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Samenvatting 
In dit onderzoek is een methode opgesteld 
waarmee de thema's energiebesparing, 
flexibiliteit en gezondheid van een woning 
inzichtelijk gemaakt worden voor de 
consument. Op deze wijze kan bij de koop 
van een woning ook aandacht besteed 
worden aan de kwaliteit van de woning en 
niet alleen aan uiterlijke kenmerken. De 
nadruk ligt op het transformeren van 
professionele tools naar een bruikbare 
checklist voor de consument. 

Trefwoorden 
Energiebesparing 
Flexibiliteit 
Gezondheid 
Consument 
Labellen 

Woningkwaliteiten worden in de toekomst 
steeds belangrijker. De stijgende 
energieprijzen, meer aandacht voor de 
gezondheid, en het langer zelfstandig 
blijven wonen zorgen ervoor dat de eisen 
aan woningen steeds strenger worden. De 
bestaande woningvoorraad wordt hierbij 
vaak vergeten. Het is belangrijk om ook 
over deze grootste groep woningen te 
communiceren. In dit onderzoek is een 
methode opgesteld waarmee 
communicatie over de kwaliteit van een 
bestaande woning mogelijk wordt. Voor de 
thema's energiebesparing, flexibiliteit en 
gezondheid is een checklist opgesteld, die 
door consumenten eenvoudig ingevuld 
kunnen worden. Door middel van deze 
checklist wordt het voor consumenten 

mogelijk om een woning te beoordelen op 
zijn kwaliteit. 

Er is in dit onderzoek uitgegaan van een 
aantal belangrijke bestaande toois, 
waarmee professionals werken om 
woningkwaliteit vast te stellen. Deze tools 
zijn echter niet geschikt om te gebruiken 
door consumenten. Een groot deel van de 
informatie uit de tools is echter wel van 
toepassing op de thema's. De informatie 
uit de bestaande tools is daarom verwerkt 
in de methode die ontwikkeld wordt voor 
consumenten. 

De gekozen methode om de informatie 
aan te bieden is ook afgeleid uit de 
verschillende verschijningsvormen van de 
bestaande tools. De checklist is hieruit 
naar boven gekomen als geschikt middel 
om een consument informatie aan te 
bieden die hij kan gebruiken bij de koop of 
verbouwing van een woning. Het voordeel 
van een checklist is dat de mogelijke 
antwoorden reeds gegeven zijn. Op deze 
wijze hoeft een consument niet zelf naar 
een antwoord te zoeken, maar kan hij een 
keuze maken uit de gegeven antwoord
mogelijkheden. Door deze antwoorden in 
volgorde van slecht naar goed te plaatsen 
wordt het ook meteen duidelijk wat beter 
is en wat minder goed is. Er kan dan 
tevens afgelezen worden wat er aan de 
woning veranderd zou moeten worden om 
tot een betere score te komen. 

7. 15 er een mogelijkheid tilt uitbouwen woning? 
U Woning niet uit te bouwen 
o Woning aan 1 zijde uit te bouwen 
o Woning aan 2 of meer zijden uit te bouwen 
o SplitsinCj v_an wonin_q. ll1Qg~ ljjk in 2 (!fzon~erliike woninqen. 

De nadruk in dit onderzoek ligt op het 
voor de consument begrijpelijk maken van 
ingewikkelde materie. Er hebben daarom 
verschillende enquêtes plaatsgevonden 
waarin consumenten gevraagd is om een 
checklist in te vullen voor de eigen 
woning. Aan de hand van de uitslagen van 
deze enquêtes zijn de checklists verder 
aangepast aan de belevingswereld van de 
consument. Op deze wijze zijn er 3 
begrijpelijke checklists ontstaan. 

Voor iedere checklist is een bijlage 
geschreven. Hierin wordt dieper ingegaan 
op de relatie van de vraag met het thema. 
Daarnaast wordt er ingegaan op waar men 
naar moet kijken om het juiste antwoord 



in te vullen. Op deze manier worden de 
moeilijkere vragen toegelicht. Dit alles is 
verduidelijkt door middel van een foto die 
aansluit bij het onderwerp. 

Isol®evondebe~neiTOndvlocrisbcL"ngrijtom 
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Het eindresultaat zijn een drietal 
checklists die door een consument ingezet 
kunnen worden bij de koop of verbouwing 
van een woning. Het doel hierbij is om 
consumenten kennis te laten maken met 
wat de thema's energiebesparing, 
flexibiliteit en gezondheid inhouden en 
welke woningkenmerken daarop van 
toepassing zijn. De consument krijgt 
inzicht in waarom een woning wel of niet 
energiezuinig, gezond of flexibel is. Verder 
laat de checklist zien wat veranderingen 
aan een woning doen met de 
energiebesparing, flexibiliteit en 
gezondheid. Door het invullen van de 
checklists wordt duidelijk op welke punten 
de woning verbeterd kan worden om een 
hogere energiebesparing te behalen, een 
gezondere woning te creëren of de woning 
flexibeler te maken. 

1 

1i';ebespa<;ng -

1Z1 U 
2 u D l8J u 
3 IZI [J 
4 ICJ 1J l 
5 1J IZI 
6 N 
7 u D IZI L 

8 u IZI D L 

9 u 0 D u 
10 ~ [J I 

11 5ÇJ lJ 
12 ~ LJ J 
13 ~ l J 
14 ~ -u D u 
1 <: I I l'X'I' Tl I I 

Naast deze drie checklists zijn er een 
drietal quick scans opgezet, waarbij het 
mogelijk wordt om met behulp van 8 
vragen een eerste uitspraak te kunnen 
doen over de woning. Wanneer 

consumenten hierdoor geïnteresseerd 
raken in de onderwerpen dan is het aan te 
raden om de gehele checklist over de 
onderwerpen te doorlopen. Op deze wijze 
ontstaat een goed beeld van de woning. 

In de qulck scans zijn de acht 
belangrijkste vragen opgenomen per 
thema. De selectie van vragen heeft 
plaatsgevonden aan de hand van een 
aantal criteria. Eén van de criteria is dat 
de vraag eenvoudig in te vullen moet zijn. 
Op deze wijze wordt het gebruik onder 
consumenten gestimuleerd. 

De toekomst zal moeten uitwijzen of door 
de introductie van deze checklists 
consumenten meer interesse hebben 
gekregen voor de thema's. En of de 
thema's werkelijk ingezet gaan worden bij 
de koop van een woning. Verbeterpunten 
worden eenvoudig zichtbaar. 

Het doel is om met deze checklists de 
woningkwaliteit van bestaande woningen 
te verhogen doordat de vraag naar 
kwalitatief betere woningen toeneemt. Dit 
kan alleen wanneer woningkwaliteit 
inzichtelijk is voor consumenten. Ook 
makelaars kunnen de thema's in gaan 
zetten bij de verkoop van woningen als 
extra verkoopinstrument. 

Daarnaast kunnen de checklists gebruikt 
gaan worden als paraplu voor allerlei 
regelingen. Er valt te denken aan het 
afgeven van een hoger hypotheekbedrag 
bij een energiezuinigere woning, lagere 
ziektekostenverzekering bij een gezondere 
woning. Een flexibelere woning blijft 
langer voldoen aan de wensen en 
bespaart dus verbouwkosten en 
overdrachtskosten voor de koop van een 
andere woning . Deze regelingen blijven nu 
vaak nog uit, omdat er eerst een middel 
aanwezig moet zijn waarmee 
woningkwaliteit eenvoudig gemeten kan 
worden. 

De checklists zijn te downloaden op 
www .student. tue. nl/n/i .clement 



Quick Scan Gezondheid 
1. Is er veel geluid hoorbaar van buren? 

0 Ja veel geluid hoorbaar 
0 Ja, af en toe geluid hoorbaar 
0 Bijna geen geluid van buren hoorbaar 

"181 Totaal geen geluid hoorbaar van buren 

Voor meer info zie: 
Checklist, omgeving 

Voor meer info zie: 

2. Zijn alle kieren naar de kruipruimte gedicht? 
0 Nee, er zijn kieren naar de kruipru imte aanwezig 
lil Ja, de kruipruimte is geheel afgedicht 
'0 Ja, extra goede afdichting van kruipruimte uit laten 

voeren 

Checklist, constructie 
begane grond 

0 Er is geen kruipruimte 

3. Hoe zijn de buitenmuren opgebouwd? 
0 Enkel steens muur of ongeïsoleerde spouwmuur 
0 Spouwmuur deels geïsoleerd 
'RI Geheel geïsoleerde gesloten gevel 
0 Zeer hoge isolatiewaarde gevel 

4. Is het dak geïsoleerd? 
0 Nee, ongeïsoleerd dak 
0 Ja, geïsoleerd dak doe-het-zelf 
0 Ja, professioneel geïsoleerd dak 
KI Ja, zeer hoge isolatiewaarde dak 

Voor meer info zie: 
Checklist, constructie 
gevels 

Voor meer info zie: 
Checklist, constructie 
dak 

5. Wat voor type verwarmingstoestel is er aanwezig? 
0 Open verwarmingstoestel (waakvlam aan te raken) 
lil Gesloten verwarmingst. (waakvlam~ aan te raken) 

Voor meer info zie: 
Checklist, installaties 
verwarming 

6. Wat voor type verwarming is er toegepast? 
0 Luchtverwarming, ingeblazen lucht is verwarmd, of 

Voor meer info zie: verwarming door open kachels 
0 Verwarming dmv. radiatoren of gesloten kachels 
~ Vloerverwarming met radiatoren 
0 Wand-/ vloerverwarming of vergrote radiatoren 

7. Is er permanente ventilatie aanwezig? 

Checklist, installaties 
verwarming 

0 Geen permanente ventilatie mogelijkheid, alleen ramen 
Voor meer info zie: te openen in vertrekken 
Checklist, installaties 
ventilatie 

0 Ieder vertrek natuurlijke ventilatie d .m.v. roosters 
Ql' Mechanische afzuiging, toevoer door roosters 
tJ Gebalanceerde ventilatie, toevoer en afvoer mechanisch 

8. !§, het ventilatiesysteem periodiek onderhouden? 
r:sl Nee Voor meer info zie : 
0 Ja, periodiek onderhouden 

SCORE: 
Eén of meer vakjes zijn rood I : 
Dit onderdeel scoort zeer negatief op het gebied 
van gezondheid! De punten die rood scoren 
behoeven verbetering. Loop de hele checkl ist 
door om te zien hoe het met de rest van de 
woning gesteld is. 

Vooral licht groene vakjes: 
De woning scoort op veel gebieden boven de 
gemiddelde woning. Het gaat dus de goede 
kant op. Voor verbeterpunten kunt u de 
checklist doorlopen. Zorg ervoor dat de woning 
op de andere punten ook beter gaat scoren. 

Vooral oranje . vakjes: 

Checklist, installaties 
ventilatie 

De woning voldoet redelijk aan de huidige 
eisen. Het gaat echter niet om een heel goed 
scorende woning. Tal van zaken kunnen nog 
verbeterd worden met oog op de toekomst. Ben 
niet tevreden en doorloop de hele checklist. 

Enkele donker groene I vakjes: 
Dit is waarschijnlijk het hoogst haalbare niveau . 
Op deze punten voldoet de woning aan de 
standaarden die in de toekomst gaan gelden. 
Hoe meer zaken op dit niveau scoren hoe beter. 
Raadpleeg daarvoor de checklist 
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Voorwoord 

Voor u ligt het onderzoekrapport van mijn afstudeeronderzoek. Binnen de 
afstudeerrichting Bouwtechniek heb ik gekozen voor de onderzoekende kant van het 
vakgebied. Ik heb gekozen voor een geheel andere benadering van duurzaam bouwen 
dan tot nu toe gebruikelijk is geweest gedurende mijn studie. Naast veel theorie is het nu 
de beurt aan de praktijk: duurzaam (ver)bouwen toegankelijk maken voor consumenten. 
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Samenvatting 

Woningkwaliteiten worden in de toekomst steeds belangrijker. De stijgende 
energieprijzen, meer aandacht voor de gezondheid, en het langer zelfstand ig blijven 
wonen zorgen ervoor dat de eisen aan woningen steeds strenger worden. De bestaande 
woningvoorraad wordt hierbij vaak vergeten. Het is belangrijk om ook over deze grootste 
groep woningen te communiceren . In dit onderzoek is een methode opgesteld waarmee 
communicatie over de kwaliteit van een bestaande woning mogelijk wordt. Voor de 
thema's energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid is een checklist opgesteld, die door 
consumenten eenvoudig ingevuld kunnen worden. Door middel van deze checklist wordt 
het voor consumenten mogelijk om een woning te beoordelen op zijn kwaliteit. 

Aanleiding 
De aanleiding voor dit onderzoek 'Communiceren over kwaliteit' is het onderzoek 
Praktische Prikkels, uit maart 2006. Hierin komt naar boven dat één van de prikkels om 
duurzaam bouwen meer rendabel te maken het invoeren van labelling is in de 
woningbouw. De drie thema's energiebesparing, flexibiliteit en energiebesparing worden 
hierbij genoemd als belangrijkste thema's voor labell ing. Met deze informatie is aan de 
slag gegaan . 

Aanname 
Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek is de volgende aanname gedaan. 
'Gezien de stijgende woonlasten, veranderende woonwensen en de groeiende aandacht 
voor de gezondheid is het te verwachten dat de thema's energiebesparing, flexibiliteit en 
gezondheid een rol gaan spelen bij de keuze van de woning als de consument er maar op 
attent gemaakt wordt. Indien de mogelijkheid wordt geboden om woningen op deze wijze 
te vergelijken zal hiervan gebruikt gemaakt worden. Op deze wijze kan vraag gecreëerd 
worden naar betere woningen en interesse in de thema's bij de koop van een woning. 
Makelaars kunnen daardoor niet achterblijven met het opnemen van de thema's in het 
verkoopproces .' Of deze aanname werkelijk klopt zal de praktijk uit moeten wijzen. Het 
doel is eerst om deze thema 's inzichtelijk te maken voor consumenten. 

Plan 
De volgend probleemstelling is gedefinieerd. 

Hoe kunnen de woningkenmerken energiebesparing, flexibiliteit 
en gezondheid inzichtelijk gemaakt worden, zodat woningen 
hierop onderling vergeleken kunnen worden? 

Het doel in het onderzoek is: 

Een methode ontwikkelen om de woningkenmerken 
energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid voor consumenten 
inzichtelijk te maken, zodat het mogelijk wordt om hiermee 
rekening te houden bij de koop van een woning. 

De doelstelling van het onderzoek is om consumenten de mogelijkheid te bieden om 
woningen op meerdere punten te vergelijken met behulp van een methode voor de 
thema's energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid. 

Om de complexiteit van de nieuw te ontwikkelen methode te beperken is het onderzoek 
afgebakend voor eengezinswoningen . In het bijzonder is gekeken naar rijtjeswoningen, 
hoekwoningen en 2-onder-1-kap woningen. De thema 's zullen benaderd worden vanuit 
de consument. 



De hoofdvraag in het onderzoek is: 

I 
Hoe kunnen de woningkenmerken energiebesparing, flexibiliteit 
en gezondheid inzichtelijk gemaakt worden voor de consument? 

Onderzoek 
Er is in dit onderzoek uitgegaan van een aantal belangrijke bestaande tools, waarmee 
professionals werken om woningkwaliteit vast te stellen . Deze tools zijn echter niet 
geschikt om te gebruiken door consumenten. Een groot deel van de informatie uit de 
tools is echter wel van toepassing op de thema's. De informatie uit de bestaande tools is 
daarom verwerkt in de methode die ontwikkeld wordt voor consumenten. 

De gekozen methode om de informatie aan te bieden is ook afgeleid uit de verschillende 
vormen van de bestaande tools. De checklist is hieruit naar boven gekomen als geschikt 
middel om een consument informatie aan te bieden die hij kan gebruiken bij de koop of 
verbouwing van een woning. Het voordeel van een checklist is dat de mogelijke 
antwoorden reeds gegeven zijn. Op deze wijze hoeft een consument niet zelf naar een 
antwoord te zoeken, maar kan hij een keuze maken uit de gegeven antwoord
mogelijkheden. Door deze antwoorden in volgorde van slecht naar goed te plaatsen 
wordt het ook meteen duidelijk wat beter is en wat minder goed is. Er kan dan tevens 
afgelezen worden wat er aan de woning veranderd zou moeten worden om tot een betere 
score te komen. 

De nadruk in dit onderzoek ligt op het voor de consument begrijpelijk maken van 
ingewikkelde materie. Er hebben daarom verschillende enquêtes plaatsgevonden waarin 
consumenten gevraagd is om een checklist in te vullen voor de eigen woning. Aan de 
hand van de uitslagen van deze enquêtes zijn de checklists verder aangepast aan de 
belevingswereld van de consument. Op deze wijze zijn er 3 begrijpelijke checklists 
ontstaan. 

Voor iedere checklist is een bijlage geschreven. Hierin wordt dieper ingegaan op de 
relatie van de vraag met het thema. Daarnaast wordt er ingegaan op waar men naar 
moet kijken om het juiste antwoord in te vullen . Op deze manier worden de moeilijkere 
vragen toegelicht. Dit alles is verduidelijkt door middel van een foto die aansluit bij het 
onderwerp . 

Resultaat 
Het eindresultaat zijn een drietal checklists die door een consument ingezet kunnen 
worden bij de koop of verbouwing van een woning. Het doel hierbij is om consumenten 
kennis te laten maken met wat de thema's energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid 
inhouden en welke woningkenmerken daarop van toepassing zijn. De consument krijgt 
inzicht in waarom een woning wel of niet energiezuinig, gezond of flexibel is. Verder laat 
de checklist zien wat veranderingen aan een woning doen met de energiebesparing, 
flexibiliteit en gezondheid. Door het invullen van de checklists wordt duidelijk op welke 
punten de woning verbeterd kan worden om een hogere energiebesparing te behalen, 
een gezondere woning te creëren of de woning flexibeler te maken. 

Naast deze drie complete checklists zijn er een drietal quick scans opgezet, waarbij het 
mogelijk wordt om met behulp van 8 vragen een eerste uitspraak te kunnen doen over 
de woning. Wanneer consumenten hierdoor geïnteresseerd raken in de onderwerpen dan 
is het aan te raden om de gehele checklist over de onderwerpen te doorlopen. Op deze 
wijze ontstaat een goed beeld van de woning . 

In de quick scans zijn de acht belangrijkste vragen opgenomen per thema. De selectie 
van vragen heeft plaatsgevonden aan de hand van een aantal criteria. Eén van de criteria 
is dat de vraag eenvoudig in te vullen moet zijn . Op deze wijze wordt het gebruik onder 
consumenten gestimuleerd. 
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Conclusie 
Het onderzoek is goed verlopen . Door gebruik te maken van de bestaande kennis uit de 
tools is er veel tijd overgebleven om me in het onderzoek te richten op de bruikbaarheid 
van de methode onder consumenten. De enquêtes hebben veel inzicht verschaft in 
kennis en kunde van deze groep. Veel termen uit de bestaande tools bleken voor 
consumenten onduidelijkheden op te leveren. Er is daarom gaandeweg het onderzoek 
gekozen voor het opstellen van een bijlage, waarin de checklist en de 
antwoordmogelijkheden verder toegelicht zijn. Daarnaast is er toen bleek dat de 
checklists gingen bestaan uit 30-35 vragen ook gekozen voor een quick scan. Het bleek 
namelijk uit de enquêtes dat het veel werk is om alle vragen van de checklists te 
doorlopen. 

De resultaten aan de hand van de enquêtes hebben in grote lijnen het verdere verloop 
van het onderzoek bepaald. Uiteindelijk is het gelukt om checklists op te stellen die voor 
consumenten begrijpelijk zijn. De quick scans moeten ervoor zorgen dat consumenten 
geïnteresseerd raken in de thema's en dat zij gebruik gaan maken van de checklists. 

Toekomst 
De toekomst zal moeten uitwijzen of door de introductie van deze checklists 
consumenten meer interesse hebben gekregen voor de thema's. En of de thema's 
werkelijk ingezet gaan worden bij de koop van een woning. Verbeterpunten worden 
eenvoudig zichtbaar. 

Het doel is om met deze checklists de woningkwaliteit van bestaande woningen te 
verhogen doordat de vraag naar kwalitatief betere woningen toeneemt. Dit kan alleen 
wanneer woningkwaliteit inzichtelijk is voor consumenten. Ook makelaars kunnen de 
thema's in gaan zetten bij de verkoop van woningen als extra verkoopinstrument. 

Daarnaast kunnen de checklists gebruikt gaan worden als paraplu voor allerlei 
regelingen. Er valt te denken aan het afgeven van een hoger hypotheekbedrag bij een 
energiezuinigere woning, lagere ziektekostenverzekering bij een gezondere woning. Een 
flexibelere woning blijft langer voldoen aan de wensen en bespaart dus verbouwkosten 
en overdrachtskosten voor de koop van een andere woning . Deze regelingen blijven nu 
vaak nog uit, omdat er eerst een middel aanwezig moet zijn waarmee woningkwaliteit 
eenvoudig gemeten kan worden. 

De checklists zijn te downloaden op www.student.tue.nl/n/i.clement 
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1. Inleiding 

Dit rapport is een weergave van het afstudeeronderzoek 'Communiceren over kwaliteit'. 

Eerst zal er een overzicht gegeven worden van de onderzoeksopzet. Vervolgens zal er 
verder ingegaan worden op de resultaten en hoe deze bereikt zijn. Tenslotte worden de 
getrokken conclusies weergegeven en zal er verder ingegaan worden op het vervolg van 
dit onderzoek. 

1.1 Aanleiding tot onderzoek 

De aanleiding tot het onderzoek is het in maart 2006 afgesloten onderzoek 
Praktische Prikkels, geschreven door Anke van Hal in opdracht van SenterNovem. [DJ 

Praktische prikkels zijn hierin 'concrete acties die ondernomen kunnen worden bij het 
meer rendabel maken van duurzaam bouwen'. 

Dit onderzoek had tot doel "praktische en haalbare oplossingen te genereren voor het 
probleem dat het potentiële financiële rendement van duurzaam bouwen in de praktijk 
nog moeilijk verzilverd wordt." (Praktische prikkels, Anke van Hal, maart 2006, pag. 5] 

Er zijn door Anke van Hal interviews gehouden onder 17 doelgroepen die bij het meer 
rendabel maken van duurzaam bouwen een rol kunnen spelen. Er is hierbij niet alleen 
gekeken naar direct met de bouw gerelateerde doelgroepen, maar ook naar andere 
sectoren waarbij duurzaamheid een rol kan spelen. Met behulp van deze interviews zijn 
alle prikkels naar voren gebracht die een rol zouden kunnen spelen bij het rendabel 
maken van duurzaam bouwen. Tijdens een workshop, met medewerking van alle 
mogelijke partijen die een rol kunnen spelen bij het rendabel maken van duurzaam 
bouwen, zijn er 8 prikkels waaraan het meeste belang gehecht werd overgebleven. 

Volgens het rapport zijn dit de 8 belangrijkste prikkels: 
1. Voordeel vergroten van groenhypotheek 
2. APK snel invoeren 
3. Energielabel snel invoeren 
4. Regeling Groenfinanciering aanpassen 
5. Infoverspreiding via makelaars 
6. Samenwerking met productontwikkeling 
7. Betaalbare en duurzame innovatieve concepten voor starterswoningen en 

renovatie (samenvoeging) 
8. Duurzaam binnen bouwen (=IFD) 

Labelling voor woningen (Ad.3) wordt naar aanleiding van het onderzoek naar voren 
gebracht als paraplu voor al deze prikkels. Wanneer er enige vorm van labelling mogelijk 
is, kan deze als basis dienen voor tal van andere prikkels. "De rode draad binnen het 
eindproduct van de workshop wordt gevormd door labelling. De hoogste prioriteit ligt dan 
ook bij het invoeren van een labellingsysteem. Dit moet goed doordacht zijn maar 
uiteindelijk vertaald worden naar een eenvoudig te begrijpen en transparant systeem dat 
aansluit op de gedachtegang van de consument. Dus geen vertaling naar duurzaamheid 
maar naar woonkwaliteiten als 'gezond', 'betaalbaar' en 'flexibel' .... " (Praktische Prikkels 
pag. 51] 

Op de aanbevelingen uit het rapport Praktische Prikkels wordt in dit onderzoek verder 
ingegaan . Doordat uit het rapport Praktische Prikkels de drie thema's gezond, flexibel en 
betaalbaar naar voren zijn gekomen, zullen deze thema's verder uitgewerkt worden. Er 
zal geen onderzoek meer plaatsvinden naar de selectie van de thema's. 
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Het thema betaalbaar is echter in dit onderzoek omgebogen naar energiebesparing . 
Betaalbaar werd tijdens de workshop gekozen omdat het mensen waarschijnlijk meer 
aanspreekt dan energiebesparing, maar het is een breed en onduidelijk begrip. Vandaag 
de dag staat energiebesparing hoog op de politieke agenda, waardoor particulieren een 
duidelijk beeld hebben van de problematiek. Energiebesparing is daardoor een tastbaar 
begrip geworden. Om een breed begrip als betaaibaarheid te vermijden in de labelling is 
er daarom gekozen om het meer tastbare thema energiebesparing te gebruiken als 
communicatiemiddel naar de consument. 

De drie thema's waarop in dit onderzoek ingegaan wordt zijn dus: 
Energiebesparing van een woning 
Flexibiliteit van een woning 
Gezondheid van een woning 

Voor deze thema's zal getracht worden een opzet te ontwikkelen om vergelijking tussen 
woningen op deze punten mogelijk te maken. 

1.2 Overwegingen 

De eerste gedachte voor het invoeren van labelling ging uit naar het introduceren van 
het label onder makelaars. Zij kunnen door middel van de verkoopbrochure en de 
woningsite Funda.nl en de eigen site veel aandacht vragen voor de problematiek. Op 
deze manier komt labelling automatisch aan de orde bij koop en verkoop van woningen. 

Uit bijwonen van een cursus duurzaam bouwen voor makelaars [211
, een gesprek bij de 

NVM [2
0J en eigen ervaring op een makelaarskantoor is gebleken dat deze groep echter 

huiverig is voor veranderingen. Men weet liever niets van een onderwerp af dan een 
beetje. Ze willen geen fouten maken, en kopers onjuist of onvolledig inlichten. Makelaars 
doen liever geen uitspraken over zaken waar ze onvoldoende kennis over hebben. Zolang 
het niet verplicht wordt, en er vanuit de markt geen vraag naar komt is het 
onwaarschijnlijk dat makelaars zich bezig gaan houden met enige vorm van labelling op 
dit gebied. Bovendien vormt het invoeren van een label veel organisatorische problemen 
m.b.t. aanpassen van systemen ed. 

Per 1 januari 2008 wordt in Nederland de verplichte EPBD ingevoerd . Dit is een Europese 
richtlijn waarin het verplicht wordt om woningen te voorzien van een energielabel. 
Echter, een label alleen laat een koper niet zien op welke wijze deze score verkregen is. 
Dat is waarop in dit onderzoek ingespeeld gaat worden. Het moet voor een koper 
duidelijk worden waarom een woning goed of slecht scoort. Aan de hand van de 
ontwikkelde methode krijgt de koper inzicht in de soort woning, en de staat ervan. 

Er is daarom gekozen om een methode op te zetten die het voor consumenten mogelijk 
moet maken om een woning te beoordelen en vergelijken op de drie thema's 
energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid. Consumenten weten op deze manier waar 
ze naar moeten kijken bij de koop van een woning en kunnen de makelaar hierover 
gerichte vragen stellen. Het doel hierbij is om op deze manier vraag te creëren naar 
kwaliteit van woningen, zodat de methode in de toekomst door makelaars standaard 
opgenomen zal worden in het verkoopproces van woningen, omdat er vanuit 
consumenten vraag naar ontstaat. 

Er wordt uit e aan van de vol ende aanname: 
Gezien de stijgende woonlasten, veranderende woonwensen en de 
groeiende aandacht voor de gezondheid is het te verwachten dat de 
thema's energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid een rol gaan 
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spelen bij de woningkeuze als de consument er maar op attent gemaakt 
wordt. 

Indien de mogelijkheid wordt geboden om woningen op deze wijze te 
vergelijken zal hiervan gebruik gemaakt worden. Op deze wijze kan 
vraag gecreëerd worden naar 'betere' woningen en interesse in de 
thema's bij de koop van een woning. Makelaars kunnen daardoor niet 
achterblijven met het opnemen van de methode in het verkoopproces. 

Of deze hypothese ook werkelijk klopt zal na de introductie van de methode in de 
praktijk moeten blijken. 

1.3 Probleemstelling en doelstelling 

De kenmerken van woningen die nu gegeven worden op verschillende woningsites zijn 
gemakkelijk te bepalen, en geven de basiskenmerken van een woningr 1J. Het gaat hierbij 
om eenvoudige kenmerken zoals; aantal slaapkamers, inhoud van de woning, 
woonoppervlakte, perceeloppervlakte, bouwjaar, woningtype ed. Deze kenmerken in 
combinatie met de vraagprijs zullen voor woningzoekenden voor een groot deel bepalend 
zijn bij de eerste woningselectie. 

Bij de keuze van een woning wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de prestaties van 
de woning op andere gebieden. Zoals te lezen is in de hypothese is het te verwachten dat 
consumenten wel geïnteresseerd zullen zijn in andere woningprestaties, als ze er maar 
op attent gemaakt worden. 

De probleemstelling luidt als volgt: 
Hoe kunnen de woningkenmerken energiebesparing, flexibiliteit en 

gezondheid inzichtelijk gemaakt worden, zodat woningen hierop 
onderling vergeleken kunnen worden? 

Door deze drie thema's op een eenvoudige wijze vergelijkbaar te maken voor 
consumenten, wordt het mogelijk om woningen op meerdere punten te vergelijken. 
Hierdoor krijgen woningprestaties meer aandacht bij de koop en verkoop van woningen, 
kunnen de thema's ingezet worden bij de koop en verkoop van woningen en kan het 
dienen als prikkel voor verbeteringen aan woningen. 

In dit onderzoek zal daarom een methode opgezet worden die het voor consumenten 
mogelijk moet maken om een woning te beoordelen op de drie thema's. Consumenten 
weten op deze manier waar ze naar moeten kijken bij de koop van een woning en 
kunnen de makelaar hierover gerichte vragen stellen. Het doel hierbij is dat makelaars in 
de toekomst standaard aandacht besteden aan deze thema's. 

Hieruit vloeit de volgende doelstelling in het onderzoek voort: 
Een methode ontwikkelen om de woningkenmerken 

energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid voor consumenten 
inzichtelijk te maken, zodat het mogelijk wordt om hiermee 

rekeninq te houden bii de koop van een woning. 

De doelstelling van het onderzoek is om consumenten de mogelijkheid te bieden om 
woningen op meerdere punten te vergelijken met behulp van een methode voor de 
thema's Energiebesparing, Flexibiliteit en Gezondheid. 
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1.4 Afbakening 

Zoals eerder beschreven in de aanleiding van het onderzoek zal er alleen gekeken 
worden naar de thema's flexibiliteit, energiebesparing en gezondheid. 

De ontwikkeling van de thema's moet zich richten op consumenten. Door consumenten 
attent te maken op de thema's flexibiliteit, gezondheid en energiebesparing kan een 
bewustere keuze gemaakt worden voor een woning. Voor consumenten moet duidelijk 
worden naar welke onderdelen ze moeten kijken om over een thema een uitspraak te 
kunnen doen. De te ontwikkelen methode kan hierbij gebruikt worden. Door 
consumenten deze methode aan te bieden ontstaat de mogelijkheid om vraag te creëren 
naar meer aandacht over deze onderwerpen van makelaars. 

Consumenten met ziekten of aandoeningen weten vaak waarmee ze rekening moeten 
houden bij de koop van een woning. Woningkenmerken die samenhangen met speciale 
aandoeningen zullen daarom niet uitdrukkelijk opgenomen worden in de checklist . De 
checklist wordt namelijk opgesteld voor de consument die niet weet waarnaar gekeken 
moet worden bij de beoordeling van een woning. De checklist vormt een handvat van 
waaruit de woning beoordeeld kan worden. Het zorgt er bovendien voor dat er gerichte 
vragen gesteld kunnen worden aan de makelaar. 

Benadering vanuit de consument: consument creëert vraag naar 
inzichtellkheid in wonin restatie 

Het nastreven van volledigheid is in dit onderzoek niet het hoofddoel. Het resultaat moet 
zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de consument, in combinatie met 
een hoge mate van volledigheid per thema. Op deze manier moeten consumenten 
geprikkeld worden. De checklist moet laagdrempelig zijn, zodat veel mensen er gebruik 
van zullen maken. 

Het onderzoek zal zich voornamelijk richten op eigenaren, of potentiële kopers van 
eengezinswoningen. Deze groep kiest bewust voor een woning, en is gedurende de 
bewoning verantwoordelijk voor de gehele woning. Om onnodige complicaties te 
voorkomen is de groep waarvoor de methode ontwikkeld wordt verder afgebakend tot 
rijtjeswoningen, hoekwoningen en 2-onder-1-kapwoninqen. Dit is de grootste groep 
eengezinswoningen met veel gelijkenissen [2l. 

Vrijstaande woningen en appartementen vallen niet binnen deze groep. Wanneer de 
methode in de toekomst ook gebruikt moet worden voor vrijstaande woningen zal door 
eenvoudige aanpassing dit bereikt kunnen worden. Er is bewust niet gekozen voor 
appartementen, omdat de eigenaar van een appartement niet alleen persoonlijk 
verantwoordelijk is voor zijn appartement, maar meestal ook een vereniging van 
eigenaren. Bovendien hebben appartementen vaak te maken met collectieve systemen 
en andere technieken die toegepast worden voor verwarming ed, waardoor het opstellen 
van een methode! nog complexer zou worden. Ook voor appartementen geldt dat er in de 
toekomst op basis van de ontwikkelde methode een aanpassing gemaakt kan worden. 

In het bijzonder zal gekeken worden naar woningen gebouwd in de periode 1955-1990. 
Dit is het grootste deel van de woningvoorraad. In deze categorie woningen is veel winst 
te behalen op het gebied van verbetering van de thema's energiebesparing, flexibiliteit 
en gezondheid. Door aanscherping van het bouwbesluit werden er vooral na 1990 meer 
eisen gesteld aan woningen dan voorheen [Jl, waardoor deze woningen als een stuk beter 
zijn op het gebied van de drie thema's. Vooroorlogse woningen worden vaak om 
esthetische redenen gekocht. Ook hier is veel winst te behalen, maar daar zijn kopers 
zich vaak al van bewust. 
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Door op de woningen waarnaar gekeken wordt af te bakenen kan er meer aandacht 
besteedt worden aan de volledigheid voor dit type. 

Gedurende het onderzoek moet er rekening gehouden worden met het feit dat het 
onderwerp voor veel consumenten nieuw is. Door de komst van de methode moet 
bewustwording ontstaan van de effecten die woningkenmerken en aanpassing hiervan uit 
kunnen oefenen op gezondheid, flexibiliteit en energiebesparing van een woning. Het 
eindresultaat is een middel om vraag te creëren naar prestatieomschrijving van 
woningen. 

Dit onderzoek is de eerste stap om consumenten bewust te maken van de gevolgen van 
de woning voor de flexibiliteit, gezondheid en energiebesparing van de woning. 

Uitgangspunten zijn: 
Flexibiliteit, Gezondheid, Energiebesparing inzichtelijk maken: 
• Benadering vanuit de consument 
• Mensen met speciale ziekten/aandoeningen weten waar ze een 

woning op moeten beoordelen, checklist algemeen geldend 
• Eengezinswoningen; rijtjeswoningen, hoekwoningen en 2-onder-1-

kap woningen 
• Checklist wordt middel om vraag naar aandacht woningprestaties te 

creëren 

1.5 Vraagstelling 

De vraag die direct naar boven komt is hoe de thema's ingevuld moeten gaan worden om 
aansluiting te vinden voor gebruik onder consumenten. Consumenten lijken momenteel 
bij de koop van een woning niet zichtbaar geïnteresseerd in de prestatie van de woning 
op de drie eerder genoemde gebieden. Ze weten niet wat de thema's exact inhouden, en 
weten nog maar weinig van de consequenties die bepaalde woningkenmerken hebben op 
deze drie gebieden. Consumenten zijn de leken op het gebied van de nieuw te 
introduceren thema's. 

1.5.1 Hoofdvraag 

De hoofdvraag waarop in dit onderzoek een antwoord gegeven gaat worden luidt als 
volgt: 

Hoe kunnen de woningkenmerken energiebesparing, flexibiliteit en 
ezondheid inzichteli k emaakt worden voor de consument? 

Deze hoofdvraag bestaat in werkelijkheid uit drie sub-hoofdvragen: 
o Hoe kan energiebesparing inzichtelijk gemaakt worden? 
o Hoe kan flexibiliteit inzichtelijk gemaakt worden? 
o Hoe kan gezondheid inzichtelijk gemaakt worden? 

1.5.2 Deelvragen 

De volgende deelvragen zijn geformuleerd in dit onderzoek: 

1. Is er eerder getracht Energiebesparing, Flexibiliteit en Gezondheid inzichtelijk te 
maken? 



2. Welke onderdelen lijken hieruit bruikbaar? 
3. Welke methodes worden hiervoor gebruikt? 
4. Welke methode is geschikt om aan te bieden aan de consument? 
5. Welke onderdelen ontbreken en moeten worden toegevoegd? 
6. Welke onderdelen moeten worden opgenomen in de methode voor consumenten 

om een beoordeling over de thema's te kunnen geven? 
7. Is het wenselijk om een uitgebreide en minder uitgebreide methode aan te 

bieden? 
8. Welke onderdelen zijn het belangrijkste om een eerste indruk te geven over een 

woning? 
9. Hoe kunnen de methodes aangeboden worden aan de consument, zodat 

consumenten er gebruik van kunnen maken? 

1.5.3 eperationalisatie 

Om een antwoord te kunnen geven op de deelvragen is een operationalisatie van de 
deelvragen nodig. 

De eerste deelvraag 'Is er eerder getracht Energiebesparing, Flexibiliteit en Gezondheid 
inzichtelijk te maken', kan worden beantwoord aan de hand van volgende vragen. 

• Welke middelen/tools zijn er waarin energiebesparing opgenomen is? 
• Welke middelen/tools zijn er waarin flexibiliteit opgenomen is? 
• Welke middelenjtools zijn er waarin gezondheid opgenomen is? 

Dit zal terug te vinden zijn in paragraaf 2.1.1. 

De tweede deelvraag 'Welke onderdelen lijken hieruit bruikbaar?' is op te splitsen in de 
volgende vragen: 

• Welke onderdelen uit de bestaande middelen hebben betrekking op 
energiebesparing? 

• Welke onderdelen uit de bestaande middelen hebben betrekking op flexibiliteit? 
• Welke onderdelen uit de bestaande middelen hebben betrekking op gezondheid? 

Dit zal terug te vinden zijn in paragraaf 2.1.1. 

Het antwoord op de vraag 'Welke methodes worden hiervoor gebruikt?' kan gevonden 
worden door beantwoording van onderstaande vragen: 

• Welke methodes zijn er? 
• Wat zijn de verschillen tussen de methodes? 
• Welke methode wordt per tooi gebruikt voor het aanleveren van informatie? 

Dit zal terug te vinden zijn in paragraaf 2.1.1. 

Voor volgende deelvraag 'Welke methode is geschikt om aan te bieden aan de 
consument?' zijn de volgende vragen van belang: 

• Wat zijn de voor- en nadelen van iedere methode? 
• Zijn er nog andere methodes die overwogen moeten worden? 
• Welke methode is het meest geschikt voor gebruik onder consumenten? 

Dit zal terug te vinden zijn in paragraaf 2.1.2. 

De vijfde deelvraag 'Welke onderdelen ontbreken en moeten worden toegevoegd' kan 
opgedeeld worden in de volgende vragen: 

• Welke woningkenmerken zijn er? 
• Welke woningkenmerken worden al gebruikt in bestaande tools? 
• Welke kenmerken hebben wel betrekking op Flexibiliteit, Gezondheid en/of 

Energiebesparing, maar zijn nog niet eerder genoemd? 

1. 
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Dit zal terug te vinden zijn in paragraaf 2.1.3. 

Om een antwoord te kunnen geven op de volgende vraag: 'Welke onderdelen moeten 
worden opgenomen in de methode voor consumenten om een beoordeling over de 
thema's te kunnen geven?', moeten onderstaande vragen beantwoord worden: 

• Wat kunnen consumenten wel beoordelen en wat niet? 
• Hoe kunnen de vragen aangepast worden zodat ze voor consumenten begrijpbaar 

worden? 
Dit zal terug te vinden zijn in paragraaf 2.2. 

De zevende vraag 'Is het wenselijk om een uitgebreide en minder uitgebreide methode 
aan te bieden' kan beantwoord worden met behulp van de volgende vragen: 

• Is de methode snel in te vullen? 
• Is het voor consumenten wenselijk om de methode te vereenvoudigen? 
• Is het mogelijk om de methode te vereenvoudigen? 

Dit zal terug te vinden zijn in hoofdstuk 3 

Vraag acht 'Welke onderdelen zijn het belangrijkste om een eerste indruk te geven over 
een woning?' 

• Welke criteria kunnen opgesteld worden om selectie van vragen te maken? 
• Uit hoeveel vragen mag de minder uitgebreide methode maximaal bestaan? 

Dit zal terug te vinden zijn in paragraaf 3.1. 

De laatste vraag 'Hoe kan de methode aangeboden worden aan de consument, zodat 
consumenten er gebruik van kunnen maken?' kan aan de hand van onderstaande vragen 
worden beantwoord. 

• Hoe kunnen consumenten ingelicht worden over het bestaan ervan? 
• Waar kan de methode gepubliceerd of gedownload worden? 
• Welke personen en/of instellingen worden door consumenten geraadpleegd bij de 

koop van een woning? 
Dit zal terug te vinden zijn in paragraaf 4.2.2. 

Wanneer al deze vragen beantwoord zijn kan er een checklists ontwikkeld worden die 
voor consumenten begrijpbaar is, en die meer helderheid geeft over een woning. Deze 
kan gebruikt worden bij de koop, verkoop of verbouwing van een woning. 
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1.6 Methode 

In deze paragraaf zal verder ingegaan worden op de manier waarop een antwoord 
gevonden kan worden op de deelvragen . 

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag 'is er eerder getracht Energiebesparing, 
Flexibiliteit en Gezondheid inzichtelijk te maken?', is een literatuurstudie noodzakelijk. 
Allereerst moeten bestaande tools bekeken worden. Daarna zal voor ieder thema 
bekeken moeten worden of er bruikbare onderdelen in de tools opgenomen zijn. 
Daarnaast zal bekeken worden welke methode er in de tools gebruikt is voor het 
aanbieden van de informatie. 

De meest geschikte manier van het aanbieden van informatie moet gekozen worden. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met de wensen van de consument. Er zullen een 
aantal criteria opgesteld worden om tot de keuze van de methode te komen . 

Daarna zal per thema bekeken gaan worden welke onderdelen wel en welke niet 
meegenomen gaan worden bij de uitwerking ervan. Tevens moet er bekeken worden of 
er onderdelen ontbreken. Testen op bestaande woningen zijn hierbij van belang. 

De nadruk in het onderzoek zal liggen op de bruikbaarheid voor de consument. Enquêtes 
onder consumenten moeten ervoor zorgen dat alles begrijpbaar blijft voor de 
uiteindelijke gebruikers en dat het aansluit bij de wensen van de consument. 
Wanneer bepaalde onderdelen niet door de consument te beoordelen zijn moeten 
herformulering van vragen ervoor zorgen dat het toch duidelijk wordt. Eventueel kan er 
gebruik gemaakt worden van een bijlage, waarin ieder onderdeel nader omschreven 
wordt. Uiteindelijk moet het mogelijk zijn een mening over de woning te vormen op basis 
van de criteria die per thema gedefinieerd zijn. 

Duidelijk is nu welke methode gebruikt zal worden bij het aanbieden van de informatie 
en welke onderdelen meegenomen worden in de thema's. Door een woning op de 
geselecteerde punten te beoordelen kan een beeld gekregen worden over de mate van 
flexibiliteit, gezondheid of energiebesparing van de woning. 

Er zullen personen zijn die heel erg geïnteresseerd zijn in de woningkwaliteit, en 
personen die minder geïnteresseerd zijn . Toch is het doel om iedereen aan te sporen tot 
het vergelijken van een woning op de thema's. Waarschijnlijk is er behoefte aan het 
aanbieden van een vereenvoudigde methode. Er wordt op deze manier een eerste beeld 
van de woning verkregen op basis van een aantal belangrijke vragen per thema. Dit kan 
dienen als prikkel om ook de gehele methode te doorlopen . 

Door de gehele woning met behulp van de methode te bekijken, moet blijken wat er 
verbeterd zou moeten worden aan de woning om tot een positieve beoordeling te komen. 
Op deze manier komen verbeterpunten eenvoudig aan het licht. 
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1.7 Stappenplan 

Structuur inbrengen 
en volledigheid 

toetsen 

Tests op bestaande 
woning 

Bestaande tools 

Lijsten met 
belangrijke 

aspecten 

Mogelijkheden 
consument 

Verwerkt in 
hoofdstuk: 

§ 2.1.1 

§ 2 .1.1.1 
t/ m 2.1 .1.8 

§ 2 .1.1 en 
2.1.2 

§ 2.1.3.1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · TC: 05-2007 

§ 2.1 .3.2 
en bijlage 

consumenten? 
Moge I ijkheden 

Consument 

§ 2.2 en 
bijlage 

§ 2.2 en 
bijlage 

§ 3.1 

------------------------------------------ · EC: 11-2007 

Het bovenstaande stappenplan wordt verder verduidelijkt: 

Allereerst zal er begonnen worden met het bekijken van bestaande bronnen. Er zijn tal 
van tools die in meer of mindere mate opgebouwd zijn uit één van de thema's 
energiebesparing, flexibiliteit of gezondheid. Toch zijn deze tools niet geschikt om te 
gebruiken bij koop of verkoop van woningen, omdat ze te uitgebreid, of te ingewikkeld 
zijn voor consumenten. Er zijn natuurlijk wel onderdelen hieruit die ingezet kunnen 
worden bij de ontwikkeling van de thema's in dit onderzoek. Er zal daarom eerst een 
overzicht gegeven worden van de voor dit onderzoek belangrijkste bestaande tools. 
Daarna zal gekeken worden welke onderdelen hieruit van belang kunnen zijn voor het 
onderzoek. Hieruit zal een eerste selectie met criteria opgesteld worden voor de 3 
thema's. 

Daarnaast zal per tooi gekeken worden op welke wijze de informatie aangeboden wordt. 
Dit zal vergeleken worden met de mogelijkheden van consumenten en wensen ten 
aanzien van de te verstrekken informatie. Op deze manier zal een geschikte methode 
gekozen worden om de informatie over de thema's aan te bieden aan de consumenten. 

Wellicht zijn er nog meerdere aspecten die van belang zijn, maar niet direct in de tools 
opgenomen zijn. Daarom zal er met behulp van een testwoning een verdere uitwerking 
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per thema plaatsvinden. Per thema zal een gestructureerde lijst ontwikkeld moeten 
worden, die representatief is voor het thema. 

Omdat de consument de eindgebruiker van het product zal zijn, moeten de thema's 
uitgewerkt worden op een voor de consument begrijpelijke wijze. Er moet uitgegaan 
worden van het feit dat de consument de leek is op het gebied van energie, flexibiliteit en 
gezondheid. De lijsten worden daarom zo begrijpelijk mogelijk geformuleerd en 
opgesteld. De bewoording uit de bestaande tools zal dus niet letterlijk overgenomen 
worden in de methode. Een test onder consumenten in de vorm van een enquête moet 
ervoor zorgen dat de methode bruikbaar wordt voor consumenten . Naar aanleiding van 
deze enquête zullen knelpunten aan het licht komen. Deze moeten geanalyseerd worden 
en zullen voor verdere aanpassing van de methode zorgen . Het uitgangspunt hierbij is 
dat de methode zo duidelijk mogelijk moet zijn voor de consument. Een bijlage kan 
eventueel hulp bieden. 

De gegevens uit de enquête zorgen voor aanpassing van de methode. Deze zal nogmaals 
onder een klein aantal consumenten getoetst worden. Dit resulteert in een definitieve 
methode. Op deze wijze kan de consument zelf een beeld vormen over de prestatie van 
een woning, en eventueel gerichte vragen stellen aan de makelaar. Er zal getracht 
worden, door middel van vragen op verschillende niveaus, voor de consument een 
overzichtelijk beeld te geven van de woningprestaties. 

De laatste stap is het opstellen van een vereenvoudigde methode. Deze zal bestaan uit 
een maximum aantal vragen per onderdeel flexibiliteit, gezondheid en energiebesparing, 
wat het voor de consument mogelijk maakt om snel een globale indruk van de woning te 
krijgen. Er zal doorverwezen worden naar de uitgebreide versie, zodat deze alsnog 
ingevuld kan worden. 

1.8 Definities 

De probleemstelling luidt als volgt: 
Hoe kunnen de woningkenmerken energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid 
inzichtelijk gemaakt worden, zodat woningen hierop onderling vergeleken kunnen 
worden? 

Om het onderzoek te verduidelijken volgen hieronder de definities. 

Energiebesparing 

In het Protocol Monitoring Energiebesparing (l
4 l opgesteld door CPB, ECN, Novem en 

RIVM wordt energiebesparing als volgt beschreven: "Energiebesparing is het uitvoeren 
van dezelfde activiteiten of vervulling van functies met minder energieverbruik." 

InfoMil [4J van Senternovem definieert energiebesparing als volgt: "De zorg voor een 
zuinig gebruik van energie. Dit kan worden bereikt door zo efficiënt mogelijk om te gaan 
met energie. De inzet van duurzame energie ter vervanging van primaire energie 
(opgewekt door fossiele brandstoffen), valt niet onder het begrip energiebesparing." 

Wat opvalt bij deze definities is dat duurzame energie niet gerekend wordt onder 
energiebesparing. Toch is het wel van belang om consumenten te wijzen op het gebruik 
van duurzame energiebronnen. Dit zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen en 
draagt dus bij aan een beter milieu en zorgt daarnaast voor een besparing van eindige 
energiebronnen. 
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Definitie energiebesparing in dit onderzoek: 
Mate waarin in een woning rekening gehouden is met het tegengaan van 
energieverlies en/of gekozen is voor de minst energievragende oplossing 
en daarnaast gebruik gemaakt wordt van niet eindige energiebronnen in 

plaats van eindige energiebronnen (opgewerkt door fossiele 
brandstoffen). 

Flexibiliteit 

In het hoofdstuk Woonmilieu, leefstijl en levensloop, uit het boek bouwstenen 110 
'Reflecties op het woondomein' [lOl is door Jos Smeets een kort overzicht geschetst over 
flexibiliteit bij woningen. Er worden 3 soorten flexibiliteit beschreven: 

• Technische flexibiliteit: aanpasbaarheid van constructie en installaties 
• Ruimtelijke flexibiliteit: aanpassing tussen het gebruik of door herindeling. Ook 

kunnen de mogelijkheden voor aanbouw of afstoten hiertoe gerekend worden. 
Vaak zijn hier echter bouwkundige voorzieningen nodig. 

• Belevingsflexibiliteit: de mogelijkheid om het uiterlijk van de gevel en afwerking 
te beïnvloeden . 

Kern van de verschillende soorten flexibiliteit is aanpasbaarheid aan veranderende 
wensen. 

Op de website van IFD Platform [51 wordt over flexibiliteit het volgende gezegd . "Het 
belangrijkste uitgangspunt van flexibel bouwen is dat het gebouw en zijn onderdelen 
zodanig ontworpen en gerealiseerd zijn zodat er op allerlei niveaus aanpassingen 
mogelijk zijn. Hierdoor kan de gebruiker of de eigenaar het gebouw aanpassen aan zijn 
huidige eisen en wensen. Dit geldt zowel bij aanvang van de gebruiksduur (de 
oplevering), als gedurende de gebruiksduur en bij een eventuele tweede of volgende 
gebruiksduur. Onder gebruiksduur wordt de periode verstaan waarin het gebouw 
geschikt is voor het bedoelde gebruik." 

Definitie flexibiliteit in dit onderzoek: 
Capaciteit om een woning ruimtelijk en technisch aan te passen aan 

veranderende wensen van de ebruiker edurende zin levensloo 

De veranderbaarheid van de gevel valt in dit onderzoek niet onder flexibiliteit, omdat het 
veranderen van het uiterlijk van en woning niet is verbonden met de veranderende 
wensen als gevolg van de levensloop. Het is niet noodzakelijk om het uiterlijk van de 
woning te kunnen veranderen om de woning bewoonbaar te laten blijven bij 
veranderende omstandigheden. 

Gezondheid 

In het boek VIBA [91 staat het volgende geschreven over gezondheid. 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gezondheid als volgt: "een toestand 
van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden." Gezond bouwen is dus eigenlijk 
bouwen met als doel: het optimale lichamelijke, geestelijke en sociale welbevinden van 
(toekomstige) gebouwgebruikers. 

GGD, Wonen en gezondheid, liggen er nog taken? [151 Onder gezond bouwen en wonen 
wordt verstaan "het zodanig ontwikkelen, bouwen en beheren van gebouwen en 
gebouwde omgeving dat gezondheid en welbevinden zo veel mogelijk worden bevorderd 
en dat ziekten en gebreken zo veel mogelijk worden voorkomen" . 
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gebreken als gevolg van de kenmerken van 
een wonin . 

Bepaalde woningkenmerken kunnen een negatieve bijdrage leveren aan het welbevinden 
van de bewoners. Door o.a. de juiste systemen en materialen te gebruiken kan deze 
negatieve bijdrage zo klein mogelijk gehouden worden en kunnen ziekten en gebreken 
als gevolg van een ongezonde woning voorkomen worden. 

Woningkenmerken 

De ontwikkeling van de methode is van toepassing op woningen. Energiebesparing, 
flexibiliteit en gezondheid kan beïnvloed worden door het gebruik door de bewoners. 
Daarom zal het begrip woningkenmerken hier nader toegelicht worden. 

Definitie woningkenmerken in dit onderzoek: 
Eigenschappen die toebehoren aan de woning, en onafhankel ijk zijn van 

het gebruik van de woning door de bewoners. Bij verkoop van woning 
blijven deze eigenschappen hetzelfde . 

1.9 Relevantie 

Een methode om de thema's energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid inzichtelijk te 
maken voor woningen, kan verschillende voordelen opleven. Hier volgt een korte 
beschrijving. 

1.9.1 Wetenschappelijke relevantie 

Sinds kort is bekend dat vanaf 1 januari 2008 de Europese regelgeving wat betreft 
energiebesparing ook in Nederland ingevoerd gaat worden. De zogenaamde EPBD zorgt 
ervoor dat bij de verkoop van een woning het verplicht is om een energiecertificaat bij te 
leveren. Energiebesparing komt hierdoor steeds meer in de actualiteit. Het is een 'hot 
item', niet alleen in Nederland maar in heel Europa. De te ontwikkelen methode verschaft 
echter meer inzicht in de achtergrond achter het label. Waarom scoort een woning goed 
of slecht? Dat is wat consumenten willen weten en kunnen achterhalen door het 
beoordelen van een woning m.b.v. de methode. 

De methode verschaft inzicht in de kenmerken van de woning ten aanzien van de 
thema's energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid. Daarnaast kan de checklist dienen 
als paraplu voor toekomstige regelingen en voorlichtingen. Doordat de thema's 
eenvoudig inzichtelijk gemaakt kunnen worden, wordt de drempel voor andere 
regelingen en voorlichtingen lager. Er is immers al een methode om de thema's op te 
beoordelen. Hierop kan eenvoudig voortgeborduurd worden door anderen. Nieuwe 
initiatieven zullen hierdoor sneller ontstaan en uitgevoerd worden. Deze blijven nu vaak 
uit omdat de stap te groot is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van het 
hypotheekbedrag afhankelijk maken van de prestatie op energie. Een energetisch betere 
woning, brengt minder vaste lasten met zich mee per maand. Of de 
ziektekostenverzekering goedkoper maken voor mensen die in een gezonde woning 
wonen. Dit zijn slecht enkele voorbeelden. 
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1.9.2 Maatschappelijke relevantie 

Door de inzet van de drie thema's bij koop en verkoop van woningen zal de 
bewustwording van deze thema's groeien. Tot op heden besteden consumenten weinig 
aandacht aan de thema's. Vaak blijkt achteraf dat de woning op sommige punten toch 
niet is wat men ervan had verwacht. Bewustwording van het belang ervan kan ervoor 
zorgen dat de vraag naar betere woningen toeneemt. Ook op andere gebieden kan de 
vraag naar kwaliteit groeien en zullen mensen bewustere keuzes maken. 

Afhankelijk van de verhouding tussen vraag en aanbod kunnen energiezuinigere, 
flexibelere of gezondere woningen eerder verkocht worden dan de minder goede 
woningen en/of kunnen er grotere prijsverschillen ontstaan tussen verschillend scorende 
woningen. Hierdoor wordt investeren in deze thema's beloond. 

Het meenemen van deze thema's bij de verkoop kan verder als prikkel dienen bij 
investeringen in de woning. Een slechte score van een woning op een bepaald gebied kan 
een prikkel zijn voor verbetering van de woning. Uiteindelijk zal de kwaliteit van onze 
woningvoorraad op deze punten verbeteren. Bovendien is bij de koop van de woning 
direct duidelijk op welke punten investeringen te verwachten zijn of welke investeringen 
bijdragen tot een betere woning. Dit kan meegenomen worden in de onderhandelingen 
en de hypotheek. 
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2. Het onderzoek 

2.1 Resultaten 

2.1.1 Bestaande tools 

Er zijn in het verleden tal van pogingen geweest om de thema's energiebesparing, 
flexibiliteit en gezondheid tastbaar te maken voor gebruik in de bouw. Hiermee is direct 
de eerste deelvraag beantwoord. Nooit is het echter zover gekomen dat deze ook 
geschikt zijn voor gebruik onder consumenten. Voor de professionals in de bouw en 
ontwikkeling zijn er wel bruikbare tools opgezet. In dit onderzoek is er daarom gekeken 
naar informatie uit bestaande tools, die bruikbaar kan zijn voor het ontwikkelen van de 
checklists. 

De volgende tools zijn hiervoor gebruikt: 
• GPR-gebouw 
• Woonkeur 
• EPBD-EPA Gezondheidsmodule 
• Nationaal pakket duurzaam bouwen - woningbouw 
• Tooikit 
• Checklist allergeen arme woningen 

Ook de volgende boeken sluiten goed aan bij de thema's: 
• VIBA 
• Wat is duurzaam bouwen? 

Deze tools zijn toe te passen voor bestaande bouw. Andere veel gebruikte tools als 
greencalc en ecoquantum gaan veel dieper in op energiebesparing, door te kijken naar 
de gehele productiekolom van een woning, de zogenaamde LCA. Er wordt daarin veel 
meer gekeken naar type materialen die zo min mogelijk milieubelasting opleveren. Voor 
de thema's energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid is dat niet zozeer van belang. 
Omdat de gehele LCA lastig op te nemen is in een methode bestemd voor consumenten 
is daar niet op ingegaan bij ontwikkeling van de methode. 

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de inhoud van de tools en de 
bruikbare onderdelen voor de te ontwikkelen methode. Deze paragrafen zullen antwoord 
geven op de tweede en derde deelvraag van dit onderzoek. 



2.1.1.1 GPR- gebouw 

GPR-gebouw [BJ is een tooi ontwikkeld in samenwerking met W/E adviseurs en de 
Gemeente Tilburg. Het is een communicatie en prestatie instrument wat op verschillende 
niveaus in de organisatie ingezet kan worden. GPR maakt het mogelijk om kwaliteit en 
duurzaamheid van een gebouw meetbaar te maken. 

Op strategisch of beleidsniveau wordt het gebruikt als middel om ambities voor de 
duurzaamheid van nieuwbouw en bestaande bouw te formuleren, in beleid te 
verankeren. Met name gemeenten en corporaties zetten het instrument op dit niveau in. 
Op gebouwniveau wordt het programma gebruikt om duurzame bouwprojecten te 
realiseren. GPR Gebouw is geschikt voor: 

• prestatieafspraken in de initiatieffase 
• optimalisatie tijdens het ontwerpproces 
• plantoetsing in de realisatie 

Architecten en ontwikkelaars gebruiken het instrument om met hun opdrachtgever of de 
gemeente over de kwaliteit en duurzaamheid van hun gebouwen te communiceren. 

GPR-gebouw wordt reeds door vele partijen gebruikt bij het communiceren over kwaliteit. 
GPR-gebouw wordt om die reden dus gebruikt als achtergrond voor het opstellen van de 
checklists. GPR-gebouw is te technisch om door consumenten gebruikt te worden. De 
onderwerpen zullen dus vertaald moeten worden naar een voor consumenten begrijpbare 
checklist. 

Inhoud 

De volgende onderdelen uit GPR lijken bruikbaar om op te nemen in de thema's. 

Flexibiliteit: Gezondheid: Energiebesparing: 

Breedte gangen ten minste 1,1m. Wering van geluid van buiten Optimaliseer energieprestatie 
Vernauwing niet smaller dan 0, 9m 
Dorpels buitendeuren <20mm Wering van interne geluiden, zoals Warmteweerstand begane grond vloer 

installaties Rc>3 
Binnendeuren geen dorpels Goede gebruikershandleiding Gebruik HR+ glas met U<1,2 
Geen hellingen in woning Wering van geluid van buren Gebruik windenergie 
Rechte steektrap, trap met kwart, Geen open trap in woonkamer Waterbesparende maatregelen 
spiltrap met doorsnede >2,15 
Zolderverdieping op te bouwen tot Ankerloze spouwmuren Goede gebruikershandleiding 
verblijfsruimte 
Aan/inpandige garage om te bouwen tot Zorg voor voldoende ventilatie Onderhoudscontract 
verblijfsruimte verwarmingstoestel 
Verdiepingshoogte >3m Vraaggestuurde afvoer Isoleer cv-leidingen volledig 
Scheiding van drager en inbouw Aanvoer via zelfregulerende roosters bij Eenvoudige installatie 

natuurlijke ventilatie 
Voorbereidde ontwerpen voor aanbouw Onderhoudscontract bij mechanische Aansluiting hot-fill tbv. Wasmachine en 
en verbouw ventilatie vaatwasmachine 
Funderingsconstructies op Gesloten keuken Ontwerp geschikt voor L TV 
uitbreidbaarheid voorbereid 
Extra loze leiding met aansluitpunt naar Radon uit kruipruimte voorkomen Installatieontwerp geschikt voor 
alle verblijfsruimten collectieve systemen 
Installaties en leidingen bereikbaar Geen fosforgips in Dichte geveldelen Rc>3,5 

plafonds/ wanden/ stucwerk 
Voldoende ruimte voor uitbreiding van Beperk uitstoot schadelijke stoffen uit Ontwerk geschikt voor actieve zonne-
installaties materialen, verven en lijmen energie 
Flexibel vloersysteem wanneer leidingen Centrale stofzuiginstallatie (beperken Beperk leidinglengten van toestel naar 
bereikbaar moeten zijn stofconcentraties) tappunten 
Warmteregeling op ruimteniveau Stof door verwarmingssysteem Isoleer kruipluik en zorg voor een goede 

tegengaan afdichting 
Breedte gangen ten minste l , lm. Elektrische koken ipv gas (uitstoot Plaats een brievenbus met verbeterde 
Vernauwing niet smaller dan 0, 9m verbrandingsgassen) tochtwering 

Gesloten verwarmingstoestel toepassen Isoleer de leidingen voor warm 
tapwater volledig 

Geen voorzieningen voor openhaard of Gebruik een CV/ warmwatertoestel met 
allesbrander een hoog rendement 
Onderhoudscontracten Zonneboilerinstallatie 
Voorkom vocht door koudebruggen L TV of MTV vergrote radiatoren, 

wand/vloerverwarming 
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Thermische massa voorkomt Per verblijfsruimte oppervlakte 
oververhitting daglichtopeningen >10% van vlr.opp. 
Spuivoorzieningen in leefruimten Buitenzonwering 
Buitenzonwering Geen open trap in woonkamer 
Per verblijfsruimte oppervlakte Vraaggestuurde afvoer 
daglichtopeningen >10% van 
vloeroppervlak 
Wering van geluid van buiten Aanvoer via zelfregulerende roosters bij 

natuurlijke ventilatie 
Wering van interne geluiden, zoals Onderhoudscontract bij mechanische 
installaties ventilatie 
Goede gebruikershandleiding Voorkom vocht door koudebruggen 

Thermische massa voorkomt 
oververhitting 

Methode 

In GPR wordt gebruik gemaakt van 6 verschillende thema's. De thema's energie, 
gezondheid en woonkwaliteit hebben raakvlakken met de thema's die in dit onderzoek 
ontwikkeld zullen worden. 

Het invoeren van gegevens vraagt de nodige kennis over berekeningsmetheden voor 
energieprestatie, C02-reductie, geluidbelasting ed. Dit is de reden waarom GPR niet 
geschikt is voor consumenten. 

De methode is gebaseerd op drie onderdelen. 

Het eerste onderdeel is het invullen van een getal wat vooraf berekend moet worden. Er 
is hiervoor veel kennis nodig over het onderwerp. De berekeningsmethode is te vinden in 
een bijlage. Door de verschillende variabelen in te vullen kan tot een getal gekomen 
worden. Het getel geeft aan hoe goed of hoe slecht dit is met betrekking tot het 
onderwerp. GPR kent afhankelijk van het ingevulde getal een score toe aan het 
onderwerp. 

Een ander onderdeel is het invullen van meerkeuzevragen. Er zijn reeds meerdere 
antwoorden aangegeven, en er moet ingevuld worden welk onderdeel van toepassing is 
op de woning . Ieder antwoord correspondeert met een score. 

Het laatste onderdeel dat in GPR gebruikt wordt, is een lijst waarin aan te vinken is wat 
er wel en niet aanwezig is in, of van toepassing is op de woning. De 
antwoordmogelijkheden zijn reeds gegeven, en er moet een vinkje gezet worden voor 
het onderwerp wanneer dit van toepassing is op de woning. Al dan niet een vinkje in een 
vakje correspondeert met een bepaalde score. 

Alle scores worden opgeteld, en op deze wijze komt GPR met een totaalscore per thema. 

2.1.1.2 Woonkeur 

Woonkeur [61 is een certificaat ontwikkeld voor nieuwbouwwoningen. Veel verschillende 
organisaties hebben meegewerkt bij het opstellen van woonkeur . Tal van verschillende 
keurmerken/checklist zijn samengevoegd tot het uiteindelijke Woonkeur. 

"Het certificaat wordt afgegeven aan nieuwbouwwoningen met voldoende 
woontechnische kwaliteit: een woning met WoonKeur kent een hoog niveau aan 
gebruikskwaliteit, inbraakwerendheid en sociale veiligheid, toegankelijkheid en flexibiliteit 
en aanpasbaarheid." [www.woonkeur.nl] 

Woonkeur is bedoeld voor gebruik onder architecten, projectontwikkelaars, 
woningcorporaties, overheidorganisaties en bewoners. Echter, het wordt niet gebruikt 
door consumenten. 
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Woonkeur gebruikt vaak hoeveelheden en afmetingen van ruimten. Dat is voor het label 
niet interessant, omdat dat te specifiek is. 

Inhoud 

De volgende onderdelen uit Woonkeur lijken bruikbaar om op te nemen in de thema's. 

Flexibiliteit: Gezondheid: Energiebesparing: 

Niveauverschil alle buitendeuren In elke verblijfsruimte Trap in verkeersruimte, niet in 
<20mm doorspuivoorzieningen aanbrengen in de verblijfsruimte 

vorm van te openen raam/ deur 
Bezoekbaar toilet bereikbaar vanuit Installatievoorzieningen verend Gebruisaanwijzing installaties bewoners 
verkeersruimte ophangen aanwezig 
Breedte verkeersruimte ten minste Gebruiksaanwijzing installaties Isoleren van warmwaterleidingen 
900mm (met deur in lange wand zelfs bewoners aanwezig 
1100mm) 
Geen drempels in verkeersruimten Verblijfsruimten natuurlijk ventileren Waterbesparende douchekop 
Deurbreedte > = 85cm Mechanische ventilatie regelbaar in 3 

standen (30-50-100%) 
Trap ten minste 900mm breedte tussen NOx arme HR-combiketel met 
leuningen elektronische ontsteking 
Trap in verkeersruimte niet in Thermostaatknoppen voor individuele 
verblijfsruimte regeling 
Rechte steektrap of steektrap met 1 of 2 Standleiding riolering isoleren 
kwarten, geen spiltrap 
Oppervlakte woonfunctie 28m2 Rookmelder op iedere bouwlaag met 

slaapvertrekken 
Buitenruimte aanwezig bij woning 
Aansluitpunt voor 2' toilet op andere 
verdieping 
Bergruimte tenminste 6m2 op afstand 
<lOOm 
Geen installatievoorzieningen, leidingen, 
aansluitpunten, aanbrengen op 
gemakkelijk verwijderbare wanden 
Schema leidingverloop aanwezig 
Ten minste één wandcontactdoos per 
verblijfsruimte 
Groepenkaart met groepenschema 
aanwezig 
Aansluitpunt telefoon en kabel in 
woonkamer en 1 slaapkamer 
Parkeer voorziening op eigen terrein of 
in eigen beheer 
Beukbreedte > = 6m 
Verdiepingshoogte >= 3m 
Mogelijkheid werken aan huis 
Uitbreidbaarheid van zolder of opbouw 
platdak 
Overmaat 
Mogelijkheid slaapkamer begane grond 
Woonruimte en keuken op zelfde niveau 
als entree 
Sanitaire voorziening begane grond 
Verplaatsbare, niet dragende 
binnenwanden 
neutraliteit vertrekken, bestemming niet 
zondermeer vastleggen, neutrale 
afmetingen, zodat functies vrij te 
bepalen zijn. 
Verzelfstandiging ruimte d.m.v. eigen 
toegang 
Uitbreidbaarheid woning, doorbraken in 
casco mogelijk houden 
Goede geluidisolatie van de woning = 
woongenot waarborgen 
Breedte verkeersgebieden >= 1200mm 
Rechte steektrap en leuningen 
Individuele regeling verwarming, 
thermostaatknoppen 
Keukenfunctie te verplaatsen 
Tenminste één afzonderlijke toiletruimte 
2c sanitaire unit mogelijk 
Inpandige bergruimte 8m2 

Installaties toegankelijk en aanpasbaar 
Leidingen toegankelijk en aanpasbaar 
Overca@citeit installaties 



Methode 

De methode die gebruikt voor woonkeur is gebaseerd op het benoemen van eisen 
waaraan de woning moet voldoen. Vervolgens zijn deze algemene eisen uitgewerkt in 
concrete punten waaraan de woning moet voldoen om aan de eis tegemoet te komen. 

Woonkeur bestaat dus als het ware uit een lange lijst van eisen die voor een woning 
moeten gelden. Pas wanneer een woning aan alle eisen voldoet wordt er een Woonkeur 
certificaat afgegeven. 

2.1.1.3 EPBD-EPA Gezondheidsmodule 

In opdracht van SenterNovem en Platform Binnenmilieu is er een gezondheidsmodule 
voor woningbouw en utiliteitsbouw opgesteld [lGl. Dit dient als vrijwillige uitbreiding op de 
nieuwe energieprestatietooi (EPBD). Deze checklist bestaat dus uit energiebesparende 
maatregelen afkomstig uit EPA en is aangevuld met gezondheidsvragen. 

Verbetering van de energiezuinigheid als gevolg van een advies in het toekomstige EPBD 
energiecertificaat mag niet leiden tot verslechtering van het binnenmilieu. In dit rapport 
is daar verder op ingegaan. Er is uitgegaan van een standaard EPA opnameform ulier, en 
hierin zijn gezondheidsvragen opgenomen als extra toevoeging . 
Er zullen tal van energiebesparende- en gezondheidsmaatregelen te vinden zijn die 
gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van het label. 

Inhoud 

De volgende onderdelen uit EPBD-EPA lijken bruikbaar om op te nemen in de thema's. 

Gezondheid 

Invloed geluid woonomgeving op binnenmilieu (stil, lawaaiig, 
erg lawaaiig) 
Invloed luchtkwaliteit woonomgeving (schoon, vervuild, erg 
vervuild) 
Ernstige koudebruggen aanwezig in vloer 
Vloer erg koud in winter 
Begane grond vloer dampdicht (hout en betonelementen niet, 
breedplaat en kanaalplaat wel) 
Doorvoeren door vloer afgedicht 
Geluidsoverlast door contactgeluid door vloerconstructie 
In zomer oververhitting via dak 

Ernstige koudebruggen in plat dak 
Ongeïsoleerde gevel grenzend aan woonkamer/ slaapkamer 
Vochtschade binnenzijde gevel 
Oververhitting in zomer door gevel 
Grote vlakken enkel glas 
Spuimogelijkheid in iedere verblijfsruimte 
Open/ gesloten verwarmingstoestel 
Voldoende capaciteit verwarming 
Afgiftesysteem: kachel, radiotor, convector, 
vloer/ wandverwarming 
Voorraadvat voor warm water temperatuur leidingen <25 of 
>60 anders legionella 
Keukengeiser met rookgasafvoer, gesloten/open toestel 
Voldoende ventilatievoorzieningen 
Afvoerkanalen in keuken/badkamer vrij, goede trek 
Mechanische afvoer om de 3 jaar onderhoud gepleegd 
Lawaai van installatie (ja/nee) 
Gebalanceerde ventilatie onderhoud jaarlijks 
Voldoende capaciteit 
Is na kierdichting voldoende ventilatie mogelijk 
Loden drinkwaterleiding 

Energiebesparing 

Ernstige koudebruggen aanwezig in vloer 

Koud aanvoelende vloer 

Doorvoeren door vloer afgedicht 
Oververhitting via dak 
Oververhitting via gevels 

Geïsoleerde of ongeïsoleerde gevel gevel 
Grote vlakken enkel glas x 
Afgiftesysteem: kachel, radiotor, convector, 
vloer/ wandverwarming 
Gebalanceerde ventilatie onderhoud jaarlijks 
Kierdichting 
Voorverwarmde ventilatielucht 
Serre aanwezig 
>50% enkel glas of >50% dubbel glas 
Oriëntatie gevels 
Dak grenst aan on verwarmde zolder 
Lokale verwarming olie/gas/elektrisch (kachel/haard) 
VR-ketel- HR-ketel (100, 104, 107) 

Onderhoudscontract 

Warmtepomp (bodem, lucht, water) 
Warmtekrachtkoppeling 
Zonneboiler 
Leidingen in onverwarmde ruimte 
LTV-MTV-HTV <35, 35-55, >55 graden) 
Leidingen geïsoleerd 
Thermostaatkranen 
Keukengeiser 
Badgeiser 
Combitap/combivat voor warmwater keuken (gekoppeld aan 
ketel) 
Gasboiler 
Elektrische boiler 
Warmtepompboiler 
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Methode 

Close-in boiler 
HR warmwatervoorziening 
Waterbesparende douchekop 
Zonnecollectoren 
Natuurlijke ventilatie 
Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer 
Vraaggestuurde ventilatie 
Gebalanceerde ventilatie met WTW 
PV-panelen 
Voorverwarming van ventilatielucht door middel van serre 
Gelijkstroomventilator bij ventilatie 
Zonnegas combi voor ruimteverwarming 
Beperking van de leidinglengten 

Per gebouwdeel zijn onderdelen benoemd waarover een oordeel gevormd moet worden . 
Voor de antwoordmogelijkheden zijn verschillende methoden gebruikt. 

Ten eerste zijn er vragen die beantwoord kunnen worden met 'ja', 'nee' of 'redelijk/nader 
te onderzoeken'. Daarnaast zijn er vragen die beantwoord kunnen worden door het 
antwoordmogelijkheid te kiezen dat van toepassing is op de woning, in de vorm van 
meerkeuzevragen . 

Ook wordt er gebruik gemaakt van open vragen, die ingevuld moeten worden. Het gaat 
hierbij om zaken als soort constructie, dikte isolatie, plaats isolatie, oriëntatie, 
zontoetredingsfactor, oppervlakte enz. Deze zaken zijn grotendeels alleen door een 
professional in te vullen . Er staan geen antwoordmogelijkheden genoemd. 

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een hokje aan te vinken om aan te geven of 
bepaalde zaken wel of niet aanwezig zijn in, of van toepassing zijn op de woning. 

Er zijn dus tal van verschillende methoden gebruikt. Opvallend is dat er geen vragen 
gesteld worden in deze methode. Het onderwerp wordt aangeduid en daarna volgen de 
antwoord mogelijkheden. 

2.1.1.4 Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen 

Wanneer is een gebouw duurzaam? Een simpel antwoord is niet te geven. Iedere 
opdrachtgever is vrij om zijn eigen ambitieniveau te kiezen. Om in de praktijk duurzaam 
bouwen handen en voeten te geven, zijn de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen 
ontwikkeld [?J . In totaal zes publicaties voor de vier deelsectoren binnen de bouw: 
Woningbouw (nieuwbouw en bestaande bouw), Utiliteitsbouw (eveneens nieuwbouw en 
bestaande bouw), Stedenbouw en Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) . 

De Nationale Pakketten speelden eind jaren '90 een belangrijke rol bij het beantwoorden 
van de vraag waar opdrachtgevers, architecten, adviseurs, aannemers, installateurs en 
ontwikkelaars aan moesten voldoen om een duurzaam gebouw neer te zetten. Kortom, 
voor iedereen die professioneel betrokken is bij duurzaam bouwen. 

Het pakket duurzame woningbouw, beheer is opgedeeld in maatregelen die in de 
bestaande bouw genomen kunnen worden om de duurzaamheid van de woning te 
verbeteren. De maatregelen zijn opgedeeld in 6 categorieën: energie, binnenmilieu, 
materialen, omgeving, water en diversen. De categorieën Binnenmilieu en energie 
kunnen dus zeker gebruikt worden bij de uitwerking van de checklists. Onderstaande 
maatregelen zijn belangrijk volgens het 'pakket'. 
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Inhoud 

De volgende onderdelen uit Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen lijken bruikbaar om op 
te nemen in de thema's. 

Flexibiliteit: Gezondheid: Energiebesparing: 

Maak verbindingen bereikbaar en Hef koudebruggen op Hef koudebruggen op 
demontabel 
Niet dragende wanden uitvoeren in Gesloten keuken Geen open trap in de woonkamer 
demontabele of verplaatsbaren wanden 
Geen onderdorpels in woning Voldoende geïsoleerde begane grond Gebruik HR++ glas 
Woning geschikt voor mindervalide Isolatiewaarde gesloten gevel Rc >J,O Isolatiewaarde begane grond Rc>J,O 
Uitbreidingsmogelijkheid telefoon, data Isolatiewaarde dak (plat of hellend} Isolatiewaarde gesloten gevel Rc>J,O 
en elektra Rc >J,O 

Gebruik HR++ glas Isolatiewaarde dak (plat of hellend) 
Rc>J,O 

Pas verbeterde kierdichting toe in Pas verbeterde kierdichting toe in 
draaiende delen van kozijnen draaiende delen van kozijnen 
Kruipluik isoleren en goed afdichten Tochtwerende brievenbus 
Lage temperatuur systeem toepassen Kruipluik isoleren 
CV/ warmwatertoestel met lage NOx Actief gebruik van zonne-energie 
emissie mogelijk 
Gesloten warmwatertoestel toepassen Zonneboiler installatie 
Zorg voor voldoende ventilatie Hot-fill aansluitingen vaatwasser en 

wasmachine 
Oplosmiddelarm verfsysteem Lage temperatuur systeem toepassen 
Verhoog geluidwering tussen woningen HR ketel 
Verhoog geluidwering omgeving Zorg voor aansluiting op 

warmtedistributienet (collectief in 
woonwijk) 

Beperk geluidsniveau installaties lsoleer cv en distributieleidingen 
Buitenzonwering Gebruik energiezuinige ventilatoren 
Gebrvikshandleiding meeleveren Optimaliseer leidinglengtes 
Thermastatische mengkranen in douche Waterbesparende maatregelen 
Voorkom loden leidingen Buitenzonwering 
Hoge luchtdichtheid begane grond vloer Gebruikshandleiding meeleveren 
Voorkom vochtplekken in woning Thermastatische mengkranen in douche 
Gebalanceerde ventilatie met WTW Beperk warmteverlies en oververhitting 

door TE grote ramen 
Zelfregulerende ventilatieroosters Gebalanceerde ventilatie met WTW 
Serre aan woning (niet verwarmdiJ Zelfregulerende ventilatieroosters 
Thermostaatkranen en klokthermostaat Zonnecelinstallatie plaatsen 

(elektriciteit) 
Individuele regelbaarheid verwarming Serre aan woning (niet verwarmd!) 

Thermostaatkranen en klokthermostaat 

Methode 

In het nationaal pakket duurzaam bouwen worden concrete acties beschreven die 
genomen moeten worden om te voldoen aan een duurzaam gebouw. Bovendien is er 
aangeven of deze actie heel belangrijk is (vast), of minder belangrijk (variabel). Verder is 
er per actie benoemd op welk gebied het bijdraagt aan duurzaamheid. Er wordt hierbij 
onderscheid gemaakt in energie, binnenmilieu, materialen, omgeving, water en diversen. 

2.1.1.5 Tooikit Duurzame Woningbouw 

In 2003 heeft de Projectgroep duurzame energie projectontwikkeling woningbouw 
(DEPW) op basis van het Business Plan - met ondersteuning van SenterNovem en 
ministeries van Economische Zaken en VROM- de Tooikit duurzame woningbouw 
ontwikkeld [llJ . In deze Tooikit staan alle kennis en ervaringen met duurzame 
woningbouw en duurzame energie op een overzichtelijke wijze beschreven. 

In de projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw werken 
projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, energiebedrijven en SenterNovem 
samen om de implementatie van duurzame energie in de woningbouw verder in een 
stroomversnelling te brengen. In de tooikit worden concepten beschreven en vergeleken 
op het gebied van duurzaamheid . 
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De tooikit dient als ondersteuning voor projectontwikkelaars om aan de hoge eisen van 
de consumenten te kunnen voldoen in combinatie met de realisatie van een gezonde, 
comfortabele, duurzame met minimale energie- en milieubelastende woningen. 

De tooikit is niet opgesteld voor direct gebruik door consumenten . Het is een technische 
vakgerichte tooi. Wel staan er tal van zaken in die voor de consument interessant kunnen 
zijn. Vele onderwerpen uit de tooikit kunnen dus gebruikt worden bij de ontwikkeling van 
het nieuwe label. Vandaar dat deze tooikit dient als bron voor het opzetten van de 
checklists. 

Inhoud 

De volgende onderdelen uit Tooikit Duurzame Woningbouw lijken bruikbaar om op te 
nemen in de thema's. 

Flexibiliteit: Gezondheid: Energiebesparing: 

Parkeren op eigen terrein ledere verblijfsroimte te openen ramen Collectief of individueel warmtenet 
Afstand tot het openbaar vervoer ( + Geen geluidoverlast door ventilatie Bij natuurlijke toevoer ventilatie: 
<400m, ++ <200m) vraaggestuurde roosters 
Afstand tot winkelvoorzieningen ( + Overcapaciteit op ventilatie tov. Bij gebalanceerde ventilatie, WTW 
<400m, ++ <200m) bouwbesluit aanbrengen 
Toegankelijkheid voor mindervalide Zelfregulerende toevoerroosters +, Zelfregulerende toevoerroosters +, 

vraaggestuurde toevoerroosters + + vraaggestuurde toevoerroosters + + 
Overmaat aan ruimte Gebalanceerde ventilatie bij woningen Ventilatieluchttoevoer voorverwarmd 

met hoge geluidbelasting uit omgeving (evt. door serre indien geen WTW) 
met WTW 

Hogere verdiepingshoogte >2,80m Bij natuurlijke toevoer: vraaggestuurde HR++ glas, maximale glashoogte 2,5m 
roosters 

Drempels < lSmm (toegang tot Voorziening voor elektrisch koken Weersafhankelijke regeling van 
woning), geen drempels in woning verwarmingsinstallatie 
Trap uitvoeren als rechte steektrap L TV, vloer of wandverwarming Goede isolatie van de woning 
Breedte verkeersgebieden > 1,2m Indien mechanische ventilatie; Goed geïsoleerde gevels Rc>3,5 

regelbaar op iedere verdieping 
Verplaatsbare wanden, licht en niet Thermostaatkranen op verwarming Goed geïsoleerde daken Rc>3,5 x 
dragend 
Mogelijkheid voor thuiswerken Individuele regelbaarheid van Goed geïsoleerde begane grond vloer 

verwarming en ventilatie Rc>3,5 
Mogelijkheid voor 2' sanitaire unit Luchtdichte begane grond vloer en Zontoetredingsfactor ZTA=0,6 

kruipruimte met afdichting en luikring 
Mogelijkheid voor slaap/werkruimte op Kruipruimte voorzien van ventilatie in 2 Serre als buffer of voorverwarming 
begane grond gevels of geen kruipruimte ventilatielucht 
Mogelijkheid tot verzelfstandiging van Centraal stofzuigsysteem Zonneboiler (tapwater) 
ruimte binnen de woning 
Uitbreidbaarheid van de woning Onderhoudscontract verwarming en Zonnegascombi (ruimte en 

ventilatie tapwaterverwarming) x 
Plattegronden spiegelen tov. buren Warmtepomp 
Geen geluidoverlast door apparatuur, Warmtepompboiler 
verend ophangen in aparte ruimte 
Constructie woningen scheiden, PV-cellen (elektriciteit) 
tegengaan burengeluid 
Beperken van glashoogten, koudeval Onderhoudscontract verwarming en 
tegengaan (max. 2,5m) ventilatie 
Thermische massa aanbrengen Thermische massa aanbrengen 
Voldoende daglicht in leefruimten 0,15 x Voldoende daglicht in leefruimten 
A vloer 0,15*A vloer x 
Goede isolatie van de woning L TV, vloer of wandverwarming 
Iedere verblijfsroimte te openen ramen Luchtdichte begane grond vloer en 

kruipruimte met afdichting en luikring 

Methode 

De gebruikte methode is gebaseerd op verschillende ambitieniveaus. Per ambitieniveau 
worden er maatregelen benoemd die aansluiten bij de betreffende ambitie. Er wordt 
uitgegaan van 3 niveaus: B, +, ++. Per onderwerp wordt aangegeven welke maatregelen 
genomen kunnen worden, en voor welk ambitieniveau deze geschikt zijn. Aan de hand 
van voorbeeldconcepten is te zien wat bepaalde maatregelen in werkelijkheid betekenen 
voor de duurzaamheid van een woning. 
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2.1.1.6 Maatregelenpakket Allergeenarme Woningen 

Door SEV (voorheen Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) is er in samenwerking 
met de GGD een maatregelenpakket opgesteld voor de realisatie van allergeenarme 
woningen [lll. Er is een splitsing gemaakt tussen maatregelen speciaal voor mensen met 
allergische astma, en maatregelen die in principe voordelig zijn voor ieders gezondheid. 

Deze bestaande maatregelenlijst is daarom vooral gebruikt als bron voor de uitwerking 
van het thema gezondheid. Hieronder zal volgen welke onderdelen uit de lijst met 
maatregelen geschikt zijn om op te nemen in het label voor gezondheid. Daarnaast staan 
er ook energiebesparende maatregelen in en maatregelen die betrekking hebben op 
flexibiliteit. Dit zijn er echter beduidend minder. 

Inhoud 

De volgende onderdelen uit het Maatregelenpakket AAW lijken bruikbaar om op te nemen 
in de thema's. 

Flexibiliteit: Gezondheid: Energiebesparing: 

Entree van de woning op maaiveld of Oriëntatie van woning en Stralingsvetwarming in een lage 
bereikbaar per lift verblijfsruimten op de zon temperatuursysteem 
Openbaar vervoer halte op <250m van 
woning 
Voorzieningen voor spelen, recreatie en 200 m afstand van drukke wegen met Korte leidinglengten tussen warm 
dagelijkse inkopen <400m vrachtverkeer watertoestel en tappunten 
Luie trappen . Rechte steektrappen of 1 OOm afstand van drukke wegen met Waterbesparende douchekoppen op 
trappen met maximaal 1 kwart, met doorgaand verkeer, drukke kranen 
aan twee zijden leuningen parkeerterreinen, tankstations ed. 
Trap geschikt voor aanbrengen traplift Gesloten keuken Thermastatische mengkranen op 

tappunten, ook voor douche 
Aansluitpunt voor elektrisch/inductie Natte ruimten aan de gevel, voorzien Instructie over systemen 
koken van te openen ramen 
Instructie over systemen Geen slaapkamers op de begane grond Intelligente toevoerroosters, geschakeld 

of op een etage boven een ovr. aan afvoer 
Overcapaciteit op ventilatiesysteem Zeer dicht begane grond vloer, dichting Onderhoudscontract op systemen 

van doorvoeren en naden 
Geen dorpels onder binnendeuren Goed geventileerde kruipruimte met Warmteterugwinsysteem (wtw) 

kruipruimtefolie op de bodem/of 
kruipruimteloos 
Voorkom koudebruggen Zeer dicht begane grond vloer, dichting 

van doorvoeren en naden 
Hoge isolatiewaarde van vloer, dak, Voorkom koudebruggen 
gevels en gevelopeningen 
Voldoende thermische massa Hoge isolatiewaarde van vloer, dak, 

gevels en gevelopeningen 
Zonwering bij ramen op zuidzijde Voldoende thermische massa 
Stralingsvetwarming in een lage Zonwering bij ramen op zuidzijde 
temperatuursysteem 
Vermijd convectoren en Toestel voor ruimte en 
luchtvetwarming warmwatervetwarming: HR+, Low NOx, 

gesloten en geluidsarm 
Toestel voor ruimte en 
warmwatervetwarming: HR+, Low NOx, 
gesloten en geluidsarm 
Geen voorzieningen voor open haarden 
enjof kachels 
CV met automatische programmering 
en individuele 
beïnvloedingsmogelijkheden per ruimte 
Instructie over systemen 
Spuiventilatie, alle verblijfsruimten 
voorzien van te openen ramen 
Overcapaciteit op ventilatiesysteem 
Onderhoudscontract op systemen 
Gevelroosters toepassen waarbij 
gemakkelijk filters kunnen worden 
bijgeplaatst of vetwijderd 
Intelligente toevoerroosters, geschakeld 
aan afvoer 
Warmteterugwinsysteem (wtw) met 
100% scheiding tussen retourlucht en 
toevoerlucht 
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Geluidarme ventilatoren 
Overcapaciteit op afvoer keuken 
Centraal stofzuigsysteem 
Gladde wanden, plafonds en kasten 
(vochtig af te nemen) 

Methode 

Het maatregelenpakket allergeenarme woningen is opgesteld in de vorm van een 
eisenpakket. Alle maatregelen die nodig om een woning geschikt te maken voor een 
persoon met de aandoening chronische astma worden aangeboden in de vorm van een 
lijst. Wanneer aan al deze eisen voldaan wordt, betekent dat dat de woning geschikt is 
voor personen met astma. 

De lijst is onderverdeeld in eisen die speciaal voor mensen met astma zijn, en eisen die 
ook voor normale personen een positieve invloed op de gezondheid hebben. 

2.1.1.7 VIBA, Duurzame Bouwkeuzes 

Dit boek [9J is opgesteld als inspiratiebron voor het ontwerpen van gezonde gebouwen. 
Er wordt ingegaan op de vraag: Wat is 'gezond bouwen, eigenlijk? 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gezondheid als volgt: een toestand 
van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Gezond bouwen is dus eigenlijk 
bouwen met als doel het optimale lichamelijke, geestelijke en sociale welbevinden van 
(toekomstige) gebouwgebruikers. 

I 

In het boek is informatie in de vorm van 'patronen' gepresenteerd. Een patroon is 
opgebouwd uit en stelling, een toelichting en oplossingen. De patronen kunnen dienen als 
inspiratiebron om gezond te bouwen. 

Inhoud 

Uit het boek zijn de volgende onderdelen bruikbaar voor ontwikkeling van de checklist 
gezondheid. 

Gezondheid: 

Natuurlijke ventilatie is prettiger voor de bewoner dan andere vormen van ventilatie 
Uit de zon, in de wind. Oververhitting van een gebouw tegengaan. 
Een goede buur is een onhoorbare buur. Burengeluid is overlast. 
Het groene dak. Groen op het dak maakt de stadslucht gezond. De vegetatie houdt stof vast, verkoelt in de zomer, dempt 
het lawaai en neutraliseert schadelijke gassen. 
Gezond ventileren. Ventilatiesystemen moeten zodanig worden ontworpen dat de systemen zelf de kwaliteit van de 
binnenlucht zo min mogelijk negatief beïnvloeden. Dit kan door waar mogelijk natuurlijke toevoer te kiezen, zorgen dat 
systeem en componenten goed schoon zijn en voorkomen dat vocht en retourlucht opnieuw ingeblazen wordt. 
Massief bouwen, maar wel met mate. Zwaar bouwen= groot warmteaccumulerend vermogen, dus stabiele 
binnentemperatuur. Zuinig zijn met materiaal is daarentegen minder milieubelastend. 
Warm en koel op verzoek. Persoonlijke beïnvloeding van binnentemperatuur. 
Ademende muren. Vocht- en warmteregulerende muren. Kan door Kalkpleister, leemstuc of schoonwerk in kalkzandsteen of 
hout zijn vochtregulerend. 
Schone lucht ademen uit kanalen waaruit je kunt eten. Roosters en suskasten waardoor lucht binnenkomt, hoeven de verse 
lucht niet te vervuilen, mits ze op eenvoudige wijze gereinigd kunnen worden. 
Knuffelwarmte. Er gaat niets boven stralingswarmte. Warmtewanden, vloerverwarming, klimaatplafonds en houtgestookte 
tegelkachels. 
Welk keukengenot hoort niet thuis in de woonkamer? Gesloten keuken is beter. Anders goede afzuiging vereist. 
Daglicht om scherp te blijven. Zorg voor voldoende daglicht in de verblijfsruimten. 
Onhoorbaar plassen en doortrekken. De geluidhinder van waterleiding en riolering is oplosbaar. Vooral van buren. Isoleren 
leidingen, spiegelen plattegronden, verende ophanging. 
Laat de kruipruimte er helemaal buiten. De kruipruimte brengt behalve een flexibele leidingruimte weinig goeds. Alleen 
kierdicht, dampdicht en gasdichte vloeren boven kruipruimte beïnvloeden het binnenmilieu niet. 
Zelfregulerende ventilatieroosters. Tochthinder voorkomen bij natuurlijke ventilatie. 
Reukloze wanden en vloeren. Natuurverven 
Drinkwater legionellavrij 
Installaties fluisterstil opgeborgen. Voorzieningen tegen geluidsoverlast van installaties. 
Wie slim bouwt heeft geen airco nodig. Ramen te openen en tegen elkaar open te zetten. Buitenzonwering voor ramen. 30% 
van gevel is raam. Gebouwmassa 
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Methode 

De informatie wordt in dit boek aangereikt in de vorm van vragen. Ten eerste wordt het 
belang van de vraag uitgelegd, en daarna wordt antwoord gegeven op de vraag in de 
vorm van een tekst. De structuur is dus als volgt: vraag, uitleg, antwoord. 

Bij het antwoord wordt ingegaan op relevante oplossingen en technieken die gebruikt 
kunnen worden om het doel te realiseren. 

2.1.1.8 Basisdocument: Wat is duurzaam bouwen? 

Door SenterNovem is het basisdocument: 'Wat is duurzaam bouwen?' opgesteld [l
2l. Dit 

document is bedoelt als leidraad voor het samenstellen van lesmateriaal. Twee 
onderdelen uit het document zijn Energie en Binnenmilieu en gezondheid. 

In het basisdocument wordt per onderdeel een overzicht gegeven van zaken die te 
maken hebben met duurzaam bouwen. Belangrijke maatregelen worden weergegeven en 
keuzes die gemaakt moeten worden bij de bouw worden benoemd. Het bevat daardoor 
tal van maatregelen die invloed hebben op gezondheid en energiebesparing. 

Inhoud 

Hieronder volgen uit het Basisdocument de punten die een rol kunnen spelen bij de 
ontwikkeling van de checklists. 

Gezondheid: 

Geluidhinder door verkeerslawaai 
Geluidhinder door installaties 
Geluidhinder van buren 
Gespiegelde plattegrond tov buren 
Luchtvervuiling door wegen (<lOOm) 
Luchtbevochtiging 

Luchtvervuilende bedrijven of industrie 

Kieren naar kruipruimte 
Rookgasafvoer van keukengeiser 
Open I gesloten keuken 
Irriterende dampen uit materialen 
Goede isolatie van begane grond, zodat de vloer niet koud 
aanvoelt 
Enkel of dubbel glas 
Goede warmte-isolatie 
Veel condens in woning 
Vochtplekken in de woning 
Schimmel in de woning 
Kieren in de woning (meer ventilatie) 
Buitengevels die tegenover elkaar liggen, betere ventilatie 
mogelijk 
Ventilatietype 
Mechanische afzuiging badkamer 
Onderhoud van ventilatiesysteem (eens in 3 jaar) 
Ramen te openen in vertrekken (voor luchten) 
Openhaard of houtkachel voorkomen 
Gas of elektrisch koken 
Grote vlakken enkel glas tegengaan 
Tocht in woning 
Isolatie dak (oververhitting in zomer) 
Veel glas op zuiden -? buitenzonwering toepassen 
Rookmelders op iedere verdieping 
Toestellen zonder afvoer, bijv. keukengeiser, kachel of cv
ketel) 
Aardlekschakelaar aanwezig 
Boilers op tenminste 60 graden zetten 
Geluidhinder door verkeerslawaai 
Geluidhinder door installaties 
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Energiebesparing: 

Zonwering 
Natuurlijke koeling 
Bodemwarmtewisselaar (koeling) 
Airco-units (veel meer energie nodig dan bovenstaande) 
Gebalanceerde ventilatie met HR-WTW 
Geluidshinder ventilatie voorkomen vooral bij gebalanceerde 
ventilatie 
Vraaggestuurde ventilatiesystemen (vochtigheid of C02 
gehalte) 
Zonneboilers 
Zonneboilercombi (ook voor ruimteverwarming) 
PV panelen 
Warmtepompen 
Gesloten toestellen 

Compacte bouwvorm 
Goede warmte-isolatie 
HR++ glas 
Isolatie van kozijnen 
Thermische massa 
Tegengaan mechanische koeling 
Passieve zon ne-energie, oriëntatie en zonering van 
vertrekken 
Actieve zon ne-energie, zonneboiler 1 PV-panelen 
Warmtekrachtkoppeling, gebruik van restwarmte (WKK) 
Lage temperatuur verwarming 
Hoog rendement warmteleveranciers 
Beperk leidinglengten in verwarming en ventilatie 
Voorkom koudebruggen 
Goede kierdichting 
Serre (zonder verwarming!) 
Collectieve verwarmingsinstallatie 
Warmteterugwinning uit afvalwater 
Thermastatische radiatorkranen 
Isolatie van warmwaterleidingen en cv leidingen 

Waterbesparende voorzieningen 
Hot-fill, wasmachine en vaatwasser 
Kruipruimte goed isoleren en afdichten of geen kruipruimte 
Gebruiksaanwijzing van de installaties 
Onderhoudscontract van installaties 



Methode 

Het aanbieden van informatie gebeurt in deze tooi deels door het per onderwerp 
aangeven van alternatieven waaruit gekozen kan worden. Daarnaast wordt er 
doorverwezen naar interessante sites die meer informatie over het onderwerp 
verschaffen. Er worden geen vragen gesteld, maar er wordt in verhaalvorm ingegaan op 
de problematiek en de mogelijke oplossingen die hiervoor zijn. Al lezende komt de 
gebruiker verschillende mogelijkheden tegen. 

Alle tools die gebruikt zijn voor het opstellen van de checklists zijn nu aan bod gekomen. 
De meeste tools worden nu alleen door professionals gebruikt. Hier moet in de nieuw op 
te stellen methode voor consumenten verandering in komen . De verschillende 
onderdelen zullen opgenomen worden in de methode voor consumenten . In de volgende 
paragrafen is beschreven hoe dat gedaan is. 
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2.1.2 Methode 

De gebruikte tools maken gebruik van verschillende methoden om de informatie aan te 
bieden. Bij iedere methode wordt gebruik gemaakt van het schriftelijk aanbieden van 
informatie. Er zijn natuurlijk ook tal van andere mogelijkheden zoals, mondeling of 
visueel, bijv . in de vorm van plaatjes of een fil mpje. 

Het doel van de methode is dat mensen bij de koop van een nieuwe woning, of bij 
verbouwing van de eigen won ing eenvoudig de woning kunnen doorlopen en met behulp 
van de methode aan kunnen geven welke punten nog verbetering behoeven. Het daarom 
van belang dat de methode mee te nemen is, in de vorm van een papieren vers ie. Tekst 
en/of plaatjes komen hiervoor in aanmerking. 

De gebruikte methodes bestaan allemaal uit tekst en plaatjes. Welke methode zou 
geschikt kunnen zijn om informatie aan te bieden aan consumenten? In deze paragraaf 
wordt verder ingegaan op deze vierde deelvraag. 

Methodes in tools 

Hieronder volgt eerste een opsomming met de gebruikte methoden en de voor- en 
nadelen van iedere methode voor het gebruik onder consumenten . De methoden zijn 
beoordeeld op verschillende punten. Kern hierbij is om aan te geven hoe eenvoudig de 
methode te gebruiken is voor consumenten. 

Methode - aanbieden info Voordelen Nadelen 
Open vragen -alle antwoorden mogelijk - geen beperkingen voor 

consumenten, veel 
mogelijkheden 
- moeilijk om score aan te 
geven omdat de 
antwoorden niet vooraf 
bekend zijn 
- zegt niets over de 
mogelijkheden voor 
verbetering 

Meerkeuze vragen -duidelijk voor consument - beperkt aantal 
- mogelijkheid om score antwoorden mogelijk 
t.o.velkaar aan te geven 
- beperkingen voor 
consument duidelijk 
- eenvoudig te doorlopen 
- verbeterpunten aangeven 
is mogelijk 

Verhaalvorm - veel informat ie geven - teveel leeswerk 
- geen concrete 
maatregelen 
- geen score aan te geven 

Vraag, uitleg, antwoord - veel informatie - erg uitgebreid voor 
- verbeterpunten kunnen consument 
aangegeven worden - niet snel te door lopen 
- problematiek wordt 
duidelijk 
- mogelijkheid om score ten 
opzicht van elkaar aan te 
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geven 

Eisenpakket/ aanvinken -duidelijk, het is er wel of - onderscheid tussen 
het is er niet belangrijk en minder 
- verbeterpunten worden belangrijk is niet goed aan 
zichtbaar te geven 

- samenhang tussen 
onderdelen lastig aan te 
geven 
- lastig aan te geven 
wanneer het goed is, 
antwoordmogelijkheden 
kunnen elkaar uitsluiten 

Ambitieniveaus benoemen -onderling vergelijk - te ingewikkeld voor 
maatregelen mogelijk consument 

- niet eenvoudig te bepalen 

Vragen, ja/nee - eenvoudig aan te geven - niet mogelijk om score ten 
-duidelijk voor consument opzicht van elkaar aan te 

geven 
- antwoord mag alleen 'ja' 
of 'nee' zijn 
-antwoorden kunnen elkaar 
uitsluiten waardoor nee, 
niet automatisch 
verbeterpunt is 

Berekening van waarde -waarde correspondeert - te ingewikkeld 
direct met score, en zegt - onderdelen va llen samen 
dus direct iets over de onder 1 waarde, 
woning onderscheid wordt niet 

duidelijk 
- waarde laat niet zien 
waarom het zo is, dat is 
wat consumenten willen 

Keuze methode 

Niet iedere methode is even geschikt om informatie aan te bieden aan consumenten. De 
informatie moet duidelijk en eenvoudig aangeboden worden. Het mag niet te ingewikkeld 
worden voor consumenten. Het doel is om aan de consument te laten zien waarom een 
woning wel of niet goed scoort. Het daarbij ook van belang om te kunnen zien wat er aan 
de woning veranderd moet worden, zodat deze beter scoort. 

Hieronder volgen de methodes die geschikt zouden kunnen zijn kijkend naar de voor- en 
nadelen in het schema: 

meerkeuzevragen 
• vraag, uitleg antwoord 
• eisenpakket/ aanvinken 

Echter, de informatie die aangeboden gaat worden stelt ook beperkingen aan de te 
kiezen methode. Het gaat om voor een consument relatief moeilijke informatie. De 
voorkeur gaat daarom uit naar de keuze tussen verschillende antwoordmogelijkheden, 
zodat de consument kan aangeven welk antwoord het beste met de woning overeen 
komt. Open vragen moeten worden vermeden. Op deze manier hoeven consumenten niet 
zelf antwoorden in te vullen. De consument moet de methode eenvoudig mee kunnen 
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nemen en in kunnen vullen. Daarnaast moet het voor de consument ook duidelijk worden 
wat er aan de woning veranderd zou moeten worden zodat deze wel goed gaat scoren. 
Meerkeuzevragen, oplopend van slecht naar goed, sluiten aan bij al deze eisen. 

Meerkeuzevragen opgenomen in een checklist 

Later zal moeten blijken of het noodzakelijk is om uitleg bij de vragen te geven. Er wordt 
in beginsel uitgegaan van een checklist met vragen en antwoorden, zonder extra uitleg. 

2.1.3 Checklist 

De informatie uit de bestaande tools zal verwerkt worden zodat deze bruikbaar wordt 
voor gebruik onder consumenten. Er is onderscheid gemaakt tussen de te gebruiken 
informatie en de verschijningsvorm van de methode. Eerst is alle informatie verwerkt in 
een matrix. Hierin wordt alle informatie verzameld, en wordt er gekeken of er nog zaken 
ontbreken. Vervolgens is er met behulp van de informatie uit de matrix een checklist 
opgesteld in de vorm van meerkeuzevragen. 

2.1.3.1 Matrix 

De gegevens uit de bestaande tools zijn samengebracht in een matrix. In deze matrix 
worden woningkenmerken afgezet tegen een beoordeling op het gebied van 
energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid. 

De matrix is als volgt ingedeeld: 
Op de verticale as zijn woningkenmerken opgenomen. Alle onderdelen uit de bestaande 
tools hebben betrekking op één of meerdere woningkenmerken . Een woning is op te 
delen in de volgende ken merken: 

Dak 

fy· 
Gevels 

Vloeren 
-~-

Wanden 
I 

1 
Ruimte 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Omgeving 
Perceel 
Begane grond vloer 
Gevels 
Woningscheidende wand 
Dak 
Installaties 
Afmetingen 
Indeling ruimte 

De onderdelen uit de verschillende tools horen bij een bepaald woningkenmerk. Per 
woningkenmerk is gekeken welk onderdeel invloed heeft op welk thema 
(energiebesparing, flexibiliteit en/of gezondheid). Sommige onderdelen dragen positief 
bij aan de beoordeling van het thema, terwijl anderen juist het thema negatief 
be'1'nvloeden. 
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Om voor een woning aan te kunnen geven hoe goed hij scoort op de gebieden 
Energiebesparing, Flexibiliteit en Gezondheid is er gekozen voor een indeling in 4 
categorieën. Iedere categorie geeft aan hoe goed de woning scoort. Tevens is te zien wat 
er aan de woning verbeterd moet worden om in een hogere categorie te kunnen komen 
op dit onderdeel. 

De eerste categorie is een niveau onder gemiddeld(-), woningen waarvan veel 
woningkenmerken overeen komen met deze categorie zijn niet flexibel, niet gezond en/of 
niet energiezuinig. 

De tweede categorie is een standaard, neutraal niveau (o). Indien veel woningkenmerken 
overeen komen met deze categorie dan is dat niet positief, maar ook niet negatief. De 
woning voldoet redelijk aan de huidige standaarden, maar behoeft in de toekomst zeker 
verbetering. 

De daarop volgende categorieën ( + en ++) geven aan dat de woning goed of zelfs heel 
goed voldoet aan de eisen die nu gesteld worden aan nieuwbouw, of eisen die in de 
toekomst gaan gelden. De hoogste categorie(++) is bedoeld voor woningen waaraan 
duidelijk aandacht besteedt is m.b.t. tot de thema's. Deze categorie is moeilijk te 
behalen en geeft aan dat de woning beduidend beter presteert dan het gros van de 
woningen. 

Er is bewust gekozen voor een indeling in 4 categorieën en niet voor 3 of 5. Er is een 
neutraal niveau (o). Alles wat slechter is verdient verbetering. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt in 'slecht' en 'heel slecht' omdat dit geen meerwaarde levert. De laagste 
categorie (-) betekent dat er duidelijk verbetering op de betreffende punten nodig is tot 
tenminste een niveau hoger. Hoe slecht het werkelijk is is daarbij buiten beschouwing 
gelaten. 

Er is daarentegen wel onderscheid gemaakt in een + en ++categorie. Dit is gedaan 
omdat het altijd beter kan. Alleen de allerbeste woningen zullen een aantal punten in het 
++gedeelte behalen. Dit zijn de echte goede woningen. Deze categorie is zeer lastig te 
behalen voor een bestaande woning. Voor nieuwbouwwoningen is deze categorie wel 
makkelijker te bereiken. Deze++ categorie geeft aan dat er wel degelijk een nog 
energiezuinigere, nog gezondere en nog flexibelere woning mogelijk is. 

... . ~--1---~ 
Thema's energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid 
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Categorie: 
Thema: 

. I . 
1-

0 + ++ 
Flexibiliteit 

··~ j d '-lo 

0 + ++ 0 + ++ 
Gezondheid Energiebesparing 
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De ingevulde matrix is terug te vinden in de bijlage. Voor het invullen van de matrix is 
gebruik gemaakt van de onderwerpen uit de bestaande tools aangevuld met extra 
onderdelen. De terminologie uit de bestaande tools is aangepast om ervoor te zorgen dat 
de leesbaarheid voor consumenten verhoogd wordt. 

In hoofdstuk 2.1 is terug te vinden welke onderdelen van de bestaande tools gebruikt 
zijn en dus terug te vinden zijn in de matrix. Naast de onderdelen uit de bestaande tools 
is hieronder een overzicht te zien van zaken die zelf toegevoegd zijn. Dit is het antwoord 
op de vijfde deelvraag in dit onderzoek. 

Energiebesparing 
• Bereikbaarheid voorzieningen in omgeving. Dit heeft niet direct te maken met 

energiebesparing van de woning, maar wel in het algemeen met 
energiebesparing. Het is natuurlijk vreemd om een heel energiezuinige woning te 
hebben, terwijl er veel energie verspild wordt aan benzine voor het bereiken van 
belangrijke voorzieningen. Door het opnemen van dit onderwerp in de matrix 
worden mensen erop gewezen dat dit ook belangrijk is om rekening mee te 
houden. 

• Woningtype. Vrijstaande woningen verbruiken altijd meer energie dan eenzelfde 
woning uitgevoerd als 2-onder-1-kap woning. Door mensen hierop te wijzen kan 
daar rekening mee gehouden worden. Ook bij vergelijk van twee versch illende 
type woningen is dat belangrijk om je te realiseren. 

• Inhoud van de woning. Inhoud bepaald voor een groot deel de energiebehoefte. 
Het is niet eerlijk om een grote woning qua inhoud te vergelijken met een woning 
met weinig inhoud. Door dit onderwerp op te nemen in de matrix worden mensen 
erop gewezen dat een grote woning altijd hogere energiekosten met zich mee zal 
brengen dan een kleinere woning. 

• Hoe oud is het verwarmingstoestel. Het bouwjaar van het verwarmingstoestel 
vertelt vaak veel over de energiezuinigheid ervan. Hoe ouder het toestel, hoe 
minder energiezuinig. Ook oudere types HR-ketels zijn minder energiezuiniger dan 
de nieuwere types. 

Flexibiliteit 
• Woningtype. Het type woning bepaalt voor een groot deel de mogelijkheden voor 

aanbouw en uitbouw. Een vrijstaande woning heeft immers de mogelijkheid om 
aan 4 zijden dingen te veranderen, terwijl een tussenwoning maximaal 2 zijden 
kan aanpassen. 

• Percentage bebouwd perceel. Hoe meer het perceel al bebouwd is, hoe minder 
mogelijkheden er zijn om de woning nog verder aan te passen. Bovendien wordt 
de vrije ruimte in de tuin hiermee aangegeven. 

• Inhoud van de woning. Een grotere woning biedt meestal meer 
aanpassingsmogelijkheden dan een kleinere woning. 

• Ventilatietype. De manier van ventileren kan beperkingen leveren. Gebalanceerde 
ventilatie bijvoorbeeld werkt beter wanneer er geen ramen geopend worden dan 
wanneer bewoners dagelijks ramen open hebben staan. Natuurlijke venti latie is 
makkelijker uit te breiden en aan te passen dan mechanische ventilatie. 

• Regelbaarheid ventilatie. Samenhangend met het punt hierboven. 

Gezondheid 
• Aanwezigheid asbest. Deze vraag is nergens terug te vinden in bestaande 

checklists. Zolang er geen hak en breekwerkzaamheden plaatsvinden heeft de 
aanwezigheid van asbest ook geen invloed op de gezondheid. Het is natuurlijk wel 
belangrijk om te weten waar asbest aanwezig is, zodat gezondheidsrisico's 
vermeden kunnen worden. 
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De onderwerpen uit de tools aangevuld met bovenstaande onderwerpen hebben geleid 
tot de uiteindelijk matrix met woningkenmerken. Aan de hand van deze matrix is het 
voor een professional mogelijk om een uitspraak te doen over de score van een woning. 
Voor consumenten is het echter nog niet duidelijk genoeg. 

Checklist Energiebesparing 

A. Omgeving 

I. Hoe zijll belangrijlee voorzieningen te bereiken? 
I C Auto nodig voor bereik~n Yoorzieningen 

Checklist En..rgiehe:sp>ring - versie oktober Z007 

D Supermarkt en basisscholen op loopafstand (maw. 15 minu~n) 
D Stadscentrum op loopafstand (max. 15 minuten) 
0 Woning in stadscentrum 

2.. h de loetene vrond vloer v1n uw woning gêisoleerd? 
0 Nee, onge'fsoleerd 
D Ja, geïsoleerd doe-het-zelf 
D Ja~ is professioneel geisoleerd 
D Ja, de vloer heeft een zeer hoge isolatiewaarde 

3. Is de lotuipnlimte gêisoleerd? 
I 0 Nee, ongeïsoleerde kruipruimte 

0 Kruipruimte is niet apart get·soleerd of er is geen kruipruimte, maar begane grond is wel geïsoleerd 
D Ja, geïsoleerd (bijv. volgespoten met isolatie, schelpen In kruipruimte ed) 

4.. Zijn .... loleren n••r de kruipruimte gedicht? 
D Nee, lucht van de kruipruimte kan de woning in komen 
D Ja, de kruipruimte is geheel afged icht 
0 Er is geen kruipruimte aanwezig 

5. 111 -~~~type woning woont a? 

[]I Vrijstaande woning 
D Hoekwoning of2-onder-1-kap woning 
[J Tussenwonin9 

6. Hoe zijn de louitenmuren opgebo-d? 
Cl Enkel steens muur of ongeïsoleerde s:pouwmuur 
p Spouwmuur deels geïsoleerd 
D Geheel geïsoleerde gesloten gevel 
D Zeer hoge isolatiewaarde gevel (Rc>3.5) 

7. her voli!oend• d.,glicht in de w_onin9 ••n .. ezig? 
• D Nee, onvoldoende (glas op petvlakte is kleiner dan O,!O*vloeroppervlakte) 

D Voldoende (glasoppervlakte ligt t>Jsson O,IO*vloeroppervlakte en 0, IS*vloeroppetvlakte) 
D Ruim voldoende (glasoppervlakte is groter dan O,IS*vloeroppervlakte) 

10 



'~-~C~o~r~~r~nu~n~r c~e~r~en~o~v~~r~K~wua~ll~te~lt~'------------------------------------------------··· · · 

2.1.3.2 Checklists 

De ingevulde matrix maakt het voor een professional mogelijk om een oordeel te geven 
over een woning. Hij weet aan de hand van de matrix waarop gelet moet worden. De 
matrix is echter niet geschikt om op deze wijze aan te bieden aan consumenten. De 
matrix bevat termen die waarschijnlijk niet duidelijk zijn voor een leek. Het is daarom 
nodig om de matrix om te buigen naar een middel wat geschikt is voor gebruik onder 
consumenten. 

Per onderdeel in de matrix is er een vraag geformuleerd waarop de consument een 
antwoord moet geven. De keuzemogelijkheden bestaan uit de cellen van de matrix. 

-,.,.1 
Deze regel uit de matrix is omgezet naar een voor de consument begrijpelijke vraag en 
vervolgens een aantal antwoordmogelijkheden. 

16. Is liet ilik gèisoleerd? (evt. te zien op 6ouwtekeningen 
I §u Nee ..• origêïs. öfeërd dal< '(ruimten onder he. t dak warmeon snel op bij hoge buitentemperaturen) 

Ja, geïsoleerd dak doe-het-zelf 
0 Ja, professioneel geïsoleerd dak 

J . l9 •.. ~~r _bQge __ isol~tiewaarde da~JlÜ.i.'!:~ groe11 _ _cl~~ ed.) . 

Op deze wijze wordt het voor de consument duidelijk wat er gevraagd wordt over de 
woning, en kan hij daarop antwoord geven. De kleuren voor de antwoordmogelijkheden 
corresponderen met de positieve of negatieve bijdrage aan het onderwerp. Het geeft de 
consument direct een gevoel bij het antwoord. 

I Slecht(-) Neutraal (o) Goed(+) Uitstekend ( ++) 

De gehele matrix is op deze wijze doorlopen. Dit heeft geresulteerd in 3 checklists. Eén 
voor energiebesparing, één voor flexibiliteit en één voor gezondheid. Hieronder is een 
deel van zo'n checklist te zien. In de bijlage zijn de complete checklists te vinden die 
ontstaan zijn aan de hand van de matrix. Deze checklists zijn vervolgens getest onder 
consumenten. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in de volgende paragraaf. 
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2.2 Enquête 

Aan de hand van bestaande tools is een overzicht gemaakt van belangrijke onderdelen 
die opgenomen gaan worden in de checklists over energiebesparing, flexibiliteit en 
gezondheid. Met behulp van een enquête is er onder de doelgroep getoetst of de 
checklists begrijpelijk zijn om toe te passen op tussenwoningen, hoekwoningen en 2-
onder-1-kap woningen. Hiermee wordt een antwoord verkregen op de zesde deelvraag 
van het onderzoek. 

2.2.1 Opzet 

2.2.1.1. Explorerendonderzoek 

De populatie bestaat uit woningeigenaren en woningzoekers van bovenstaand type 
woningen. De populatie is geschat met behulp van gegevens van het CBS [ZJ uit 2002. 
In 2002 waren er in totaal 6.626.900 woningen. Hiervan waren 

• 840.300 2-onder-1-kap 
• 818.400 hoekwoningen 
• 1.858.400 tussenwoningen 

In totaal behoorden ongeveer 3.517.100 woningen tot de groep waarvoor de checklist 
ontwikkeld wordt. Gemiddelde huishoudensgrootte was in 2002: 2,29 

Dat wil zeggen dat de populatie bestaat uit 8.054.159 personen. 

Bij een steekproefmarge van 5% en een betrouwbaarheidspercentage van 95% zou dit 
betekenen dat er 385 enquêtes afgenomen moeten worden. 
[http :/ /www .allesovermarktonderzoek. ni/Extra/steekproef.aspx] 
Helaas is dat binnen het tijdbestek en met de beschikbare middelen niet mogelijk. 

Er door het ontbreken van tijd en middelen daarom gekozen voor het uitvoeren van een 
explorerend onderzoek. Het onderzoek dient al verkenning van problemen die ontstaan 
bij het invullen van de checklist. Het doel is om een respons te krijgen tussen de 20-25 
enquêtes. Dit aantal moet een goed beeld kunnen geven van de knelpunten in de 
checklists. Wanneer er professioneel met de enquête gewerkt gaat worden kan er alsnog 
een steekproef met de genoemde omvang uitgevoerd worden. 

2.2.1.2. Type steekproef 

Voor deze enquête is er gebruik gemaakt van een selecte steekproef. Dat willen zeggen 
dat de deelnemers aan de enquête geen toevallig gekozen personen zijn. Het zijn 
bekenden die via email geënquêteerd worden over de checklists. Er is gekozen voor een 
selecte steekproef omdat naar verwachting op deze manier kritischer naar de enquête 
gekeken zal worden doordat het voor mij bekende personen zijn, dan wanneer er 
willekeurig personen benaderd zullen worden voor deelname zonder de achtergrond van 
het onderzoek geheel te kennen. 

Er is gekozen om de geënquêteerden één van de drie checklists toe te sturen met de 
vraag om deze in te vullen en retour te zenden. Er is een mogelijkheid opgenomen om 
aan te geven dat ook de andere enquêtes toegezonden mogen worden. 
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2.2.1.3. Opzet van de enquête 

Het doel van de enquêtes is om erachter te komen of de checklists al dan niet in te vullen 
zijn door consumenten. Er wordt daarbij alleen gekeken naar hoekwoningen, 
tussenwoningen en 2-onder-1-kap woningen. Het gaat bij de verwerking van deze 
enquêtes dus niet om de uitslag van de checklist zelf, maar om de opmerkingen die erbij 
genoteerd worden als kritiek op de checklist. Uit deze opmerkingen moet duidelijk 
worden wat de knelpunten zijn die men tegenkomt bij het invullen van de checklist voor 
de betreffende woning. 

Voor ieder onderdeel is er een mogelijkheid om aan te geven of het duidelijk is wat het 
onderdeel met het thema te maken heeft. Daarnaast is het mogelijk om aan te geven dat 
er geen antwoord gegeven kan worden op de vraag met de mogelijkheid om aan te 
geven waarom dit niet lukt. Als laatste is er nog de mogelijkheid om een algemene 
opmerking te geven over het betreffende onderdeel. 

In de bijlagen zijn de enquêtes van de drie thema's die verstuurd zijn terug te vinden. 

2.2.2 Verwerking resultaten 

2.2.2.1 Algemeen 

Energiebesparing 

• De enquête is verstuurd naar 49 personen 
• In totaal hebben 20 personen de checklist ingevuld 

• 18 personen geven aan de checklist te willen gebruiken voor koop van een woning 
• 0 van de 20 personen hebben 0 opmerkingen gegeven 
• 6 van de 20 personen hebben 1-2 opmerkingen gegeven 
• 4 van de 20 personen hebben 3-4 opmerkingen gegeven 
• 4 van de 20 personen hebben 5-6 opmerkingen gegeven 
• 6 van de 20 personen hebben 7 of meer opmerkingen gegeven 

• 13 van de 37 vragen bleken voor geen van de geënquêteerde onduidelijk 
• 09 van de 27 vragen bleken voor 1-2 personen onduidelijk 
• 15 van de 37 vragen bleken voor tenminste 3 personen onduidelijk 

Flexibiliteit 

• De enquête is verstuurd naar 44 personen 
• In totaal hebben 20 personen de checklist ingevuld 

• 18 personen geven aan de checklist te willen gebruiken voor koop van een woning 
• 1 van de 20 personen hebben 0 opmerkingen gegeven 
• 6 van de 20 personen hebben 1-2 opmerkingen gegeven 
• 5 van de 20 personen hebben 3-4 opmerkingen gegeven 
• 3 van de 20 personen hebben 5-6 opmerkingen gegeven 
• 5 van de 20 personen hebben 7 of meer opmerkingen gegeven 

• 13 van de 45 vragen bleken voor geen van de geënquêteerde onduidelijk 
• 22 van de 45 vragen bleken voor 1-2 personen onduidelijk 
• 10 van de 45 vragen bleken voor tenminste 3 personen onduidelijk 
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Gezondheid 

• De enquête is verstuurd naar 48 personen 
• In totaal hebben 22 personen de checklist ingevuld 

• 20 personen geven aan de checklist te willen gebruiken voor koop van een woning 
• 2 personen hebben 0 opmerkingen gegeven 
• 11 personen hebben 1-2 opmerkingen gegeven 
• 4 personen hebben 3-4 opmerkingen gegeven 
• 5 personen hebben 5-6 opmerkingen gegeven 
• 0 personen hebben 7 of meer opmerkingen gegeven 

• 10 vragen bleken voor geen van de geënquêteerde onduidelijk 
• 13 vragen bleken voor 1-2 personen onduidelijk 
• 8 vragen bleken voor tenminste 3 personen onduidelijk 

2.2.2.2 Opvallende zaken 

Er zijn nogal wat opmerkingen gemaakt. Vooral de onderwerpen energiebesparing en 
flexibiliteit leverden problemen op. 

Een groot deel van de opmerkingen had betrekking op de manier waarop men de vraag 
in zou moeten vullen. Het is bijvoorbeeld niet direct duidelijk waar men naar moet kijken 
om tot het juiste antwoord te komen of er staan moeilijke termen in de vragen of 
antwoorden die voor de geënquêteerden niet duidelijk waren. Daarnaast is er sprake van 
een lastige vraagstelling, of onduidelijke antwoordmogelijkheden. 

Ondanks dat de terminologie uit de bestaande tools reeds aangepast is blijkt het in 
sommige gevallen voor consumenten nog altijd te moeilijk. 

Een laatste punt van aandacht is de relatie van de vragen met het thema. Niet bij alle 
vragen is voor de geënquêteerden zondermeer duidelijk wat de relatie van de vraag is 
met het thema. Er moet dus een mogelijkheid komen waar consumenten kunnen 
achterhalen waarom het onderwerp van belang is bij het thema. Indien dat niet het geval 
is zal deze vraag niet serieus genomen worden. 

In de bijlage genaamd 'Soort opmerkingen enquêtes' is te vinden welke opmerkingen er 
per enquête gemaakt zijn. 

2.2.3 Conclusies 

Opvallend is dat er zeer veel personen aangeven dat ze gebruik zouden willen maken van 
de checklists bij de koop van een andere woning. Een deel van de verwachting wordt 
daarmee al bevestigd. De praktijk zal uit moeten wijzen of de interesse onder consument 
dermate hoog is dat makelaars niet achter kunnen blijven met het inhaken op de 
duurzaamheid van woningen. 

De geënquêteerden hebben veel opmerkingen gegeven. Zowel opmerkingen met 
inhoudelijke kritiek op de checklists als algemene opmerkingen om aan te geven waarom 
men tot een bepaald antwoord is gekomen. 

Met behulp van een bijlage kunnen veel vragen en opmerkingen verduidelijkt worden. 
Vooral de vragen met als opmerking 'ik weet niet wat dit met het onderwerp te maken 
heeft' zullen voor consumenten beter begrijpbaar worden. Ook zal hierbij uitleg gegeven 
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worden over waar mensen deze informatie kunnen vinden, of hoe het te zien is. Veel 
onduidelijkheden worden hiermee weggehaald. 
Er zal daarom per thema een uitgebreide checklist aangeboden worden waarin uitgelegd 
wordt wat het onderwerp te maken heeft met het thema, en hoe je erachter kunt komen 
welk antwoord het beste bij de woning past. Naar wens kan de consument op deze wijze 
meer informatie opdoen over de vragen en antwoordmogelijkheden . 

Daarnaast hebben er ook wat aanpassingen plaatsgevonden aan de checklists om ze 
duidelijker te maken. Het doel is immers om de checklist zo duidelijk mogelijk te maken 
voor consumenten. Foute verwijzingen zijn aangepast, ingewikkelde vragen zijn 
geherformuleerd, vragen zijn samengevoegd en enkele zijn weggelaten of veranderd . 
Hieronder een overzicht van de aanpassingen die gedaan zijn naar aanleiding van de 
opmerkingen uit de enquêtes. 

Aanpassingen checklist Energiebesparing: 

Onderdeel fundering 
De vraag over isolatie van de fundering is eruit gehaald. Het is vaak moeilijk te bepalen 
door een leek. Bovendien is het vaak zo dat alleen de onderkant van de fundering 
geïsoleerd is, dan heeft het nog niet echt effect. Ook op bouwtekeningen is vaak niet de 
constructie van de fundering opgenomen. 

Begane grond 
Indien er geen kruipruimte aanwezig is kan dat niet betekenen dat de woning 
automatisch 'heel goed' scoort op isolatie van de begane grond vloer . De optie geen 
kruipruimte moet dus ergens anders komen te staan. 
Er is een mogelijkheid toegevoegd om aan te geven dat er geen kruipruimte is bij vraag 
5. Uitleg over de vraag in de bijlage opnemen, met daarin vooral waar men naar moet 
kijken om deze vraag te kunnen beantwoorden. 

Gevels 
Bij de vraag over voldoende daglicht zijn de keuzeopties aangepast, omdat deze niet 
exact klopten. 
Het materiaal van de kozijnen zegt niet altijd iets over de isolatiewaarde. Daarom is er 
onderscheid gemaakt in geïsoleerde kozijnen of ongeïsoleerde kozijnen. 
De aanwezigheid van rolluiken en zonwering zijn samengevoegd tot één vraag. Dit is 
gedaan omdat de vragen veel overlap vertoonden. 
De oriëntatie van de ramen bleek niet goed aan te geven met de mogelijke keuzes. De 
keuzemogelijkheden zijn aangepast n.a.v. de opmerkingen uit enquêtes. Verder is er 
verduidelijking van de vraag nodig in de bijlage. 
De vraag over kierdichting van de woning bleek een lastige vraag om te beoordelen. 
Deze vraag is daarom omgebogen naar een vraag die te maken heeft met aanwezigheid 
van tochtklachten. 

Verwarming 
Het type verwarming zegt niet iets over de energiebesparing. Het gaat om het soort 
systeem om een uitspraak te kunnen doen over de energiebesparing. Deze vraag wordt 
daarom weglaten. Deze hoort meer thuis bij gezondheid. 
Er is een vraag toegevoegd die te maken heeft met individuele of collectieve verwarming. 
Er wordt namelijk bij nieuwbouwwijken vaak gebruik gemaakt van stadsverwarming of 
een collectieve warmtepompinstallatie. Deze optie was nog niet aanwezig in de checklist. 
De vraag over hoe oud het verwarmingssysteem is is weggelaten. Dit is een informatieve 
vraag die niks zegt over energiebesparing. Bovendien wordt deze informatie altijd al 
gegeven bij de verkoop van een woning in de brochure. 
De vraag over leidingisolatie is uitgebreid met antwoordmogelijkheid 'leidingen deels 
geïsoleerd' . Deze optie is uit de enquête nodig gebleken. 
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Warm water 
Bij de vraag over opslag van water is de optie zonneboiler toegevoegd. Dit is ook een 
boiler, maar verbruikt minder energie. 
Vraag over isolatie van warmwaterleidingen is uitgebreid met antwoordmogelijkheid 
'leidingen deels geïsoleerd'. Deze optie is uit de enquête nodig gebleken. 

Ventilatie 
De vraag over woningventilatie kan geen eenduidig antwoord geven op het feit of er veel 
of weinig energiebesparing gerealiseerd wordt. Het gaat erom of er wel of geen 
warmteterugwinning plaatsvindt uit de ventilatielucht, en of de ventilatielucht op een 
andere wijze misschien al voorverwarmd wordt, bijv. door een serre . Daarom zal deze 
vraag anders gesteld worden waarbij de nadruk komt te liggen op hergebruik van warme 
lucht . 

Uit de tools zijn een aantal belangrijke punten gedurende het proces weggevallen uit de 
checklist. Deze zijn alsnog toegevoegd . 

• Is er koeling aanwezig? 
• Zijn er thermastatische radiatorkranen aanwezig? 
• Is er een collectief verwarmingssysteem toegepast? 

Aanpassingen checklist Flexibiliteit: 

Begane grond 
De vraag over de materialisatie van de begane grond vloer is weggelaten . Het idee 
achter deze vraag was om aan te kunnen geven hoe makkelijk er doorvoeren door de 
begane grond mogelijk zijn. Uit de enquête kwam naar voren dat dit een lastige vraag is 
om te beantwoorden. Ook uit de bestaande tools blijkt dit niet het belangrijkste 
onderwerp. 
De vraag over de aanwezigheid van een kruipruimte is aangepast. Onderkeldert betekent 
niet automatisch ook een kruipruimte. Antwoordmogelijkheden ja of nee is dus 
voldoende. Onderkeldert betekent ook dat er mogelijkheden zijn om aanpassingen te 
doen en mag dus vallen onder de aanwezigheid van een kruipruimte. 

Gevels 
Het is heel lastig te bepalen of buitengevels dragend zijn blijkt uit de enquête. Bovendien 
is het vaak belangrijker of binnenwanden dragend zijn blijkt uit de bestaande tools. Deze 
vraag komt daarom te vervallen en daarvoor in de plaats komt een vraag over dragende 
binnenwanden. (onder kopje: indeling) 
De vraag over de materialisatie van de gevel is geen 'must' om te weten als het om 
flexibiliteit gaat. Deze vraag is bovendien niet eenduidig te beantwoorden . 
Tussenantwoorden zijn mogelijk. Daarom is deze vraag weggelaten. 
De vraag over aanwezigheid van een buitenberging staat onder het kopje 'gevels'. Deze 
moet ergens anders komen te staan. Bijv. bij 'afmetingen'. 

Dak 
Bij de vraag over flexibiliteit van het dak is de optie 'plat dak' toegevoegd in de 
antwoordmogelijkheden. Verder zijn de antwoordmogelijkheden minder ingewikkeld 
gemaakt, zodat het makkelijker is voor leken om de vraag te beantwoorden. 
De vraag over dakvorm komt te vervallen, omdat dat eigenlijk al verwerkt zit in de twee 
voorgaande vragen. 

Afmetingen 
De vraag over hoeveelheid bebouwd perceel wordt weglaten. Heeft te maken met 
voorgaande vraag over of de woning wel of niet uit te bouwen is. Bovendien kunnen 
mensen dit goed zelf inschatten. 
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De vraag over verdiepingshoogte is aangepast aan de keuzemogelijkheden uit tools. 
Hogere verdiepingshoogte is >3m en niet >3,2m 

Indeling 
Ligging van de trap zegt niet alles over flexibiliteit. Soort trap is belangrijker. Daarom is 
deze vraag eruit gehaald. 
Er is een optie toegevoegd waarin aangegeven kan worden of er een werkkamer op 
begane grond is. 
ER is een optie toegevoegd om aan te kunnen geven of de keuken uit te breiden is. 
Uitbreidbaarheid zorgt immers ook voor flexibiliteit. 

Verwarming 
De vragen over het verloop en de toegankelijkheid van de verwarmingleidingen zijn 
samengevoegd tot 1 vraag. 

Warm water 
De vragen over het verloop en de toegankelijkheid van warmwater leidingen zijn 
samengevoegd tot 1 vraag. 

Ventilatie 
De vraag over ventilatietype is weglaten. Er kan niet eenduidig aangegeven worden wat 
het type ventilatie voor gevolg heeft voor de flexibiliteit van de woning. Natuurlijk 
ventilatie betekend niet dat de woning flexibeler is dan een woning met gebalanceerde 
ventilatie. 
De vraag over de regelbaarheid van de ventilatie komt automatisch ook te vervallen 
In plaats hiervan is er een vraag opgenomen over de uitbreidbaarheid van installaties. 
Dit blijkt uit de tools een belangrijk onderdeel, wat nog niet in de checklists staat. 

Elektriciteit 
De aanwezigheid van stopcontacten geldt voor leefruimten! Dit is aangepast in de vraag. 
De vraag over het aantal groepen in de meterkast is lastig te beantwoorden voor een 
leek. Maar door deze vraag er wel in te laten staan gaan mensen er over nadenken en er 
navraag naar doen. 
De vragen over het verloop en de toegankelijkheid van elektriciteitsleidingen zijn 
sa mengevoegd tot 1 vraag. 

Gas 
De vragen over het verloop en de toegankelijkheid van gasleidingen zijn samengevoegd 
tot 1 vraag. 

De lijst in aanzienlijk ingekort omdat deze TE lang was en er veel vragen instonden die 
niet eenduidig iets over flexibiliteit zeggen. Bovendien zijn er vragen samengevoegd om 
een duidelijkere lijst te maken. 

Toevoegingen checklist Flexibiliteit 
• Zijn er drempels in de woning aanwezig? 
• Zijn de binnenwanden verplaatsbaar of demontabel? 

Aanpassingen checklist gezondheid: 

Omgeving 
Het aangeven of er geluidoverlast door woningscheidende wand is en overlast door 
vloeren bleek problemen op te leveren. De vragen zijn te technisch. Daarom zijn deze 
vragen samengevoegd tot een vraag over overlast door burengeluid. Het is te technisch 
om in te gaan op de woningconstructie. De essentie van de vragen is of er veel of weinig 
geluid is . Vaak is dit ook niet meer aan te passen. Bij de uitleg kan erbij gezet worden 
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hoe het kan dat er veel geluid hoorbaar is, en waaraan dat ligt. Zo kan men er toch 
rekening mee houden. 

Gevels 

l i l 

Er heeft aanpassing aan de vraag over voldoende daglicht in de woning plaatsgevonden. 
Het gaat hierbij om daglicht in de leefruimten; woonkamer, keuken en werkkamer ed. 
Niet om de hele woning. 
De vraag over de oriëntatie van de ramen komt te vervallen . Het is niet heel erg 
belangrijk. (blijkt ook uit tools) Belangrijker is om oververhitting te voorkomen door de 
ramen. (vraag over zonwering) Voldoende daglicht is al opgenomen in een eerdere 
vraag. 
Zonwering is niet alleen wenselijk op het zuiden, maar ook op oost en west. Zonwering in 
het algemeen is een voordeel voor bewoners, omdat op deze manier zelf bepaald kan 
worden hoeveel warmte er binnen kan komen. Bij ramen op noorden is het niet 
belangrijk. De keuzemogelijkheden worden daarom uitgebreid. 

Warm water 
Het aangeven of de waterleiding van lood is bleek lastig. Dit wordt verduidelijkt in de 
uitleg in de bijlage . De vraag is namelijk wel belangrijk ten aanzien van gezondheid. 

Ventilatie 
De vraag over de aanwezigheid van filters in de roosters bleek lastig in te vullen omdat 
mensen niet precies weten hoe je dat zou moeten zien. Deze vraag komt te vervallen. 
Het komt maar weinig voor en andere zaken zijn veel belangrijker. (blijkt ook uit tools) 
De vragen over de ventilatie van de keuken, badkamer en toilet zijn verplaatst naar het 
onderdeel ventilatie, omdat het daar voornamelijk over gaat. 
De verwijzing in de vraag over permanente ventilatie is aangepast. 

Uit de tools zijn een aantal belangrijke punten gedurende het proces weggevallen uit de 
checklist. Deze zijn alsnog toegevoegd. 

• Is er thermische massa aanwezig? 
• Is er geluidoverlast van de installaties? 

De aangepaste checklists zijn opgenomen in de bijlage. Deze zijn nogmaals getest onder 
een aantal personen om er zeker van te zijn dat ze in deze vorm toepasbaar zijn voor 
consumenten. Hieruit zijn slechts kleine wijzigingen naar boven gekomen. De wijzigingen 
die daardoor gemaakt zijn zijn terug te vinden in de bijlage. 

2.2.4 Gebruik van de checklists 

De definitieve checklists zijn bepaald. Maar wat kunnen consumenten er precies mee? Na 
het invullen van de checklist op het scoreblad ontstaat er een totaalbeeld van de woning. 
Hieronder is aan hand van een voorbeeldwoning het invulformulier te zien. Tevens is op 
deze wijze te zien hoe er met dit formulier omgegaan moet worden door consumenten, 
en wat de uitkomsten betekenen voor een woning. 



Invulformulier: Terborgh 9, Weert 

~-···c··;, •• 
18 

~mte;t 

k8:J D ~ 
2 D k8:J = ~ 
3 18 ~ 
4 ~ 
5 ~ 
6 18 
7 ~ 
8 IZI 
9 ~ -
10 1:81 ,__ 
11 18 
12 ~ -
13 C>c:: D ~ 
14 18 IZI 
15 ~ J ~ 
16 C>c:: ~ 
17 ~ ~ 
18 ~ 
19 k8:J 
20 18 
21 2<: ~ 
22 ~ 18 
23 ~ ~ 
24 ~ 
25 18 
26 - ~ L-

27 IZI 
28 ~ J - -
29 ~ D D 
30 ~ 
31 ~ 
32 ~ 1:81 
33 ~ 18 
34 ~ L- ~ 
35 ~ ~ 
36 ~ 

I Tot.l6 121 17 126 19 lo 
Verbeterpunten: 

Kieren dichten andere trap 

zonwering aanbrengen 
dak isoleren 
geen open trap, aan te passen? 

cv leidingen isoleren 
warmwaterleidingen isoleren 

----···· 
-~L.:. 

~ 
.............. 
lil .. --· 

18 
18 

~ 
18 

~ 
~ 

18 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ [ 

k8:J 
~ 

~ 
18 
~ ,__ 

L- [ 
IZI 
IZI 

~ -
18 

18 

114 19 lo 

rekening houden met burengel 
kieren kruipruimte dichten 
zonwerking aanbrengen 

dak isoleren 

Na het invullen van het formulier is te zien op hoe de woning scoort. Hier volgt een uitleg 
over deze score. 

5C 



(omtnl.lf11C"'ren over wahleit • 

Eén of meer vakjes zijn rood I : 
Dit onderdeel scoort onvoldoende op het thema. De punten die rood scoren behoeven 
(indien mogelijk) verbetering, de zogenaamde verbeterpunten. Hoe meer rode vakjes 
hoe meer er aan de woning verbeterd zal moeten worden. Bekijk goed om welke dingen 
het gaat. 1\liet alle dingen zijn zondermeer aan te passen. Denk hierover dus goed na bij 
de koop van de woning. 

Vooral oranje I vakjes: 
De woning voldoet redelijk aan de huidige eisen. Het gaat echter niet om een heel goed 
scorende woning. Tal van zaken kunnen nog verbeterd worden met oog op de toekomst. 
Ben dus niet zondermeer tevreden met deze score. In de toekomst zal deze woning 
aangepast moeten worden om te voldoen aan de nieuwe standaarden. 

Vooral licht groene _ vakjes: 
De woning scoort op veel gebieden boven de gemiddelde woning. Het gaat dus de goede 
kant op. Besteed vooral aandacht aan de zaken die nog niet op dit niveau scoren. Hoe 
meer zaken op dit niveau scoren hoe beter de woning. 

Enkele donker groene I vakjes: 
Dit is waarschijnlijk het hoogst haalbare niveau. Op deze punten voldoet de woning aan 
de standaarden die in de toekomst gaan gelden. Hoe meer zaken op dit niveau scoren 
hoe beter. Houdt er rekening mee dat sommige dingen soms niet haalbaar zijn voor 
bestaande woningen. 

I 
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Commun iCeren over l<w:~litert ------- l i l 

3. Toepasbaarheid 

De checklists zijn ontwikkeld en getest. Vanaf heden bestaat er voor consumenten dus 
een manier om een woning te beoordelen op energiebesparing, flexibiliteit en 
gezondheid. De checklists bestaan echter allen uit 30-35 vragen. Even snel invullen is er 
dus niet bij. Het antwoord op de zevende deelvraag is hiermee al gegeven. Er zal in de 
volgende paragraaf een quick scan opgezet worden, met daarin de 10 belangrijkste 
vragen per thema, zodat er snel een oordeel gevormd kan worden. Daarnaast zal er in 
dit hoofdstuk aandacht besteed worden aan de manier waarop de checklists bekendheid 
kunnen krijgen onder het grote publiek, zodat de checklists in de toekomst deel uit zullen 
maken van ieder koop van een woning. 

3.1 Quick scan 

Aan de hand van bestaande tools is er een checklist ontstaan waarvan particuliere 
woningbezitters gebruik kunnen maken bij de koop of verbouwing van een woning. De 
checklists geven de belangrijkste punten aan die invloed uitoefenen op het bijbehorende 
thema (Energiebesparing, Flexibiliteit en/of Gezondheid). 

De checklists bestaan ieder echter uit 30-35 vragen. Om snel een overzicht te krijgen 
van de score van de woning zijn dat veel vragen . Daarom is het idee ontstaan om een 
Quick scan op te zetten, waarmee door beantwoording van maximaal 10 eenvoudige 
vragen een globaal overzicht van de woning gekregen kan worden. 

De vraag is alleen, welke vragen zijn het belangrijkste? Om dit te kunnen bepalen zijn er 
eerst een drietal criteria opgesteld waaraan de quick scan moet voldoen. 

1. Niet teveel vragen over eenzelfde onderwerp : 
De quick scan moet een algemeen beeld geven over de woning. Indien er alleen 
vragen over één bepaald aspect van een woning instaan geeft het geen globaal beeld. 
Een woning kan toevallig op dat bepaalde punt slecht scoren, waardoor het lijkt alsof 
de hele woning slecht scoort. Dat geeft geen goed beeld van de situatie. Bij voorkeur 
van ieder onderwerp dus maar 1 vraag in de quick scan opnemen. 

2. Meest voorkomende onderdelen in de tools: 
Onderdelen die in iedere tooi terugkomen zijn belangrijker dan de onderdelen die af 
en toe een keer genoemd worden in een tooi. Het uitgangpunt voor het opstellen van 
de quick scan kan op deze manier ontleent worden aan de frequentie van voorkomen 
in de tools. Op deze manier hoef ik zelf geen ingewikkelde afwegingen te maken wat 
betreft belangrijkheid van bepaalde punten. 

3. Eenvoudig door iedereen te bepalen: 
Een quick scan is bedoelt om iemand snel een overzicht te geven van de prestatie 
van de woning. Er mogen daarom geen ingewikkelde zaken instaan, waarbij eerst nog 
extra uitleg nodig is. Het doel van de snelle test gaat dan verloren. Consumenten 
zullen dan ook niet geprikkeld worden om verder te kijken naar de uitgebreidere 
checklist. 

Energiebesparing 

Per onderdeel is volgens de tools de belangrijkste vraag eruit gehaald. Hieronder zijn de 
vragen te zien. Achter de vraag is aangegeven hoe vaak deze voorkomt in de bestaande 
tools. 
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Quick Scan Energiebesparing 
LIs de begane grond vloer van uw woning geïsoleerd? 

0 Nee, ongeïsoleerd 
P Ja, geïsoleerd doe-het-zelf 
b Ja, is professioneel geïsoleerd 
0 Ja, de vloer heeft een zeer hoge isolatiewaarde 

2. Hoe zijn de buitenmuren opgebouwd? 
0 Enkel steens muur of ongeïsoleerde spouwmuur 
0 Spouwmuur deels geïsoleerd 
0 Geheel geïsoleerde gesloten gevel 
0 Zeer hoge isolatiewaarde gevel 

3. Wat voor type beglazing is er toegepast? 
0 Enkel glas (>25% enkel glas) 
0 Dubbel glas (>75% dubbele beglazing) 
0 HR beglazing 
0 HR++ beglazing (zeer hoge isolatiewaarde) 

4. Is hetdak geïsoleenl? 
0 Nee, ongeïsoleerd dak 
0 Ja, geïsoleerd dak doe-he~zelf 
0 Ja, professioneel geïsoleerd dak 
0 Ja, zeer hoge isolatiewaarde dak 

Voor meer info zie: 
Ch eek list, constructie 
begane grond 

Voor meer info zie : 
Ch eek list, constructie 
gevels 

Voor meer info zie: 
Checklist, constructie 
gevels 

Voor meer info zie: 
Checklist, constructie 
dak 

!). Wat voor type uerwarmingst.estel i• er aanwezig? 
0 Oude staande ketel met geiser 

Voor meer info zie : 0 VR-ketel 
p HR-ketel 
0 Innovatief energiebesparend systeem (zoals, 

warmtepomp, biogas/-massa ed.) 

Checklist, installaties 
verwarming 

6. Zijn er watelitesparende maatregelen getroffen? 
0 Nee, geen waterbesparende maatregelen Voor meer info zie: 

Checklist, installaties 
warm water 

0 Ja, thermostaatkranen op bad/douche 
0 Ja, thermostaatkranen en waterbesp, douchekoppen 

7. Wonlt er warmte terug gewonnen uit ventilatielucht? 
p 
0 Nee, geen warmteterugwinning (wtw) uit ventilatielucht 
0 Nee, geen wtw, maar ventilatielucht wordt wel 

Voor meer info zie : 
Checklist, installaties 
ventilatie voorverwarmd (d.m.v. een serre) 

I 0 ' Ja, de woning is voorzien van gebalanceerde ventilatie 
met HR-wtw-systeem 

8. Hoe wordt elektriciteit ve.t.regen? 

0 Elektriciteit van maatschappij Voor meer info zie : 
0 Deel elektriciteit door innovatief systeem, deels door 

maatschappij 
I 0 Alleen elektriciteit door innovatief systeem, geen 
elektriciteit van maatschappij 

Checklist, installaties 
elektriciteit 

SCORE: 
Eén of meervakjes zijn rood I : 
Dit onderdeel scoort onvoldoende op het 
onderdeel energiebesparing! De punten die 
rood scoren behoeven verbetering. Loop de 
hele checklist door om te zien hoe het met de 
rest van de woning gesteld is. 

Voorallicht groene vakjes: 
De woning scoort op veel gebieden boven de 
gemiddelde woning . Het gaat dus de goede 
kant op. Voor verbeterpunten kunt u de 
checklist doorlope n. Zorg ervoor dat de woning 
op de ~ndere punten ook beter gaat scoren. 

Vooral oranje I vakjes: 
De woning voldoet redelijk aan de huidige 
eisen. Het gaat echter niet om een heel goed 
scorende woning. Tal van zaken kunnen nog 
verbeterd worden met oog op de toekomst. Ben 
niet tevreden en doorloop de hele checklist. 

Enkele donker groene I vakjes: 
Dit is waarschijnlijk het hoogst haalbare niveau. 
Op deze punten voldoet de woning aan de 
standaarden die in de toekomst gaan gelden. 
Hoe meer zaken op dit niveau scoren hoe beter. 
Ra~dpleeg daarvoor de checklist 



Omgeving: 

Constructie 
- Begane grond: 
-Gevels: 

-Dak: 

Volume: 

Installaties 
-Verwarming: 
- Warm water: 

-Ventilatie: 
- Elektriciteit: 

Hoe zijn belangrijke voorzieningen te bereiken? (0/6) 

Is de begane grond vloer van uw woning geïsoleerd? (6/6) 
Hoe zijn de buitenmuren opgebouwd? (6/6) 
Wat voor type beglazing is er toegepast? (6/6) 
Is het dak geïsoleerd? (6/6) 

Zijn de binnenmuren van steen? (4/6) 

Wat voor type verwarmingstoestel is er aanwezig? (6/6) 
Hoe wordt warm water opgewekt? (5/6) 
Zijn er waterbesparend maatregelen getroffen? (5/6) 
Wordt er warmte teruggewonnen uit ventilatielucht? (6/6) 
Hoe wordt elektriciteit verkregen? (5/6) 

In totaal zijn er 11 vragen die aan de hand van de tools geselecteerd zijn. Omdat deze 
het meeste voorkomen in de tools, wordt er vanuit gegaan dat dit de belangrijkste 
onderdelen zijn voor het thema energiebesparing. 

Een quick scan moet snel en eenvoudig ingevuld kunnen worden. Er dient daarom een 
keuze gemaakt te worden uit deze 11 vragen. 

De vragen die in 6 van de 6 tools te vinden zijn zullen sowieso gebruikt worden voor de 
quick scan. 

1. Is de begane grond vloer van uw woning geïsoleerd? (6/6) 
2. Hoe zijn de buitenmuren opgebouwd? (6/6) 
3. Wat voor type beglazing is er toegepast? (6/6) 
4. Is het dak geïsoleerd? (6/6) 
5. Wat voor type verwarmingstoestel is er aanwezig? (6/6) 
6. Wordt er warmte teruggewonnen uit ventilatielucht? (6/6) 

De onderdelen warm water en elektriciteit komen hierdoor niet voor in de quick scan. Om 
een algemeen beeld van de woning te kunnen geven is het van belang om zoveel 
mogelijk onderwerpen op te nemen in de quick scan. Daarom zal er ook een vraag over 
de onderwerpen warm water en elektriciteit opgenomen worden. Het onderdeel 
omgeving is niet van belang voor de werkelijke energiebesparing van de woning. Het 
dient als extra toevoeging in de checklist om de kopers ook van dit onderwerp bewust te 
maken. Het hoeft dus niet opgenomen te worden in de quick scan. 

In de meeste huishoudens wordt warm water verkregen door gebruik van hetzelfde 
toestel als voor de verwarming. De vraag 'Hoe wordt warm water opgewekt?' zal daarom 
niet opgenomen worden in de quick scan. De vraag over waterbesparende maatregelen 
zal daarom nog toegevoegd worden aan de quick scan. 

7. Zijn er waterbesparend maatregelen getroffen? (5/6) 
Ook de vraag horende bij elektriciteit wordt voor de volledigheid toegevoegd aan de 
quick scan. Het komt bovendien ook in 5 van de 6 tools voor, dus is belangrijk om toe te 
voegen aan de quick scan. 

8. Hoe wordt elektriciteit verkregen? (5/6) 

Hiernaast is de Quick scan te zien. Deze is bovendien ook opgenomen in de bij lagen . 

- 5 
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Flexibiliteit 

Per onderdeel is volgens de tools de belangrijkste vraag eruit gehaald. De vragen zijn 
hieronder per onderdeel te zien . Er is aangegeven hoe vaak deze vraag voorkomt in de 
bestaande tools. 

Omgeving: 

Constructie 
-Begane grond: 
-Gevels: 
-Dak: 

Volume: 
- Afmetingen: 

-Indeling: 

Installaties 
- Verwarming: 
- Warm water: 
-Ventilatie: 
- Elektriciteit: 
-Gas: 

Hoe zijn belangrijke voorzieningen te bereiken? (2/6) 

Is er een kruipruimte aanwezig? (3/6) 
Wat voor type woning is het? (0/6) 
Hoe flexibel is het dak? (2/6) 

Is er een mogelijkheid tot uitbouwen? (5/6) 
Wat is de verdiepingshoogte? (5/6) 
Hoe breed zijn de deuren die toegang bieden tot verblijfsr.? (6/6) 
Wat voor trap is er in de woning aanwezig? (5/6) 
Hoe is de entree van de woning gesitueerd? (5/6) 
Hoeveel slaapkamers zijn er (mogelijk)? (5/6) 

Zijn de verwarmingsleidingen toegankelijk? (5/6) 
Zijn warmwaterleidingen toegankelijk? (5/6) 
Zijn ventilatiekanalen toegankelijk? (4/6) 
Hoeveel groepen heeft de meterkast? (3/6) 
Is de gasleiding toegankelijk? (3/6) 

In totaal zijn er 15 vragen die aan de hand van de tools geselecteerd zijn. Omdat deze 
het meeste voorkomen in de tools, wordt er vanuit gegaan dat dit de belangrijkste 
onderdelen zijn voor het thema flexibiliteit. 

Een quick scan moet snel en eenvoudig ingevuld kunnen worden. Er dient daarom een 
keuze gemaakt te worden uit deze 15 vragen. 

De vragen die volgens de tools het belangrijkste zijn: 
1. Is er een mogelijkheid tot uitbouwen? (5/6) 
2. Wat is de verdiepingshoogte? (5/6) 
3. Hoe breed zijn de deuren die toegang bieden tot verblijfsruimten? (6/6) 
4. Wat voor trap is er in de woning aanwezig? (5/6) 
5. Hoe is de entree van de woning gesitueerd? (5/6) 
6. Hoeveel slaapkamers zijn er (mogelijk)? (5/6) 
7. Zijn de verwarmingsleidingen toegankelijk? (5/6) 
8. Zijn warmwaterleidingen toegankelijk? (5/6) 

De onderwerpen omgeving, constructie, ventilatie, elektriciteit en gas komen hierdoor 
niet aan de orde. 

1. Hoe zijn belangrijke voorzieningen te bereiken? (2/6) 
2. Is er een kruipruimte aanwezig? (3/6) 
3. Wat voor type woning is het? (0/6) 
4. Hoe flexibel is het dak? (2/6) 
5. Zijn ventilatiekanalen toegankelijk? (4/6) 
6. Hoeveel groepen heeft de meterkast? (3/6) 
7. Is de gasleiding toegankelijk? (3/6) 

De eerste vraag heeft niet direct betrekking op de flexibiliteit van de woning, maar op de 
omgeving. Deze hoeft dus niet in de quick scan opgenomen te worden. 



Quick Scan Flexibiliteit 
l.Is er een kruipruim1:1! aanwezi9? 

IJ Nee, geen kruipruimte aanwezig 
IJ Ja, kruipruimte aanwezig of woning onderkeldert 

2. Is er een m09elijkheid tDt uitilouwen wonin9? 
IJ Woning niet uit te bouwen 
IJ Woning aan 1 zijde uit te bouwen 
IJ Woning aan 2 of meer zijden uit te bouwen 
0 Splitsing van woning mogelijk in 2 afzonderlijke 

woningen 

3. Wat is de verdiepin9shoo9te (9emiddeld)? 
IJ < 2,4 meter 
IJ tussen 2,4 en 2,6 meter 
0 tussen 2,6 en 3,0 meter 
0 >3,0 meter 

4. Hoe breed zijn de deuren die tDe9aD9 bieden tDt 
we .. lijfruimten? 

0 1 of meerdere deuren < 0,8 meter 
0 tussen 0,8 en 0,9 meter 
0 > 0,9 meter 

5. Wat woor trap is er in de woni09 aanwezi9? 
IJ Spiltrap of:!: 180 draaiende trap 
IJ Trap met 1 kwart 
0 Rechte steekrap of hoektrap met plateau 
0 Er is een (trap)lift aanwezig 

6. Hoe is de entree van de woni09 9esitueerd? 
p entree alleen te bereiken d.m.v. trappen 
0 entree direct op maaiveld ofte bereiken d.m.v. lift 
0 
0 

Voor meer info zie: 
Checklist.. constructie 
begane grond 

Voor meer info zie: 
Checklist.. volume 
afmetingen 

Voor meer info zie: 
Checklist.. volume 
afmetingen 

Voor meer info zie: 
Checklist.. volume 
afmetingen 

Voor meer info zie: 
Checklist.. volume 
afmetingen 

Voor meer info zie : 
Checklist.. volume 
indeling 

7. Hoeveel slaapkamers zijn er (mo9elijk) in de wonin9? 
IJ (mogelijkheid) < 3 slaapkamers 
b (mogelijkheid) 3 slaapkamers 

Voor meer info zie: 

IJ (mogelijkheid) > 3 slaapkamers 
IJ eHtra kamer begane grond, werk-/slaapkamer (mogelijk) 

Checklist.. volume 
indeling 

8. Zijn de verwarmi09sleidln9en toe9ankelijk? 
0 Nee, of verloop leidingen niet bekend 
IJ Nee niet eenvoudig, plaats leidingen is wel bekend 
IJ Ja deels, er is een centraal stijgpunt leidingen 
IJ Ja, alle verwarmingsleidingen toegankelijk 

SCORE: 
Eén of meer vakjes zijn rood I : 
Dit onderdeel sroort onvoldoende op het gebied 
van flexibiliteit! De punten die rood scoren 
behoeven verbetering, Loop de hele checklist 
door om te zien hoe het met de rest van de 
woning gesteld is, 

Voorallicht groene vakjes: 
De woning scoort op veel gebieden boven de 
gemiddelde woning, Het gaat dus de goede 
kant op. Voor verbeterpunten kunt u de 
checklist doorlopen. Zorg ervoor dat de woning 
op de andere punten ook beter gaat scoren, 

I 

Vooral oranje I vakjes: 

Voor meer info zie: 
Ch eek list.. insta 11 a ti es 
verwarming 

De woning voldoet redelijk aan de huidige 
eisen. Het gaat echter niet om een heel goed 
scorende woning, Tal van zaken kunnen nog 
verbeterd worden met oog op de toekomst. Ben 
niet tevreden en doorloop de hele checklist. 

Enkele donker groene I vakjes: 
Dit is waarschijnlijk het hoogst haalbare niveau . 
Op deze punten voldoet de woning aan de 
standaarden die in de toekomst gaan gelden, 
Hoe meer zaken op dit niveau sroren hoe beter. 
Raadpleeg daarvoor de checklist 
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Het al dan niet aanwezig zijn van een kruipruimte (vraag 2) levert flexibiliteit bij 
verbouwing of aanpassing van een woning. Het is voor bewoners handig om te weten of 
er een kruipruimte aanwezig is. In de helft van de tools staat de aanwezigheid van de 
kruipruimte genoemd. Deze zou opgenomen kunnen worden in de quick scan 

Het woningtype bepaalt in grote mate de mogelijkheid voor het uitbouwen van de 
woning. De vraag 'Is er een mogelijkheid tot uitbouwen?' wordt reeds opgenomen in de 
quick scan. Ook de derde vraag komt dus niet in de quick scan. 

Hoe flexibel is het dak, blijkt uit de enquêtes voor veel mensen een lastige vraag om te 
beantwoorden. 35% gaf aan de vraag te technisch te vinden, en hierdoor lastig te 
beantwoorden. Het is dus niet verstandig om juist deze vraag op te nemen in de 
checklist, omdat het voor moeilijkheden kan zorgen. De vraag komt wel in de checklist te 
staan met een verdere uitleg erbij. 

Van het onderdeel constructie zal de vraag over aanwezigheid van en kruipruimte 
opgenomen worden in de quick scan. 

Voor de overige 3 vragen is lastig te bepalen of ze wel of niet opgenomen gaan worden. 
• Zijn ventilatiekanalen toegankelijk? (4/6) 
• Hoeveel groepen heeft de meterkast? (3/6) 
• Is de gasleiding toegankelijk? (3/6) 

Er zijn nog 2 andere vragen over toegankelijkheid van leidingen. Toegankelijkheid van 
verwarmings- en warmwaterleidingen. Er moet dus overwogen worden welke van de 4 
onderwerpen het belangrijkste is in woningen. 
Een gasleiding moet altijd door een professioneel bedrijf veranderd worden. Bovendien 
zijn er maar weinig apparaten die gas gebruiken. Er zal in verhouding dus weinig 
aanpassing aan nodig zijn. 
Niet iedere woning is voorzien van ventilatiekanalen. Veelal is er nog gebruik gemaakt 
van natuurlijke ventilatie. Bovendien zal ventilatie niet vaak verplaatst of aangepast 
hoeven te worden. 
Verwarming en warm water speelt bij verbouwing van badkamer of keuken een rol. 
Warmwaterleidingen zijn bijna altijd weggewerkt ik muren . Deze zullen dus bijna nooit 
toegankelijk zijn, daarom ook niet geschikt om op te nemen in de quick scan. Het 
onderwerp verwarming zal wel opgenomen worden in de checklist, omdat deze met enige 
regelmaat aangepast zal worden, en er grote verschillen zijn tussen woningen. 

De laatste vraag over het aantal groepen in de meterkast is wel van belang, maar deze 
vraag is lastig te beantwoorden voor een leek. De meeste meterkasten zijn door een 
professional uit te breiden, of te vervangen. Alleen bij speciale bestemming van de 
woning kan het aantal groepen een rol spelen. Het is niet belangrijk genoeg om op te 
nemen in de quick scan. 

De quick scan zal dus bestaan uit de volgens de tools belangrijkste onderwerpen. Hierbij 
wordt de vraag over toegankelijkheid van warmwaterleidingen weggelaten, en de vraag 
over aanwezigheid van kruipruimte toegevoegd. 

Hiernaast is de quick scan voor flexibiliteit te zien. 
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Gezondheid 

Per onderdeel zijn volgens de tools de belangrijkste vragen eruit gehaald. Hieronder is te 
zien om welke vragen het gaat. 

Omgeving: 

Constructie 
- Begane grond: 
-Gevels: 

-Dak: 
-Binnenwanden: 

Installaties 
- Verwarming: 

- Warm water: 

-Ventilatie: 

- Elektriciteit: 

Is er veel geluid hoorbaar van buren? (6/7) 
Is er veel geluid uit de omgeving hoorbaar? (6/7) 

Zijn alle kieren naar de kruipruimte afgedicht? (7/7) 
Hoe zijn de buitenmuren opgebouwd? (6/7) 
Is er zonwering aanwezig? (6/7) 
Is het dak geïsoleerd? (7/7) 
Zijn de binnenwanden van steen? (4/7) 

Wat voor type verwarming is er toegepast? (7 /7) 
Wat voor type verwarmingstoestel is er aanwezig? (5/7) 
Vind er opslag van (warm) water plaats? (3/7) 
Is de waterleiding gemaakt van lood? (3/7) 
Is er permanente ventilatie aanwezig? (7 /7) 
Is het ventilatiesysteem periodiek onderhouden? (6/7) 
Is er een aardlekschakelaar aanwezig? (1/7) 

In totaal zijn er 14 vragen geselecteerd aan de hand van de tools. Omdat deze het 
meeste voorkomen in de tools, wordt er vanuit gegaan dat dit de belangrijkste 
onderdelen zijn voor het thema gezondheid. 

Een quick scan moet snel en eenvoudig ingevuld kunnen worden. Er dient daarom een 
keuze gemaakt te worden uit deze 15 vragen. 

De volgende onderdelen worden in alle tools benoemd. Deze zijn dus heel belangrijk voor 
het thema gezondheid. 

1. Zijn alle kieren naar de kruipruimte afgedicht? (7/7, begane grond) 
2. Is het dak geïsoleerd? (7/7, dak) 
3. Wat voor type verwarming is er toegepast? (7/7, verwarming) 
4. Is er permanente ventilatie aanwezig? (7 /7, ventilatie) 

Daarnaast zullen er nog 4 onderdelen gekozen moeten worden die opgenomen worden in 
de quick scan. De onderwerpen omgeving, gevels en warm water zijn nog niet gebruikt in 
de quick scan. 

Omgeving: Er moet gekozen worden tussen 2 onderdelen die beide even vaak genoemd 
worden in de tools. Het onderdeel geluid uit de omgeving is voor mensen waarschijnlijk 
het eenvoudigst te bepalen. Hier wordt waarschijnlijk ook zonder checklist eerder 
rekening mee gehouden. Echter, door juist het onderdeel geluid van buren op te nemen 
in de checklist worden consumenten hier extra op attent gemaakt. Om deze reden wordt 
het onderdeel over burengeluid opgenomen in de quick scan. 

5. Is er veel geluid hoorbaar van buren? (6/7, omgeving) 

Gevels: Ook bij dit onderdeel zijn 2 vragen opgenomen in de checklist die beiden even 
vaak genoemd worden in de tools. Een vraag over de buitenmuren, en een vraag over 
zonwering. Er zal gekozen worden om het onderdeel buitenmuren op te nemen in de 
checklist, omdat dit achteraf minder makkelijk aan te passen is. Zonwering kan achteraf 
altijd aangebracht worden. Het veranderen van de buitenmuren is minder eenvoudig. Het 
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Quick Scan Gezondheid 
1. Is er veelgeluid hoorbaar van buren? 

D Ja veel geluid hoorbaar 
0 Ja, af en toe geluid hoorb~ar 
0 Bijna geen geluid van buren hoorbaar 
D Totaal geen geluid hoorbaar van buren 

2. Zijn alle kieren naar de krui pruimt. gedicht? 
0 Nee, er zijn kieren naar de kruipruimte aanwezig 
D Ja, de kruipruimte is geheel afgedicht 

Voor meer info zie: 
Checklist, omgeving 

Voor meer info zie: 

0 Ja, eKtra goede afdichting van kruipruimte uit laten 
voeren 

Checklist, constructie 
begane grond 

I D Er is geen kruipruimte 

3. Hoe zijn de buibinmuren opgebouwd? 
0 Enkel steens muur of ongeïsoleerde spouwmuur 
0 Spouwmuur deels geïsoleerd 
D Geheel geïsoleerde gesloten gevel 
0 Zeer hoge isolatiewaarde gevel 

4. Is het dak geïsoleerd? 
0 Nee, ongéisoleerd dak 
0 Ja, geïsoleerd dak doe-het-zelf 
0 Ja, professioneel geïsoleerd dak 
D Ja, zeer hoge isolatiewa~rde dak 

p 

r 

< 

c 
• 

Voor meer info zie: 
Ch eek list, constructie 
gevels 

Voor meer info zie: 
Ch eek list, constructie 
dak 

:;. Wat voor type verwarmingstDesb!l is er aanwezig? 
D Open verwarmingstoestel (waakvlam aan te raken) 
b Gesloten verwarmingst. (waakvlam niet aan te r~ken) 

Voor meer info zie: 
Checklist, installaties 
verwarming 

L Wat voor type verwarming il' er tDqepa5t? 
0 luchtverwarming, ingeblazen lucht is verwarmd, of Voor meer info zie: 

verwarming door open kachels 
0 Verwarming dmv. radiatoren of gesloten kachels 
D Vloerverwarming met radiatoren 
D Wand-/ vloerverwarming of vergrote radiatoren 

-

-··-=:r·~ 

Checklist, installaties 
verwarming 

7.15 er permanent. ventilatie aanwezig? 
I 0 Geen permanente ventil~tie mogelijkheid, alleen ramen 
te openen in vertrekken Voor meer info zie: 

Checklist, installaties 
ventilatie 

D Ieder vertrek natuurlijke ventilatie d.m.v. roosters 
0 Mechanische afzuiging, toevoer door roosters 
0 Gebalanceerde ventilatie, toevoer en afvoer mechanisch 

8. Is het ventilatiesysb!em periodiek onderhouden? 
D Nee 
D Ja, periodiek onderhouden 

SCORE: 
Eén of meer vakjes zijn rood I : 
Dit onderdeel scoort zeer negatief op het gebied 
van gezondheid! De punten die rood scoren 
behoeven verbetering, Loop de hele ched<list 
door om te zien hoe het met de rest van de 
woning gesteld is. 

Voorallicht groene vakjes: 
De woning scoort op veel gebieden boven de 
gemiddelde woning, Het gaat dus de goede 
kant op. Voor verbeterpunten kunt u de 
checklist doorlopen. Zorg ervoor dat de woning 
op de andere punten ook beter gaat scoren. 

Vooral oran ·e vakjes: 

Voor meer info zie: 
Checklist, installaties 
ventilatie 

De woning voldoet redelijk aan de huidige 
eisen . Het gaat echter niet om een heel goed 
scorende woning. Tal van zaken kunnen nog 
verbeterd worden met oog op de toekomst. Ben 
niet tevreden en doorloop de hele checklist. 

Enkele donker groene • vakjes: 
Dit is waarschijnlijk het hoogst haalbare niveau, 
Op deze punten voldoet de woning aan de 
standaarden die in de toekomst gaan gelden. 
Hoe meer zaken op dit niveau scoren hoe beter. 
Raadpleeg daarvoor de checklist 
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is daarom van belang dat consumenten juist met dit onderdeel rekening houden bij de 
koop van een woning. 

6. Hoe zijn de buitenmuren opgebouwd? (6/7, gevels) 

Warm water: Voor dit onderdeel zijn wederom 2 vragen die beiden even vaak vorkomen 
in de tools. Loden waterleidingen komen nog wel voor, maar het zijn er steeds minder. 
Het komt vooral nog voor bij hele oude woningen. Bij de opzet van dit onderzoek is juist 
gekeken naar woningen vanaf 1960. Het is daarom niet logisch om deze vraag op te 
nemen in de quick scan. Het tweede onderdeel, legionella besmetting door wateropslag 
op de verkeerde temperatuur ligt meer voor de hand. Er wordt regelmatig water 
opgeslagen in een boiler. De juiste temperatuur is daarbij heel belangrijk. Echter, deze 
temperatuur is zelf aan te passen. Het is dus geen gebrek aan de woning. Ook dit 
onderdeel zal dus niet opgenomen worden in de checklist. 

Uit de volgende vragen moet een keuze gemaakt worden of ze wel of niet opgenomen 
gaan worden in de checklist. 

• Is er veel geluid uit de omgeving hoorbaar? (6/7) 
• Is er zonwering aanwezig? (6/7) 
• Zijn de binnenwanden van steen? (4/7) 
• Wat voor type verwarmingstoestel is er aanwezig? (5/7) 
• Is het ventilatiesysteem periodiek onderhouden? (6/7) 
• Is er een aardlekschakelaar aanwezig? (1/7) 

Zoals eerder vermeld zal geluid uit de omgeving als snel door consumenten meewegen in 
de beoordeling, ook als daar niet expliciet op gewezen wordt. Zonwering is achteraf altijd 
eenvoudig aan te brengen indien dit noodzakelijk blijkt. Stenen binnenwanden dragen bij 
aan een behaaglijk binnenklimaat. Het grootste deel van de woning in Nederland is 
echter op de traditionele manier gebouwd, en gemaakt met stenen binnenwanden. Om 
deze reden zal dit onderdeel niet opgenomen worden. Het type verwarmingstoestel 
(gesloten of open) is belangrijk voor de gezondheid. Er vallen jaarlijks doden doordat een 
open toestel niet naar behoren functioneert. Om het onderwerp extra aan de aandacht te 
brengen zal dit onderdeel opgenomen worden in de quick scan. 
Het onderhouden van het ventilatiesysteem is belangrijk voor de gezondheid. Goede 
ventilatie is belangrijk. Er moet voorkomen worden dat door de ventilatie juist ongezonde 
deeltjes de woning bereiken. Dit onderdeel zal daarom opgenomen worden in de 
checklist. Het al dan niet aanwezig zijn van een aardlekschakelaar brengt niet direct de 
gezondheid in gevaar. Het heeft meer te maken met veiligheid. 

7. Wat voor type verwarmingstoestel is er aanwezig? (5/7) 
8. Is het ventilatiesysteem periodiek onderhouden? (6/7) 

Ook de quick scan voor het thema gezondheid is hiermee compleet. Hiermee is antwoord 
gegeven op de achtste deelvraag van het onderzoek. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

Na een lange tijd van afstuderen volgen hier de conclusies uit het onderzoek. Het 
onderzoek is vele malen van koers gewijzigd. De zoektocht naar het kiezen van de juiste 
richting heeft bijzonder veel tijd gekost. Uiteindelijk is er een richting gekozen waarin 
vooral gebruik is gemaakt van bestaande kennis. Kennis is er immers genoeg over de 
thema's energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid. Door me vooral te richten op de 
toekomstige gebruikers is er een resultaat ontstaan wat bruikbaar is voor iedereen. 

4.1.1 Het onderzoek 

Gedurende het onderzoek ben ik erachter gekomen dat er tal van tools en boeken 
bestaan over energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid. Er is al veel kennis over de 
thema's opgedaan gedurende de jaren. Toch bestond er geen tooi geschikt voor gewone 
burgers. 

In het onderzoek is vooral gebruik gemaakt van de bestaande kennis uit de tools en 
literatuur. Er bleken maar weinig dingen te ontbreken. 

De methoden die gebruikt worden in de verschillende tools en literatuur lopen sterk 
uiteen. Toch leverde het geen probleem op om een keuze te maken voor de meest 
geschikte methode voor consumenten. Een checklist lag het meest voor de hand. Er is 
echter geen consument gerichte benadering gekozen voor het bepalen van de methode, 
maar een aanbodgerichte benadering. Er is vanuit de techniek naar de consument 
gekeken. Er is gekozen voor de meest geschikte methode om de techniek aan te bieden 
aan de consument. 

Ook bij het testen van de checklists onder consumenten is er uitgegaan van het 
aanbieden van techniek op een voor consumenten begrijpbare wijze. Door het 
herformuleren van technische termen en het opstellen van een bijlage bleek het goed 
mogelijk om ingewikkelde technische materie op een begrijpelijke wijze aan te kunnen 
bieden aan de consument. Met behulp van enquêtes is er een goed beeld ontstaan van 
wat consumenten wel en niet zelf kunnen invullen. De checklists en de bijlagen zijn 
hierop aangepast. 

Om beter aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van de consument is ervoor 
gekozen om een quick scan aan te bieden. Met behulp van de tools en een aantal criteria 
bleek dit goed mogelijk. Ook hierbij is het gelukt om een voor consumenten geschikte 
quick scan op te stellen die toch voldoende inzicht geeft in de techniek. 

Het is nu afwachten of er in de praktijk ook werkelijk op grote schaal gebruik van 
gemaakt zal gaan worden. Ik ben tevreden met de resultaten en de ontwikkelde 
methode. Er zal nog een opzet volgen van een mogelijke aanpak om ervoor te zorgen dat 
consumenten gewezen worden op het bestaan van deze methode. 

4.1.2 De resultaten 

Over het algemeen ben ik zeer tevreden met de resultaten die verkregen zijn. Voor het 
verkrijgen van de resultaten ben ik sterk afhankelijk geweest van voldoende respons. 
Over het algemeen zijn er voldoende resultaten retour gekomen om een uitspraak te 
kunnen doen over de checklist. Mocht er in de toekomst echter veel vraag naar de 
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checklists komen dan is het wellicht verstandig om de checklists nogmaals te testen en 
verder te verfijnen. Dit om het gebruik nog eenvoudiger te maken en om ervoor te 
zorgen dat er zeker geen onderdelen ontbreken in de checklists. 

Knelpunten in het onderzoek hebben vooral gelegen op het vertalen van de ingewikkelde 
terminologie uit de bestaande tools naar voor consumenten begrijpbare termen. De 
thema's blijven specialistisch en moeilijk begrijpelijk voor consumenten. 

Daarnaast is er besloten tot het opzetten van een quick scan . De complete checklists zijn 
namelijk langer geworden dan eerst verwacht. Het gevaar is dat consumenten daardoor 
niet overgaan tot het invullen van de checklists. Om consumenten toch te prikkelen is er 
daarom gekozen voor het opstellen van een quick scan. Het bleek lastig om onderscheid 
te maken tussen de 8 belangrijkste vragen en de overige minder belangrijke vragen. Er 
is namelijk geen exacte maatstaf waarin staat hoeveel winst er precies te behalen is bij 
een onderwerp. Indien dit in de toekomst wel het geval is, is het aan te raden om de 
quick scan nog eens te beoordelen aan de hand van deze gegevens. 

4.2 Aanbevelingen 

4.2.1 Checklists in de toekomst 

Zoals aangegeven is het te verwachten dat consumenten in de toekomst steeds vaker 
gebruik zullen maken van de thema's energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid als er 
een methode is om deze te beoordelen. Aan de hand van de enquêtes is deze 
verwachting al deels bevestigd. Het overgrote deel heeft in de enquête namelijk 
aangegeven gebruik te willen maken van de checklists bij de koop van een nieuwe 
woning. 

Er is gebruik gemaakt van een explorerend onderzoek. Het is dus aan te bevelen om in 
de toekomst verder in te gaan op de ontwikkeling van de checklists en deze nog verder 
te testen onder een grotere groep consumenten. Er kan dan wellicht ook rekening 
gehouden met type woning en leeftijd van de consument. Door ontbreken van tijd en 
middelen is daar in dit onderzoek niet zover op ingegaan. 

Standaarden wat betreft woningkwaliteiten zullen in de toekomst blijven veranderen. Er 
worden steeds nieuwe technieken ontwikkeld. En hiermee is het dus ook noodzakelijk om 
de checklists aan te blijven passen. Het up to date houden van de informatie is een 
voorwaarde voor de slagingskans. 

Daarnaast blijkt er misschien uit de praktijk dat er ook nog onderdelen uit de checklists 
aangepast moeten worden. Of er kan blijken dat een andere opzet beter kan werken. De 
basis voor de checklists is in dit onderzoek gelegd, maar dat wil niet zeggen dat dit ook 
de juiste manier is. De praktijk zal het leren . 

Wellicht dat het in de toekomst toch wenselijk blijkt te zijn om een totaalscore op ieder 
thema te kunnen geven aan een woning. Dit hangt vooral af van waarvoor de checklists 
exact gebruikt gaan worden. Het is natuurlijk ook een middel wat gebruikt kan gaan 
worden als paraplu voor andere initiatieven. Er is dus veel onduidelijkheid over wat de 
praktijk gaat doen met de checklists. 

Suggesties voor verbetering, uitbreiding en aanpassing zijn altijd welkom. De opzet van 
de checklists leent zich voor aanpassingen. 
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4.2.2 Communicatieclan 

In dit onderzoek zijn checklists opgesteld die door consumenten gebruikt kunnen worden 
bij de koop of verbouwing van een woning. De checklists dienen als hulpmiddel bij 
beoordeling van een woning. In deze paragraaf zal verder ingegaan worden op de manier 
waarop ervoor gezorgd kan worden dat deze checklists in de toekomst ook werkelijk door 
iedereen gebruikt gaan worden, de laatste deelvraag uit het onderzoek. Men moet 
gewezen worden op het bestaan van de checklists en weten waarom het van belang is 
dat men deze ook werkelijk gaat gebruiken. 

Het is van belang dat er een artikel geschreven wordt met daarin het doel en het nut van 
de opgestelde checklists. Daarnaast zal er een internetsite moeten komen waarop de 
checklists terug te vinden en te downloaden zijn voor geïnteresseerde consumenten. 

De volgende media zouden een rol kunnen spelen bij het bekend maken van de 
checklists onder consumenten: 

Kranten en tijdschriften 
Vereniging eigen huis. Een artikel in het blad van vereniging eigen huis wat verspreid 
wordt onder haar leden, onder het motto: 'weet wat je koopt' Hierin kan aangegeven 
worden wat ik precies gedaan heb, en wat het doel ervan is. Wellicht is het mogelijk om 
de checklists aan te bieden via de ledensite. 

Wonen kranten. Iedere regio heeft zijn eigen wonen krant. Hierin staat het 
woningaanbod uit de regio. Een artikel hierin over de ontwikkelde checklists bereikt veel 
consumenten. Hierin ook aangeven waar de checklists digitaal te verkrijgen zijn. 

VT wonen en andere tijdschriften. Hierin is uiteenlopende informatie te vinden over 
wonen. Wellicht dat ook hierin een keer een artikel kan komen te staan over de 
checklists en het nut ervan. Er kan doorverwezen worden naar een website waar de 
checklists te downloaden zijn. 

Regionale bladen zoals, zondagsnieuws, weekkranten ed. Een artikel in één van deze 
bladen kan ervoor zorgen dat de nieuwe methoden veel bekendheid krijgt. Ook hier is 
het weer van belang dat er een verwijzing komt naar de internetsite waar de checklists te 
downloaden zijn. 

Internetsites 
Er zijn tal van internetsites die in aanmerking zouden kunnen komen voor het aanbieden 
van de checklists. Door bekendheid te creëren met behulp van artikelen in vakbladen, 
regionale bladen en tv programma's kunnen de consumenten vervolgens doorgestuurd 
worden naar een website. Op deze wijze is het mogelijk om consumenten bewust te 
maken van de thema's. In de praktijk zal uitgezocht moeten worden welke organisatie 
achter het initiatief staat en mee wil werken aan het aanbieden van de checklists. De 
voorkeur gaat uit naar een organisatie die met alle drie de thema's raakvlakken heeft . 

De internetsite van Vereniging eigen huis, www.eigenhuis.nl, zou heel goed kunnen 
dienen als website om de checklists digitaal aan te bieden. Vele woningeigenaren en 
woningzoekenden maken gebruik van de diensten van vereniging eigen huis. 

Op www.funda.nl kan wellicht een link geplaatst worden die verwijst naar de checklists. 
Dagelijks komen vele bezoekers op de site om een nieuwe woning te zoeken. Dit zou dus 
een goede plaats zijn om meer informatie over de checklists aan te bieden. 

SenterNovem is één van de grootste bureaus die zich bezig houdt met duurzaam 
bouwen. Wanneer mensen via een zoekmachine zoeken naar duurzaam bouwen, 
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energiebesparing ed. komt met al gauw uit bij een site van SenterNovem. Ook deze 
website zou in aanmerking kunnen komen. 

Ook www.mileucentraal.nl verschaft veel informatie over bijv. energiebesparing en 
andere milieugerichte thema's. De informatie uit de checklists sluit dus prima aan bij de 
doelgroep van deze website. (de dochterpagina lage-energierekening.nl komt ook in 
aanmerking) 

Via de GGD kan vooral de checklist gezondheid meer bekendheid verkrijgen. Tal van 
zieken hangen samen met de woning. Van hieruit kan ook doorverwezen worden naar 
het bestaan van de checklists energiebesparing en flexibiliteit. 

Beurzen 
Er zijn tal van woongerelateerde beurzen, zoals de huishoudbeurs, doe het zelf beurs, 
interieurbeurs, bouwbeurs, energiebeurs enz. Op dergelijke beurzen kunnen bijvoorbeeld 
presentaties gehouden worden over de checklists. Door het uitdelen van quick scans kan 
de interesse gewekt en de bekendheid vergroot worden. 

Televisie 
Tenslotte zijn er tal van klusprogramma's op de tv. Bij RTL zijn dit 'Eigen Huis & Tuin', 
'Bouwval gezocht', 'Help, mijn man is klusser!', 'My first home', 'RTL woon & 
klusmagazine', 'TV makelaar' en 'Van Kavel tot Kasteel'. Op SBS6 zijn dit 'De grote 
verbouwing' en 'Van Rommelzolder tot Droomhuis' . Op NetS 'Het Blok' en 'SamenWonen'. 
Al deze programma's hebben te maken hebben met kopen, verkopen, bouwen en 
verbouwen van woningen of delen ervan. Wellicht dat ook via deze weg in de toekomst 
extra bekendheid gekregen kan worden voor de checklists. 

Kortom, er zijn tal van media die een rol zouden kunnen spelen bij de introductie van de 
checklists. 
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6. Bijlagen 

Hier volgt een overzicht van de bijlagen. Deze zijn te vinden in een apart boekje. 

Resultaat 

Bijlage 1: Checklists 
Hierin zijn de complete checklists te vinden zoals ontstaan in dit onderzoek. 

Bijlage 2: Uitgebreide checklists 
Dit zijn de checklists uit bijlage 1 uitgebreid met plaatjes en extra uitleg. 

Bijlage 3: Ouick scans 
Voor de checklists uit bijlage 1 is een selectie gemaakt met daarin de 
belangrijkste vragen over ieder thema. Dit om een snelle scan te kunnen maken 
van de woning. 

Onderzoek 

Bijlage 4: Matrix 
Deze matrix is de opzet geweest voor het ontwikkelen van de checklists. Alle 
informatie uit de tools is verwerkt in deze matrix 

Bijlage 5: Verwijzingen naar tools 
Er is te zien in welke tools er aandacht besteed wordt aan de vragen die in de 
checklists te vinden zijn. 

Bijlage 6: Enquêtes 

I 

Aan de hand van de matrix uit bijlage 4 is een eerste checklist ontwikkeld. Deze is 
in de vorm van een enquête getest onder consumenten. 

Bijlage 7: Resultaten enquêtes 
Hierin zijn de resultaten van de enquêtes uit bijlage 5 verwerkt. 

Bijlage 8: Soort opmerkingen 
Hierin is te vinden wat voor soort opmerkingen er gemaakt door de 
geënquêteerden. 

Bijlage 9: Laatste aanpassingen 
De aangepaste checklists zijn nogmaals getest. In deze bijlage zijn daarvan de 
wijzigen te vinden die nog zijn aangebracht . 
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