). Daarbij is expliciet aandacht besteed aan de 
gepresenteerde knoppen/mengpanelen. De resultaten hiervan zijn verwerkt in dit rapport.  
 
 
7.1. Wetenschappelijk kader 
Aangenomen wordt dat net als in het onderzoek ‘Draaien aan knoppen’ ook aan 'Meer met 
Minder' het uitgangspunt ten grondslag ligt dat vergaande energiebesparing in de woningen van 
eigenaar-bewoners alleen gerealiseerd kan worden, wanneer er meer energiebesparende 
maatregelen worden getroffen dan tot nu toe gebruikelijk is en bouw- en installatietechnische 
ingrepen meer in samenhang met elkaar worden uitgevoerd. 
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Hierop voortbordurend volgt de aanname dat 'Meer met Minder' ernaar streeft dat MKB-ers vaker 
energiebesparende technische maatregelen treffen dan ze tot nu toe gewend zijn, vaker integrale 
kennis aanbieden (bouwtechnische kennis in relatie tot installatietechnische kennis en vice versa, 
in plaats van bouwtechnische óf installatietechnische kennis) en andere technische producten 
gebruiken dan ze tot nu toe gewend zijn (voor hen innovaties). 
De Amerikaanse wetenschapper Rogers deed decennialang onderzoek naar de wijze waarop 
een innovatie (‘iets wat als nieuw wordt beschouwd door de partijen die er mee in aanraking 
komen’) verandert in iets wat algemeen gangbaar is. Hij ontwikkelde in dat kader zijn innovatie-
diffusie-theorie. De elementen uit zijn benadering die relevant zijn voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag van ‘Draaien aan knoppen‘ zijn ook relevant voor 'Meer met Minder'.  
 
Rogers concludeert ondermeer dat bepaalde factoren de kans op diffusie vergroten. Zo maken 
innovaties die aan (meerdere van) de volgende succescriteria voldoen een grotere kans op een 
grootschalige toepassing: relatief voordeel, verenigbaarheid, complexiteit, mogelijkheid tot 
'uitproberen', waarneembaarheid, en in mindere mate: flexibiliteit (zie voor een toelichting op 
deze begrippen paragraaf 1.1.). Op basis van de bevindingen van Rogers kan bovendien 
geconcludeerd worden dat de kans op succes van 'Meer met Minder' groter wordt, wanneer 
sprake is van een doelgroepspecifieke benadering. 
Bij 'Meer met Minder' lijkt, naast communicatie via andere kanalen zoals de brancheorganisaties, 
ook een belangrijke rol weggelegd voor communicatie via de massamedia. Volgens Rogers zijn 
echter niet alle doelgroepen hier evenzeer gevoelig voor; hij stelt dat met name de ‘late majority’ 
hiervoor gevoelig is. Met deze observatie kan bij de strategie voor 'Meer met Minder' rekening 
gehouden worden. Persoonlijke kennisoverdracht kan bij sommige doelgroepen beter werken. 
Naast het in de gaten houden van het onderscheidend effect van massamedia en persoonlijke 
kennisoverdracht kan het volgens Rogers ook effectief zijn de betekenis in het oog te houden van 
de ‘boodschapper’ voor de doelgroep aan wie de boodschap is gericht. Mensen luisteren eerder 
naar iemand die ze vertrouwen. 
Belangrijk is ook te beseffen dat mensen informatie ‘filteren’ op basis van eigen kennis en 
opvattingen, en dat veel mensen zich laten beïnvloeden door meningen van anderen. Ook is het 
van belang aandacht te besteden aan de door Rogers geconstateerde valkuil dat (bijvoorbeeld in 
informatiecampagnes) vaak 'awareness-knowledge' wordt verspreid, terwijl de behoefte groter is 
aan 'how-to-knowledge' (zie voor een toelichting paragraaf 1.3.). Ten slotte vormen de door 
Rogers vastgestelde invloed van 'opinion leaders' en 'innovation champions' (voortrekkers op het 
gebied van resp. opvattingen/opinies en succesvol innovatief ondernemerschap) en de beperkte 
(beïnvloedings)mogelijkheden van 'change agents' (partijen die informatie verspreiden) punten 
van aandacht voor 'Meer met Minder'. 
 
 
7.2. Doelgroepenonderscheid binnen het MKB 
Vooral kleinere bedrijven lijken actief te zijn in de markt 'bestaande woningen in bezit van 
particulieren'. Uit het onderzoek ‘Draaien aan knoppen’ lijkt te volgen dat deze kleinere bedrijven 
meestal óf innovatief ingesteld (innovators en early adopters volgens Rogers) óf behoudend zijn 
(late majority en laggards volgens Rogers). De tussenschakel, de groep die Rogers ‘early 
majority’ noemt, vormt in het innovatiediffusieproces in deze sector een zwakke schakel. 
Voor 'Meer met Minder' is dit een belangrijke constatering, want dit betekent dat er weinig kans 
lijkt te zijn op een zogeheten 'olievlekwerking' naar de grote groep bedrijven ‘achter’ de 
koplopers. Er kan niet op vertrouwd worden dat initiatieven en werkwijzen van innovatief 
ingestelde MKB-ers in de loop der tijd ‘automatisch’ worden overgenomen door de rest van de 
MKB-bedrijven. De kans dat zij 'vanzelf' ‘het goede voorbeeld volgen’, is dus minder groot dan 
vaak wordt gedacht. 
 
Dit betekent voor 'Meer met Minder' dat – om het gewenste resultaat (grootschalige toepassing 
dus diffusie) te bereiken – een parallelle benadering nodig is specifiek gericht op twee 
verschillende hoofddoelgroepen binnen het MKB. 
De eerste hoofddoelgroep bestaat uit bedrijven die meer innovatief ingesteld zijn. Deze hebben 
vaker een langetermijnvisie. Ze hebben ook meer oog voor het ontstaan van business 
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opportunities op de langere termijn, onder meer als gevolg van maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen en hebben zowel meer bereidheid als mogelijkheden om daarop in 
te spelen. Ze nemen nieuwe kansen ook eerder in het 'nu' waar.  
Zij hoeven niet meer zozeer overtuigd te worden van een (toenemende) marktvraag rond 
energiebesparing. Wel hebben ze behoefte aan ondersteuning en erkenning bij het ontplooien 
van initiatieven. Naar verwachting zullen dus vooral innovators en early adopters zich 
aangesproken voelen door (de resultaten van) de pilots, evenals onder meer door de in het kader 
van 'Meer met Minder' voorgestelde sterkere adviseursrol door installateurs en aannemers (het 
zogeheten ontzorgen). (Zie voor meer informatie paragraaf 3.2.) 
 
De tweede (en grote) hoofddoelgroep laat zich meer leiden door tradities, door bestaande 
markten en door een kortetermijnfocus. Dit zijn de meer behoudende bedrijven (de categorieën 
'late majority' en 'laggards') die vanuit hun klanten – die zelf voor een groot deel ook meer 
'behoudend' zijn – (nog steeds) maar beperkt vraag waarnemen naar energiebesparende 
maatregelen. Ze staan bovendien vanuit hun referentiekader minder open voor tegenstrijdige 
signalen (i.c. toenemende vraag naar die maatregelen).  
Deze late majority en leggards onder de bedrijven houden zich nauwelijks bezig met het 
onderwerp energiebesparing – en nemen (dus) ook minder business opportunities waar. Of ze 
ervaren het relatieve voordeel om hierop in te spelen als 'te laag' (het omschakelen naar een 
nieuwe markt ‘kost’ ze te veel in allerlei opzichten). Ze laten zich ook niet gemakkelijk inspireren 
of overtuigen door expliciet innovatiegerichte bedrijven die een andere visie hebben op 
ontwikkelingen. Ook speelt mee dat de branche medio 2008 eerder te veel dan te weinig werk 
heeft (of dit zo blijft, is nog niet zeker). In combinatie met een kortetermijnvisie is er daarom nu 
meestal geen behoefte aan het ontwikkelen van een nieuwe markt. 
 
Een belangrijke constatering in dit verband voor Meer met Minder lijkt te zijn dat het rechtstreeks 
prikkelen van het MKB, bijvoorbeeld door handvaten aan te bieden om consumenten op een 
andere manier te benaderen, niet het verwachte dan wel gewenste effect zal hebben, zolang de 
economische urgentie voor dat MKB niet evident is. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt dus verwacht dat een groot deel van de MKB-
bedrijven zich minder snel zal vereenzelvigen met het programma ‘Meer met Minder’ en er 
bijvoorbeeld niet om staat te springen een sterkere adviseursfunctie te vervullen dan nu het geval 
is. Hoewel een groot deel van deze bedrijven zeker servicegericht is, lijkt de rol van 'ontzorger' 
zoals die wordt ingevuld binnen 'Meer met Minder' (met uitgebreide 1-loketfunctie ten aanzien 
van energiebesparing) niet op korte termijn aan te sluiten op het referentiekader van het gros van 
deze doelgroep. Zoals eerder hiervoor gesteld valt bovendien te verwachten dat een 
‘olievlekwerking’ vanuit de ‘koplopers’ minder (sterk) zal plaatsvinden. 
 
De uitdaging van 'Meer met Minder' is om voor deze bedrijven de urgentie van energiebesparing 
(en de evidente business opportunities die daarmee samenhangen) meer duidelijk te maken. 
Recente ontwikkelingen in de (wereld)economie kunnen ironisch genoeg een positieve bijdrage 
leveren aan deze boodschap. 
 
Deze bedrijven lijken echter vooral ontvankelijk voor een expliciete vraag van de klant en 
daarnaast voor flankerend overheidsbeleid zoals regelgeving. Voor deze doelgroep sorteren de 
Meer-met-Minder-activiteiten gericht op creëren van een vraag bij consumenten waarschijnlijk het 
meest effect. Hoe deze bedrijven het beste kunnen worden gestimuleerd – ook in het kader van 
'Meer met Minder' –, wordt behandeld in paragraaf 7.3 (en meer uitgebreid in 3.1).  
 
Zoals gesteld lijkt de ‘tussenschakel' early majority (de categorie die in vergelijkvare processen al 
snel het voorbeeld van de ‘koplopers’ volgt en die op hun beurt een belangrijke rol speelt bij het 
inspireren van de ‘achterblijvers’) in dit proces zwak. Er lijken weinig bedrijven te zijn die aan het 
profiel van deze categorie voldoen. Dit zegt niet dat deze categorie in potentie niet bestaat. Het 
kan zijn dat bepaalde belemmeringen bestaan waardoor deze categorie zich niet ontwikkelt. Een 
van die belemmeringen is mogelijk de gangbare wijze van aanbesteden. Zo zijn er ook andere 
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belemmerende factoren die het type bedrijven dat particuliere eigenaren bedient weerhoudt om 
op nieuwe ontwikkelingen in te springen. Bij het inventariseren en wegnemen van deze 
belemmeringen zou 'Meer met Minder' een belangrijke rol kunnen spelen. (Zie in dit kader – 
naast paragraaf 7.3 – ook 3.3). 
 
 
7.3. Stimuleren van late majority/laggards onder MKB-ers 
Uit ‘Draaien aan knoppen’ komen sterke aanwijzingen naar voren dat het behoudende deel van 
de MKB-bedrijven met name verleid kan worden om over te gaan tot ‘iets nieuws’, wanneer hun 
klanten daar op grote schaal actief om vragen en ze niet het alternatief hebben om op de oude 
vertrouwde wijze hun werk te verrichten. Met andere woorden: zolang ze nog voldoende 
‘traditioneel’ werk hebben, zullen ze niet snel geneigd zijn tot verandering over te gaan. Medio 
2008 is er voor de meeste MKB-ers voldoende werk en is de kans dus niet heel groot dat 'de 
massa' van het MKB spontaan in beweging komt. De omstandigheden die bepalen of er wel of 
niet voldoende vraag naar traditioneel werk is, kunnen echter snel veranderen (wat zijn de 
effecten van de huidige recessie?). Die omstandigheden zijn grotendeels niet te beïnvloeden – 
ook niet vanuit 'Meer met Minder'. De actieve vraag vanuit klanten kan vanuit 'Meer met Minder' 
deels wel worden gestimuleerd (zie ook verderop). 
De verwachting is dus dat zodra de actieve vraag naar energiebesparende maatregelen vanuit de 
klant richting MKB-bedrijven toeneemt, er een veel grotere bereidheid ontstaat om zich op deze 
markt te richten. Bij een toegenomen marktvraag rond het nemen van energiebesparende 
maatregelen nemen de business opportunities in deze markt voor MKB-bedrijven toe. Wanneer 
die business opportunities ook door de bedrijven worden waargenomen en de urgentie om in te 
gaan op deze kansen ook toeneemt, wordt de kans steeds groter dat een veel groter deel van de 
MKB-bedrijven zich op deze markt gaat begeven. 
Om daadwerkelijk op die markt te kunnen ingaan met andere woorden (de aanwezige business 
opportunities te kunnen grijpen), bestaan er echter – in ieder geval voor een deel van de 
bedrijven – ook struikelblokken. Struikelblokken zijn bijvoorbeeld het gebrek aan gekwalificeerd 
personeel, beperkte toegang tot geschikte producten, technieken en informatie, het ontbreken 
van benodigd kapitaal, de standaardwijze van aanbesteding op prijs en het moeten ontwikkelen 
van nieuwe marketingmethoden – factoren die overigens niet voor alle bedrijven in dezelfde mate 
spelen, gezien de grote onderlinge verschillen tussen bedrijven.  
Het gebrek aan gekwalificeerd personeel zal alleen op de langere termijn kunnen worden 
opgelost. Het is dan ook aan te bevelen vanuit 'Meer met Minder' niet alleen te werken aan 
programma's voor het opleiden van 'ontzorgers', maar ook aandacht te besteden het verbeteren 
van het kennisniveau in meer brede zin, bijvoorbeeld in alle reguliere opleidingen.. 
Om ervoor te zorgen dat MKB-bedrijven hun kansen gaan grijpen zodra ze die willen grijpen, is 
het van belang dat de voorwaarden waaronder ze dat doen optimaal zijn. Kennis en informatie 
zijn hierbij een belangrijke factor. Medio 2008 zijn de bereidheid en de mogelijkheden om de 
benodigde extra kennis te vergaren nog vaak beperkt. Indien men wel is geïnteresseerd, 
ontbreekt door het vele werk praktisch de tijd om kennis op te doen; dit onder meer ook als 
gevolg van de vaak geringe grootte van deze bedrijven. Vooruitlopend op een situatie waarin wel 
behoefte bestaat aan deze kennis en/of tijd vrijgemaakt kan worden, is het zinvol vanuit 'Meer 
met Minder' de kennisoverdracht goed te organiseren. Want op het moment dat er behoefte is 
aan kennis, dient deze direct goed toegankelijk te zijn. Het gaat daarbij niet alleen om het 
laagdrempelig aanbieden van cursussen e.d., maar ook van websites en helpdesks en dergelijke. 
 
Stimuleren grootschalige vraag van de klant   
Om de ambities van ‘Meer met minder’ te kunnen realiseren, zal een groot deel van het MKB in 
beweging moeten komen. Uit het voorafgaande volgt echter dat het gros van de bedrijven pas 
een werkelijk substantiële bijdrage zal gaan leveren aan het proces, wanneer de actieve vraag 
vanuit de markt echt op gang komt. Het is dus van groot belang vanuit ‘Meer met Minder’ zeker 
ook in te zetten op projecten die bijdragen aan het vergroten van de marktvraag. Voor ‘Meer met 
minder’ is uit het rapport een aantal aandachtspunten te destilleren bij het stimuleren van die 
vraag. 
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De indruk bestaat dat consumenten niet in energiebesparende maatregelen investeren omdat zij 
niet op de berekende energiebesparing/terugverdientijd vertrouwen. Het is dus van belang 
enerzijds in te zetten op communicatie die het rendement van investeringen meer inzichtelijk 
maakt, en anderzijds op het verhogen van de kosteneffectiviteit. Dat laatste kan met behulp van 
verschillende instrumenten worden gerealiseerd (zie paragraaf 3.4).   
Ook bestaat de sterke indruk dat consumenten veel belang hechten aan de ervaringen van 
andere consumenten. Zij achten de verhalen van medeconsumenten betrouwbaar en horen 
graag over hun ervaringen. Open-huizen-dagen en artikelen over ervaringen in de pers (óók wat 
betreft financieel rendement) kunnen in dit kader door 'Meer met Minder' worden geïnitieerd. Ook 
internet (denk aan fora of een overzicht van persoonlijke ervaringen met beeldmateriaal) kan een 
bijdrage leveren. Bij mediacampagnes kan hierop worden aangehaakt (zo werd gesuggereerd 
een BOB-achtige campagne te initiëren; onder het mom van 'woon jij nog in een energievretende 
woning? Loser!').  
Een andere bevinding is dat een groepsgewijze benadering effectief kan zijn omdat mensen 
geneigd zijn zich bij een groep aan te sluiten. 'Meer met Minder' kan hierop inspelen door niet 
alleen aandacht te besteden aan de aanpak van individuele woningen, maar ook aan hele straten 
en wijken tegelijk. 
Omdat een groot deel van de Nederlandse woonconsumenten een aantal keren gedurende hun 
'wooncarrière' verhuist, zijn investeringen die zich op lange termijn terugverdienen voor veel 
consumenten niet aantrekkelijk. Voor investeringen die zich niet op korte termijn terugverdienen, 
worden andere argumenten, zoals met betrekking tot comfort en gezondheid, relatief belangrijker. 
Dit pleit ervoor om in het kader van 'Meer met Minder' de comfort- en gemakvoordelen sterk te 
benadrukken.  
Bij het stimuleren van het nemen van energiebesparende maatregelen is het verder belangrijk 
ook aandacht te besteden aan het voorkomen van gedrag van de consument dat besparingen 
mogelijk teniet doet (denk onder meer aan het ‘rebound-effect’). Hiervoor is aandacht nodig bij 
communicatieprojecten. 
Ten slotte: veel consumenten waarderen het om ‘ontzorgd’ te worden. Het is belangrijk daarbij te 
realiseren dat consumenten om heel uiteenlopende redenen behoefte kunnen hebben aan het 'uit 
handen laten nemen van zorgen', zoals gebrek aan tijd of kennis, of het hebben van 
taalproblemen. Doelgroepen kunnen daarbij ook zeer uiteenlopen; denk aan drukbezette 
mensen, tweeverdieners, ouderen en allochtonen, met verschillende behoeften en budgetten. Dat 
betekent voor ‘Meer met Minder’ dat 'ontzorgconcepten' gedifferentieerd dienen te worden 
uitgewerkt.  
 
Differentiatie binnen benadering van consumenten 
Uit ‘Draaien aan knoppen’ volgt voor ‘Meer met Minder’ dat, om het gewenste 
veranderingsproces optimaal te laten verlopen, rekening gehouden moet worden met de 
eigenschappen van de verschillende subdoelgroepen onder de consumenten. Dit 
overeenkomstig de doelgroepspecifieke benadering waarvoor Rogers pleit (zie ook 7.1.). In 
'Draaien aan Knoppen' worden de subdoelgroepen ‘groenen’, ‘cultural creatives’, ‘gewone 
mensen‘ en 'hedonisten’ onderscheiden. Voor de communicatiestrategie van 'Meer met Minder' 
lijken (gezien de doelstelling) een focus op de categorieën 'cultural creatives' (ca. 30% van alle 
potentiële klanten) en de ‘gewone mensen’ (ca. 45%) het meest relevant en effectief.  
 
De ‘gewone mensen' vormen veruit de grootste groep en bestaat uit mensen die best bereid zijn 
om milieuvriendelijke producten te kopen, als die maar niets extra’s kosten en de kwaliteit 
vergelijkbaar is met (goedkopere) andere producten. Deze groep is van de vier binnen het 
onderzoek gedefinieerde consumenten-doelgroepen het meest gevoelig voor direct voordeel. Ze 
zijn (nog meer dan andere doelgroepen) gevoelig voor financiële prikkels. Het is voor het 
stimuleren van deze groep dan ook van veel belang dat (financieel) rendement inzichtelijk, 
evident en zeker (betrouwbaar) is en bij het doen van investeringen dat rendement bij voorkeur 
ook onmiddellijk wordt ervaren. Binnen ‘Meer met Minder’ kan hiermee rekening gehouden 
worden. Deze groep is bij voorbeeld naar verwachting meer ontvankelijk voor 
investeringssubsidies dan voor bijvoorbeeld de huidige ‘productiesubsidie’ voor PV (SDE-
regeling). 
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Overigens is ‘direct voordeel’ ook te interpreteren in termen van gemak, woongenot en comfort. 
Hiermee kan in communicatie rond energiebesparing eveneens rekening worden gehouden. 
Voor deze doelgroep lijkt eenduidigheid en laagdrempeligheid van groot belang. Aandachtspunt 
in dat verband zou kunnen zijn om de projecten rond (en de communicatie over) bijvoorbeeld 
labelling, energiebesparing en het maken van labelsprongen niet te gecompliceerd te maken.  
 
‘Cultural creatives’ vormen een groeiende groep mensen die bereid zijn meer te betalen voor 
duurzaamheid, omdat ze duurzaamheid als kwaliteit beschouwen. Voorwaarde hierbij is echter 
wel dat niet op andere kwaliteiten mag worden ingeleverd. 
‘Cultural creatives’ hebben andere kenmerken dan de subgroep ‘gewone mensen’ en zouden dan 
ook vanuit 'Meer met Minder' op een eigen wijze benaderd moeten worden. Kenmerk is onder 
andere dat ze open staan voor innovaties die een hoge integrale kwaliteit bieden. Financieel 
voordeel geeft in lang niet alle gevallen de doorslag. Bij de voorlichting vanuit 'Meer met Minder' 
zou de nadruk bij deze groep dan ook minder op het kostenvoordeel dan op het 
kwaliteitsvoordeel moeten liggen.  

  'Cultural creatives' lijken ook flexibeler dan ‘gewone mensen’ en staan meer open voor het 
nemen van risico’s en voor onzekerheden. Ze zijn bereid om avontuur aan te gaan en 
investeringsrisico te nemen en zijn over het algemeen nieuwsgierig. ‘Anders’ kan door hen ook 
gezien worden als positieve kwaliteit. Vanuit 'Meer met Minder' kan bij deze doelgroep dan ook 
eerder het onderscheidend vermogen worden benadrukt. Complexiteit is niet per se een drempel. 
Voorlichting over meer complexe maatregelen (en complexe financiële constructies) kan beter 
expliciet gericht worden op deze categorie consumenten (eventueel in combinatie met de 
'groenen'. Maar ook hier geldt dat ‘ontzorgen’ vooral vanuit tijdsoogpunt zeer wordt gewaardeerd. 

 
Voor 'Meer met Minder' is het belangrijk te weten dat de wens en de beslissing tot het nemen van 
duurzaamheidsmaatregelen bij 'cultural creatives' niet per se direct verband houdt met een 
specifiek moment. Beslissingen worden weloverwogen genomen, ook buiten de 
verandermomenten zelf om. Ze zijn echter wel ontvankelijk, meer dan ‘gewone mensen’, voor het 
treffen van energiebesparende maatregelen tijdens ‘verandermomenten’ (zoals een verbouwing 
na aankoop van een woning, de (bijna)geboorte van een kind of het vervangen van een cv-ketel) 
omdat ze gevoeliger zijn voor argumenten gericht op duurzaamheid. Op basis van eigen 
oriëntatie zullen ze bij aanbieders ook vaak actief vragen naar energiebesparende maatregelen. 
Ze raadplegen daarbij liever een onafhankelijke bron dan MKB-ers (‘gewone mensen’ blijken 
vaker op advies van MKB-ers zelf te vertrouwen). Verhalen van innovatief ingestelde eigenaar-
bewoners in media die cultural creatives waarderen, kunnen een belangrijke rol spelen bij de 
overdracht van awareness-knowledge. De boodschap van 'Meer met Minder' zou voor deze 
doelgroep bijvoorbeeld uitgedragen kunnen worden middels opinietijdschriften, 
mindstyletijdschriften en luxere woontijdschriften. 
 
Behalve differentiatie wat betreft doelgroep, blijkt ook die in tijd van belang. Hoewel het 
'verandermoment' (aankoop en verbouw van een woning, vervanging ketel) zich bij uitstek leent 
voor kostenefficiënte (en eventueel integrale) aanpassingen, lijkt dit niet per definitie het moment 
waarop consumenten het meest ontvankelijk zijn voor (het denken over) het nemen van 
maatregelen om woningen energiezuiniger te maken. Vaak hebben zij op die momenten juist 
andere prioriteiten binnen beschikbare tijd en budget. In de praktijk ontstaat pas urgentie en 
bereidheid voor het nemen van energiebesparende maatregelen als er zich concrete problemen 
aandoen tijdens het gebruik van de woning (bijvoorbeeld als pas 's winters blijkt hoe 
oncomfortabel de woning is). Ook is een deel van de consumenten vooral ook voorafgaand aan 
'acute' situaties ontvankelijk voor informatie en advies.  
Een en ander houdt in dat MKB-ers (die immers met name rond de verandermomenten contact 
hebben met de consumenten) ook niet per se altijd de beste 'boodschappers' zijn. De boodschap 
komt wellicht vaak beter aan op andere momenten en locaties, en geuit door andere partijen. 
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7.4. Knoppen om aan te draaien in relatie tot ‘Meer met Minder’  
Uit het voorafgaande blijkt dat om het MKB meer te betrekken bij het energiezuiniger maken van 
woningen in bezit van particulieren het meeste kans van slagen heeft bij een gedifferentieerde 
aanpak, die recht doet aan de eigenschappen van de verschillende onderscheiden  
subdoelgroepen. Daarbij is een aantal 'knoppen om aan te draaien' gedefinieerd – die door 
verschillende partijen zijn te 'bedienen' – (zie ‘conclusies’ en ‘scenario’s’ ), rond de thema's 
'Optimaliseren en ontwikkelen energiebesparende technieken', 'Optimaliseren kosteneffectiviteit', 
'Optimaliseren met betrekking tot organisatie', 'Optimaliseren wet- en regelgeving' en 
'Optimaliseren bewustzijns- en kennisniveau'). 
 
Voor het verder optuigen en aanpassen van het programma 'Meer met Minder' kunnen deze 
'knoppen' en 'scenario's' tal van praktische aanknopingspunten bieden. Een voorbeeld is het 
verschuiven van behoefte aan awereness-knowledge naar how-to-knowledge en de mogelijke rol 
van (andere) partijen daarbij. 
'Draaien aan knoppen' betekent een pleidooi om 'Meer met Minder' zo in te richten dat (vanuit de 
positie van functioneel strateeg vanuit chaosdenken) rekening wordt gehouden met en kan 
worden gereageerd op veranderende scenario's, vanuit een zo breed mogelijke blik, met zo veel 
mogelijk 'maatwerk' in de combinatie van het inzetten van partijen, instrumenten en strategieën. 
 
 
7.5. Constateringen/suggesties voor Meer met Minder samengevat 
Op grond van onderhavig onderzoek kunnen enkele specifieke constateringen dan wel 
suggesties worden gedaan met betrekking tot het programma Meer met Minder: 
 
- Het MKB dat de particuliere woningmarkt bedient is zeer divers. Die diversiteit betekent 

ook:  
1. verschillen wat betreft perceptie met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen 
(en nieuwe business opportunities);  
2. verschillen wat betreft de mogelijkheden (reëel of door de bedrijven 
waargenomen/geïnterpreteerd) om op die ontwikkelingen en kansen te reageren;  
3. verschillen in de bereidheid om op die ontwikkelingen te reageren (en kansen te 
grijpen). 

 
-  Als gevolg van die verschillen zullen de doelstellingen en uitgangpunten van 'Meer met 

Minder' naar verwachting niet MKB-breed overal even duidelijk 'landen' en niet overal 
evenzeer tot resultaat leiden. Opmerkelijk is dat er onder een groot deel van het MKB 
nog erg weinig bekend is over initiatieven en concepten die inmiddels zijn ontwikkeld. 
Deels zou dit kunnen worden verklaard doordat het MKB in de breedte gezien nog open 
staat voor de boodschap van 'Meer met Minder'. Tegelijkertijd lijkt het van belang 
expliciet aandacht te besteden aan de wijze waarop het MKB wordt geïnformeerd.   

 
-  Aandacht voor initiatieven door koplopers is om tal van redenen belangrijk. In hoeverre 

de initiatieven van koplopers (en de exposure daarvan) verandering aanjaagt onder 'het 
peloton', verschilt echter per situatie – onder meer afhankelijk van de mate waarin dat 
'peloton' zich identificeert met de 'koplopers'. In dit geval, waarbij (al dan niet expliciet 
verwoord) het doel is dat het MKB op grootschalige manier zal worden ingezet om 
particulieren ertoe te bewegen om hun (bestaande) woning (veel) energiezuiniger te 
maken, blijken de business opportunities binnen het betreffende MKB heel verschillend te 
worden geïnterpreteerd. De kloof tussen koplopers en peloton is groot. In 
veranderingsprocessen zorgt een tussencategorie voor versnelling van brede acceptatie 
van nieuwe concepten: de categorie die alert reageert op nieuwe commercieel 
levensvatbare ideeën (die door pioniers al worden toegepast en zijn uitgetest) en daar 
haar bedrijfsvoering op inricht. Als er daardoor een substantiële 'massa' ontstaat, gaan er 
in het algemeen steeds grotere delen van het peloton 'om'. 
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Hier (onder de bedrijven die particulieren met bestaande woningen bedienen) lijkt die 
essentiële tussencategorie 'mager'. Bedrijven in deze sector kunnen, durven en willen 
niet zomaar 'om'. Het ontbreken van de tussencategorie kan onder meer worden 
verklaard doordat risico’s groot zijn (zoals door opdrachten mislopen vanwege hogere 
prijs, tijd- en geldverlies a.g.v. storingen van nieuwe producten). De drempel om 
koplopers na te volgen is hoog, wat een sterk vertragend effect heeft tot achter in 'het 
peloton'. Overigens kan de huidige (dreigende) recessie de urgentie voor het peloton 
vergroten om in beweging te komen. 

 
-  Uit het voorafgaande volgt dat de aanpak voor programma's als Meer met Minder sterk 

naar doelgroep gedifferentieerd dient te zijn, waarbij belemmeringen specifiek per 
subdoelgroep worden geïdentificeerd en geadresseerd. Het uitgangspunt dat het peloton 
'als vanzelf' de koplopers zal volgen, werkt waarschijnlijk niet.  
Toch is aandacht voor de initiatieven van innovatoren en early adopters belangrijk. Zij 
steken hun nek uit. Dit dient gewaardeerd en gestimuleerd te worden; vanwege het 
mogelijke positieve effect ('over de streep trekken') op de latente categorie early adopters 
én vanwege de uitstraling op consumenten en 'het peloton' MKB. 
 

-  De meer behoudende bedrijven binnen het MKB reageren met name op een evidente en 
actuele marktvraag: om het gewenste proces te stimuleren is het dus van groot belang 
de consumenten te adresseren en de vraag naar energiebesparende producten goed op 
gang te brengen. 

 
- Een groot deel van het MKB opereert lokaal. Vertrouwensrelaties die opgebouwd worden 

binnen een lokale klantenkring spelen door in de wijze waarop de markt wordt benaderd. 
Ook samenwerkingsrelaties (aannemers/klusbedrijven/installateurs) hebben vaak een 
lokaal karakter. Het ligt voor de hand juist ook op lokaal niveau initiatieven richting MKB 
te stimuleren, bij voorbeeld met gemeenten en Kamers van Koophandels als initiator en 
go-betweens. Ten aanzien van de lokale markt kan bijvoorbeeld wijkgerichte of 
gemeentelijke aanpak kostenverlagend werken. 

 
-  Ook de benadering van consumenten dient zo veel mogelijk doelgroepspecifiek te 

gebeuren, waarbij vooral aandacht voor de subgroepen 'de cultural creatives' en 'de 
gewone mensen' substantieel effect kan genereren. Ook kan er rekening mee gehouden 
worden dat gedachten- en besluitvorming met betrekking tot het energiezuiniger maken 
van woningen niet altijd rond de verandermomenten zélf plaatsvindt. Laagdrempelige 
toegang voor consumenten tot kennis en informatie buiten het MKB om lijkt daarom 
belangrijk (zie ook het volgende aandachtspunt). 

 
-  Het kennis- en informatieniveau rond (technieken en concepten voor) energiebesparing 

van bestaande woningen lijkt laag, zowel onder eigenaar-bewoners als het MKB. Wat 
betreft het MKB zal breed ingezet moeten worden om de ontvankelijkheid voor het 
maken van een 'switch' in aandacht te vergroten. Laagdrempeligheid, binnen en buiten 
bestaande structuren (zoals die van brancheorganisaties), lijkt essentieel. Het MKB lijkt in 
de breedte gezien nog niet 'klaar' om deze markt te bedienen en heeft/ziet nog geen 
ruimte voor heroriëntatie. Op het moment dat die ruimte zich wel voordoet, is het 
belangrijk dat informatie (ook via internet) en kennis (ook via laagdrempelige cursussen) 
voorhanden zijn. Dit betekent ook dat op het moment dat er nog geen vraag is, al 
materiaal moet klaarliggen dat bij een veranderende behoefte snel kan worden ingezet 
door partijen die altijd al als kennisbron fungeren, zoals groothandels. Ook voor 
consumenten lijkt laagdrempeligheid van informatie van groot belang; vooral is hier 
behoefte aan 'hoe-informatie'.  
Voor alle partijen is het van belang als meer voorbeelden beschikbaar worden van de 
aanpak van woningen, met gedetailleerde info over kosten, financiering, maatregelen en 
betrokken partijen, etc. 
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-  Wat betreft de beschikbaarheid van materialen en technologie, maar ook wat betreft 
informatie daarover, zijn veel MKB-ers die de markt van eigenaar-bewoners bedienen 
afhankelijk van hun (vaste) leveranciers. De rol van de leveranciers en groothandels 
dient dan ook expliciet aandacht te krijgen binnen Meer met Minder. 

 
- Technisch gezien lijkt behoefte te bestaan aan een groter aanbod aan aantrekkelijke, 

simpele, betrouwbare en begrijpelijke technologie, die bij voorkeur ook plug-and-play-
kwaliteiten heeft. De huivering van MKB-bedrijven om technieken waarmee zij nog weinig 
ervaring hebben toe te passen, kan deels worden weggenomen door een deel van het 
risico bij hen weg te halen (denk onder meer aan het garanderen van opbrengsten). Een 
van de struikelblokken bij het vergroten van aanbod aan lijkt onder meer de procedurele 
eisen (toetsing) die worden gesteld voordat buitenlandse producten op de Nederlandse 
markt kunnen worden vermarkt. 

 
- De aantrekkelijkheid van maatregelen richting consumenten kan nog meer worden 

vergroot middels bijvoorbeeld het vergroenen van BTW en overdrachtsbelasting. Vanuit 
het veld wordt onder meer ook nadrukkelijk heil gezien in investeringssubsidies (in plaats 
van opbrengstsubsidies); vanwege de daarmee samenhangend eenduidigheid en 
inzichtelijkheid voor zowel MKB als consument. Zowel MKB als consumenten hebben 
bovendien behoefte aan situaties waarin rendement en betrouwbaarheid zo veel mogelijk 
kan worden gegarandeerd. Bij dat laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
'leaseconstructies', koppeling aan Groene hypotheken, opbrengstgaranties etc. Ook 
wordt de suggestie gedaan de hoogte van de Nationale Hypotheekgarantie sterker te 
koppelen aan woningverbetering middels het treffen van energiebesparende 
maatregelen.  

 
- Een langetermijnbenadering (focus op exploitatie en langetermijnrendement in plaats van 

onmiddellijk voordeel) zal vooral aanslaan wanneer er eenduidigheid en zekerheden zijn 
met betrekking tot rendement. Het MKB kan die rendementen moeilijk garanderen 
richting consument: niet alleen is ook voor het MKB niet altijd goed inzichtelijk waarmee 
gerekend kan worden en welke informatie betrouwbaar is, men is ook afhankelijk van 
derden (banken, energieleveranciers etc), ook het communiceren van de vaak complexe 
informatie hieromtrent richting consument kan een struikelblok zijn. In onzekere tijden 
(recessie? ontwikkeling energieprijzen?) worden betrouwbaarheid en garanties, en 
wellicht ook onmiddellijk voordeel, voor consumenten steeds belangrijker.  

 
-  Externe factoren zijn van grote invloed. Welke incentives effectief zijn, wordt onder 

andere bepaald door de energieprijs en werkgelegenheid. Belangrijk is van te voren te 
weten welke incentives het meest effectief zijn in bepaalde situaties en voorbereid te zijn 
op snelle veranderingen.  

 
-  Meer met Minder zal rekening moeten houden met verschillende scenario's voor de 

toekomst en ruimte moeten zoeken om daarop in te kunnen spelen. Afhankelijk van 
externe factoren zullen bepaalde 'knoppen' (zie onder punt 4) meer of minder effectief 
effect blijken te sorteren en zal ook de beïnvloedingsmogelijkheid van bepaalde partijen 
toe- of afnemen. Het in dit rapport gepresenteerde 'mengpaneel' kan aanknopingspunten 
bieden bij gedachtevorming in dit opzicht.  
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Bijlage 1: Cijfers en relevante achtergrondgegevens uit 
onderzoek van derden 
 
Aard opdrachten particulieren 
Uit een onderzoek van de Regieraad Bouw blijkt dat het bij particulieren als opdrachtgevers in de 
bouw overwegend om kleine opdrachten gaat. Bij meerderheid gaat het om bedragen tussen 
1.000 en 25.000 euro. Meestal betreft dit een verbouwing, in mindere mate onderhoud. (Bron: 
Jansen en Sijpersma 2006.) 
 
Nederlandse bouwbedrijven cijfermatig 
Situatie begin deze eeuw: aandeel in totaal van het aantal bedrijvenbouwnijverheid (65.000): 
kleinbedrijf (0-10 werknemers) 88%, midden- (10-100): 12%, grootbedrijf 0,5%. Aandeel in totale 
netto-omzet bouwnijverheid (45 miljard euro) resp. 20, 40, 40%. Aandeel in totaal aantal 
werknemers bouwnijverheid (400.000): 20, 50, 30%. (Bron: Noorderhaven 2006) 
Sinds 2001 liep de werkgelegenheid in de bouw voortdurend terug. In 2006 werd een omslag 
zichtbaar op de arbeidsmarkt. De krachtige opleving van de werkgelegenheid heeft in 2006 al 
direct tot grote krapte op de bouwarbeidsmarkt geleid. (Bron: EIB z.j.) 
Tussen 2000 en 2006 is het aantal bedrijven in de bouw met ongeveer een derde gestegen tot 
bijna 82.000. Deze sterke toename komt geheel voor rekening van de kleine bouwbedrijven. 
Binnen het kleinbedrijf is vooral het aantal bedrijven zonder personeel (zzp’ers) sterk gestegen. In 
2006 waren in de bouw ruim 53.000 van deze bedrijven actief. De zzp’ers maakten in 2006 ruim 
70 procent uit van het kleinbedrijf in de bouw. Exclusief de zzp’ers nam het aantal bedrijven 
binnen het kleinbedrijf in de periode 2000-2006 met 12 procent af. Ook het aantal middelgrote en 
grote bedrijven nam in die periode af. (Bron: CBS) 
Bedrijven in de bouwsector kijken bij de bepaling van hun positie in de markt minder ver vooruit 
dan de bedrijven uit de andere sectoren. Van de architecten en toeleveranciers kijkt meer dan de 
helft verder dan twee jaar vooruit. Bij de bouw(installatie)bedrijven kijkt 15 procent meer dan twee 
jaar vooruit. (Bron: Jansen e.a. 2007.) 
 
MKB-bouw cijfermatig 
Uit de publicatie 'Het kleine bouwbedrijf in de B&U' (Economisch Instituut voor de 
Bouwnijverheid) blijkt dat er in 2000 5.000 kleine (<20 werknemers) bedrijven in de b&u waren. In 
totaal hebben deze bedrijven 30.000 werknemers in dienst. Het marktaandeel van de kleine 
bedrijven beloopt circa 12%. 
In 2003 had bijna 80% van de circa installatiebedrijven minder dan 15 werknemers (maar hier 
werkt slechts ruim een kwart van het aantal werknemers), slechts 6% meer dan 50 werknemers. 
(Zzp-ers bleven overigens grotendeels buiten beschouwing.) Ook in deze sector is er een tekort 
op de arbeidsmarkt en vergrijzing. 
Onder de voor genoemd onderzoek ondervraagde bedrijven in de koel- en installatietechniek was 
in 2003 circa 15% (mede) actief op het gebied van duurzame energie (Zonne-energie: elektriciteit 
9%; Zonne-energie: verwarming en koeling 3%; warmtepompen 3%; Energie Prestatie Advies 
6%). 94% was werkzaam in het segment bestaande bouw. 
Uit MarktMonitor voor de technische installatiebranche (MMti) (Beilsma 2004): "Kleinere bedrijven 
in de technische installatiebranche richten zich vooral op de consumentenmarkt, terwijl grotere 
bedrijven vooral projectmatig werk verrichten. Over de gehele linie worden klanten steeds 
veeleisender. Steeds vaker verwachten klanten dat bedrijven – naast het uitvoeren van 
installatiewerkzaamheden – advies geven en aanvullende diensten verlenen." 
 
Verwachtingen bouwpartijen m.b.t. energielabel 
Volgens een onderzoek in 2007 onder bouwpartijen zou 59% van de partijen in de bouw 
verwachten dat het energielabel voor de nieuwe gebruiker een belangrijk selectiecriterium zou 
zijn bij huur of koop van een woning. Daarnaast verwacht 65% van deze bouwpartijen dat de 
energiecertificering van gebouwen zal leiden tot een forse toename van investeringen in 
verbeterde isolatie en technische installaties. (Bron: USP Marketing Consultancy 2007).  
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Verhuizing en (bereidheid tot) investeringen in energiebesparingen 
OTB constateert dat vooral in vooroorlogse en vroeg na-oorlogse woningvoorraad een opgave 
ligt wat betreft het toepassen van energiezuinige maatregelen. Ze stellen dat naar verhouding 
veel van de huishoudens in de leeftijd tot 30 jaar (32%) en 30 tot met 44 jaar (29%) woningen uit 
deze bouwjaarklassen kochten. In de periode 1994-1998 ging het daarbij in totaal om circa 
75.000 huishoudens tot 30 jaar en 140.000 30-44 jaar. (Bron: Boelhouwer e.a. 2002) 
Uit een landelijk woonwensenonderzoek blijkt dat 78% van de potentiële huizenkopers met een 
bovenmodaal inkomen bereid is te betalen voor energiebesparende maatregelen. Ongeveer een 
derde daarvan (27% van het totaal) is daar zelfs toe bereid wanneer de maatregelen zichzelf niet 
terugverdienen. Jongeren (tot 30 jaar) binnen deze groep zijn minder bereid tot milieu-
investeringen. (Bron: NVB/OTB z.j.). [Opm. onderzoeker: Let wel, het betreft hier attituden; 
feitelijk gedrag is niet gemeten.] 
OTB (Boelhouwer e.a. 2002) merkt op dat door de stijgende huizenprijzen er met name voor 
starters weinig budget overblijft voor investeringen. Bij huishoudens met een hoger inkomen, die 
al enige tijd in een koopwoning woonden, is de financiële spankracht ruimer en is de kans groter 
dat men extra kan investeren in de verbouwing van de nieuwe woning. Overigens benoemt OTB 
het verschijnsel dat de verhuisgeneigdheid afneemt naarmate de leeftijd hoger wordt. [Opm. 
onderzoeker: dit houdt waarschijnlijk in dat bestaande woningen relatief vaker worden verkocht 
aan jongeren, die korter in deze woningen zullen verblijven én die relatief minder geneigd zijn te 
investeren in milieumaatregelen. De verwachtte 'gebruiksduur' van de woning zou ook van 
invloed kunnen zijn op de investeringsbereidheid op dit verandermoment.] 
OTB concludeert dat er weliswaar grote groepen zijn die in energiebesparing willen investeren, 
maar dat de financiën een belangrijke rol spelen. De hoge inkomens willen vaker in 
energiebesparing investeren en zijn bereid hiervoor hogere bedragen uit te trekken.  
Uit het OTB-onderzoek blijkt overigens wel dat in koopwoningen van recent verhuisden niet meer 
isolatievoorzieningen aanwezig zijn dat in de totale woningvoorraad (p 12/13). OTB verwijst ook 
naar een onderzoek waaruit blijkt dat de meeste verbouwingen onder recente verhuisden 
betrekking hebben op wanden/muren (36%), de badkamer (30%) en de keuken (27%) (dit betreft 
Bertens en De Vree 2001).  
 
Bekendheid consumenten met energielabel en mogelijke invloed op koopgedrag 
In februari 2008 bleek 40% van de Nederlandse huishoudens bekend met het energielabel. Dit is 
een aanzienlijke stijging ten opzichte van de meting in augustus 2007, toen was dit nog 7%. De 
meningen over het certificaat blijken wel verdeeld. Er zijn zelfs meer tegenstanders (26%) dan 
voorstanders (20%) van het label. Van de woningeigenaren zegt in 2008 5% een energielabel 
voor de woning op te gaan laten stellen. Dit percentage is wel hoger (17%) wanneer men wil 
verhuizen. De helft van de eigenaren die op korte termijn willen verhuizen zegt echter niet van 
plan te zijn de woning te gaan labelen (hoewel dit toch verplicht is vanaf 1 januari). Meest 
genoemde redenen waarom men zegt het niet te willen doen, is dat men het geldklopperij vindt 
en men de discussie omtrent het label nog even afwacht. Dit blijkt uit de januarimeting van het 
onderzoek WoonKennis, door USP Marketing Consultancy onder 1.600 Nederlandse 
woonconsumenten. 
In een eerder onderzoek (Wobben en Hoogelander 2006) werd eigenaar-bewoners de vraag 
gesteld: 'Kan een energiecertificaat uw bereidheid beïnvloeden om meer of minder te betalen 
voor een pand dat te huur of te koop staat'. Hierop zegt zo'n 60% van de kopers waarschijnlijk 
wel' en nog eens iets minder dan 15% zegt 'ja zeker'.  
Uit ditzelfde onderzoek van blijkt dat ongeveer de helft van de huurders weet of hun huis 
energiezuinig is of niet, en de helft weet dat niet. Van de huiseigenaren weet 73% dit (ongeveer). 
Bijna alle huurders en huiseigenaren (97 resp. 95%) zijn min of meer geïnteresseerd in dergelijke 
informatie. Huurders hebben een sterkere interesse dan huiseigenaren: zij zeggen in 85% van de 
gevallen zeker geïnteresseerd te zijn, in tegenstelling tot 35% van de huiseigenaren.  
Bij het kopen of huren van een huis vinden huurders de energiekosten en de bereidheid van de 
huisbaas om te investeren in het verbeteren van de energiekwaliteit van het huis even belangrijk 
als de prijs en de locatie van het huis (circa 65%: 'zeer grote waarde'). 
Huiseigenaren echter vinden energiekosten veel minder belangrijk. Circa 30% hecht bij de koop 
'zeer grote waarde' aan de  energielasten van de woning; circa 25% hecht 'zeer grote waarde' 
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aan de investeringen die nodig zijn om de kwaliteit en energiezuinigheid van de woning te 
verbeteren, 'prijs', 'grootte' en 'ligging' scoren aanzienlijk hoger (55-70%). 
 
Bereidheid tot energiebesparende maatregelen 
Uit onderzoek van Nibud (Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting) en SenterNovem 
(Vignetonderzoek, 2008) blijkt dat consumenten weinig kennis hebben van welke maatregelen 
het meest effectief zijn om het energieverbruik te verminderen. In veel gevallen ziet een 
consument dan af van het nemen van energiebesparende maatregelen. En dat terwijl 
consumenten in principe wel bereid zijn om meer geld betalen voor een zuinig woonhuis.  
Ouderen en mensen die zich niet milieubewust noemen, blijken minder snel ja te zeggen tegen 
een energiebesparende verbouwingsklus. Milieubewuste woningeigenaren zullen eerder 
overgaan tot een verbouwing die energie bespaart; inspanningen voor energiebesparende 
maatregelen gericht op de niet zo milieubewuste eigenaren leveren wellicht meer rendement op 
maar deze zijn wel moeilijker over te halen.  
Ook het opleidingsniveau blijkt van belang. Uit het onderzoek bleek dat huishoudens met 
maximaal een VMBO-opleiding de energielasten significant minder belangrijk vinden dan de 
andere opleidingsgroep. Voor die groep lager opgeleiden zal het argument dat de 
energierekening structureel lager wordt door een energiebesparende maatregel toe te passen, 
geen hout snijden. 
 
Contact MKB-er-consument; besluitvorming 
Brezet constateert dat onder consumenten de adoptanten van innovaties (in zijn onderzoek HR 
en WP-installaties) (innovatoren) en de adoptanten van conventionele CV-ketels op een aantal 
punten sterk verschillen (Brezet 1994). Dat betreft vooral het aard van het besluitvormingsproces. 
Volgens Brezet laten niet-innovatoren onder de klanten zich eerder door hogere 
investeringskosten afschrikken, terwijl innovatoren eerder een kosten-batenanalyse (laten) 
opmaken. De innovatoren laten zich meestal meer informeren en gaan actief op zoek naar 
informatie. Innovatoren onder de klanten komen zelfstandig tot een keuze, in tegenstelling tot de 
niet-innovatoren. Deze laatste laten de keuze veelal over aan anderen, met name de installateur.  
Brezet stelt op basis van zijn onderzoek (naar de introductie van de HR-ketel) dat innovatoren 
veel vaker een beredeneerd (cognitief) besluitvormingsproces volgen, terwijl bij niet-innovatoren 
vaker sprake is van een impulsaankoop. Dat betekent dat naast de besluitvormingslijn van 
Rogers, nml. kennis -> attitude -> intentie -> gedrag (waarbij anticipatie plaatsvindt op de 
situatie), ook rekening gehouden moet worden met de lijn stimulus -> gedrag (waarbij er geen 
anticipatie op de situatie plaatsvindt, maar wel vaak advies plaatsvindt). 
Innovatoren hebben volgens Brezet, mede dankzij hun persoonlijkheidskenmerken en intensieve 
communicatiegedrag, een grotere kans om met bepaalde innovaties kennis te maken, zich 
hierover bewust een attitude te vormen en deze aan te schaffen. Niet-innovatoren zijn minder op 
de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en anticiperen minder op situaties (zoals het defect raken 
van een CV-ketel), zodat hun gedrag meer de tweede lijn (stimulus -> gedrag) volgt. In hun 
respons beschouwen ze volgens Brezet het advies van de installateur als zwaarwegend (Brezet, 
1994, p 203). 
Brezet constateert dat de installateur veelal in de richting van een conventionele installatie 
adviseert, ongeacht de situatie. Juist de 'meest betrokken adviseurs/deskundigen, de CV-
installateurs' blijken door hun gereserveerde houding jegens nieuwe verwarmingssystemen een 
belemmerende factor voor de duiffusie van CV-innovaties. Hij constateert hier echter wel een 
wisselwerking met het impuls-koopgedrag van een bepaalde groep consumenten. CV-apparatuur 
vormt in ogen van consument een hoogrisico-product, waarbij bedrijfszekerheid en directe 
beschikbaarheid van betrouwbare service en onderhoud in de ogen van consumenten cruciaal 
zijn. (Brezet, 1994, pp 95-96). 
Uit eerdergenoemd onderzoek van de Regieraad Bouw (Jansen en Sijpersma 2006) bleek dat bij 
particulieren – net als bij grotere opdrachtgevers – vertrouwen een belangrijke rol speelt in de 
relatie opdrachtgever-opdrachtnemer, maar dat de invulling daarvan wel verschilt. Bij kleinere 
opdrachtgevers gaat het meer om persoonlijk ervaringen dan om zakelijkheid. Particulieren 
hechten bij het gunnen van opdrachten veel belang aan de aanbeveling van anderen en ook 
hechten ze meer aan lokale binding dan grotere opdrachtgevers. De kwaliteit en de klantgerichte 
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opstelling van de aannemer vinden ze – net als grotere opdrachtgevers - erg belangrijk. Maar de 
hoogte van de prijs zeggen zij minder van belang te achten (voor zover het budget dat toelaat) 
dan grotere opdrachtgevers dat doen.  
Uit het Vignetonderzoek (Nibud/SenterNovem 2008) bleek er dat er verschil blijkt te bestaan 
tussen wat woningeigenaren zéggen belangrijk te vinden, en dat wat men laat zien in een 
besluitvormingsproces (waneer men voor de keuze staat een offerte voor energiebesparende 
maatregelen al dan niet te accepteren). Een voorbeeld hiervan is dat veel woningeigenaren 
zeggen veel belang te hechten aan het beperken van de energielasten, maar getoetst in een 
besluitvormingsproces, als ze echt voor de keuze staan, blijken andere factoren meer 
doorslaggevend. Woningeigenaren blijken dan vooral gevoelig te zijn voor fatoren die te maken 
hebben met de betrouwbaarheid van de aannemer, waaronder het geven van garantie op de 
werkzaamheden. 
Ook Brezet concludeert in zijn onderzoek dat de verbanden tussen energiebesparingsopvattingen 
en innovatie-aanschafgedrag als mede tussen energiegebruiksgedrag en aanschafgedrag niet 
significant zijn (1994, p. 204). Met andere woorden: de houding die een klant heeft ten aanzien 
van energiebesparing, zegt nog niet veel over zijn (investerings)gedrag.  
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Bijlage 2: Nadere uitwerking typen-indeling Bos-Brouwers 
 
In deze bijlage groeperen we de MKB-typen zoals gedefinieerd door Bos-Brouwers (zie hoofdstuk 
2) binnen de hoofdcategorieën van Rogers. Om dit meer te concretiseren wordt dit hieronder 
uitgewerkt aan de hand van een aantal voorbeeldtypen uit de praktijk van het MKB dat de 
particulieren met bestaande woningen als doelgroep heeft. 
 
Ad A. Onder innovators/early adopters scharen we (zie ook H2) type 4, 2 en 6: 

- Type 4: '1-9 werknemers. Complexe organisatie, langetermijngericht, 
gespecialiseerd met voldoende personeel. Hoge investerings- en 
risicobereidheid en een efficiënte overlegcultuur. Dominante ondernemer met 
deels participatieve leiderschapstijl.' Hierin herkennen we de echte koplopers 
binnen onze onderzoeksgroep. Vaak gaat het om het type visionaire 
entrepreneurs, dat nieuwe concepten in de markt zet. Denk bijvoorbeeld aan het 
bedrijfje dat zich exclusief richt op ontzorging ('wij verzorgen uw verbouwing'). 
Het zijn ook vaak eenmansbedrijven (ZZP-ers), vooral in eerste instantie (als de 
formule aanslaat, kan worden uitgebreid), of kleine bedrijven rond een bewust 
samengesteld team. Ook een kleine wendbaar aannemersbedrijf dat zich 
specialiseert op het gebied van duurzaam (ver)bouwen of een installatiebedrijf 
voor het installeren van duurzame-energiemaatregelen kan binnen dit type 
passen. 

- Type 2: '1-9 werknemers. Kleine, simpele en plat gestructureerde organisatie met 
een actiegerichte strategie die snel reageert op ontwikkelingen in de markt. 
Innovatiegericht, mede dankzij een consultatieve leiderschapstijl. Achilleshiel: 
vaak tekort aan gekwalificeerd personeel en gebrek aan tijd.' Hierbij gaat het om 
relatief wendbare, niet al te grote bedrijven. Dit kan een bedrijf zijn dat begon als 
type 4, maar bijvoorbeeld ook kleine bedrijven waarvan een geïnspireerde en 
inspirerende leidinggevende een nieuwe weg inslaat. Denk bijvoorbeeld aan het 
van oorsprong traditionele installatie-familiebedrijf waarvan de jonge opvolger 
markt ziet in het aanbieden van energiebesparende concepten. Het 'draaiende 
moeten houden van een bedrijf', het gebrek aan tijd en/of gespecialiseerd 
personeel kan echter ook belemmerend zijn om optimaal in te springen op 
marktpotentieel bij het verduurzamen van bestaande woningen in bezit van 
particulieren. Ook een deel van de aannemersbedrijven die gespecialiseerd zijn 
op het gebied van duurzaam (ver)bouwen valt binnen deze categorie. 

- Type 6: '10-49 werknemers. Complexe organisatie met minder dominante 
ondernemer en decentralisatie van beslissingen. Hoge mate van specialisatie en 
voldoende gekwalificeerd personeel. Marktfocus bij massaproducten 
(vechtmarkt).' Dit type onderneming valt niet zozeer onder de innovators, maar 
wel onder de early adopters. De 'vechters' dringen vrij agressief in de voetsporen 
binnen op de markt die de innovators voor hen vrijmaken en bedienen daarbij 
een bredere markt.  

Opmerkelijk is dat Bos-Brouwers onder de middenbedrijven (10-49 werknemers) 
meer remmende factoren ten aanzien van innovatie waarneemt dan bij een deel van 
de kleine bedrijven. Maw: Onder de koplopers (innovators/early adopters) zouden 
zich vooral kleine bedrijven bevinden. Dat lijkt overeen te komen met onze 
bevindingen of zelfs nog in versterkte mate het geval te zijn. Dat neemt overigens 
niet weg dat er binnen de door ons bedoelde 'innovators/early adopters' naar 
verwachting ook 'middenbedrijven' te vinden zijn. We vermoeden echter dat deze 
zich eerder aan de ondergrens dan aan de bovengrens van het aantal werknemers 
(49) bevinden.  
 

Ad B: late adopters en early majority: 
- Type 7; 50-250 werknemers. Complexe, formele organisatie met gelaagde 

structuur. Focus op lange termijn. Groei middels overnames. Behoudend, gericht 
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op procedures en weinig investeringsbereid. Voldoende gekwalificeerd 
personeel.  

- Type 8: 50-250 werknemers. Complexe, formele organisatie met gelaagde 
structuur. Focus op lange termijn. Conservatieve markt maar meer dan type 7 
bereid tot investeringen. Gericht op efficiëntie en doelgerichtheid. Voldoende 
gekwalificeerd personeel.  

Dankzij de langetermijnfocus richten deze bedrijven zich vrij consequent op te 
verwachten ontwikkelingen in de markt. Het betreft hier wat grotere bouw-
/installatiebedrijven die 'bij de tijd zijn' en ontwikkelingen bijhouden. Zij richten zich 
als gevolg van de bedrijfsgrootte naar verwachting over het algemeen vooral op wat 
grotere opdrachten, waardoor ze (met name bouwbedrijven) minder met particulieren 
met bestaande woningen in aanmerking komen. Serviceverlenende 
installatiebedrijven van deze grootte zijn echter wat meer op deze markt gericht. 
Soms gaat het bij deze grootte bedrijven ook om bedrijven die zich van oudsher 
richtten op de consumentenmarkt (service/onderhoud/verbouwingen), dat er nog 
steeds 'bij' doen, maar waarvan de omzet inmiddels in hoofdzaak uit grotere 
(nieuwbouw)projecten komt. 

 
C: late majority/laggards 

- Type 3: '1-9 werknemers. Simpel en plat gestructureerde organisatie maar 
ondanks langetermijngerichtheid nauwelijks gericht op groei. Dienstverlening 
gaat voor innovatie. Participatieve leiderschapsstijl en voldoende gespecialiseerd 
personeel.' Dit soort bedrijven komt veel voor binnen het kader van ons 
onderzoek. Het betreft in veel opzichten het standaard (kleinere) traditionele 
aannemers-/installatiebedrijf. Langetermijnfocus is hierbij vooral gericht op 
continuïteit en de bedrijfscultuur is behoudend. Dit soort bedrijven mist een deel 
van de actuele ontwikkelingen/informatie en is er minder ruimte voor innovatie. 

- Type 5: '10-49 werknemers. Simpele, kleine organisatie met een dominante 
ondernemer en beperkte inbreng van werknemers. Professionele 
langetermijnstrategie met waarde aan service en kwaliteit. Minpunt: tekort aan 
gekwalificeerd personeel.' Dit soort bedrijven komt net als type 3 veel voor 
binnen het kader van ons onderzoek. Is in veel opzichten de standaard (wat 
grotere) traditionele aannemer/installateur. Zie verder onder type 3. 

- (laggard) Type 9: '50-250 werknemers. Sterk gespecialiseerde en 
gestandaardiseerde structuur met kortetermijnfocus. Risicomijdend en 
proceduregeoriënteerd. Voldoende gekwalificeerd personeel.' Zie verder onder 
type 3 en 5. Dit type bedrijf is nog minder innovatiegevoelig. 

- (laggard) Type 1: '1-9 werknemers. Kleine niche-speler met een dominante 
leider, sterke focus op de korte termijn en weinig aandacht voor technologische 
innovaties.' Veel MKB-bedrijven die zaken doen met particulieren met een eigen 
woning voldoen aan dit profiel. Denk aan in verbouwing gespecialiseerde 
bedrijven (klussenbedrijven, kleine aannemerijen), vaak ZZP-ers, die via mond-
tot-mond-reclame aan hun opdrachten komen. Deze ondernemers zijn te veel 
bezig met hun bedrijf in het hier-en-nu om zich (op vrijwillige basis) breder te 
kunnen verdiepen in veranderingen en in toekomstscenario's. Veel actuele 
inzichten gaan aan hen voorbij. Weinig innovatiegevoelig. 
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Bijlage 3: Signalen van de werkvloer  
 
In het kader van het onderzoek 'Draaien aan knoppen' is een aantal interviews met MKB-ers en 
andere bij het veld betrokkenen gevoerd (zie Bijlage 5), naast veldonderzoek (gesprekken op 
beurzen) en enkele groepsdiscussies. Informatie die uit deze contacten is verkregen, is hieronder 
geordend aan de hand van een aantal thema's.9 
 
De vraag: de traditionele markt neemt af 
 ‘We zullen wat anders moeten’ wordt wel hier en daar gehoord, maar wordt niet breed 
uitgedragen. Het tegenovergestelde wordt minstens zo veel gehoord (‘werk genoeg’). 
Concurrentie van over de grens (‘Polen’) wordt wel genoemd als factor, maar niet eenduidig. In 
hoeverre is sprake van verdringing, en met betrekking tot welke werkzaamheden? 
Er zijn indicaties dat het gros van de MKB-bedrijven niet staat te trappelen om nieuwe markten 
aan te boren. Gehoord wordt: 
- Er is immers werk genoeg, er is geen noodzaak om de aandacht te verleggen.  
- Er is geen tijd om je te verdiepen in een nieuwe markt (laat staan bijscholen ed). 
- Er is een gebrek aan gekwalificeerd personeel, vooral in de installatiebranche. 
Ter illustratie: “In de bouw hebben ze het veel te druk en de bedrijven missen de ambitie om te 
groeien. De installatiebedrijven kunnen de groei ook niet aan, er zijn te weinig mensen 
beschikbaar voor de uitvoering. We hebben behoefte aan doeners. Dat is ook deels te wijten aan 
het onderwijs. Er moet wat gebeuren aan het imago van de branche. Er is echt vergrijzing in de 
branche; straks wordt het nog erger als de huidige vijftigers stoppen. Voor een deel is het gebrek 
aan personeel op te vangen door mensen van over de grens. Maar dat kan alleen voor de 
nieuwbouw, niet voor de consumentenmarkt, daar zit je met een communicatieprobleem. 
Bovendien: straks trekt de economie in Polen bijvoorbeeld aan, en dan verdwijnen ze weer. Dat 
is maar een tijdelijke oplossing.  
Stel dat er minder werk is, en het MKB ziet nieuwe mogelijkheden, dan komt een deel van de 
bedrijven wel in beweging. Zo is de introductie van de HR-ketel ook op gang gekomen. Dat kan 
ook gebeuren als de energiebesparingstour op gang komt. Maar stellen: ze vullen het gat op dat 
elders valt, zo simpel is het niet. Dan moet dat gat wel groot zijn.” 
 
De vraag: energiebesparing als groeimarkt 
Dat er in de huidige situatie objectief gezien veel verbeterd kan worden in de bestaande voorraad 
(‘behoefte’), betekent nog niet dit wordt omgezet in een concrete vraag vanuit eigenaar-bewoners 
en  ook niet dat dit als marktpotentieel wordt herkend door MKB. Dit is slechts deels het geval.  
Of die vraag gaat toenemen zal nog moeten blijken; in ieder geval leeft dat besef onder MKB-
bedrijven, zo lijkt uit de eerste contacten, nu nog slechts in beperkte mate.  
‘De markt vraagt er niet om’ is een veelgehoorde reactie. Dit is zowel een objectieve constatering 
(klanten vragen er nog niet om) als een subjectieve (MKB-ers constateren nog geen markt, kijken 
niet vooruit, nemen kansen die er evident concreet ook nu al liggen niet waar en gaan er niet 
actief op uit). De thema’s energiebesparing en duurzaamheid interesseren zitten volgens 
respondenten ook lang niet bij alle MKB-ers voor op het netvlies; de interesse en motivatie 
ontbreekt vaak. 
Gesprekken 'op de werkvloer' laten zien dat de trend tot energiezuinige bouw en installaties in de 
nieuwbouw wel wordt herkend, waarbij met name de EPC als motor wordt gezien. Het gros lijkt 
echter slecht op de hoogte van de ontwikkelingen voor bestaande bouw (en de initiatieven op dit 
gebied in het kader van Meer met Minder). De ambities liggen in het algemeen ook niet hoog 
(“We plaatsen altijd HR-ketels en zijn dus altijd energiezuinig bezig”) en van een actieve houding 
lijkt weinig sprake. Een deel zegt er 'wel markt in te zien', maar men blijkt vooral afwachtend. 
Verschillende vertegenwoordigers uit branches stellen: "Merendeel MKB ziet de vraag naar 
energiezuinige woningen niet komen en bereidt zich daar dus ook niet op voor." Een respondent 
zei: “Deze markt zal zeker nog moeten worden opgebouwd. De gemiddelde praktische ingestelde 
MKB-er ziet het niet. Die gaat er niet commercieel mee aan de slag. Het MKB laat het over zich 

                                                 
9 Deze gesprekken vonden plaats in de periode december 2007 tot mei 2008. 
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heen komen, is reactief.” Een ander: “Er ligt nu ook al een markt die niet wordt gegrepen. Het 
MKB kan met standaardpakketten nu toch ook al ook de boer op? Ik snap niet waarom MKB-ers 
zoals installateurs nu al niet meer gericht werven in straten of wijken met een bepaalde typologie 
woningen.”  
Er zijn wel ondernemers/bedrijven die nadrukkelijk marktkansen zien in het verlengde van 
labelling en bijvoorbeeld Meer met Minder (ontzorging, maatregelpakketten aanbieden, kansen 
voor nieuwe technologie enz) maar vooralsnog lijken dit echter vooral pioniers (koplopers).  
 
Het aanbod: verandering in het aanbod: innovatie 
De consumentenmarkt in de bestaande bouw wordt – zo valt op te maken uit een eerste 
inventarisatie – veelal bediend door de kleinere tot zeer kleine bedrijven. Dat heeft gevolgen voor 
de dienstverlening. Een installateur van een wat groter bedrijf: "Sinds we zo gegroeid zijn, doen 
we eigenlijk steeds minder particulieren gaan doen. Ook onderhoud stoten we af. Dat is nu voor 
de kleintjes. Dat zijn vaak mensen die na een aantal jaren voor zichzelf zijn begonnen." Hij stelt: 
"Wij als groter bedrijf hebben heel wat ketels staan, bijvoorbeeld. Dan kun je echt op basis van 
ervaring advies geven. Maar die kleintjes, die zitten vaak vast aan één merk." Vaak is ook sprake 
van vaste prijsafspraken. 
Geringe bedrijfsgrootte kan aan de andere kant – zo is bekend uit onderzoek – ook flexibiliteit 
betekenen, waardoor innovatie soms gemakkelijker wordt omarmd en nieuwe niches in de markt 
worden gevonden. Volgens een andere respondent is de marktintroductie van de HR-ketel in 
belangrijke mate te danken aan pioniers onder de (kleinere) installateurs, die er een niche in 
zagen die door grotere bedrijven werd genegeerd. Daartegenover staat de uitspraak dat destijds 
onder het MKB veel huiver bestond tegen de HR-ketel (vanwege onbekendheid en angst voor 
storingen) en dat het langer dan nodig heeft geduurd voor die voet aan de grond kreeg. Het een 
sluit het ander overigens niet uit.  
 
De vraag: actieve vraag naar energiebesparende maatregelen 
Volgens veel installateurs is er nog steeds weinig actieve vraag naar energiebesparende 
installaties. Er lijkt wel wat meer bewustzijn over energiebesparing en CO2-reductie, maar dit 
wordt niet in investeringen omgezet. "Mensen denken toch eerder in termen van spaarlampen en 
dergelijke." Volgens installateurs wordt wel navraag gedaan naar (extra) duurzame alternatieven 
voor installaties, maar is de prijs meestal reden om hiervan af te zien. En als er een bepaald 
budget beschikbaar is, ligt de prioriteit toch vaak elders. Een installateur: "Mensen willen toch ook 
laten zien waaraan ze hun geld uitgeven. Ze zetten er liever een dakkapel van." (Zie voor 
informatie uit andere onderzoeken met betrekking tot dit thema ook Bijlage 1.)  
De consumentenmarkt komt dus nog niet echt op gang. Volgens een installateur 'wacht men toch 
ook op wat de buren doen'. Maar, zoals een branchevertegenwoordiger vertelde: "Ik heb 
zonnecollectoren laten plaatsen op mijn huis en was er zeker van dat ik mensen uit mijn directe 
omgeving daarmee zou enthousiasmeren en ertoe zou aanzetten het ook te doen. Niemand!" 
Een aannemer: "Mensen investeren in luxe. Ze willen liever een mooie badkamer dan 
energiebesparing. Het is ook wat tegenstrijdig; reclames en dergelijke roepen je op om te 
investeren en te consumeren en van de andere kant komt er een oproep om te besparen. Dat 
staat haaks op elkaar. Pas als je die twee kunt combineren gaat het goed. Als mensen 
bijvoorbeeld een werkkamer van de zolder willen maken zijn ze geïnteresseerd in isolatie van het 
dak want daardoor wordt die kamer comfortabeler."  
Technieken waarvoor volgens installateurs actieve interesse wordt getoond door eigenaar-
bewoners zijn vloerverwarming en HR-ketels. Soms is er ook vraag naar zon-thermisch, maar 
nog wel heel pril. Er werden ook installateurs geïnterviewd die vasthielden aan het kostenplaatje 
van jaren geleden en dus beweren dat ook zonthermisch een terugverdientijd van twintig jaar 
heeft en het hun klanten om die reden ontraden. Het merendeel van de respondenten lijkt echter 
positief te zijn over de marktkansen voor zon-thermische installaties. "De prijzen zijn inmiddels 
heel redelijk en de systemen zijn zeker verbeterd. Producenten hebben het een tijdje links laten 
liggen maar ze lijken 't nu weer opgepakt te hebben. Dat hadden ze veel eerder moeten doen." 
Ook voor warmtepompen wordt veel perspectief gezien. "Volgens mij worden warmtepompen dé 
hype." Dat echter vooral voor de nieuwbouw. Voor de bestaande bouw ziet men (nog) niet zozeer 
toepassingen.  
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De vraag: lage energielasten als koopargument 
Hoewel woonconsumenten energielasten steeds belangrijker gaan vinden, werkt dat niet altijd 
even sterk door in de besluitvorming rond de aankoop van een woning. Zo blijkt dat potentiële 
huizenkopers energiekosten minder relevant vinden bij afwegingen over een huis (ca 30%) dan 
voor huurders (circa 70%) (Wobben en Hoogelander 2006; zie bijlage 'achtergrondinformatie').  
Hoe komt dat? Enkele citaten: 
"Een huis is emotie. Energie is geen leidend motief." 
Een makelaar: "De keuken en de badkamer zijn het belangrijkst voor mensen als ze een 
potentieel nieuw huis bekijken. Energiezuinigheid speelt bij de keuze voor een huis geen rol." 
Idem: "Waar schaarste is aan woningen, met name in het Westen, speelt de energieprestatie bij 
de keus voor een woning nog minder mee dan elders in Nederland." 
"De hypotheek bedraagt vaak 40% van je inkomen, de energiekosten slechts 4%. Dus de 
energiekosten spelen geen rol bji de keuze voor een huis. Het is maar een klein deel van je 
inkomen wat je hieraan moet besteden, de hypotheek is 10 keer zo veel. Mensen zijn wel met 
energiebesparing bezig, maar er moet financiële ruimte zitten of de noodzaak moet heel groot 
zijn. Er wordt eerst geïnvesteerd in de keuken en de badkamer, vervolgens de tuin." 
 
De vraag: kosten en baten 
Het veld lijkt een dubbele boodschap te hebben: energiebesparende maatregelen verdienen 
zichzelf terug, en dat is een belangrijk verkoopargument. Maar daarbij doen verschillende 
meningen de ronde: 'men wil voor een dubbeltje op de eerste rang', 'men wil meteen besparing 
merken', 'dat de totale woonlasten dalen is zeer overtuigend'. Het terugverdienargument lijkt nog 
niet optimaal door MKB-ers te worden uitgebuit; uit de contacten blijkt ook dat men bij bedrijven 
lang niet altijd bekend is met financieringsmogelijkheden of rekenmodellen. 
"Gaat duurzaam en goedkoop samen? Niet als je alleen naar de investeringskosten kijkt. Het is 
alleen op termijn rendabel. Wij krijgen vanuit de klant niet echt de vraag naar energiebesparende 
maatregelen. Het is volgens mij ook een gebrek aan kennis. Ze weten niet welke besparing het 
oplevert. Mensen willen vooral comfort. De vraag naar betere isolatie komt bij ons altijd vanuit de 
wens naar meer comfort. En het Energielabel speelt al helemaal geen rol."  
"Dat men niet in energiebesparende maatregelen wil investeren, heeft ook te maken met een 
gebrek aan vertrouwen. Mensen investeren niet, omdat ze dingen niet zeker weten."  
 
De (stijgende) energieprijzen vormen een minder onzekere stimulerende factor wat betreft het 
ontstaan van marktkansen dan het effect van labeling. Het terugverdienargument zal 
overtuigender worden indien de energieprijzen stijgen. Een citaat: “Bewustzijn verhogen en effect 
op de portemonnee duidelijk maken, dat is wat je kunt doen. Het is een zekerheid dat de 
energieprijs niet structureel daalt de komende 15 jaar.”  
Aan de andere kant lijken financiële argumenten lang niet altijd doorslaggevend. Het is slechts 
één van de factoren die een rol spelen bij overwegingen. Een aannemer: “De hoge energieprijs is 
nu nog lang niet genoeg een prikkel om tot energiebesparende maatregelen over te gaan. Pas 
als mensen wakker liggen van hun energierekening gaan ze wat doen, maar zover is het nog 
lang niet.”  
Bovendien zijn langetermijnrendementen niet voor iedereen even aantrekkelijk: 
"Dat mensen niet in energiebesparende maatregelen investeren heeft in Nederland ook ermee te 
maken, dat mensen vaak verhuizen. Als men verwacht dat men binnen enkele jaren toch al weer 
gaat verhuizen, is men niet snel bereid om nog flink in het huidige huis te investeren." 
"Ouderen zijn bijvoorbeeld ook niet geïnteresseerd in langetermijnterugverdientijden, maar wel in 
comfortverbetering." 
 
Overigens kan een 'kijkje bij de buren' ook een eye-opener. Een energieadviseur: "Ik word soms 
benaderd door klanten, die zeggen: 'Ik heb een hoge energierekening.' Dan vraag ik: 'Hoe weet 
je dat? Wat is een hoge energierekening? Wanneer weet je dat die hoog is?' Dan krijg ik als 
antwoord: 'Ik betaal € 150 en mijn buren betalen € 100. We hebben dezelfde energieleverancier, 
dus ik wil ook een energierekening van € 100'." 
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Investeringen worden niet altijd gedaan op puur rationele gronden. Vaak speelt ook emotie mee, 
badkamers krijgen energieslurpende elektrische verwarming, deel van de consumenten kiest ook 
nadrukkelijk voor kwaliteit. Er worden bijvoorbeeld ook dure badkamers en keukens aangelegd 
die nog niet zijn afgeschreven als men verhuist (en vaak worden vervangen door de volgende 
eigenaar). Toch zou bij andere investeringen wel meespelen dat huizen niet een 'levenlang' 
meegaan (denk aan investeren in installaties die zich pas na langere tijd terugverdienen). 
 
De vraag: de klant wil gemak (ontzorgd worden) 
Vrijwel alle geïnterviewden lijken er van overtuigd te zijn dat consumenten gevoelig zijn voor het 
zogenaamde ‘ontzorgen’. Er lijkt sprake van een tweezijdige boodschap. Enerzijds wil de 
consument zo min mogelijk geld uitgeven, maar anderzijds heeft deze ook in toenemend mate 
geld over voor kwaliteit. Ontzorgen wordt in dit kader als een kwaliteit gezien. MKB-ers die zich 
op dit gebied onderscheiden kunnen ondanks een hogere prijs toch goed concurreren. 
Een consument: "In mijn situatie was ik heel blij met de 1-loket-aanpak. Om maar een voorbeeld 
te noemen: we hebben een rieten dak. Een van de aannemers die ik van tevoren sprak zei dat ik 
vooral het dak moest isoleren als ik energie wil besparen. Later bleek, dat ik dat vooral niet moet 
doen, als ik het rieten dak wil behouden. De bedrijven weten zelf ook niet alle consequenties. 
Alles hangt met elkaar samen. Er is iemand nodig, die de samenhangen ziet en de consument 
erop wijst." 
Een branche-vertegenwoordiger: “Kwaliteit blijkt door consumenten als belangrijkste voorwaarde 
beschouwd te worden. Als men iets meer moet betalen, maar dan zeker weet dat het goed is, 
kiest men voor de hogere prijs. Op service gerichte bedrijven kunnen zich dan ook positief 
onderscheiden.”  
Wel wordt aangegeven dat niet alle consumenten even ontvankelijk zijn voor 
ontzorgingsconcepten. "De jeugd is toch meer gemakzuchtig. Die zeggen: ‘Ik betaal er gewoon 
voor, en dan wordt het wel voor mij geregeld."  
De rol van ontzorger vraagt om een andere manier van werken, om andere kwaliteiten van 
medewerkers (of in ieder geval een ander accent daarin). Het 'ontzorgen' houdt ook in dat er een 
andere relatie ontstaat tussen klant en ondernemer. Aangegeven werd dat het aspect 
'vertrouwen' hierbij een rol speelt: Een installatie-adviseur: "Het gaat erom, vertrouwen op te 
bouwen met de klant. Je moet een band opbouwen. Ik ken de markt goed, dat geeft ze ook 
vertrouwen. Het vertrouwen leidt tot mond-tot-mond-reclame en die is heel belangrijk." 
 
De MKB-er als adviseur en regisseur 
Een installateur: "Ik ben er niet voor als installateurs ook adviezen gaan opstellen. Advies moet 
een onafhankelijk iemand doen. Anders ga je het naar jezelf toerekenen. Dat gebeurt 
automatisch. Voor de klant is het ook prettiger als je dat soort zaken scheidt." 
Om de nieuwe taak van ‘regisseur’ te kunnen vervullen zal zeker scholing nodig zijn. Een 
ondernemer met ambities op dit vlak: “Je bent niet zo maar regisseur; het is niet iets dat je er zo 
daar bij doet. Je moet er zeker in investeren. Eigenlijk is het een vak apart. Het 
installatie/ventilatie-deel is het meest complex, ik vind dat de regisseur dus op z’n minst dáárvan 
veel praktijkervaring moet hebben. Je hebt er wel zwaardere mensen voor nodig. Het is een 
probleem om die te vinden. Er is een gebrek aan mensen met die kwaliteiten. Ze zijn gewild. 
Misschien zou je er zelfs een compleet nieuwe opleiding voor moeten opzetten.”  
"Met een tweedaagse cursus voor installateurs kan voldoende kennis worden opgedaan om een 
inventarisatie van een woning te maken. Daarbij gaat het expliciet niet om kennis om een advies 
te kunnen geven. Dat moet op basis van de aldus aangeleverde kennis door een gecertificeerde 
adviseur worden gedaan die over veel meer kennis beschikt." 
 
Vraag en aanbod: verandermomenten 
Het programma 'Meer met Minder' gaat sterk uit van het feit dat de MKB-er op ‘natuurlijke 
verandermomenten’ ten aanzien van de woning (aankoop, verbouwing, vervanging ketel) contact 
met de klant heeft en om die reden de meest geschikte partij is om energiebesparende 
maatregelen onder de aandacht te brengen.  
Maar er zijn aanwijzigen op basis van de interviews dat: 
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- een groot deel van het besluitvormingsproces ten aanzien van investeringen die bij aankoop en 
verbouw al plaatsvindt voordat er daadwerkelijk contact is met de MKB-er (op welk moment in dit 
proces benadert de consument de MKB-er en met welke vraag?).  
- de consument niet per se op die momenten ontvankelijk is voor investeringen in verduurzamen 
van de woning (Het seizoen van aankoop kan bijvoorbeeld een rol spelen. Citaat: “Het tijdstip van 
een huis kopen speelt ook een rol. Als mensen een huis in de zomer kopen, denken ze minder 
aan isoleren dan wanneer ze dat in de winter doen en koude plekken hebben gevoeld." 
- investeringen tot later worden uitgesteld omdat er andere (investerings)prioriteiten zijn op dat 
moment en het budget begrensd is (zie ook onder 'energielasten als koopargument').  
- beslis- en investeringsmomenten ook gespreid buiten deze verandermomenten om plaatsvinden 
(bijv: pas als men last krijgt van koude voeten wordt gedacht aan vloerisolatie). 
Enkele citaten: 
"Energiebesparende maatregelen komen vaak ter sprake in de koopfase, maar is het eerste wat - 
uit kostenoverwegingen - geschrapt wordt. (Uit een groepsdiscussie)  
"Mensen hebben een bepaald budget beschikbaar en gaan shoppen naar goedkope producten 
om zoveel mogelijk te kunnen krijgen voor dat bedrag. Het budget bepaalt de investering. Ze 
kopen niet snel nieuwe producten die ze niet van te voren bedacht hebben en waardoor ze over 
hun budget heen gaan. Zelfs als dat heel logisch is. Neem bijvoorbeeld de jetstream die veel 
mensen willen hebben als ze een nieuwe badkamer bouwen. Om die goed te laten werken moet 
de ketel een bepaalde capaciteit hebben. Het ligt dus voor de hand gelijk een nieuwe ketel te 
kopen die ook energiezuiniger dus. Dat gebeurt dus zelden. Ze kopen dan wel de jetstream maar 
niet de ketel. Ze nemen zich voor die later te vervangen maar dat komt er meestal niet van.” 
(aannemer) 
 
Contact met de klant 
Een van de door ons geïnterviewde installateurs onderscheidde twee soorten klanten: klanten die 
'snel een offerte willen hebben om te vergelijken met andere aanbieders' en 'klanten die een 
open vraag hebben, die willen graag wat meer weten'. Volgens hem staan de eersten niet open 
voor ongevraagd advies, de tweede categorie wel. Een collega vulde aan dat hij z'n 'momenten' 
kiest: 'Ik heb niet de tijd om bij iedereen een hele middag aan tafel te zitten.'  
Een ander: "Het is allemaal zo lastig omdat we in concurrentie werken. Het is voor ons heel 
vervelend als klanten bij ons kennis opdoen en die kennis dan gebruiken bij een ander bedrijf. 
Dat is echt een groot probleem. We zijn nu aan het overwegen om een adviseur erbij te nemen, 
die zou een regierol kunnen overnemen. Die kennis ontbreekt nu bij ons. Maar het is een 
dilemma: wij moeten investeren in de opbouw van kennis en dan profiteren daar onze 
concurrenten van. Mensen gebruiken je voor advies en dan gaan ze me de kennis shoppen. Ze 
kiezen dan toch het goedkoopste bedrijf. Maar juist de goedkoopste bedrijven hebben de minste 
kennis." (aannemer) 
 
Verandermoment: ketels vervangen 
Het betreft hier een 'vervangingsmarkt'; het contactmoment is vaak 'tussendoor'. Er zijn echter 
redenen om te twijfelen aan de geschiktheid van dit moment want vaak is er sprake van tijdsdruk 
(kapotte ketel). Het is in ieder geval vaak niet het moment voor een integrale aanpak van de 
woning en of het investeren in maatregelpakketten. Het zal meestal draaien om de 'kale' 
investering in een nieuwe ketel. Veel installateurs waarmee is gesproken stellen: "De klant vraagt 
dan vaak wel naar wat er mogelijk is, ze zijn best geïnteresseerd, maar als ze horen wat 't kost, 
dan hoeft het niet meer zo. Want dan is de terugverdientijd niet meer interessant." Ketels zouden 
een afschrijving kennen van 12 jaar. De meerkosten moeten dus binnen die periode worden 
terugverdiend. Ook wordt gesteld dat meerkosten sowieso een struikelblok vormen. "Als zo'n heel 
zuinige ketel 300 euro meer kost, hoeft het al niet meer." Volgens deze installateurs denkt de 
gemiddelde consument op zo'n moment niet echt aan besparingen die kunnen worden behaald 
op de energierekening. "Dat zijn twee heel verschillende dingen. Hij kijkt alleen naar wat-ie nu 
moet investeren." Veel gehoord werd de veronderstelling dat de consument vooral over de streep 
getrokken kan worden door directe  investeringssubsidies: "Gelijk in de portemonnee." 
De kans dat op een dergelijk moment voor nieuwe technieken wordt gekozen is niet heel erg 
groot: "De klant kent die systemen niet zo goed en wil toch zekerheid dat 't echt werkt." Dat geldt 
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overigens ook voor de installateurs zelf… Een respondent: "Ze zijn huiverig voor nieuwe 
producten uit angst voor storing. Dit zijn belangrijke bottlenecks." Een aannemer: "Ik denk niet dat 
installateurs weerstand tegen nieuwe producten hebben. Nieuwe producten hebben alleen heel 
veel elektronica en zijn daardoor veel storingsgevoeliger. De kans dat je vaak terug moet komen 
neemt daardoor toe en dat kost geld."  
VR-ketels worden nauwelijks meer verkocht. "HR kost tegenwoordig ook praktisch niets meer." 
"Er is een grote rol voor installateurs. Als er bijvoorbeeld een ketel vervangen moet worden 
omdat die stuk is, moet dat zo snel en zo goedkoop mogelijk gebeuren. Vanuit het oogpunt van 
energiebesparing en comfort is het veel beter om de keuze voor een nieuwe ketel eerder te 
maken. Op het moment dat de ketel begint te haperen, zou men er al over moeten nadenken. 
Dan heeft men meer tijd, minder haast en kan zich beter informeren. Maar op dat moment 
hebben particulieren vaak nog geen contact met de installateur. Het contact is er vaak pas op het 
moment dat de ketel echt stuk is. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er eerder contact is tussen 
installateurs en particulieren?" 
 
MKB-kenmerken: samenwerking 
Theoretisch gezien ligt het verbeteren van de samenwerking tussen aannemers en installateurs 
voor de hand, maar in de praktijk blijken installateurs dat ook als bedreigend te ervaren. "Voor mij 
hoeft dat niet zo. Ik heb liever rechtstreeks te doen met de klant. De aannemer moet zich 
aanpassen aan het werk van de installateur en niet andersom." In nieuwbouwsituaties vervult de 
aannemer meestal de rol van hoofdaannemer, en is de rol van installateur formeel gezien 
ondergeschikt. Uit gesprekken blijkt dat installateurs die verhouding als scheef zijn gaan ervaren. 
"Dertig procent van de bouwkosten van een woning wordt besteed aan de installaties. En die 
aannemer weet er geen een moer vanaf. Alle kennis zit bij ons." In verbouwsituaties ligt het 
accent meestal nog meer op werkzaamheden door installateurs. 
Initiatieven van koepels, zoals Uneto VNI en Bouwend Nederland, op dit gebied zijn net gestart 
en daarom is er nog weinig over de resultaten te zeggen. Enkele ondernemers zijn al wel 
begonnen met samenwerken en zeggen daar goede ervaring mee te hebben. Wel blijkt het heel 
moeilijk om de juiste partners te vinden. Samenwerking kan ook op een onverwacht vlak liggen: 
zo blijkt een installateur een samenwerkingsverband met een aantal makelaars gestart te zijn met 
als doel energiebesparende maatregelen in particuliere woningen te treffen.  
 
MKB-kenmerken: kennisniveau en cursussen 
In het MKB is veel kennis voorhanden, waarop kan worden aangehaakt. Dat wil niet zeggen dat 
alle MKB-bedrijven deskundig (genoeg) zijn. Bekend is dat er veel verschil is in kennis- en 
opleidingsniveau, en in de manier waarop en kwaliteit waarmee de markt wordt bediend. De 
behoefte en inclinatie om zich (bij) te scholen verschilt ook onderling. 
Om een veranderende markt te kunnen bedienen, zal bijscholing belangrijk worden. Een 
regiomanager van OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) 
stelt dat de wat grotere bedrijven de weg naar scholing wel zullen weten te vinden. Voor 'de 
kleintjes' (die in belangrijke mate de particuliere markt bedienen) ligt dat volgens haar anders. "Ze 
willen wel, maar het stuit vaak al gauw op allerlei praktische belemmeringen. Door het 
personeelstekort hebben ze grote moeite om mensen voor cursussen vrij te maken, nog afgezien 
van andere factoren. Vergeet niet, voor veel installateurs uit Limburg is Woerden al gauw een 
wereldreis. Het ie belangrijk dat er cursussen ook in de regio's gegeven worden." Kleinere 
bedrijven weten veel minder van het bestaan van cursussen af dan bedrijven die bijvoorbeeld een 
eigen P&O-afdeling hebben. 
De kosten zijn voor kleinere bedrijven ook een probleem, zo blijkt uit gesprekken met 
installateurs, wat ook door OTIB wordt beaamd. De praktijk leert dat gesubsidieerde cursussen 
(zoals 'Waterzijdig inregelen') laagdrempeliger zijn. 
De respondent van OTIB stelt dat in de praktijk blijkt dat men niet altijd per se een hele opleiding 
hoeft te volgen. Na beoordeling (Erkenning elders Verworven Competenties Techniek (EVC 
Techniek)) blijkt soms ook een deel van de cursus voldoende te zijn om een certificaat te krijgen. 
Zij vertelde ook dat ondernemers soms niet al te happig zijn op het laten scholen van 
medewerkers (en zelfs om een EVC te laten opstellen), omdat ze eventuele hogere looneisen 
niet kunnen of willen dragen. 
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De regiomanager van OTIB stelt dat veel van de 'beren' die deze ondernemers zien in een 1-op-
1-gesprek weg te nemen zijn. Maar dan moet het eerste contact wel gelegd zijn. "Er is echt 
behoefte aan goed toegankelijke helpdesk voor dit soort dingen." En: "Die grotere bedrijven die 
innoveren wel mee. Maar als we willen dat die kleine bedrijven zich ook staande kunnen blijven 
houden, zal de overheid daar ook iets meer voor moeten doen." 
Uit gesprekken met installateurs zelf blijkt dan men op zich wel in meer of mindere mate 
geïnteresseerd is in het aanvullen van hun kennis binnen het vakgebied. Over warmtepompen 
bijvoorbeeld. "Ik wil me er wel wat meer in verdiepen, je zult toch een beetje mee moeten." Een 
ander: "Als het niet zo duur was, had ik er wel een cursus over willen volgen. Met warmtepompen 
komt de afregeling heel nauw, en dan moet je er toch wel wat meer van weten." 
 
MKB-kenmerken: bedrijfsgrootte 
Een ander aspect samenhangend met (geringe) bedrijfsgrootte is de centrale rol van de 
ondernemer. Uit onderzoek van Nyenrode is bekend dat dit zowel een positieve als negatieve 
factor kan zijn bij innovatie. Als de ondernemer-directeur behoudend is en er een sterk 
hiërarchische bedrijfsstructuur heerst, zal innovatie niet snel voet aan de grond krijgen. Maar als 
deze ondernemer zelf enthousiast is, kan innovatie binnen het bedrijf juist heel snel gaan. Een 
pionier: "Het MKB – en dan bedoel ik vooral de kleinbedrijven – is vooral innovatiegericht doordat 
er vaak meewerkende bazen zijn, die echt met hun vak bezig zijn. Ze gaan er ’s avonds of in het 
weekend voor zitten om uit te zoeken hoe het werkt, zetten zo’n apparaat bij hen thuis of op de 
zaak. Als ze er zin in hebben, doen ze het gewoon. Ontbrekende kennis hoeft geen probleem te 
zijn. Het MKB zit meer dan bijvoorbeeld grote installatiebureaus of energiebedrijven dicht op de 
markt. Ze zijn flexibeler, kunnen makkelijker omschakelen. De grote bureaus, dat noem ik meer 
legers, wij kleine bureaus: dat is de guerrilla. Minder goed georganiseerd, maar wel slagvaardig.” 
Dat wil niet zeggen dat innovatie-enthousiasme altijd goed valt binnen het bedrijf. Een 
respondent: "Als het een meewerkende baas is, gaat het dan soms ook wel eens wringen. Zo 
ken ik iemand die er helemaal indook, en veel op pad was, ook enthousiast op scholen ging 
vertellen enzo. Op een gegeven moment vertrok een van z'n vaste medewerkers. In het 
eindgesprek gaf die 't verwijt dat z'n baas wel wat meer energie in z'n eigen bedrijf had mogen 
steken." 
 
Prikkels: subsidies 
Volgens sommige respondenten is subsidiering niet nodig, omdat de energielasten omlaag 
kunnen en maatregelpakketten lastenneutraal kunnen worden uitgevoerd. Een adviseur: 
“Subsidies lijken mij niet echt nodig. Hooguit voor technieken als PV en Micro-WKK, want die zijn 
eigenlijk nog te duur voor de consument." Enkelen geven aan dat vergoeden van het 
maatwerkadvies een druppel op gloeiende plaat is in perspectief van de totale 
investeringskosten. Het zou de moeite dan nauwelijks waard zijn. "Mensen gaan er echt niet 
meer om vragen als ze 300 euro terugkrijgen voor een energieadvies als ze 10.000 euro moeten 
investeren om het advies op te kunnen volgen. Die subsidie kun je achterwege laten en dat geld 
zou ingezet moeten worden voor een nog intensievere bewustwordingscampagne dan nu is 
gepland." 
PV-subsidie (opbrengstvergoeding) wordt gehekeld omdat drempel om investering te doen dan 
nog steeds erg hoog blijft. "Die PV-regeling heeft weinig kans op succes. De investering die 
mensen moeten doen is te hoog en je hebt geen opbrengstgarantie. Maar als ik een deal zou 
hebben dat ik elke maand een bepaald bedrag zou kunnen betalen, lagen ze volgende week bij 
mij zelf op het dak.” 
Opvallend is dat veel geïnterviewden aangeven dat er toch behoefte is aan investeringssubsidies. 
Een installateur: "De subsidieregelingen van vroeger werkten goed. Mensen vonden het 
interessant om geld teruggestort te zien op hun rekening. Het was ook duidelijk; voor zoveel m2 
isolatie kreeg je zoveel subsidie. Die subsidies waren erg duidelijk en voldoende groot om 
mensen enthousiast te krijgen. Ze waren gekoppeld aan bepaalde isolatiewaardes. Iedereen wist 
ervan. De voorlichting, van VROM geloof ik, werkte goed. Het was ook iets concreets wat je je 
klanten kon bieden. Je gaf je zo’n formulier waardoor gelijk duidelijk was wat ze er beter van 
werden. Je kon het ook gebruiken als klantenbinding. Het had dus zowel direct voordeel voor mij 
als voor de klant."  
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Een ander: "Ik geloof niet dat mensen omgaan voor een lagere energierekening. Of die omlaag 
gaat, zal eerst nog moeten blijken. Maar met subsidies bij de aanschaf, daarmee trek je ze net 
wel over de streep."  
 
Prikkels: slimme financiële regelingen met banken 
MKB-ers, dit bleek met name uit gesprekken met installateurs, blijken niet op de hoogte van de 
mogelijkheden tot het afsluiten van goedkope leningen en zien daar ook geen enkele rol voor 
zichzelf in weggelegd. “Ik geloof nooit dat wij daar beter van worden. Die banken moeten daar 
dan toch ook aan verdienen?”  
Zij die wel op de hoogte zijn, zijn kritisch: 
"De klimaathypotheek geldt voor de hele woning. Als je maar een deel van de woning aanpakt, 
bijvoorbeeld een uitbouw, is dat een probleem."  
"Er wordt nu nauwelijks gebruik gemaakt van de Klimaathypotheek. Het is een commercieel 
verhaal. De bank geeft geen advies, maar verkoopt een product. Zij zien in de belangstelling voor 
energiebesparing een markt om meer geld uit te lenen." 
"De bankmedewerkers die die leningen zouden moeten verstrekken, weten vaak niet eens hoe 
die regelingen werken."  
 
Prikkels: directe verlaging van voorschotnota’s 
Er blijkt vele scepsis te zijn over de rol van energiebedrijven. Verschillende malen wordt 
gesuggereerd dat energiebedrijven niet te vertrouwen zouden zijn (beschuldigingen van valse 
concurrentie, prijsafspraken, geen echte interesse in energiebesparing, ..). ook de liberalisering 
wordt niet als positief beschouwd:  "Meteen die energienota verlagen, hoe denkt de overheid dat 
te regelen met die liberalisatie? De een doet de meter, de ander de levering. Moeten die dat dan 
onder elkaar gaan regelen?" 
 
Prikkels: Energielabel 
Een van de verwachtingen bij het invoeren van de energielabeling van woningen per 1-1-2008 
was dat dit extra werkgelegenheid zou opleveren voor het MKB. Ook uit een onderzoek van USP 
Marketing Consultancy onder opdrachtgevers, voorschrijvers, aannemers en installateurs uit 
zomer 2007 (BouwPanel.nl) bleek optimisme. Volgens USP dacht 59% van de partijen in de 
bouw in 2007 dat het energielabel voor de nieuwe gebruiker een belangrijk selectiecriterium zou 
worden bij huur of koop van een woning. Daarnaast verwachte 65% van deze bouwpartijen dat 
de energiecertificering van gebouwen zou leiden tot een forse toename van investeringen in 
verbeterde isolatie en technische installaties. 
 
Toch hebben wij zelf in gesprekken vooral veel twijfel geconstateerd over effectiviteit van labelling 
als motor voor verduurzaming van woningen (en als afgeleide daarvan voor marktkansen voor 
het MKB). Genoemd worden:  
- de ontnappingsclausule:  

de labelverplichting kan ontdoken worden. Het ontbreken van sancties voor het niet 
verschaffen van een energielabel is een struikelblok. De verplichting kan worden 
ontdoken als kopende en verkopende partij daartoe overeenstemming bereiken. 
Tekenend is wellicht dat op makelaarssite Funda bij het gros van de aangeboden 
woningen staat aangegeven dat geen energielabel beschikbaar is.  

- instrumentarium eromheen is onvoldoende opgetuigd;  
zo wordt opgemerkt dat de kwaliteit van de bepalingsmethode onvoldoende is (geregeld 
wordt verwezen naar de uitzending van Radar over het label; juli 2008 is een 
kamermeerderheid voor opschorting van de verplichting naar aanleiding van afwijkingen 
in berekeningen voor hoekappartementen; de communicatie naar consumenten schoot 
tekort, er ontbrak een goede klachtenregeling, er zijn nog te weinig adviseurs (en niet alle 
individuele adviseurs hadden voor 1 sept. 2008 zelf een examen gedaan) etc. (De VEH 
stelt in juli 2008 nog steeds: 'Door ernstige tekortkomingen in de systematiek biedt het 
huidige energielabel op dit moment helaas niet meer dan een schijnzekerheid.") 

- onbegrip bij de consument;  
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die snapt het niet, staat er niet voor open (energiebesparing nog niet voor op het 
netvlies), vindt het allemaal maar lastig, zal naar goedkoopste manier zoeken om 
labelsprongen te maken (doe-het-zelven, illegaal ‘kopen’ van labels, zwartwerkers 
inzetten om aan minimale voorwaarden te voordoen?)  

- labelling zou ook averechts kunnen werken:  
door het beperken van de kosten bij het treffen van maatregelen neemt de kwaliteit af in 
plaats van toe, en woningen met F- en G-labels worden door de onderkant van de markt 
gekocht die weinig investeringsruimte heeft.  

 
Dat neemt niet weg dat anderen zich positiever uitlaten: “Het kan best zo zijn dat die labeling 
invloed heeft op bestedingsgedrag. Een badkamer/keuken betekent toch uiteindelijk per saldo 
geen waardevermeerdering voor een huis, investeren in energiebesparing wel. Als je niets aan 
de energiekosten doet, kan dat huizen ook onverkoopbaar maken. Als labels bekend zijn kunnen 
banken bij het verstrekken van hypotheken ook over de schouders meekijken van klanten naar 
wat woonlasten gaan worden en dat laten meewegen in de beoordeling of iemand een hypotheek 
kan opbrengen.” 
In de gesprekken die wij hadden overheerste echter over het algemeen scepsis. Diverse 
gesprekspartners zagen er het nut totaal niet van in en bleken ook niet te geloven in de 
achterliggende problematiek van klimaatverandering en uitputting van grondstoffen.  
In welke mate labelling het gewenste effect heeft, zal dus nog moeten blijken. Niet iedereen heeft 
er dus evenveel vertrouwen in. Dit lijkt ook effect te hebben op enthousiasme van MKB-bedrijven 
om op deze ontwikkeling te anticiperen. Opvallend is de afwachtende tot cynische houding onder 
de doorsnee-installateurs ten aanzien van het effect op de markt van de labelling. Enkele vaker 
gehoorde uitspraken: "Het is een geldpraatje van de overheid. Ergens zijn er mensen die eraan 
zullen verdienen, die adviseurs en zo, maar wij niet." "Er zijn geen sancties aan verbonden als je 
er als koper niet naar vraagt, dus ik verwacht niet dat het veel gaat doen voor de markt." "Ik merk 
er nog weinig van, maar het moet misschien ook nog wel op gang komen."  
 
Prikkels: informeren van consumenten 
E.e.a. is niet eenduidig: de Nederlandse consument wil vaak voor een dubbeltje op de eerste 
rang, maar is ook gevoelig voor consumentisme. Dit lijkt het belang van het combineren van 
argumenten (voordelig én comfortabel én goed voor het milieu) te onderstrepen. Enkele 
opmerkingen over het nut en wijze van informeren: 
"Het is de rol van bedrijven en overheid om kennis aan te reiken, niet alleen over 
investeringskosten maar ook over de exploitatie en over overige voordelen, bijvoorbeeld 
comfortverbetering. Maar de informatie moet zo zijn, dat particulieren hier echt op kunnen 
vertrouwen." 
"Ik vraag me af of al de voorlichtingsmaatregelen wel het gewenste effect bereiken. Je bereikt 
met voorlichting ook niet alles. Om een voorbeeld te noemen: We weten allemaal dat we gezond 
moeten eten en toch gaan we vaak naar McDonalds. Gewoon omdat het goedkoop is." 
(energieadviseur, tijdens groepsdiscussie) "Het is maar de vraag of McDonalds goedkoop is. De 
prikkel bij McDonalds is misschien eerder het cadeautje dat de kinderen bij een Happy Meal 
krijgen." (reactie vanuit de groep) 
"In de Intermediair stond laatst een voorbeeld hoe bepaald gedrag van mensen gestimuleerd kan 
worden; in dit geval ging het over gebruik van handdoeken in een hotel. In verschillende 
hotelkamers werden verschillende brieven opgehangen. Er stond bijvoorbeeld op de ene brief: 
“Vanwege het milieu verzoeken wij u om uw handdoeken meerdere keren te gebruiken.” Op een 
andere brief stond: “X% van de personen die voor u in deze kamer hebben gelogeerd, hebben 
hun handdoeken meerdere keren gebruikt. Wilt u dit vanwege het milieu ook doen?” Er waren 
nog meer varianten, maar in ieder geval bleek dat de brief waarin verwezen wordt naar de vorige 
bezoekers van dezelfde hotelkamer, het grootste effect had. Dat de voorgangers het ook zo 
hebben gedaan, geeft vertrouwen, maar mensen willen ook graag bij een groep horen. Daarom 
imiteren ze vaak het gedrag van anderen uit de groep." (architect) 
"Vertrouwen is heel belangrijk: Wees open en eerlijk. Waarom zou je de maatregelen uitvoeren? 
En wat is de reden waarom we energie moeten besparen?" 
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Het tussen de oren krijgen van de vraag naar energie- en CO2-besparende maatregelen bij de 
kan ook plaatsvinden op nieuwe momenten en locaties, zoals tuincentra of andere 
winkelbedrijven. 
Een citaat: "‘Zijn er misschien nog andere partijen belangrijk? Dan denk ik bijvoorbeeld aan IKEA, 
HEMA, tuincentra enz. Vertrouwen opbouwen met hun klanten – is dat niet hun core-business?" 
“Met name tuincentra zijn heel geschikt. Die zoeken zinvolle invulling voor tijd van het jaar dat de 
tuin geen aandacht vraagt. Daarom zijn ze ook zo actief op kerstgebied.  Maar het eerste 
kwartaal van het jaar moet ook nog worden overbrugd.  De branches gaan vervagen. Tuincentra 
worden wooncentra. Misschien een gek idee; maar zouden die senioren van daarnet niet in 
tuincentra voorlichting kunnen geven? Of moet het nog verder gaan? Zoals het topkokconcept 
van Albert Heijn. Totaal ontzorgen en toch kwaliteit bieden. Moet je niet bij tuincentra of bijv. bij 
de Ikea dat ene loket plaatsen?  Dat zij alles voor je uit handen nemen en als intermediair 
fungeren? Zou eens heel goed met marketeers over gesproken moeten worden. Ik zie het 
helemaal voor me; heel die tuincentra volzetten  in de winter met mobiele tentoonstellingen. 
Laten zien dat het kan en dat het leuk is. Dat het innovatief is ook. " 
 
Prikkels: Meer met minder 
Dat de consument dus meer geprikkeld (‘verleid’) zal moeten worden lijkt dus buiten kijf.  
Of de Meer met Minder-campagne daarop een belangrijke invloed zal hebben, zal nog moeten 
blijken. Wat betreft de verwachtingen hierover zijn de meningen van de 
branchevertegenwoordigers en deskundigen verdeeld:  
“Je moet je richten op de early adopters. Je richten op de massa is trekken aan een dood paard. 
Neem die topkokgerechten; dat doet maar een beperkt segment. De meeste mensen blijven toch 
naar de kiloknaller lopen. Maar juist die voorlopers moet je hebben. Dat is ook het gevaar van die 
2%-doelstelling. Zo werkt het namelijk niet. Eest krijg je een klein deel mee en als die massa 
groot genoeg is, gaat pas de grote massa mee.” 
 “Voor bewustwording bij andere doelgroepen moet je andere instrumenten inzetten. Misschien 
een televisieprogramma. In plaats van pimp my ride: pimp my house. Of maak in een life-
uitzending van een hospice een duurzaam gebouw. Daar is geldgebrek. Maak er een tearjerker 
van! Dat komt ook gelijk het imago van de bouwbranche ten goede. En dan ook gelijk de 
aandacht vestigen op gedrag. Uitzetten van de standby-knop, korter douchen etc.. Want ook op 
gedragsgebied is nog een wereld te winnen. Zag laatst op een hockeyclub warmtelampen op de 
gevel om de rokers warm te houden. Dat geeft toch aan dat de noodzaak tot energie besparen 
nog niet tussen de oren zit.” 
Diverse respondenten menen dan ook dat de pijlen alleen op de koplopers gericht moeten 
worden. Als deze commercieel succesvol blijken te zijn, volgt de achterhoede vanzelf. Helaas zijn 
ook nog weinig aansprekende voorbeelden van geslaagde pioniers: "Wij zoeken heel gericht 
binnen de brancheverenigingen naar enthousiaste ondernemers die als ambassadeur kunnen 
dienen. Daar heb je echte een vergrootglas voor nodig want ze zijn zeer schaars. Een vraag 
creëren is echt heel moeilijk." 
 
Prikkels: competities 
"Misschien is het een idee om competities te organiseren op wijkniveau. Een hele straat neemt 
het initiatief voor een energiezuinige straat. Dan kun je het leuk houden, minder dwingend." 
(adviseur) 
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Bijlage 5: Overzicht geïnterviewden 
 
Dit onderzoek kon plaatsvinden dankzij belangenloze medewerking van talloze MKB-ers én die 
van de begeleidingscommissie VROM bij het Programma Meer met Minder en andere 
stakeholders. Dit tijdens interviews, workshops en ’in het veld’. 
 
Dhr. A. Albers (VDR Vastgoed) 
Dhr. E. Alofsen (Meer met Minder) 
Dhr. I. Benschop (Milieufederatie Utrecht) 
Dhr. M. Bonenkamp (Ministerie van VROM) 
Dhr. G.J. den Boon (SenterNovem) 
Dhr. R. Bos (Eco-Logisch) 
Dhr. R. de Bree 
Dhr. C. Bruijnes (Meer met Minder) 
Dhr. R. van de Corput (VDC Onderhoud) 
Dhr. A. van den Dool (Koninklijke Horeca Nederland) 
Mw. P. Groeneveld (Milieu Centraal) 
Dhr. G.J. van Ingen (De Vree en Sliepen) 
Dhr. P. van de Laar (SenterNovem) 
Mw. K. Ramsoender - De Klerk (Ministerie van VROM) 
Dhr. F. Koene (ECN) 
Dhr. E. van Krimpen (F&B) 
Dhr. E. Kubbe 
Dhr. M. Kloet (Energiecentrum MKB) 
Dhr. M. Lightfoot (Innosource) 
Dhr. P. van Meegeren (Milieu Centraal) 
Dhr. R. van der Meer (Uneto-VNI) 
Dhr. R. Moor (Ministerie van EZ) 
Dhr. M. Nooijen (Raak Energie Advies) 
Dhr. W. Schipper 
Dhr. P. Schumacher (Bouwend Nederland) 
Dhr. G. Schuurkamp 
Dhr. M. Spee (Verbouwshop) 
Dhr. F. Spekking (Ministerie van VROM) 
Dhr. T. Thoering (HR Wooncomfort) 
Dhr. A. Tromp (A. Tromp vof) 
Dhr. P. Verdouw (Van Overbeek Groep) 
Dhr. R. Visser 
Dhr. R. Wiggers 
Mw. M. Wobben (SenterNovem) 
 
En vele anonieme MKB-ers op de werk- en beursvloer. 
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