
Uitkomsten onderzoek Energieverbruik 
 

Aanleiding van het onderzoek 

Duurzaamheid staat bij Portaal hoog op de agenda. Voor Portaal is het daarom goed om in kaart te 

brengen welke rol het energieverbruik speelt bij bewoners. Daarbij is het interessant om te 

achterhalen of bewoners op een positieve wijze gestimuleerd kunnen worden bij het verlagen van 

hun energieverbruik. De belangrijkste resultaten van een kort panelonderzoek hierover zijn 

hieronder opgesomd.  

Belangrijkste resultaten 

Het onderzoek dat naar de leden van het PortaalPanel is toegestuurd, liep in de periode van 24 mei 

t/m 6 juni 2021. Aan het onderzoek hebben 276 panelleden deelgenomen. De deelname van de 

respondenten resulteerde uiteindelijk in een respons van 39%. 

Energieverbruik, besparende maatregelen en groene stroom 

85 procent van de respondenten is bewust bezig met het energieverbruik. Zij voeren hiernaast veel 

energiebesparende maatregelen zelf uit. Een groot deel geeft aan gebruik te maken van ledlampen 

of spaarlampen. Deze besparende maatregelen kunnen worden gecategoriseerd onder kleine 

aanpassingen. Bewoners zijn ook bewust bezig met de verwarming: ruim 50 procent geeft aan dat 

het rekening houdt met de temperatuur van de verwarming. Acht procent geeft aan gebruik te 

maken van zonnepanelen. Tot slot geven enkele respondenten aan dat ze het huis geïsoleerd te 

hebben.  

53 procent geeft aan gebruik te maken van groene stroom en 29 procent gebruikt het niet. Opvallend 

is dat bijna alle respondenten wel exact weten of ze wel of geen groene stroom gebruiken.  

Inzicht in het verbruik 

De grootste groep van de bewoners (44 procent) geeft aan dat het niet geholpen hoeft worden met 

meer inzicht in het energieverbruik. 38 procent geeft aan dit wel te willen en 18 procent is hierin 

neutraal. 

Op de vraag of inzicht in het energieverbruik belangrijk zou zijn als dit zou leiden tot 

energiebesparing, geeft 81 procent aan dit redelijk tot zeer belangrijk te vinden. 10 procent geeft aan 

het enigszins belangrijk te vinden en slechts 9 procent vindt het (helemaal) niet belangrijk.  

Op de vervolgvraag 'Hoe belangrijk vindt u het om door Portaal positief gestimuleerd te worden op 

uw energieverbruik’ geeft 69 procent aan het redelijk tot zeer belangrijk te vinden. 13 procent vindt 

het enigszins belangrijk en 18 procent vindt het niet belangrijk.  

 

Hoe zien bewoners het zich dan voor zich om positief gestimuleerd te worden? Een ruime 

meerderheid heeft aangegeven gebruik te willen maken van producten die leiden tot 

energiebesparing. 42 procent zou graag meer praktische tips willen ontvangen en 22 procent geeft 

aan dat vooral meer inzicht hen hierbij zou helpen. 



Energielasten 

Een groot gedeelte van de bewoners geeft aan dat het tussen de €50 en €150 euro kwijt is aan 

energiekosten. Enkele uitschieters zijn te constateren in de categorie €200 tot €250.  

Verder geeft 72 procent aan zich geen zorgen te maken om het betalen van de energierekening. Bij 

22 procent is dit soms het geval en 5 procent heeft wel moeite met het betalen van de 

energierekening.  

Tot slot geeft 76 procent van de bewoners aan de verwarming bewust lager te zetten om zo kosten 

te besparen. 

Vervolg op het onderzoek 

Er wordt een intern advies geschreven over de belangrijkste punten die in dit onderzoek naar voren 

zijn gekomen. Hieronder valt in ieder geval een conceptidee hoe bewoners positief gestimuleerd 

kunnen worden voor verlaging van hun energieverbruik.  

 


