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De aanleiding triggert een woningeigenaar 
om de cv-ketel gepland te vervangen. 
Aanleidingen kunnen zijn: een verouderde 
cv-ketel, de ambitie om zelfvoorzienend te 
zijn, van het gas af willen en/of plannen 
van de gemeente.

Er zijn verschillende mogelijkheden 
wanneer men de cv-ketel gaat vervangen. 
Via verschillende kanalen, zoals het 
internet, wordt uitgezocht wat er allemaal 
mogelijk is op het gebied van cv en 
alternatieven voor verwarmen.

Als men zich heeft georiënteerd op de 
mogelijkheden van het vervangen van 
de cv-ketel, kunnen er offertes worden 
aangevraagd.

Als de offertes zijn ontvangen, kunnen de 
verschillende opties naast elkaar worden 
gelegd om zo een overweging te maken. 

Na het overwegen van verschillende 
opties zal er een beslissing gemaakt 
moeten worden.

Voor het uitvoeren van de maatregel 
is financiering nodig, bijvoorbeeld via 
een financieringsconstructie zoals een 
(groene) lening of hypotheek. Indien 
beschikbaar, kan er ook een subsidie 
worden aangevraagd.

Vaak zijn er nog maatregelen nodig, om 
het nieuwe systeem optimaal te laten 
functioneren. Denk hierbij aan isoleren. 
In dat geval stappen woningeigenaren 
mogelijk over naar de klantreis ‘verbouwing’.

Als het huis is aangepast, of al geschikt 
was voor de (hybride) warmtepomp, kan 
het nieuwe systeem worden geïnstalleerd. 

Het systeem kan nu worden gebruikt. 
Mogelijk zal het installatiebedrijf het 
systeem monitoren.  Daarnaast zal de 
installateur nagaan of het systeem juist 
functioneert, het goed inregelen en 
mogelijk aanpassingen maken.

Veel mensen worden enthousiast van het 
nemen van één maatregel en zijn geneigd 
om daarna ook andere maatregelen te 
nemen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, 
mits dit in hun financiële situatie past. 
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Deze klantreis geeft het 
proces weer van het gepland 
vervangen van de cv-ketel, 
en de overwegingen omtrent 
een hybride warmtepomp die 
daarbij komen kijken.

Dit zijn de stappen in het 
proces van een geplande 
vervanging van de cv-ketel 
met een korte uitleg per stap 
van de klantreis. 

Mogelijkheid om 
over te stappen 
naar de klantreis 

‘verbouwing’.

van de cv-ketels is de 
afgelopen drie jaar 
gepland vervangen.

37%
KLANTREIS GEPLANDE VERVANGING VAN DE CV-KETEL

25%

De persoon zal om de tafel gaan zitten 
met bijvoorbeeld gelijkgestemden, 
een partner, of een bevriende kennis. 
Op dit punt weet een kwart van de 
ondervraagde woningeigenaren niet 
of het huis geschikt is voor een 
(hybride) warmtepomp. 
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Vervanging staat nog 
niet op prioriteitenlijstje.
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Deze groep vindt 
dat er nog te veel 
kinderziektes in de 

(hybride) warmtepomp 
zitten, die moeten er 

eerst uit. 

Per stap in het proces wordt 
weergegeven hoe positief de 
impact kan zijn van kansen 
en hoe negatief de impact 
kan zijn van barrières. 

De kleuren representeren 
voor welke woningeigenaren 
de kans of barrière relevant 
is:

Zodra een stakeholder 
betrokken is, wordt deze 
desbetreffende stakeholder 
weergegeven met een icoon. 
Stakeholders zijn personen 
of partijen die een bepaalde 
rol spelen in de stappen van 
het proces.

Elk type woningeigenaar
Innovatieve Individualisten    
Idealistische Voorlopers 
Realistische Afwegers
Standvastige Afwachters
Dagelijkse 
Wereldverbeteraars
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“We wilden een slimme thermostaat, 
omdat het makkelijk is. Ook kun je hem 
op tijd instellen, maar dat vind ik ook 
wel weer zonde van de energie.” 

“Daar heb ik zeer goede ervaringen 
mee, want  je kon merken dat die 
jongens er verstand van hebben.”

Een oudere cv-
ketel die aan 

vervanging toe 
is.

Veel woningeigenaren 
vinden het zonde 
om een nog goed 

werkende cv-ketel te 
vervangen. 

Onduidelijkheid omtrent de 
plannen van gemeenten en de 

overheid.

Cross-sell partijen die
mogelijkheden bieden.

Informatieve media zoals de 
Consumentenbond en Kassa.

De Standvastige Afwachters 
hechten veel waarde aan 

koken op gas. 

Een negatief verhaal 
dat via de klusjesman 
verkregen is, wordt als 
waarheid aangenomen.

Er is te veel 
tegenstrijdige 
en onduidelijke 
informatie over 

de hybride 
warmtepomp. 

Naast verwarmen kan de 
hybride warmtepomp de woning 

ook verkoelen.

Overzicht van 
subsidies en 

groene hypotheken 
aangeboden 
door de bank.

Het aanschaffen van een 
hybride warmtepomp is 

een vrij grote investering.

Maak in de offerte expliciet 
wat een hybride warmtepomp 
je oplevert. Bied het aan als 
een ‘no regret maatregel’. Dit 
kan gedaan worden door een 
installateur of groothandel.

Proof of concept. 
De fabrikant 

moet aantonen 
dat er geen 

kinderziektes 
meer zijn.

Initieer gezamenlijke 
inkoopacties bij 

verenigingen

De Idealistische Voorloper is op zoek 
naar een totaaloplossing en ziet de 

hybride warmtepomp als een 
tussenoplossing.. 

De Innovatieve 
Individualisten haken direct 

af als zij merken dat een 
installateur niet genoeg 

kennis heeft.

De Dagelijkse Wereldverbeteraars zijn 
bereid om kleine maatregelen te nemen 

om zich ‘goed te voelen’. Zodra een 
maatregel te groot wordt gemaakt, zal 

deze groep afhaken.

Maak in de offerte expliciet wat een 
hybride warmtepomp je oplevert. Bied 
het aan als een ‘no regret maatregel’.

In sommige gevallen moet het huis 
worden aangepast, door het klusmannetje 
of aannemer om de hybride warmtepomp 
goed te laten functioneren. Dit kost tijd en 
geld, zien mensen het vaak als ‘gedoe’ en 

geeft het troep.  

Het aanpassen van de woning maakt 
het voor de Realistische Afwegers 
wat complexer. Zij moeten nu nog 

meer factoren tegen elkaar afwegen. 
Bovendien maakt het de investering 

duurder.

Het aanschaffen van een 
hybride warmtepomp wordt 
gezien als het uitgeven van 
extra geld dat ook anders 

besteed zou kunnen worden.

De Standvastige Afwachters 
hebben bevestiging nodig dat 

zij uiteindelijk besparen en 
dus een goede deal sluiten. 

Als er wordt berekend wat de 
persoonlijke winst is, kan dat het 

aanschaffen van een hybride 
warmtepomp aantrekkelijk maken. 

Na goede ervaring zijn de Dagelijkse 
Wereldverbeteraars zeker in 
voor een volgende stap in de 

energietransitie. Deze groep heeft 
echter wel een duwtje in de juiste 

richting nodig.  

Meer duurzame maatregelen op het 
prioriteitenlijstje laten komen..

Als dit niet goed geregeld 
is, betekent dat negatieve 
reclame voor de hybride 

warmtepomp.

Een reparatie of een nog korte levensduur 
van de cv-ketel kan de aanleiding zijn voor 
het gepland vervangen van de cv-ketel. 

Indien er een aanleiding is, gaan de 
Dagelijkse Wereldverbeteraars erover 
babbelen met een bevriende kennis. 

Voor de Dagelijkse Wereldverbeteraars is 
het erg belangrijk dat informatiebronnen 
toegankelijk zijn. Er is simpele taal nodig 
om het werkingsprincipe uit te leggen. 

De Dagelijkse Wereldverbeteraars zullen 
niet snel een offerte aanvragen, omdat 
deze maatregel een grote stap voor hen 
is. In het geval dat ze dat wel doen, zullen 
ze hun klusmannetje om advies vragen.

Positieve verhalen en toegankelijke 
informatiebronnen zijn nodig om opties 
af te kunnen wegen voor deze groep 
mensen. 

Ik heb drie mensen laten komen en 
uiteindelijk gekozen voor degene die 
het beste gevoel gaf. Niet voor de  
goedkoopste.”

“Ik zou het zeker overwegen, maar wel 
pas als de ketel aan vervanging toe is. 
Ik ga er ook geen lening voor afsluiten 
ofzo.”

“Een vriend van mijn schoonouders, die 
is heel handig met dat soort dingen. 
Dus meestal als we iets hebben, dan 
bellen we hem.”

“Ik krijg liever advies. Dat ik daar 
naartoe ga en zeg ‘dit zijn mijn wensen’ 
en dat hij dan opties laat zien. Dan 
ben je in een uurtje klaar. Anders ben 
je er twee of drie dagen mee aan het 
stoeien op internet.”

De Dagelijkse Wereldverbeteraars willen 
liever geen geld lenen, alleen als het écht 
moet. 

REPARATIE/LEVENSDUUR MET BEVRIENDE KENNIS TOEGANKELIJK ADVIES VAN KLUSMANNETJE POSITIEF & TOEGANKELIJK GOED GEVOEL GEEN LENING

De Dagelijkse Wereldverbeteraars 
denken niet ver vooruit. Daardoor zullen 
veel aanpassingen plaatsvinden door 
toevalligheden. 

TOEVALLIGHEDEN

De installatie wordt gedaan door 
een bedrijf waar de Dagelijkse 
Wereldverbeteraars een goede ervaring 
mee hebben. 

GOEDE ERVARING

De Dagelijkse Wereldverbeteraars willen 
monitoren op huis-tuin-en-keuken-niveau 
en hebben of willen daarom een slimme 
thermostaat die het verbruik automatisch 
monitort en weergeeft.

De Dagelijkse Wereldverbeteraars tonen 
weinig initiatief met betrekking tot het 
verder verduurzamen van de woning, 
hoewel zij er wel bereid toe zijn. Zij hebben 
een duwtje in de goede richting nodig.  Ze 
zijn vaak enthousiast over de door hen 
uitgevoerde maatregelen en daar vertellen 
ze ook enthousiast over tegen anderen.

SLIMME THERMOSTAAT WEINIG INITIATIEF

De Standvastige Afwachters hebben 
geen intrinsieke motivatie en zien ook 
geen concrete aanleiding om de cv-ketel 
gepland te vervangen. 

De Standvastige Afwachters zullen niet 
gauw een aanleiding vinden. Ze gaan dan 
ook niet expliciet met iemand om de tafel 
zitten. 

De Standvastige Afwachters oriënteren 
zich alleen in geval van urgentie of toeval. 

De Standvastige Afwachters zullen 
niet snel een offerte voor een (hybride) 
warmtepomp aanvragen. In het geval 
dat ze dat wel doen, zullen ze bij een de 
installateur doen die hen ook de cv-ketel 
heeft geleverd.

Het is noodzakelijk dat informatiebronnen 
toegankelijk zijn voor de Standvastige 
Afwachters.

Het uiteindelijke besluit is voornamelijk 
afhankelijk van overleg met een bekende 
uit de kennissenkring. De Standvastige 
Afwachters zien deze persoon als een 
expert op dit gebied. Dit betekent niet dat 
het daadwerkelijk ook een professional is. 

De keuze van de Dagelijkse 
Wereldverbeteraars hangt voornamelijk 
af van hun gevoel. Zij zullen voor de 
optie gaan waar zij zich goed bij voelen. 
Bovendien speelt de mening van een 
bekende uit de kennissenkring een rol in 
de beslissing. 

De Standvastige Afwachters investeren 
niet graag in iets wat niet direct 
persoonlijk gewin oplevert. Ze zouden 
eerder investeren in iets waar zij direct 
plezier van hebben, zoals bijvoorbeeld een 
nieuwe keuken laten plaatsen. 

GEEN AANLEIDING GEEN GEDACHTENWISSELING URGENTIE/TOEVAL BEKENDEN TOEGANKELIJK BEKENDE EXPERT PERSOONLIJK GEWIN

De Standvastige Afwachters denken 
niet ver vooruit. Zodra ze merken dat er 
aanpassingen in huis nodig zijn, zullen ze 
dit zelf aanpakken of eventueel met een 
klusmannetje. 

Als ze eenmaal overstappen, dan 
willen Standvastige Afwachters dat de 
installatie uitgevoerd wordt door een 
partij waar ze zij zelf goede ervaring 
mee hebben. Als ze geen ervaring 
hebben, kiezen ze voor een partij die hen 
aangeraden is door kennissen.

Tijdens het gebruik willen de Standvastige 
Afwachters niet voor verrassingen komen 
te staan. Mocht de (hybride) warmtepomp 
niet goed functioneren, dan zal hun 
volledige kenniskring dit te horen krijgen.

De Standvastige Afwachters hebben een 
trigger nodig om meer maatregelen te 
nemen. Ze wachten af tot het nieuwe 
systeem onverwachts kapot gaat.

ZELF ERVARING PAKKEND AANBOD NODIG WACHTEN AF

De Realistische Afwegers hebben op het 
nieuws gehoord over het klimaatakkoord. 
Dit zet ze aan het denken. 

De gemeente heeft plannen gemaakt voor 
bepaalde wijken om van het gas af te 
gaan. Dit plan zet het gepland vervangen 
van de cv-ketel op het prioriteitenlijstje. 

De Realistische Afwegers gaan samen 
met hun partner om de tafel om 
prioriteiten te stellen, bijvoorbeeld voor 
het komende jaar. 

“We doen eigenlijk elk jaar iets. Dan 
heb je mooi spaargeld. De eerste 
prioriteit lag bij ons bij de badkamer, 
die was nog uit 1973.”

“Ja, het gaat om kosten en baten, daar 
draait het om. Dit bespreek ik zeer 
uitgebreid met mijn partner.”

“Je weet eigenlijk nooit zeker waar je 
aan toe bent. Dat heb ik liever niet. Ik 
wil wel zeker weten dat ik qua kosten 
de juiste keuze heb gemaakt.”

“Er was iemand geweest voor 
vloerverwarming en een warmtepomp, 
alleen we hebben die offerte nooit 
gehad. Toen dachten we ja, laat maar.”

“Ik ging op mijn onderbuikgevoel af. Ik 
voel dat bij de handdruk.”

“Er kwam eens een folder in de bus. 
Die informatie verdwijnt weer naar de 
achtergrond zolang je een warm huis 
hebt.”

“Ik denk dat het allemaal veel te duur 
wordt en dat er weinig kans is dat we 
het ooit terugzien.”

“We hebben nog niets gepland en hij 
heeft net weer een reparatie gehad. 
We gaan er vanuit dat hij nu niet 
ineens stuk gaat.”

“Ik zou het liefst naar mijn eigen 
installateur gaan. Wellicht loop ik 
tegen wat aan waar andere mensen 
goede ervaringen mee hebben.”

Deze groep is gevoelig voor veel 
verschillende informatiebronnen en 
bellen partijen als de energieleverancier 
en Vereniging Eigen Huis voor advies. 
Ze haken af zodra er geen actie wordt 
ondernomen door de tegenpartij.

De Realistische Afwegers vragen offertes 
aan bij lokale/regionale aanbieders. 
Ze maken een kosten-baten analyse. 
Bovendien staat hun eigenbelang voorop. 

Een plan voor de geplande vervanging 
wordt gemaakt. Alles wat nodig is, wordt 
daarin meegenomen. 

De Realistische Afwegers vragen zich af 
wat er met hun wijk gaat gebeuren. Dit 
moet worden meegenomen in het plan. 

Het huis aanpassen gebeurt gefaseerd. 
Het is belangrijk dat de hybride 
warmtepomp in dit gefaseerde plan past. 
De beslissingen die zij nemen hangen 
daarnaast van het gespaarde bedrag af. 

Comfort speelt ook een belangrijke rol in 
de beslissing. 

De Realistische Afwegers zitten bovenop 
het proces. Ze hebben graag controle. 
Ze zorgen ervoor dat alle aanpassingen 
één voor één gebeuren, passend in hun 
prioriteitenlijst en volgorde.

De Realistische Afwegers vragen zich 
af wat de aanpassingen hen hebben 
opgeleverd.

De Realistische Afwegers willen zeker 
weten dat zij de goede keuze hebben 
gemaakt en dat de terugverdientijd 
overeenkomt met hun verwachting. Ze 
willen hun investering terugzien.

De Realistische Afwegers hebben een 
slimme thermostaat die hun verbruik 
automatisch monitort. 

De Realistische Afwegers hebben een duidelijk plan. Daarnaast hebben ze ook financiële 
restricties. De maatregel moet op het prioriteitenlijstje komen. Ze kunnen hun geld maar 
één keer uitgeven.

“Een nieuw verwarmingssysteem of zonnepanelen zijn typisch dingen die geen prioriteit 
hebben, daar ga je later naar kijken. Een echte verbouwing van vloer of kozijnen dat 
vind ik veel ingrijpender en belangrijker. Zeker als ik daardoor geen comfortabel huis 
heb.”

“Een bureau waar ik al jaren mee samenwerk, op het gebied van energie prestatie van 
huizen, heeft het hier ook uitgevoerd. Inclusief de zonnepanelen. De isolatie heeft hij 
weer uitbesteed. Maar hij heeft als een totaalpakket aangenomen.”

MEDIA

GEMEENTE

MET PARTNER VEEL BRONNEN KOSTEN/BATEN PLAN

DE WIJK

COMFORT

GEFASEERD PROCESBEWAKER WINST BEVESTIGING

SLIMME THERMOSTAAT

PRIORITEITEN

De Idealistische Voorlopers hebben de 
ambitie om van het gas af te gaan om zo 
duurzaam mogelijk te leven. 

De Idealistische Voorlopers gaan in 
bespreking met gelijkgestemden die ze 
kennen uit de omgeving. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan mensen die actief zijn bij 
een duurzaamheidscollectief. 

De Idealistische Voorlopers gaan zelf op 
zoek, en plaatsen alles wat zij vinden in 
hun duurzaamheidsperspectief.   

Ze zijn continu bezig met het oriënteren 
op een nieuw verwarmingssysteem.   

De Idealistische Voorlopers vragen offertes aan bij aanbieders die uitdragen dat ze de CO2 
uitstoot willen reduceren. Bovendien zijn zij op zoek naar totaaloplossingen die bijdragen 
aan de duurzaamheid van de woning. 

“Ik zoek ook zelfstandig naar opties en mogelijkheden. Ik vraag ook offertes aan. De 
installatiebranche focust totaal op de hybride pomp, de tussenoplossing, maar niet 
op de volledige pomp. Ze kunnen het product gewoon nog niet goed aanbieden, dat is 
heel opvallend.”

Voor de Idealistische Voorlopers is het 
belangrijk uit te stralen om een pionier te 
zijn. Dit weegt mee in hun beslissing.

De Idealistische Voorlopers willen alles in 
één keer goed aanpakken. 

De Idealistische Voorlopers zien het 
vervangen van de cv-ketel als een 
investering en zijn zelfs bereid om hier 
een lening voor af te sluiten. Wellicht 
maken zij een afspraak met een financieel 
adviseur. 

De Idealistische Voorlopers gaan voor 
totaaloplossingen, en zullen daarom ook 
hun huis compleet aanpakken voor de 
installatie.

De Idealistische Voorlopers vragen 
een veelzijdige monteur, die niet 
alleen verstand heeft van de hybride 
warmtepomp, maar ook van de benodigde 
aanpassingen in het gehele huis. 

De Idealistische Voorlopers zijn trots op 
het verminderde verbruik van aardgas. Ze 
houden dit precies bij en delen de data 
met gelijkgestemden. 

In de toekomst zijn de Idealistische 
Voorlopers op zoek naar manieren 
waarmee ze nog zuiniger of nuttiger 
kunnen omgaan met energie.

VAN HET GAS AF MET GELIJKGESTEMDEN PERSPECTIEF

CONTINU

TOTAALOPLOSSINGEN

IN ÉÉN KEER GOED

PIONIER DUURZAME INVESTERING TOTAAL EEN MONTEUR VOOR ALLES DATA DELEN NÓG ZUINIGER

De Innovatieve Individualisten hebben de 
ambitie om zelfvoorzienend te zijn. Dit kan 
ook de aanleiding zijn voor een geplande 
vervanging van de cv-ketel. 

De Innovatieve Individualisten zetten alles 
voor zichzelf op een rijtje, en gaan zichzelf 
afvragen of en wanneer de cv-ketel 
vervangen gaat worden. 

De Innovatieve Individualisten gaan 
systematisch te werk. Ze zoeken veel 
zelf uit (via internet) en leggen relevante 
zaken vast in een Excelsheet.  

De Innovatieve Individualisten vragen 
offertes aan bij verschillende partijen. 
Ze bekijken goed waar ze een goede 
deal kunnen sluiten. Bovendien staat de 
professionaliteit van het bedrijf voorop. 

Ze zijn niet continu bezig met het 
oriënteren op een vervangend 
verwarmingssysteem. Zij doen dit op 
momenten dat het hen uitkomt.  

Naast een hybride warmtepomp, zien 
de Innovatieve Individualisten ook 
andere mogelijkheden voor een nieuw 
verwarmingssysteem. Verwarmen 
met waterstof bijvoorbeeld, is ook een 
methode die goed in hun toekomstbeeld 
past. 

De Innovatieve Individualisten wachten op 
een technologie die in het totaalpakket 
van zelfvoorziening past, zoals 
bijvoorbeeld een batterij om energie in op 
te slaan. 

De Innovatieve Individualisten zien het 
vervangen van de cv-ketel als een 
investering. Ze kunnen de kosten overzien. 

Het huis aanpassen is voor deze personen 
ook een uitdaging. De aanpassingen 
moeten door een professional worden 
uitgevoerd. 

ZELFVOORZIENEND INDIVIDUEEL SYSTEMATISCH

PERIODIEK

MEERDERE OFFERTES ANDERE MOGELIJKHEDEN TECHNOLOGIE FINANCIËLE INVESTERING PROFESSIONALS

Tijdens de installatie bemoeien de 
Innovatieve Individualisten zich met alles. 

“Ik wil dat de monteur enthousiast 
is over het product en dat hij 
ook inhoudelijk kan vertellen wat 
hij installeert. Anders heeft het 
desbetreffende bedrijf pech en kies ik 
voor een ander.”

“Hij loste het in een dag op. Toen dacht 
ik ja, dat wil ik. Ik vertrouw hem en hij 
heeft expertise, dat bewijst hij ook. Dan 
wil ik er ook echt wel wat voor betalen, 
als het dan maar goed is.”

“Wel professioneel, dat vind ik heel 
belangrijk. Niet gaan zitten klooien met 
een B merk.”

“Dan hou ik het bij in Excel. Technische 
mensen zoals ik doen dat.”

“Ik heb een website gemaakt over dit 
huis. Het is erg leuk om alle data met 
anderen te delen”.

“Dát lijkt me het tofste, dat
ik het kan gebruiken wanneer ik het 
nodig heb.”

“Het mooiste zou ik vinden als ik mijn 
eigen energie kan opslaan met mijn 
zonnepanelen.”

De Innovatieve Individualisten houden 
het verbruik nauwkeurig bij in een 
Excelbestand. Niet om te delen, maar 
gewoon voor zichzelf. 

In de toekomst zijn de Innovatieve 
Individualisten op zoek naar manieren 
waarmee ze opgewekte energie van 
zonnepanelen kunnen opslaan. Zo kunnen 
ze nog meer besparen. 

BEMOEIAL EXCEL ENERGIE OPSLAAN

Een quick scan (te vinden 
op sommige websites 
van installateurs) die 

aangeeft in hoeverre het 
huis geschikt is.

Positieve verhalen via 
via kunnen bijdragen 
aan het oriënteren 

op een hybride 
warmtepomp. 

De Idealistische Voorlopers 
kunnen andere segmenten 

overtuigen.

Deze klantreis is onderdeel van het behoefteonderzoek naar 
de manier waarop woningeigenaren verleid kunnen worden 
tot een (hybride) warmtepomp, door Muzus voor Enpuls (2018). 

De hybride warmtepomp kan 
worden geassocieerd met vele 

extra aanpassingen in huis.

Het aanschaffen van een 
hybride warmtepomp is 

een vrij grote investering.

Als er expliciet en concreet 
wordt benoemd wat de 

persoonlijke winst is, kan 
dat het aanschaffen van 

een (hybride) warmtepomp 
aantrekkelijk maken. 

“Mijn gevoel op dit moment is dat ik 
liever met waterstof werk, omdat ik 
dan onafhankelijker ben. De opslag en 
dergelijke is dan ook een voordeel.”

“Ik ben aan het oriënteren om ook 
watervoorziening zelf te doen en 
regenwater op te vangen, zodat ik dat 
kan gebruiken voor wassen en het 
toilet.”

“Koken op gas geeft mij optimaal 
comfort, dus ik stap nog niet over.”

19%

14%

44%

15%

Innovatieve 
Individualisten

Idealistische 
Voorlopers

Dagelijkse 
Wereldverbeteraars

Realistische 
Afwegers

Standvastige 
Afwachters

waarvan 43% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 

waarvan 46% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 

waarvan 38% geïnteresseerd is 
in een (hybride) warmtepomp. 

waarvan 16% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 

9%

waarvan 17% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 



De cv-ketel gaat plotseling kapot. Dit kan verschillende 
oorzaken hebben. Omdat de cv-ketel kapot is, zal hij snel 
vervangen moeten worden. Prioriteit is snel een warm huis 
en warm water. 

Bij een ongeplande vervanging zijn er twee opties mogelijk. 
De cv-ketel kan vervangen worden (eventueel door een 
ander systeem), of de cv-ketel kan gerepareerd worden. 

De verschillende opties worden naast elkaar gelegd om 
zo een keuze te maken. Als er gekozen is voor een nieuwe 
cv-ketel, zullen er alleen nog mogelijkheden zijn voor het 
verleiden tot een uitbreiding. 

Een keuze wordt gemaakt. Het nieuwe/gerepareerde systeem wordt klaargemaakt 
voor gebruik. 

Het systeem wordt nu gebruikt door de woningeigenaar. 
Het systeem kan ook nog worden gemonitord door de 
servicemonteur. Daarnaast komt de installateur nog een 
keer terug om het systeem eventueel nog in te regelen.

In de toekomst zullen woningeigenaren toch tegen het 
probleem aanlopen dat ze hun verwarmingsinstallatie, 
met of zonder uitbreiding, moeten vernieuwen. Wat is de 
volgende stap?
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Dit zijn de stappen in het 
proces van een ongeplande 
vervanging van de cv-ketel 
met een korte uitleg per stap 
van de klantreis.

Installateur die moet terugkomen is 
nog conservatief.

Deze klantreis geeft het 
proces weer van het 
ongepland vervangen van de 
cv-ketel, en de overwegingen 
omtrent een hybride 
warmtepomp die daarbij 
komen kijken.

Deze klantreis is onderdeel van het behoefte onderzoek naar 
de manier waarop woningeigenaren verleid kunnen worden 
tot een (hybride) warmtepomp, door Muzus voor Enpuls (2018). van de cv-ketels is de afgelopen drie jaar 

ongepland vervangen naar aanleiding 
van een kapotte cv-ketel.

27%

Via verschillende kanalen wordt uitgezocht wat de 
mogelijkheden zijn. Omdat er snel een nieuw systeem 
nodig is, gebeurt dit niet uitgebreid.
Op dit punt weet een kwart van de ondervraagde 
woningeigenaren niet of het huis geschikt is 
voor een (hybride) warmtepomp. 

Keuze makenOriënteren De cv-ketel gaat kapot GebruikInstallatie

Vervangen

Eventueel naar klantreis ‘geplande 
vervanging” voor een geplande uitbreiding

Repareren

ToekomstOpties overwegen

“De service is voor mij het belangrijkste. Als ik bij iemand 
een goede service kan krijgen, ben ik wel bereid om iets 
meer te betalen.“Ik vraag gewoon hulp als ik het niet meer ziet zitten of 

het niet meer overzie.”
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Per stap in het proces wordt 
weergegeven hoe positief de 
impact kan zijn van kansen 
en hoe negatief de impact 
kan zijn van barrières. 

De kleuren representeren 
voor welke woningeigenaren 
de kans of barrière relevant 
is:

Zodra een stakeholder 
betrokken is, wordt deze 
desbetreffende stakeholder 
weergegeven met een icoon. 
Stakeholders zijn personen 
of partijen die een bepaalde 
rol spelen in de stappen van 
het proces. 

Elk type woningeigenaar
Innovatieve Individualisten    
Idealistische Voorlopers 
Realistische Afwegers
Standvastige Afwachters
Dagelijkse 
Wereldverbeteraars

KLANTREIS ONGEPLANDE VERVANGING VAN DE CV-KETEL

Informatie over (hybride) 
warmtepomp verschaffen 
tijdens het wachten op de 

installateur.

De installateur biedt 
een combinatie 

oplossing aan: een 
cv-ketel + uitbreiding.

De installateur 
biedt een groen 
servicecontract 

aan. 

Hoe blijf je als 
installatiebedrijf 
betrokken bij de 
woningeigenaar?

Monteur plakt op de ketel een sticker 
die aangeeft of de desbetreffende ketel 
wel of niet kan worden uitgebreid met 

een warmtepomp. 

Gemeenteplan, wat 
gaat er met de wijk 

gebeuren?

Met een 
uitbreiding op het 

verwarmingssysteem 
krijg je een beter 

energielabel.

Aanbrengkorting 
aangeboden 

door het 
installatiebedrijf

Het installatiebedrijf 
maakt expliciet wat 
er nodig is voor een 

uitbreiding.

Verleiding tot een 
uitbreiding door de 
(service)monteur.

Monteur kan 
attenderen op de 
mogelijkheid tot 

uitbreiding die perfect 
bij die ketel past.  

Verduurzaming en 
verbruiksdata tastbaar 

maken.

Bewustwording: gepersonaliseerd 
advies over welke maatregelen nog 

meer genomen kunnen worden omtrent 
verduurzaming van de woning. door 
installateur, energieleverancier of 

onafhankelijke partij.

Een tweedehands markt 
creëren voor oudere, maar 
goedwerkende cv-ketels:

www.ikwilvanmijnketelaf.nu

Installateur of 
energieleverancier biedt 

maatregelen aan waar ze zich 
goed bij voelen, zoals de vloer 

of het dak isoleren.

Een installateur 
die goede data 

uitleesmogelijkheden 
aanbiedt en attendeert 
op de combinatie van 

(hybride) warmtepomp en 
zonnepanelen.

Monteur moet 
een goede 

informatiebron 
zijn tijdens de 

installatie. 

Monteur die ze bewust 
maakt van wat ze ieder jaar 
kunnen aanpakken met het 

budget dat ze hebben. 

Betrouwbare buurtbewoner die 
een collectieve actie opzet om 

samen te verduurzamen. Quickscan op 
website installateur.

Installateur kan gebruik maken 
van het momentum: systemen 

hebben een vergelijkbare 
levensduur.

Tijdsdruk

Iets anders aan je 
hoofd hebben.

Het staat 
niet op het 

prioriteitenlijstje.

Iedere euro extra is 
moeilijker te verkopen, 
helemaal omdat het 

ongepland is. 

De hybride warmtepomp is 
een complex systeem, er 
is niet genoeg informatie 

te vinden.

Wat doe de overheid? Niet iedereen is overtuigd dat de plannen van de 
overheid stand houden. Voor je het weet is er over vijf jaar een nieuw plan. 

Doordat er geen vertrouwen in de 
overheid is, een nieuwe cv-ketel 

aanschaffen.

Doordat het plan 
nog niet kan worden 
gerealiseerd een cv-
ketel aanschaffen.

De Dagelijkse Wereldverbeteraars zullen in deze stappen hetzelfde reageren als de Standvastige Afwachters.
Van het moment dat de cv-ketel kapot gaat, tot de keuze van reparatie of vervangen, zal deze groep zich beroepen op hun onderhoudscontract. Deze groep vertrouwt, samen met 
de Standvastige Afwachters, op experts zoals de monteur die langs komt. Dit vertrouwen is groot, omdat ze zelf weinig kennis hebben over de mogelijkheden met betrekking tot het 
verwarmingssysteem. Daarnaast zoeken zij contact met andere partijen die zij vertrouwen en waar zij een goed gevoel bij hebben, zoals iemand uit de kennissenkring of een ledenorganisatie 
waar zij bij aangesloten zijn. 

ONDERHOUDSCONTRACT

Van het moment dat de cv-ketel kapot gaat, tot de keuze van reparatie of vervangen, zal deze groep zich beroepen op hun onderhoudscontract. Deze groep vertrouwt, samen met de 
Dagelijkse Wereldverbeteraars, op experts zoals de monteur die langs komt. Dit vertrouwen is groot, omdat ze zelf weinig kennis hebben over de mogelijkheden met betrekking tot het 
verwarmingssysteem. 

“We hebben een onderhoudscontract bij een 
installatiebedrijf. Toen de cv-ketel op zijn eind was, 
hebben we hen ook om advies gevraagd.”

“Ik zou contact zoeken met Vereniging Eigen Huis. Ik ben al 2-3 jaar lid en het bevalt me 
prima. Ik zou het je echt aanraden. Het kost iets van €26 per jaar en je haalt het er altijd 
uit. Je belt met vragen en zij kijken of ze je kunnen helpen. Er zit ook altijd een stukje 
duurzaamheid in het blaadje.”

Ze komen dan controleren en je hebt geen onderhoudskosten. Ik heb een keer 
meegemaakt dat de ketel het niet deed op eerste kerstdag. Dan komen ze gelijk en 
hoefde alleen de materiaalkosten te betalen. Het geeft me een veilig gevoel.

ONDERHOUDSCONTRACT

De Idealistische Voorlopers vragen zich af welke plek de 
hybride warmtepomp heeft in het volledige plaatje dat zij in 
hun hoofd hebben. 

VOLLEDIG PLAATJE

Deze groep zal hun spaarpotje benutten voor de reparatie 
of vervanging van de cv-ketel.

SPAARPOTJE

Deze groep belt een bekende partij, of het reparatie 
‘mannetje’ dat ze via via kennen. 

BEKENDE PARTIJ

De Realistische Afwegers zullen het liefst kiezen voor 
een reparatie als zij denken dat dit voordeliger is dan een 
vervanging. 

VOORDELIGER

De Innovatieve Individualisten denken na waar zij heen 
willen in de toekomst omtrent wonen en van het gas af 
gaan. Wat is een slimme keuze? 

“Dat het een systeem is waar we over vijftig jaar geen 
spijt van hebben. Ik vind het zonde om te investeren in 
systemen waarvan we denken, hadden we maar een 
andere keuze gemaakt.”

“Je kunt wel van alles bedenken, maar wij trekken ons 
eigen plan wel. Wel een beetje met de voet op de rem, 
zodat het wel past in wat de gemeente met deze buurt 
van plan is.” 

“Zelfvoorzienend zijn in energiebehoefte, daar zou 
ik wel een kick van krijgen. Misschien wel meer een 
technologische kick dan een duurzaamheidskick.”

“Ik denk dat je er niet lang mee moet wachten. Je kan 
erop wachten tot stappen in techniek en vooruitgang 
worden gezet. Maar alles wat je nu al doet, verdien je al 
terug.”

“Als de overheid echt vertrouwen wil krijgen moeten zij hun langetermijnvisie 
echt vastleggen. Niet dat het aan alle kanten weer bijgesteld wordt.

“Met zo’n systeem heb je beter inzicht. Dat je kunt zien 
hoeveel je verbruikt hebt. Ik vind dat wel interessant. Het 
belangrijkst vind ik dat ik kan inzien dat het apparaat 
juist functioneert.”

“Op de planning staat eerst isolatie, dan zonnepanelen, 
dan warmtepomp. Mocht de cv-ketel eerder kapot gaan, 
moeten we op zoek naar een alternatief voor ons plan.”

“Ik kan in de winter best een tijdje zonder cv, dus ik zal 
er geen stress van hebben. Ik ga liever gericht uitzoeken 
wat voor ons geschikt is, dan dat ik een overhaaste 
beslissing neem.”

“Ik wil de maximale energiebesparing realiseren. En in het 
kader van het gasvrij maken van woningen, dan moet je 
ook niet aan zo’n hybride beginnen. Dan loop je het risico 
dat je over tien jaar weer wat anders moet hebben.”

De innovatieve Individualisten denken goed na over de 
vragen die zij zullen stellen aan de betrokken partijen.

De Innovatieve Individualisten hebben zich al georiënteerd 
op de toekomst. In deze urgente situatie gaan zij over op 
plan B. Zij willen zo lang mogelijk met de nieuwe cv-ketel 
doen.

De Idealistische Voorlopers nemen de tijd om op zoek 
te gaan naar informatie. Dit doen zij door te bellen met 
bekenden die dezelfde duurzaamheidsovertuiging hebben. 
Daarnaast raadplegen ze het internet.

Een reparatie is voordelig, omdat deze groep dan meer 
tijd heeft om hun duurzame meerjarenplan uit te werken. 
Als het echt te koud wordt in huis, zal deze groep gaan 
nadenken over reparatie, vervangen of overstappen. Ze 
kiezen dan voor de meest duurzame maatregel die in het 
tijdsbestek en de financiële situatie past.

Voor de Idealistische Voorlopers staat duurzaamheid altijd 
voorop, dat weegt zwaarder in de keuze dan bijvoorbeeld 
kosten. Daarnaast moet het systeem in het totale 
duurzaamheidsplan passen. 

De Idealistische Voorlopers maken een nieuw visionair 
plan, met een nieuwe context. Denk aan een volledige 
warmtepomp of een palletkachel om gasloos te worden. 

Idealistische Voorlopers praten erg graag met monteurs 
die duurzaamheid ook hoog in het vaandel hebben staan. 
Zij zoeken actief naar tips en tricks om nóg duurzamer te 
leven. 

De Idealistische Voorlopers houden zelf het verbruik met het 
nieuwe systeem bij. Zij delen dit graag met gelijkgestemden 
en mensen in hun netwerk omdat ze er trots op zijn. 
Daarmee zijn ze ambassadeurs van hun maatregelen.

“Daar heb ik meegedaan aan een pilotproject om het 
huis energie neutraal te krijgen. Samen met mijn vrouw 
heb ik in die werkgroep gezeten. Dat was erg leuk en 
heb er veel informatie ingewonnen. Nu kan ik zelf die 
informatie doorgeven.”

De Idealistische Voorlopers gaan op zoek naar een nieuw, 
nóg duurzamer plan. Het kan altijd duurzamer!

De Idealistische Voorlopers zullen altijd op zoek gaan naar 
een zo groen mogelijke oplossing. 

De Realistische Afwegers brengen kosten en persoonlijk 
gewin in kaart. Ze wegen in één keuze gerust een 
verwarmingssysteem tegen iets heel anders, zoals 
bijvoorbeeld een nieuwe badkamer, af.

De hybride warmtepomp staat onderaan het lijstje, andere 
aanpassingen in en om het huis hebben nu nog voorrang. 

De Realistische Afwegers worden blij van een monteur die 
zorgvuldig zijn werk doet. Het mag simpelweg niet te veel 
kosten, anders kiezen ze er eerder voor om hun ‘mannetje’ 
via via de installatie te laten doen.   

Deze groep zal tijdens gebruik niet meer nadenken over 
andere verwarmingsmogelijkheden. 
Zij zullen duidelijk opnieuw geattendeerd moeten worden op 
het bestaan van een uitbreiding op het bestaande systeem 
én de voordelen daarvan. Wat is hun persoonlijk gewin?

De Realistische Afwegers zullen niet snel afscheid 
nemen van hun nieuwe ketel. Ze zijn blij dat ze voor 
de komende vijftien jaar weer voorzien zijn met hun 
verwarmingssysteem. 

De Standvastige Afwachters brengen kosten en persoonlijk 
gewin in kaart, zodat zij een voordelige keuze kunnen 
maken. 

De Standvastige Afwachter moet even bijkomen van het 
plotseling kapot gaan van de cv-ketel en alles wat erbij 
komt kijken. Daardoor vergeet deze groep het aanbod van 
een nieuwe cv-ketel in combinatie met een uitbreiding vrij 
snel. 

De installatie wordt uitgevoerd door een partij waar de 
Standvastige Afwachters een goede ervaring mee hebben 
Deze groep stapt gemakkelijk over op een andere partij als 
zij niet tevreden zijn. 

Om verder te kijken, hebben de Standvastige Afwachters 
een pakkend aanbod nodig dat gelijk goed in de 
portemonnee te voelen is. 

Deze groep wacht weer af, bijvoorbeeld tot er nieuwe 
regeringsplannen ter sprake komen of tot het moment dat 
het systeem weer onverwachts kapot gaat. 

De Dagelijkse Wereldverbeteraar is te verleiden tot een 
uitbreiding van de cv-ketel mits er geld is. Een lange termijn 
planning zal hen helpen om in te zien dat een hybride 
warmtepomp veel voordelen met zich meebrengt, zowel 
voor zichzelf als voor het milieu. 

De Dagelijkse Wereldverbeteraars hechten veel waarde aan 
een goede service. 

De Dagelijkse Wereldverbeteraars hebben hulp nodig bij het 
uitzoeken van benodigdheden om een uitbreiding mogelijk 
te maken. Ze zijn goed te verleiden als ze bewust worden 
van de besparing aan gas die het oplevert.

De Dagelijkse Wereldverbeteraars tonen weinig initiatief 
met betrekking tot het verder verduurzamen van de woning, 
hoewel zij er wel bereid toe zijn. Zij hebben een duwtje in de 
goede richting nodig. 

Ze zijn vaak enthousiast over de door hen uitgevoerde 
maatregelen en daar vertellen ze ook enthousiast over 
tegen anderen.

Bij keuze die de Standvastige Afwachters gaan maken, 
hebben zij bevestiging nodig dat het daadwerkelijk de 
goede keuze is. Zij zullen advies vragen bij een bekende. 

De Dagelijkse Wereldverbeteraars bekijken de kosten en het 
persoonlijk gewin.  

Deze groep is makkelijk in beweging te krijgen wat betreft 
duurzaamheid, als het gaat om kleine maatregelen.

De Dagelijkse Wereldverbeteraars zullen advies vragen bij 
iemand uit hun persoonlijke netwerk.

Zolang een reparatie mogelijk is, is dat voordelig voor de 
Innovatieve Individualisten. Zo krijgt deze groep meer tijd 
om hun meerjarenplan uit te werken en voorbereidende 
maatregelen te treffen. Zij verkiezen vervangen boven 
reparatie zodra ze merken dat het op de lange termijn 
kostenbesparend is.

Bij het overwegen van opties staat voor deze groep 
duurzaamheid en technologie (de mate waarin het systeem 
is uitontwikkeld) voorop. 

De Innovatieve Individualisten zijn al om wat betreft een 
uitbreiding op een cv-ketel. Het bespaart energie en geld en 
het is een stap richting van het gas af.  Het is een win-win 
situatie. 

De Innovatieve Individualisten gaan op zoek naar 
installateurs die professioneel zijn en naar cv-ketels die het 
beste rendement leveren.

De Innovatieve Individualisten willen zelf de controle hebben 
over het monitoren van het verwarmingssysteem. 

De Innovatieve Individualisten zien allerlei mogelijke 
maatregelen om zo veel mogelijk energie en tegelijkertijd 
kosten te besparen. Deze groep ziet een mogelijk nieuw 
kostenbesparend plan als een business case.

SLIMME KEUZE EFFECTIEVE VRAGEN

PLAN B

INFORMATIEBRONNEN RAADPLEGEN EXTRA TIJD DUURZAAMHEID NIEUW PLAN TIPS & TRICKS COMMUNITY DRIVEN NIEUW PLAN

GROENE OPLOSSING

KOSTEN & PERSOONLIJK GEWIN ONDERAAN LIJSTJE ZORGVULDIG WERK OPNIEUW ATTENDEREN VOORZIEN

KOSTEN EN PERSOONLIJK GEWIN AFWACHTEN ERVARING PAKKEND AANBOD NODIG WACHT AF

IS TE VERLEIDEN GOEDE SERVICE BENODIGDHEDEN & BEWUSTWORDING WEINIG INITIATIEF

ENTHOUSIAST

BEVESTIGING DOOR BEKENDE

KOSTEN EN PERSOONLIJK GEWIN

MAKKELIJK IN BEWEGING

BEKENDE

EXTRA TIJD TECHNOLOGISCHE KICK ZIJN AL OM PROFESSIONEEL & RENDEMENT ZELF CONTROLEREN BUSINESS CASE

Monteur komt 
gelijk met 

nieuwe opties.
Met een nieuwe cv-ketel 
+ uitbreiding hoef je er de 
komende vijftien jaar niet 
meer naar om te kijken. 

Door urgentie zijn 
deze personen wel 

te verleiden voor een 
‘tussenoplossing’ 

Installateurs bieden 
combimaatregelen aan van 
duurzame maatregelen die 

geld besparen.

Het tijdelijk plaatsen van een werkende 
ketel door een installateur, zodat 

woningeigenaren tijd hebben om na te 
denken over een alternatief systeem. 

Prijsvergelijking 
met andere 
installateurs.

Cross-selling door 
serviceprovider 
(combinatie met 

isolatie).

Upselling door 
serviceprovider 

(later een 
uitbreiding plaatsen 

bij de cv-ketel).

Hapklare, goede reviews van 
iemand die ze vertrouwen.

“Ons spaarpotje is nu wel leeg na de verbouwing. We 
zullen komend jaar weer wat geld opzij zetten voor 
ongeplande kosten.”

“Via mijn man kwamen we aan het ‘bouwmannetje’. We 
hebben meerdere gehad, maar hij beviel ons het meest. 
Hij levert goed werk en heeft er veel verstand van. Daar 
wil je dan wel bij blijven.”

“Hij moet wel echt goed kapot zijn, want anders laat ik 
hem repareren.” “We hebben er een investering voor over, maar het moet 

ook betaalbaar zijn. Ik ga er zeker niet al mijn
spaargeld instoppen. Het moet me wel het comfort 
opleveren dat ik had, of het moet beter worden.”

“Meestal maken we wel een fysiek lijstje. Ik hou wel 
van lijstjes. Gewoon omdat het dan inzichtelijk is, van 
hoe ziet het eruit. Als je het opschrijft denk je er toch 
serieuzer over na dan wanneer je het erover hebt.”

“We zijn 2 jaar geleden overgestapt. Daarvoor ging onze 
ketel stuk en dan heb je zo’n contract dat ze altijd zullen 
komen, en toen kwamen ze niet. Toen had ik zoiets van 
ja, dan ga ik wel naar een ander hoor. Jarenlang betaal je 
voor zoiets en dan heb je ze nodig en komen ze niet!”

De installatiebranche is 
bijzonder druk wanneer de 
ketels weer aan gaan als 

het kouder wordt.

Als de Dagelijkse Wereldverbeteraar 
wordt geholpen met een lang-termijn 
plan, dan is deze groep te verleiden 

(door bijvoorbeeld een serviceprovider). 
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19%

14%

44%

15%

Innovatieve 
Individualisten

Idealistische 
Voorlopers

Dagelijkse 
Wereldverbeteraars

Realistische 
Afwegers

Standvastige 
Afwachters

waarvan 43% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 

waarvan 46% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 

waarvan 38% geïnteresseerd is 
in een (hybride) warmtepomp. 

waarvan 16% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 

9%

25%

waarvan 17% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 



Een verbouwing kan verschillende 
aanleidingen hebben. 

Er wordt een ontwerp en een bouwplan 
gemaakt. Dit kan zelf gedaan worden 
of door een externe partij, zoals een 
architect of adviesbureau.

Vaak is bij het verbouwen een vergunning 
nodig. Die kan worden aangevraagd bij de 
gemeente. 

De financiering van de verbouwing moet 
worden geregeld. Dit kan via een extra 
hypotheek, bouwdepot of bijvoorbeeld 
eigen spaargeld. 

Er worden offertes bij aannemers of 
andere partijen aangevraagd.

De verbouwing kan zelf worden gedaan, door 
een aannemer, of een combinatie hiervan. 

De verbouwing wordt uitgevoerd. Soms 
blijven mensen in het huis wonen tijdens de 
verbouwing, anderen verbouwen een huis 
waar ze nog niet wonen of verhuizen naar 
een tijdelijke woning.

De puntjes worden op de i gezet, de laatste 
kleine aanpassingen worden gedaan. Het huis 
wordt woonklaar gemaakt.

Na de verbouwing is het huis bewoonbaar. 
Ze kunnen verhuizen of het huis weer geheel 
gebruiken zoals gewoonlijk.

In de toekomst zullen woningeigenaren toch 
tegen het probleem aanlopen dat ze hun 
verwarmingsinstallatie moeten vernieuwen. 
Wat is de volgende stap?
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Er wordt georiënteerd op verschillende 
onderdelen van het verbouwen, waaronder 
het verwarmingssysteem. Op dit punt 
weet een kwart van de ondervraagde 
woningeigenaren niet of het huis geschikt 
is voor een (hybride) warmtepomp.

Offertes aanvragenOriënteren Aanleiding

Verhuizing kan een 
aanleiding zijn

Alles nauwkeurig afronden 
en het huis opruimen 

WonenVerbouwing

Uitvoer via aannemer

Uitvoer zelf doen

ToekomstOntwerp Financiën regelenVergunning

Deze klantreis is onderdeel van het behoefte onderzoek naar 
de manier waarop woningeigenaren verleid kunnen worden 
tot een (hybride) warmtepomp, door Muzus voor Enpuls (2018). 

19%

14%

44%

15%

Innovatieve 
Individualisten

Idealistische 
Voorlopers

Dagelijkse 
Wereldverbeteraars

Realistische 
Afwegers

Standvastige 
Afwachters

waarvan 43% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 

waarvan 46% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 

waarvan 38% geïnteresseerd is 
in een (hybride) warmtepomp. 

waarvan 16% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 

9%

waarvan 17% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 

KLANTREIS VERBOUWING
S
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P
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Dit zijn de stappen in het 
proces van een verbouwing 
met een korte uitleg per stap 
van de klantreis.

Deze klantreis geeft het 
proces weer van een 
verbouwing van een woning, 
en de overwegingen omtrent 
een hybride warmtepomp 
die daarbij komen kijken.
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Per stap in het proces wordt 
weergegeven hoe positief de 
impact kan zijn van kansen 
en hoe negatief de impact 
kan zijn van barrières. 

De kleuren representeren 
voor welke woningeigenaren 
de kans of barrière relevant 
is:

Zodra een stakeholder 
betrokken is, wordt deze 
desbetreffende stakeholder 
weergegeven met een icoon. 
Stakeholders zijn personen 
of partijen die een bepaalde 
rol spelen in de stappen van 
het proces.

Elk type woningeigenaar
Innovatieve Individualisten    
Idealistische Voorlopers 
Realistische Afwegers
Standvastige Afwachters
Dagelijkse 
Wereldverbeteraars

van de cv-ketels is de afgelopen 
drie jaar vervangen naar 

aanleiding van een 
verbouwing.

14%

Een architect kan wijzen op 
duurzame warmte-installaties. 

Quickscan van je huis 
(installateur) dat laat 
zien wat er mogelijk 
is met betrekking tot 

duurzaamheid. 

Gemeente wijst op 
mogelijkheden en geeft 
informatie omtrent de 

(hybride) warmtepomp bij 
het aanvragen van een 

vergunning.

De groothandel of leverancier van 
isolatie verwijst naar de hybride 

warmtepomp. 

Duurzaam 
verbouwingsadvies door 

aannemer: hoe wordt 
de nieuwe/uitgebouwde 
ruimte verwarmd en wat 
zijn de mogelijkheden? Subsidies omtrent 

verduurzaming op hun pad 
laten komen (door overheid, 

gemeenten en/of installateurs).

Wanneer men 
bijvoorbeeld bezig is 

met isolatie, verwijzen 
naar wat vervolgstappen 

kunnen zijn.  

De aannemer biedt een 
offerte aan van een 

verbouwing in combinatie 
met de installatie van een 

(hybride)warmtepomp.

Als ze toch al bezig zijn, extra 
maatregelen stimuleren 
om mee te nemen in de 

verbouwing. 

Laten zien hoe de 
hybride warmtepomp er 
in het interieur uit ziet en 

hoe deze klinkt.  

De installateur onderhoudt het contact 
met de woningeigenaar en verwijst 

bijvoorbeeld naar de volgende stap na 
de isolatie van de aanbouw.

Expliciet maken wat een 
hybride warmtepomp kost en 

wat het oplevert. 

Men is alleen maar met de 
verbouwing bezig en heeft 
geen tijd om aan andere 

dingen te denken. 

De Innovatieve Individualisten gaan op 
zoek naar een professionele partij die ook 
een goede deal aanbiedt.

Het ontwerp moet professioneel en 
overtuigend zijn. 

De Innovatieve Individualisten gaan tot 
in de puntjes uitzoeken of wat zij willen 
realiseren acceptabel is. 

De Innovatieve Individualisten maken een 
begroting met verschillende scenario’s in 
Excel. 

De Innovatieve Individualisten vragen veel 
verschillende offertes aan bij verschillende 
partijen, zodat ze keuze hebben en 
kunnen ‘cherry picken’.

De Innovatieve Individualisten zijn 
tijdens de verbouwing te verleiden voor 
andere maatregelen zodra zij merken 
het efficiënter is en het extra comfort 
oplevert.

Na de Verbouwing voelen de Innovatieve 
Individualisten zich voldaan met 
betrekking tot het comfort van de 
vernieuwde woning. Daarnaast zijn zij 
blij met de desbetreffende partij die de 
verbouwing heeft uitgevoerd, als alles 
naar tevredenheid is.

De Innovatieve Individualisten zijn op eigen 
initiatief bezig met volgende stap. 

Tijdens de verbouwing zal de focus op de verbouwing liggen. Hier ligt geen kans op 
verduurzaming van het huis, omdat de keuzes al gemaakt zijn.

Tijdens de verbouwing zal de focus op de verbouwing liggen. Hier ligt geen kans op 
verduurzaming van het huis, omdat de keuzes al gemaakt zijn.

Tijdens de verbouwing zal de focus op de verbouwing liggen. Hier ligt geen kans op 
verduurzaming van het huis, omdat de keuzes al gemaakt zijn.

Tijdens de verbouwing zal de focus op de verbouwing liggen. Hier ligt geen kans op 
verduurzaming van het huis, omdat de keuzes al gemaakt zijn.

Tijdens de verbouwing zal de focus op de verbouwing liggen. Hier ligt geen kans op 
verduurzaming van het huis, omdat de keuzes al gemaakt zijn.

De Idealistische Voorlopers gaan op basis 
van hun duurzame visie te werk.

Voor de Idealistische Voorlopers staat het 
voorop dat het ontwerp duurzaam is. 

De Idealistische Voorlopers hebben het 
meeste baat bij een gemeenteambtenaar 
die meedenkt omtrent lokale subsidies of 
groene initiatieven om een om een nog 
duurzamer huis te realiseren. 

De Idealistische Voorlopers zijn bereid 
te lenen voor het treffen van duurzame 
maatregelen.

De Idealistische Voorlopers gaan op 
zoek naar een duurzame aannemer, die 
aansluit bij hun visie op het gebied van 
duurzaamheid.

De Idealistische Voorlopers willen sneller 
stappen zetten uit hun meerjarenplan, als 
het op die manier efficiënter kan worden 
gerealiseerd.

Na de verbouwing voelen de Idealistische 
Voorlopers zich voldaan met betrekking 
tot de verduurzaming van hun woning. Ze 
zijn hier trots op en laten dit graag aan 
anderen zien.

De Idealistische Voorlopers zijn op eigen 
initiatief bezig met volgende stap. 

Na de verbouwing voelen de Realistische 
Afwegers zich voldaan met betrekking tot 
het comfort van de woning en het geld 
dat zij hiervoor hebben uitgetrokken. Ze 
zijn trots op het eindresultaat.

Een nieuwe verbouwing is niet zo snel 
meer nodig.

 Na de verbouwing voelen de Standvastige 
Afwachters zich voldaan met het volledig 
zelf uitvoeren van de verbouwing. Soms 
lopen ze nog tegen praktische zaken aan. 
Dat de plinten nog gelegd moeten worden 
bijvoorbeeld, maar dat heeft dan te weinig 
prioriteit.  

De Standvastige Afwachters zien een 
nieuwe verbouwing als uitdaging, maar 
denken dan niet aan verduurzaming. Zij 
zijn puur gericht op comfort en esthetiek.

Na de verbouwing voelen de Dagelijkse 
Wereldverbeteraars zich voldaan met 
betrekking tot het (gedeeltelijk) zelf 
uitvoeren van de verbouwing en het 
resultaat dat daarmee bereikt is.   

De Dagelijkse Wereldverbeteraars denken 
niet uit zichzelf na over een volgende 
stap. Zij zullen getriggerd moeten worden 
door iemand uit de omgeving of andere 
stakeholders.
Ze zijn wel bezig met kleine extra 
maatregelen, zoals gedrag. Ze kunnen ook 
makkelijk getriggerd worden om meer te 
verduurzamen als ze zien dat het werkt en 
dat ze er bijvoorbeeld geld mee besparen.

De Standvastige Afwachters oriënteren 
zich weinig op andere partijen, omdat 
zij het liefst alles zelf doen tijdens de 
verbouwing. 

Deze groep is op zoek naar een partij 
die goed voelt, meestal via via. Ook het 
verwarmingssysteem upgraden lijkt voor 
hen een grote stap.

PROFESSIONEEL OVERTUIGEND TOT IN DE PUNTJES BEGROTING VEEL OFFERTES TE VERLEIDEN VOLDAAN EIGEN INITIATIEFFOCUS OP VERBOUWING

FOCUS OP VERBOUWING

FOCUS OP VERBOUWING

FOCUS OP VERBOUWING

FOCUS OP VERBOUWING

DUURZAME VISIE DUURZAAM GEMEENTEAMBTENAAR BEREID TE LENEN DUURZAME AANNEMER MEERJARENPLAN VOLDAAN EIGEN INITIATIEF

VOLDAAN NIET WEER

VOLDAAN UITDAGING
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WAT GOED VOELT

De Realistische Afwegers zullen op zoek 
gaan of ze een hybride warmtepomp 
in hun verbouwing past, maar zullen 
gauw afhaken doordat ervaring in hun 
persoonlijke omgeving mist of omdat de 
kosten te hoog zijn.

Het ontwerp moet voor een goede prijs te 
realiseren zijn.

De Realistische Afwegers zullen niet de 
meest complexe plannen hebben, omdat 
zij graag gefaseerd werken. 

Voor de Realistische Afwegers is het 
belangrijk dat de verbouwing gefaseerd 
gebeurt.

De financiën moeten in lijn zijn met het 
opgestelde plan. 

Zolang de ketel nog functioneert, is 
een overstap naar een nieuw systeem 
onwaarschijnlijk. 

De Realistische Afwegers kunnen tijdens 
de verbouwing nog mogelijkheden 
tegenkomen om te verduurzamen. 

De Standvastige Afwachters kunnen 
tijdens de verbouwing nog mogelijkheden 
tegenkomen om te verduurzamen door te 
isoleren.

De Dagelijkse Wereldverbeteraars kunnen 
tijdens de verbouwing nog mogelijkheden 
tegenkomen om duurzamer te leven. Zo 
zullen ze veel lagen kleding aandoen als 
de kozijnen worden vervangen, in plaats 
van de thermostaat hoger zetten.

“Zolang de ketel nog functioneert, is 
een overstap naar een nieuw systeem 
onwaarschijnlijk.”

“Eerst was er iemand geweest en die 
gaf een combinatie van vloerverwarming 
en warmtepomp, alleen we hebben die 
offerte nooit gehad. Toen dachten we ja, 
laat maar.

Zolang de ketel nog functioneert, is 
een overstap naar een nieuw systeem 
onwaarschijnlijk. 

Zodra de Realistische Afwegers inzien dat 
de investering, in combinatie met subsidie, 
zichzelf terug verdient in een bepaalde 
tijd, zijn ze bereid om over te stappen. 

Ondanks de subsidie, willen ze zo snel 
mogelijk hun investering terug zien en 
blijft de grote investering een barrière bij 
de Standvastige Afwachters

De overstap naar een alternatief 
verwarmingssysteem is te duur.

Uitloop is mogelijk door een gebrek aan planning. 

Uitloop is mogelijk door een gebrek aan een lange termijn planning. De Dagelijkse 
Wereldverbeteraars leven vaak van dag tot dag. 

De subsidie kan voor de Dagelijkse 
Wereldverbeteraar het juiste middel 
zijn, omdat dit ervoor kan zorgen dat de 
maatregel binnen de financiële situatie 
past en ze hierbij een bijdrage leveren aan 
een duurzame wereld.

Ontwerp moet redelijk goedkoop te 
realiseren zijn. 

De Standvastige Afwachters lopen soms 
tegen problemen aan, zoals onduidelijke 
afspraken met de buren. Dit wordt 
bijvoorbeeld veroorzaakt door een gebrek 
aan planning. 

Ontwerp moet redelijk goedkoop te 
realiseren zijn. 

De Dagelijkse Wereldverbeteraar vraagt 
in zijn kennissenkring rond of iemand 
ervaring heeft met het aanvragen van 
vergunningen in deze situatie. Zo hebben 
ze een beter beeld van wat ze te wachten 
staat in deze stap. 

ERVARING & KOSTEN GOEDE PRIJS NIET COMPLEX

STAP VOOR STAP

PLAN ONWAARSCHIJNLIJK MOGELIJKHEDEN

MOGELIJKHEDEN

TIJDELIJKE MAATREGELEN

ONWAARSCHIJNLIJK

AFHAKER

ONWAARSCHIJNLIJK

IMPACT SUBSIDIE

IMPACT SUBSIDIE DUUR

UITLOOP

UITLOOP

IMPACT SUBSIDIE

GOEDKOOP PROBLEEM

GOEDKOOP ERVARINGEN

Een verbouwing kost 
al zo veel geld. 

Je hebt al zoveel 
troep, kan er even niks 

anders bij hebben. 

Vanaf dit punt zijn de persona’s moeilijk te verleiden naar 
de klantreis ‘geplande vervanging’, doordat ze zich volledig 

focussen op de verbouwing en niet met andere zaken zoals 
hybride warmtepomp bezig zijn. Dan hadden ze deze keuze 

eerder moeten maken voor de verbouwing.
Moeilijk te verleiden naar de 

klantreis ‘geplande vervanging’, 
omdat de verbouwing geld heeft 

gekost.

“Op een gegeven moment gingen 
we naar een bouwbedrijf dat 
bouwmaterialen verkoopt. Daar hebben 
wij ons laten voorlichten over hoe we 
alles het beste aan konden pakken. We 
hebben ook onze ideeën laten zien.”

“Twee keer hebben we een aannemer 
meegenomen, want mijn man had al 
ideeën hoe hij met de verbouwing aan 
de gang wilde, hoe dat met de cv-ketel 
anders moest.”

“Via de gemeente hebben we een 
vergunning moeten regelen om andere 
dakpannen te regelen, want dezelfde 
werden niet meer gemaakt.”

“Ik zie graag welke scenario’s er 
kunnen plaatsvinden, zodat ik kan 
schakelen wanneer het krap wordt met 
de begroting.”

“Als je het niet doet, dan heb je er later 
spijt van. Je gaat maar één keer je hele 
huis overhoop gooien. Je zit dan toch al 
in de rommel.”

“Al heel snel kwamen we met de vraag 
hoe we het huis gingen verwarmen. 
Dit is wel belangrijk, want je moet hier 
gelijk naar gaan kijken voor je begint 
met de verbouwing.”

“Als je het energieneutraal wil maken, 
praat je wel over €30000. Met pijn en 
moeite heb ik toen een hypotheek 
gekregen om de aanpassingen te 
kunnen doen.”

“Ik heb eigenlijk twee visies: van
het gas af en bijdragen aan het 
klimaat. Mij kunnen ze er in ieder geval 
niet op pakken.”

“Toen hebben we gelijk 
vloerverwarming laten aanleggen. Je zit 
dan toch al in de rommel.” 

“We zullen de nodige aanpassingen 
en reparaties doen, maar niet echt 
grote dingen. Misschien een nieuwe 
keuken erin. Maar geen hele nieuwe 
verbouwing.”

“Een positief moment aan de 
verbouwing was toen het klaar was, 
vooral die vloer. En lekker ruimte en 
licht hebben. Dat doet al die ellende 
gauw vergeten.”

“Dat zijn dingen die op dat moment geen prioriteit hebben, daar ga je 
later naar kijken. De echte verbouwing van vloer of kozijnen dat vind 
ik veel ingrijpender en belangrijker.”

“Nadenken over duurzame maatregelen 
doe je in de aanloop vooraf aan de 
bouw. We hebben nagedacht over 
dubbelglas, dat is vrij normaal in deze 
tijd.”

“Apparaten die nog werken weg 
doen, dat is pas vervuilend. Het heeft 
ook geld gekost om die ketels te 
produceren. Productie, transport en 
recyclen kost ook energie.”

“Het wordt allemaal een stuk 
ingewikkelder als je een bestaand
huis hebt. Daarom doen we alles maar 
stapje voor stapje.”

“We gaan echt stap voor stap. 
Anders word je gek.”

“Ervaringen delen en adviezen vragen 
is toch wel heel erg belangrijk. Zeker 
omdat de hybride warmtepomp een 
beetje in de kinderschoenen staat.”

“Alles op Pinterest, zoeken, zoeken 
zoeken. Niet alles past in dit huis. Ik zie 
veel mooie dingen, maar niet alles past 
hier in dit huis.”

“Gooien we er dan centrale verwarming 
in? Mijn kinderen waren het er niet 
mee eens. Hen leek het wel fijn als het 
warm kan zijn boven.”

“Dat was een moeilijke afspraak, 
omdat ze het niet met onze plannen 
eens waren. Daar moet je een lange 
adem voor hebben.”

“We hebben de isolatie van het dak 
verbeterd, dat was ook al 28 jaar oud. 
We trokken de gipsplaten eraf en 
zagen wat erachter zat. Daar moesten 
we toen toch wat aan gaan doen.”

“Je kan mensen niet dwingen dit te 
doen, die het geld niet hebben.”

“Ook het ontwerp hebben we zelf 
gemaakt. Het is een grote klus, maar 
wel leuk om zelf op te bouwen en te 
zien dat je het kan.”

“We hebben overwogen om hier vloer-
verwarming te leggen. Maar het was 
zo’n probleem. Het was niet geïsoleerd, 
wat ook weer moet gebeuren. Er 
kwamen zo veel dingen bij dat we 
dachten, laat maar zitten.”

Doordat er iets in de persoonlijke situatie 
verandert, zoals gezinsuitbreiding, is er 
een aanleiding om de huidige woning te 
verbouwen. 

De Innovatieve Individualisten denken 
vooruit. Het huis moet geschikt zijn voor 
later, als zij ouder en beperkter zijn. 

PERSOONLIJKE SITUATIE

LATER

Doordat er iets in de persoonlijke situatie 
verandert, zoals gezinsuitbreiding, is er 
een aanleiding om de huidige woning te 
verbouwen.

De Idealistische Voorlopers hebben als 
ambitie om zo duurzaam mogelijk te 
leven. De wens om de huidige woning te 
verduurzamen kan een aanleiding zijn.  

PERSOONLIJKE SITUATIE

DUURZAMER

Doordat er iets in de persoonlijke situatie 
verandert, zoals gezinsuitbreiding, is er 
een aanleiding om de huidige woning te 
verbouwen.

De behoefte aan een comfortabeler huis 
kan een aanleiding zijn om de huidige 
woning te gaan verbouwen. 

PERSOONLIJKE SITUATIE

COMFORT

Een aanleiding kan een veranderde 
persoonlijke situatie zijn. 

Er kan behoefte aan meer comfort zijn. 

Voor deze groep kan een verbouwing 
noodzakelijk zijn, omdat de woning 
(gedeeltelijk) gedateerd is.

Voor deze groep kan een verbouwing 
noodzakelijk zijn, omdat de woning 
(gedeeltelijk) gedateerd is.

PERSOONLIJKE SITUATIE

COMFORT

NOODZAAK

NOODZAAK

Een aanleiding kan een veranderde 
persoonlijke situatie zijn. 

Er kan behoefte aan meer comfort zijn.

PERSOONLIJKE SITUATIE

COMFORT

“De ketel doet het, dus daar ga ik me 
even niet druk over maken.”

25%



ToekomstSleutel krijgen VerhuizenOriënteren Bezichtiging(en) Oriënterend hypotheek advies
Van bod doen tot 

accepteren van het bod
Huis aanpassen WonenBehoefte aan nieuwe woning

De behoefte aan een nieuwe woning ontstaat. 
Dit kan verschillende redenen hebben. 

Men gaat zich oriënteren op verschillende 
woningen en gaat eventueel op zoek naar een 
aankoopmakelaar. 

Na het oriënteren volgen bezichtigingen. De 
persoon gaat verschillende huizen bekijken en 
afwegen welke het meest geschikt is. 

Advies wat betreft de hypotheek wordt 
gegeven door een hypotheekadviseur en 
online kan er een indicatiebedrag worden 
verkregen.

Er wordt een bod uitgebracht. Nadat het 
bod is geaccepteerd, wordt de hypotheek 
geregeld. Na de overdracht bij de notaris, is 
alles officieel geregeld. 

Men krijgt de sleutel van de nieuwe woning. 
Dit is een mijlpaal in de klantreis!

Als het huis instap klaar is, vindt de verhuizing 
plaats. 
Als het huis al voldoet aan alle wensen en 
eisen, kan er meteen verhuisd worden.

Het huis wordt bewoond door de nieuwe 
bewoners.

In de toekomst zullen woningeigenaren toch 
tegen het probleem aanlopen dat ze hun 
verwarmingsinstallatie moeten vernieuwen. 
Wat is de volgende stap? 

Eventueel naar klantreis 
‘geplande vervanging’ of
‘ongeplande vervanging’

Mogelijkheid om over te 
stappen naar de 

klantreis ‘verbouwing’n

S
TA

P
P

EN

Deze klantreis geeft 
het proces weer van 
een verhuizing en de 
overwegingen omtrent een 
hybride warmtepomp die 
daarbij komen kijken.

Dit zijn de stappen in het 
proces van verhuizing met een 
korte uitleg per stap van de 
klantreis. 
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Per stap in het proces wordt 
weergegeven hoe positief de 
impact kan zijn van kansen 
en hoe negatief de impact 
kan zijn van barrières. 

De kleuren representeren 
voor welke woningeigenaren 
de kans of barrière relevant 
is:

Zodra een stakeholder 
betrokken is, wordt deze 
desbetreffende stakeholder 
weergegeven met een icoon. 
Stakeholders zijn personen 
of partijen die een bepaalde 
rol spelen in de stappen van 
het proces. 

Elk type woningeigenaar
Innovatieve Individualisten    
Idealistische Voorlopers 
Realistische Afwegers
Standvastige Afwachters
Dagelijkse 
Wereldverbeteraars

Deze klantreis is onderdeel van het behoefte onderzoek naar 
de manier waarop woningeigenaren verleid kunnen worden 
tot een (hybride) warmtepomp, door Muzus voor Enpuls (2018). 

van de cv-ketels is de afgelopen drie 
jaar vervangen naar aanleiding 

van een verhuizing.

8%
KLANTREIS VERHUIZING

Het huis wordt aangepast aan de wensen van 
de nieuwe bewoner(s). Als er veel verbouwd 
moet worden, gaat deze klantreis over naar de 
klantreis ‘verbouwing’. 
Op dit punt weet een kwart van de 
ondervraagde woningeigenaren niet of het huis 
geschikt is voor een (hybride) warmtepomp.

25%
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Doordat er iets in de persoonlijke situatie 
verandert, zoals gezinsuitbreiding of nieuwe 
baan, is er een aanleiding om op zoek te gaan 
naar een nieuwe woning.

Bij het selecteren en bezichtigen van huizen, letten de Innovatieve Individualisten goed op 
energielabels, omdat dit hun stookkosten kan besparen en het dan comfortabel warm zal zijn in het 
nieuwe huis.

Het is voor de Innovatieve Individualist 
belangrijk dat het advies professioneel 
gebeurt.  

Focus ligt nu volledig op de verhuizing. De Individualistische Voorlopers zullen 
op een bepaald moment overstappen 
naar de geplande vervanging. Dit gebeurt 
als de cv-ketel te oud is en te veel gas 
verbruikt.

Dit is het moment om nog eens kritisch 
naar het meerjarenplan te kijken en dit te 
concretiseren voor het nieuwe huis, zodat 
uiteindelijk kosten bespaard kunnen worden. 
Op dit moment is ook duidelijk hoeveel de 
verhuizing uiteindelijk heeft gekost en kan er 
een nieuwe berekening gemaakt worden.

De Innovatieve Individualisten hebben een plan 
de campagne met betrekking tot besparing. Ze 
hebben hun toekomstbeeld op het gebied van 
zelfvoorziening en verduurzaming uitgedacht.

Hebben een plan de campagne met 
betrekking tot duurzaamheid. Ze hebben 
hun toekomstbeeld op het gebied van 
energiebesparing en verduurzaming uitgedacht.

Focus ligt nu volledig op de verhuizing.De Idealistische Voorlopers gaan op zoek 
naar ervaringen van anderen. Ze willen 
een hypotheekadviseur die meedenkt 
over verduurzaming van het huis. Zij zijn 
nieuwsgierig welke mogelijkheden er zijn met 
betrekking tot subsidie. 

De Idealistische Voorlopers zullen al uit 
zichzelf overgaan naar een geplande 
vervanging. Zij hebben een duidelijk 
toekomstbeeld en zullen stappen 
ondernemen om daar te komen. Een 
geplande vervanging hoort daarbij.

Dit is het moment om nog eens kritisch 
naar het meerjarenplan te kijken en dit te 
concretiseren voor het nieuwe huis. De 
Idealistische voorlopers hebben als einddoel 
een energieneutraal huis te bezitten.

Focus ligt nu volledig op de verhuizing. De Realistische Afwegers krijgen te maken 
met een ongeplande vervanging als ze geen 
hulp van buitenaf krijgen bij het opstellen van 
een meerjarenplan. Deze groep heeft baat bij 
een adviseur die laat zien welke passende 
maatregelen zichzelf terugverdienen en 
daarnaast ook wooncomfort opleveren.

Dit is het moment om een concreet 
meerjarenplan op te stellen met een adviseur 
die meedenkt over de financiële situatie en 
welk wooncomfort dat oplevert. Ze weten 
immers nu wat de verhuizing hun heeft gekost 
en wat er nog over is van hun spaargeld.

De Standvastige Afwachters krijgen te maken 
met een ongeplande vervanging. 

De Standvastige Afwachters wachten af tot de 
meerderheid om zich heen overtuigd is van de 
werking van een (hybride) warmtepomp, of tot 
de ketel aan vervanging toe is. Als ze worden 
‘gedwongen’ door de gemeente vanwege de 
plannen in hun wijk, kunnen ze er niet meer 
omheen.

De Dagelijkse Wereldverbeteraars krijgen te 
maken met een ongeplande vervanging als ze 
geen hulp van buitenaf krijgen bij het opstellen 
van een meerjarenplan. Deze groep heeft baat 
bij een adviseur die laat zien welke passende 
maatregelen het meeste toevoegen voor een 
betere wereld.

Dit is het moment om een concreet 
meerjarenplan op te stellen met een adviseur 
die meedenkt over de financiële situatie en de 
mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het 
maatschappelijke gewin.

Focus ligt nu volledig op de verhuizing.Een hypotheek afsluiten is al spannend 
genoeg voor de Standvastige Afwachter. 
Elke extra kostenpost zal vooruit worden 
geschoven totdat het duidelijk is hoeveel geld 
er nog over is. 

Elke extra kostenpost komt lager op het 
prioriteitenlijstje tot dat het duidelijk is hoeveel 
geld er nog over is. 

“Energieverbruik speelde wel een rol toen we
in gesprek gingen met de hypotheek-
adviseur. Als je groter gaat wonen, krijg je 
ook een hoger energieverbruik en worden de 
lasten hoger. Kunnen we dat betalen?”

“Met de werkgroep zaten we avonden in een 
gebouw en dan gingen we praten over dit 
soort onderwerpen. Het is leuk om te zien 
hoe zij over duurzaamheid dachten.”

“Ook als we naar huizen kijken nemen we de leeftijd van de aanwezige cv wel mee, je gaat er 
wel over nadenken.”

“Als je ergens nog maximaal een jaar blijft, ga je niet investeren in iets wat je er pas na vijftien 
jaar uithaalt. In de tuin wil ik nog wel investeren, want daar heb je gelijk plezier van.”

“Dan begeef je je op de huizenmarkt en ga je zoeken. Dan merk je dat het gekkenhuis is en dat 
er op een open dag vijftig à zestig man op af komt. En als je ’s middags om half twee langs 
komt, dan is er om negen uur al een bod gedaan. God zegen de greep dat als je een bod doet 
dat je dan de hoogste bent. Uiteindelijk zijn we wel een jaar bezig geweest.

“We zijn overgegaan naar een kleiner huis, we moesten veel keuzes maken en hadden
problemen met vergunningen. Je ziet zo wel dat een gemeente veel fouten maakt, daar gaat
wel heel veel geld aan verloren.”

“De overheid verzint telkens allerlei regels. En 
als het dan eenmaal aan de gang is,
dan gaan ze de regels weer vervangen.”

Focus ligt nu volledig op de verhuizing.De Dagelijkse Wereldverbeteraars zijn te 
verleiden zodra zij merken welke subsidies 
en andere regelingen er zijn omtrent 
verduurzaming in combinatie met een 
hypotheek.

Doordat er iets in de persoonlijke situatie 
verandert, zoals gezinsuitbreiding of nieuwe 
baan, is er een aanleiding om op zoek te gaan 
naar een nieuwe woning.

Bij het selecteren en bezichtigen van huizen, letten de Idealistische Voorlopers goed op 
energielabels, omdat zij het belangrijk vinden dat er niet te veel warmte verloren gaat door slechte 
isolatie.

Doordat er iets in de persoonlijke situatie 
verandert, zoals gezinsuitbreiding of nieuwe 
baan, is er een aanleiding om op zoek te gaan 
naar een nieuwe woning.

Grootte en locatie zijn belangrijk bij het oriënteren op en bezichtigen van woningen. Daarnaast 
willen ze wel weten wat de leeftijd is van de huidige cv-ketel.

Deze groep zal op dit moment nog wel willen investeren in iets waar ze gelijk profijt van hebben.

Een aanleiding kan een veranderde persoonlijke 
situatie zijn. 

Grootte en locatie zijn belangrijk bij het oriënteren op en bezichtigen van woningen. 

Grootte en locatie zijn belangrijk bij het oriënteren op en bezichtigen van woningen. Soms zijn er 
veel bezichtigingen nodig, omdat de huizenmarkt op springen staat. 

Voor de Dagelijkse Wereldverbeteraars is het belangrijk dat zij zich thuis voelen in een woning. 

Grootte en locatie zijn belangrijk bij het oriënteren op en bezichtigen van woningen. Daarnaast 
willen ze wel weten wat de leeftijd is van de huidige cv-ketel.

De Innovatieve Individualisten gaan 
op internet vergelijken wat voor soort 
hypotheken er aangeboden worden. Zo 
bepalen zij wat het beste bij hen past. 

Idealistische Voorlopers willen absoluut niet op gas koken in de toekomst. 

De behoefte aan een comfortabeler huis kan 
een aanleiding zijn om na te denken over een 
nieuwe woning.

Behoefte aan comfort kan een aanleiding zijn. 

De Standvastige Afwachters denken niet 
ver vooruit en kunnen daarom plotseling 
genoodzaakt zijn om te gaan verhuizen.

De Dagelijkse Wereldverbeteraars denken 
niet ver vooruit en kunnen daarom plotseling 
genoodzaakt zijn om te gaan verhuizen.

De Innovatieve Individualisten denken vooruit. 
Er is een geschikt huis nodig voor later, als zij 
ouder en beperkter zijn. 

De Idealistische Voorlopers hebben als ambitie 
om zo duurzaam mogelijk te leven. Verhuizen 
naar een duurzamer huis kan een aanleiding zijn 
voor een verhuizing. 

Grootte en locatie zijn belangrijk bij het oriënteren op en bezichtigen van woningen. Daarnaast 
willen ze wel weten wat de leeftijd is van de huidige cv-ketel.
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Verduurzaming 
is ver van je 
bed show.

Verhuizen is al 
gedoe genoeg. 

Early adapters kunnen 
fungeren als overtuigende 
personen van de (hybride) 

warmtepomp tijdens 
bezichtiging. 

Duurzame 
huizenroute 

georganiseerd door 
energiecollectieven.  

Showroom van 
installateur om men 

te overtuigen dat een 
(hybride) warmtepomp 

niet zo veel herrie maakt.Funda filteren op 
energie-neutraal

groenfunda.nl.

Duurzaamheid 
komt niet op het 
prioriteitenlijstje.

Zolang het de cv-ketel nog goed 
functioneert zal er geen actie 

ondernomen worden doordat de 
focus ligt bij de verhuizing zelf. 

Volledige focus op verhuizing, waardoor er geen 
ruimte is om over nevenzaken na te denken.

De extra kosten zijn een extra barrière om 
van verwarmingsinstallatie te veranderen.

Lokale 
energiecollectieven 
die je welkom heten. 

‘Groene welkomstbox’ van 
de gemeente: gemeente 
heet je welkom en geeft 

duurzaamheidsadvies 
over de nieuwe woning. 

De plannen voor de wijk worden door 
de gemeente gedeeld, waardoor iedere 
huisbewoner bewust wordt van wat hij 

aan het huis moet verduurzamen.

Herinnering aan 
duurzaam advies 
(bijvoorbeeld door 
installateur) op de 

lange termijn. 

Samenwerking van bank en 
serviceprovider van groene 

initiatieven.

Duurzaam hypotheek advies door bank of 
hypotheekadviseur (wijzen op subsidies 

etc.) en er zo een businesscase van 
maken. Zodra er een intergrale business 
case van wordt gemaakt is de keuze om 

over te stappen verleidelijker.

Duurzaam advies door 
aannemer met betrekking tot 

het kostenplaatje. 

De aankoopmakelaar kan 
mensen bewuster maken van 
verduurzaming in woningen.

Een aanleiding kan een veranderde persoonlijke 
situatie zijn. 

Behoefte aan comfort kan een aanleiding zijn. 
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Dagelijkse 
Wereldverbeteraars

Realistische 
Afwegers

Standvastige 
Afwachters

waarvan 43% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 

waarvan 46% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 

waarvan 38% geïnteresseerd is 
in een (hybride) warmtepomp. 

waarvan 16% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 

waarvan 17% geïnteresseerd is 
in een (hybride) 
warmtepomp. 
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