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Wij hebben met onze leefstijl de aarde onomkeerbaar veranderd. Dat 
heeft grote gevolgen. Uit het vorig jaar verschenen rapport van het In-
tergovernmental Panel Climate Change (IPCC, 2021) blijkt dat we alles 
op alles moeten zetten om klimaatverandering te stabiliseren. Dat is 
een enorme uitdaging die vraagt om fundamentele keuzes bij het in-
richten van onze economie en onze samenleving.

Daarnaast hebben we in Nederland een ste-
vige woningbouwopgave en moeten er vol-
gens het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
tot 2030 bijna 900.000 woningen bijgebouwd 
worden. Een lastige opgave, zeker in het licht 
van de klimaatdiscussie, want wereldwijd 
blijken gebouwen en de bouw verantwoorde-
lijk te zijn voor bijna 40 procent van de totale 
CO

2
-uitstoot (Global Alliance for Buildings 

and Construction, 2020). De kernvraag waar 
Synchroon voor staat is hoe woningen op 
een verantwoorde wijze ontwikkeld kunnen 
worden. 

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht
Synchroon

Inleiding

Wij geloven in de noodzaak van het ont-
wikkelen van circulaire woningen en daarin 
willen we vooroplopen. Die ambitie brengt 
allerlei vragen met zich mee, bijvoorbeeld 
over de huidige technieken en de stijgende 
kosten. Maar het is ook de vraag in hoeverre 
particuliere woonconsumenten bereid zijn 
hierin mee te gaan en hoe we die bereidheid 
kunnen vergroten. Om daar antwoord op te 
kunnen geven en een volgende stap te kun-
nen zetten richting een duurzame, circulaire 
toekomst, hebben we onderzoek uit laten 
voeren. De resultaten daarvan worden in 
deze whitepaper gepresenteerd. 
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“We zitten midden 
in de transitie naar 

een klimaatneutrale en 
circulaire bouweconomie

en in die transitie 
kunnen wij als 

ontwikkelaar veel 
betekenen.” 
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Als ontwikkelaar met hart voor onze omgeving en de planeet zijn we 
vooral geïnteresseerd in de impact die we kunnen maken in de transitie 
naar een circulaire economie. Daarom hebben we in 2021 een duur-
zaamheidsvisie gepresenteerd: Synchroon Circulair. Om onze ambities 
goed te kunnen vertalen in uitvoerbare projecten is het belangrijk te 
weten wat de consument hiervan vindt.

Bij het ontwikkelen van een woning staat de 
waardering van de gebruiker centraal. Daar-
naast is het bij een proces van innovatie en 
verandering essentieel dat je feedback loops 
creëert om je product en propositie nog be-
ter - en in dit ook geval ook nog duurzamer 
- te maken. De grote vraag is: hoe bereid zijn 
particuliere woonconsumenten om hierin 
mee te gaan? 

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond 
dat veel woonconsumenten een grote inte-
resse hebben in duurzaamheid bij woningen. 
Ze geven echter niet aan wie die bereidwilli-
ge woonconsumenten dan precies zijn. Ook 
wordt het begrip duurzaamheid in de be-
staande onderzoeken vaak in algemene zin 
gebruikt, waardoor het praktische gehalte 
van deze onderzoeken voor ons klein is.

HET ONDERZOEK
In dit onderzoek is duurzaamheid vertaald 
naar specifieke situaties die Synchroon 
tegenkomt bij het ontwikkelen van wonin-
gen. Hierbij gaat het niet om de standaard 
maatregelen zoals zonnepanelen of isolatie. 
Wij gaan graag een stap verder en zijn altijd 

1. Waarom dit onderzoek?

op zoek naar innovatieve manieren om nog 
duurzamer te worden. Daarbij kijken we 
zowel naar de financiële gevolgen van duur-
zaamheidsmaatregelen, als naar mogelijkhe-
den om de kwaliteit van wonen en de levens-
stijl van de woonconsument te beïnvloeden. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 500 
respondenten/woningzoekenden in Ne-
derland binnen diverse leeftijdsgroepen en 
woonomgevingen. De centrale vraag luidt: 

Welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen 
we treffen in toekomstige nieuwbouw-
projecten om tegemoet te komen aan de 
duurzaamheidsbereidheid van de verschil-
lende beoogde potentiële particuliere 
woningkopers op de thema’s stadsnatuur
en CO2-reductie?

Deze whitepaper presenteert de voor-
naamste conclusies van het onderzoek, dat 
gedaan is in het kader van een afstudeer-
scriptie. Het onderzoek heeft zich gefocust 
op impactgebieden stadsnatuur en CO

2
-

reductie. 

Synchroon Circulair - impactgebieden

1. Sterke samenleving 3. Stadsnatuur 5. Circulair bouwen2. Gezondheid & geluk 4. CO
2
-reductie 6. Circulaire stromen 7. Circulaire businesscases
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Om te beginnen is er gekeken hoe belangrijk 
woonconsumenten duurzaamheid over het 
algemeen vinden. 91% is het (helemaal) eens 
met de stelling: Duurzaamheidsaspecten 
spelen een rol bij de keuze voor mijn nieuwe 
woning.

Dit grote percentage laat zien dat er bij 
woonconsumenten sprake is van een stijgen-
de interesse in duurzame keuzes. 

Wanneer duurzaamheid echter concreet 
wordt gemaakt en wordt vertaald naar de 
vermindering van CO

2
-uitstoot en het heb-

ben van stadsnatuur, is de interesse bedui-
dend minder. 

2. Duurzaamheid speelt een grote rol

61% is het (helemaal) eens met de stelling: 
De vermindering van CO

2
-uitstoot bij het 

bouwen en het gebruiken van de woning 
speelt een rol bij de keuze van de nieuwe 
woning.

87% is het (helemaal) eens met de stelling: 
De hoeveelheid groen, natuur en biodiversi-
teit in de nabijheid van mijn woning spelen 
een rol bij de keuze van mijn nieuwe woning. 

De Deeltuin, Utrecht
Synchroon | ERA Contour

“Bij consumenten is een stijgende 
interesse in duurzame keuzes”
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Duurzaamheidsaspecten spelen een 

rol bij de keuze voor mijn nieuwe 

woning.

De vermindering van CO
2
-uitstoot 

bij het bouwen en het gebruiken van 

de woning speelt een grote rol bij de 

keuze van de nieuwe woning. 

De hoeveelheid groen, natuur en 

biodiversiteit in de nabijheid van mijn 

woning spelen een rol bij de keuze van 

mijn nieuwe woning. 
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Ik ben bereid om samen met mijn 

buren het groen en de natuur in de 

gezamenlijke tuin of in de straat van 

mijn huis periodiek te onderhouden.

Ik ontvang graag handvatten over hoe 

ik zelf mijn woning en omgeving kan 

verduurzamen.

Ik ben bereid om tijdens de ontwik-

keling deel te nemen in een initiatief- 

groep van bewoners om mee te 

denken over groen aanleg in de wijk.

Een grote collectieve tuin met oog 

voor de natuur en biodiversiteit vind 

ik belangrijk, ook als dit betekent dat 

mijn tuin daardoor kleiner is.
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Uit het onderzoek blijkt dat men bij duur-
zaamheid vooral denkt aan groene energie 
en energiezuinigheid. Het toepassen van 
zonnepanelen en een warmtepomp wordt 
vaak genoemd. Maar hierbij wordt niet over 
het uiteindelijke doel gesproken: het vermin-
deren van de CO2-uitstoot.

De consument associeert het toepassen van 
duurzaamheidsmaatregelen dus niet direct 
met CO2-reductie. Bijna 1 op de 5 woning-
zoekenden heeft ‘geen mening’ als het gaat 
om de rol van vermindering van CO2-uitstoot 
bij de keuze van een nieuwe woning. Een deel 
van de kopers is hier dus nog niet goed van 
op de hoogte. 23% van de respondenten gaf 
aan dat het gebrek aan kennis hen mogelijk 
tegenhoudt om voor verduurzamingsmaat-
regelen te kiezen.

De consument is welwillend

Ondanks de soms gebrekkige kennis en 
de verdeelde mate van interesse, willen de 
woonconsumenten zelf wel bijdragen aan 
een duurzame woning en omgeving. 73% was 
het (helemaal) eens met de stelling: Ik ont-
vang graag handvatten over hoe ik zelf mijn 
woning en omgeving kan verduurzamen.

Deze welwillende instelling van de consu-
ment is ook terug te zien in de bereidheid 
tot het gezamenlijk initiëren en gezamenlijk 
onderhouden van het groen in de wijk.
De bereidheid voor bovengenoemde initi-
atieven verschilt niet tussen verschillende 
groepen woningzoekenden. Zo hebben jon-
geren een nagenoeg even grote bereidheid 
als ouderen. Dergelijke initiatieven zijn dus 
bij verschillende projecten met verschillende 
doelgroepen toepasbaar.

Ruim 1 op de 5 woningzoekenden gaf aan dat het gebrek aan kennis 
hen mogelijk tegenhoudt om voor duurzaamheid te kiezen. 
Ruim 3 op de 4 woningzoekenden geeft aan graag handvatten te krij-
gen voor het zelf verduurzamen van hun woning.

63% is het (helemaal) eens met de stelling: 
Ik ben bereid om samen met mijn buren het 
groen en de natuur in de gezamenlijke tuin 
of in de straat van mijn huis periodiek te 
onderhouden.

73% is het (helemaal) eens is met de stelling: 
Ik ben bereid om deel te nemen in een initia-
tiefgroep van bewoners om mee te denken over 
groenonderhoud en natuuraanleg in de wijk. 
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In tegenstelling tot eerder genoemde initiatieven blijkt de bereidheid 
tot het treffen van andere duurzaamheidsmaatregelen per groep te 
verschillen. Kennelijk is de bereidheid tot het nemen van verschillende 
duurzaamheidsmaatregelen bij iedereen anders. 

In dit onderzoek is ook gekeken in hoeverre 
verschillende groepen woningzoekenden 
bereid zijn om andere duurzaamheidsmaat-
regelen te treffen. Dit is gedaan op basis van 
kenmerken van de woningzoekende (leef-
tijd, gezinsgrootte en opleidingsniveau) en 
kenmerken van de gewenste woning (woon-
omgeving, woningtype en prijscategorie). De 
bereidheid verschilt per type maatregel en 
blijkt afhankelijk van de gevolgen die bepaal-
de maatregelen met zich meebrengen. Daar-
naast wordt de bereidheid ook beïnvloed 
door de persoonskenmerken en de gewenste 
woningkenmerken van woningzoekenden. 

Omdat de bereidheid van de woningzoeken-
den tot specifieke duurzaamheidsmaatrege-
len vaak door meer dan één kenmerk wordt 
beïnvloed, is onderstaand segmentatiemodel 
gebruikt. Op deze manier worden de woning-
zoekenden op basis van meerdere kenmer-
ken in groepen ingedeeld. 

4. Iedereen anders duurzaam

Hierbij vormen de leeftijd/levensfase, ge-
wenste woonomgeving en gewenste prijsca-
tegorie de assen van het model. Het onder-
zoek toont aan dat dit de kenmerken zijn die 
het meest van invloed zijn op de bereidheid 
van de woningzoekenden. Andere kenmer-
ken zoals huishoudgrootte zijn ook van 
invloed, maar hangen sterk samen met de 
levensfase. Op de volgende pagina’s worden 
per type maatregel de verschillen in bereid-
heid onder de verschillende consumenten-
groepen weergegeven.

SEGMENTATIEMODEL

Meest voorkomende prijscategorie per woning
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Onderdeel van het onderzoek was het peilen van de bereidheid van 
verschillende doelgroepen om mee te doen met deelconcepten. Er is 
specifiek gekeken naar drie concepten: gedeelde tuinen, deelmobiliteit 
en gedeelde ruimtes. 

GEDEELDE TUIN 
In de tabel is te zien dat vooral oudere 
woningzoekenden meer openstaan voor het 
idee van een collectieve tuin ten koste van 
een eigen tuin. 

Uit gesprekken met potentiële kopers blijkt 
dat de meeste emptynesters een collectie-
ve tuin als een grote meerwaarde zien. De 
belangrijkste reden: sociaal contact. Tegelij-
kertijd geeft de meerderheid van deze groep 
aan dat ze daarnaast wel prijs stellen op een 
eigen buitenruimte. Ruim 40% heeft genoeg 
aan alleen een collectieve tuin. 

In de tabel is ook te zien dat potentiële 
kopers met een binnenstedelijke oriëntatie 
meer bereid zijn tot het delen van een tuin. 
Vooral onder koopstarters lijkt de woonom-
geving van grote invloed te zijn.

5. Deelconcepten

Percentueel aandeel per deelgroep (één vakje) dat het (helemaal) eens 
is met stelling: 'Een grote collectieve tuin met oog voor de natuur en bio-
diversiteit vind ik belangrijk, ook als dit betekent dat mijn tuin daardoor 
kleiner is.'

Meest voorkomende prijscategorie per woning
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"Voor de hulp aan elkaar, echt een 
beetje een sociale omgeving." 

(Emptynester)

De Deeltuin, Utrecht
Synchroon | ERA Contour
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DEELMOBILITEIT
Uit recent onderzoek blijkt dat in Neder-
land nu ongeveer 2 tot 6% gebruik maakt 
van deelauto’s (Kennisinstituut voor Mobi-
liteitsbeleid, 2021). Dat betekent dat er bij 
de consument nog ruimte zit voor verdere 
uitbreiding van deelmobiliteitsconcepten.

De tabel laat zien dat ruim 1 op de 5 (rand)
stedelijk georiënteerde koopstarters bereid 
is om ook zonder privéauto gebruik te maken 
van deelauto’s. De reden hiervoor is voorna-
melijk van financiële aard. Daarnaast hebben 
ook de binnenstedelijke emptynesters een 
relatief hoge bereidheid tot het gebruik van 
deelauto’s. Voor hen is vooral het gebruiks-
gemak erg belangrijk.

In de tabel is ook te zien dat er bij woning-
zoekenden met een binnenstedelijke oriën-
tatie meer bereidheid is tot het gebruik van 
deelauto’s. Dit komt vanzelfsprekend door 
de betere bereikbaarheid in stad. 

Percentueel aandeel per deelgroep (één vakje) dat ook zonder privéauto 
bereid is gebruik te maken van deelauto’s.
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Foto: MyWheels

"Als het makkelijk en voor de deur is, 
ja dan lijkt het me wel interessant."

(Emptynester)

Stelling: Bent u bereid gebruik te maken van deelauto’s?

Ja met minimaal 1 eigen auto

Ja ook zonder een prive auto

Ja ik gebruik al een deelauto

Geen mening

Nee

27%

11%

2%

8%

51%
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GEDEELDE RUIMTES
Op de vraag ‘Bent u bereid om bepaalde 
ruimtes te delen met andere bewoners/
buren?’ gaf de meerderheid aan dat niet te 
willen. Een grote groep potentiële kopers 
blijkt dus niet bereid ruimtes te delen. 

Toch geeft ook 40% aan wel één of meer-
dere ruimtes te willen delen. Er is een rela-
tief grote bereidheid tot het delen van een 
klusruimte en gezamenlijke werkplekruimtes. 
De bereidheid tot het delen van een (extra) 
keuken en woonkamer is echter klein. Uit ge-
sprekken met potentiële kopers blijkt dat zij 
privacy nog steeds belangrijk vinden, maar 
dat delen en gedeeld eigendom wel steeds 
meer geaccepteerd worden.

In de tabel helemaal beneden is alleen de 
bereidheid voor een gezamenlijke (extra) 
woonkamer en/of keuken meegenomen. 
Hieruit blijkt dat de binnenstedelijke empty-
nesters hiertoe het vaakst bereid zijn.

Percentueel aandeel per deelgroep (één vakje) dat bereid is tot het delen 
van een extra woonkamer of keuken

Percentueel aandeel per deelgroep (één vakje) dat het eens is met de 
stelling: ‘Ik ben bereid om bepaalde ruimtes te delen met andere bewo-
ners/buren.’
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"Ik denk dat starters toch wel ge-
steld zijn op hun privacy. Zeker als 
het gaat om een eerste woning.” 
(Koopstarter)

Domus Living, Amsterdam
Synchroon
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Ook is gekeken naar de bereidheid van mensen om te kiezen voor duur-
zame materialisatie. Er is specifiek gevraagd naar drie categorieën: her-
gebruikte materialen, een circulaire keuken en innovatieve materialen. 

HERGEBRUIKTE MATERIALEN 
44% is het (helemaal) eens met de stelling: 
Bij mijn woning sta ik open voor hergebruik-
te materialen, ook als dit samengaat met 
zichtbare gebruikssporen van het vorige 
gebruik.

In de tabel is te zien dat er onder doorstro-
mers een aanzienlijk hogere bereidheid is om 
te kiezen voor hergebruikte materialen met 
zichtbare gebruikssporen. Bij deze specifie-
ke duurzaamheidsmaatregel springt er één 
kenmerk uit dat echt een grote invloed heeft 
op de bereidheid: de huishoudgrootte. Het 
is te zien dat de bereidheid het grootste is 
bij huishoudens van 3 of meer personen. Uit 
de gesprekken met deze huishoudens (met 
name doorstromers) blijkt dat gezinnen met 
kinderen op deze manier relatief makkelijk 
zouden kunnen en willen bijdragen, zonder 
hier hun vaak drukke leven erg op aan te 
hoeven passen. 

6. Duurzame materialisatie

Percentueel aandeel per deelgroep (één vakje) dat het (helemaal) eens 
is met stelling: 'Bij mijn woning sta ik open voor hergebruikte materialen, 
ook als dit samen gaat met zichtbare gebruikssporen van het vorige 
gebruik.’’ 
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Visie VDMA terrein, Eindhoven
Synchroon
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CIRCULAIRE KEUKEN 
36% is het (helemaal) eens met de stelling: 
Bij mijn woning sta ik open voor een circulai-
re keuken (toekomstig herbruikbaar), ook als 
dit betekent dat er geen volledige keuzevrij-
heid is voor materiaal en indeling.

In de tabel is te zien dat (rand)stedelijke 
koopstarters en binnenstedelijke empty-
nesters meer bereid zijn te kiezen voor een 
circulaire keuken, ook als dit betekent dat ze 
geen volledige keuzevrijheid hebben. Hierbij 
is de gewenste prijscategorie van de woning 
van grote invloed. In de grafiek is te zien dat 
woningzoekenden in de hogere prijscatego-
rieën aanzienlijk minder warmlopen voor dit 
idee. Uit gesprekken met deze groep blijkt 
dat zij vaak meer geld in een keuken willen 
investeren en daarbij niet willen inleveren op 
de keuzemogelijkheden voor materialisatie 
en indeling. 

Percentueel aandeel per deelgroep (één vakje) dat het eens is met de 
stelling: ‘Bij mijn woning sta ik open voor een circulaire keuken, ook als 
dit betekent dat er geen volledige keuzevrijheid is voor materiaal en 
indeling.’
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INNOVATIEVE MATERIALEN
39% is het (helemaal) eens met de stelling: 
Bij mijn woning sta ik open voor duurzame 
innovatieve materialen, ook als dit betekent 
dat er minder garanties zijn. 

In de tabel is te zien dat woningzoekenden 
met een meer stedelijke oriëntatie vaker 
bereid zijn om duurzame innovatieve mate-
rialen te gebruiken, ook als dit betekent dat 
er minder garanties zijn. De bereidheid onder 
de emptynesters is op dit punt verhoudings-
gewijs lager. Dit verschil heeft mogelijk te 
maken met de over het algemeen wat con-
servatievere instelling van oudere mensen en 
mensen die georiënteerd zijn op een dorp, 
tegenover de wat meer progressieve instel-
ling van jonge mensen en stedelijk georiën-
teerden. 

Percentueel aandeel per deelgroep (één vakje) dat het eens is met de 
stelling: ‘Bij mijn woning sta ik open voor duurzame innovatieve materia-
len, ook als dit betekent dat er minder garanties zijn.’
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Emptynesters

€€ - €€€

"Dingen hebben al gauw 
gebruikssporen, dus dan is 

zo iets niks nieuws." 
(Emptynester)
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Idealen zijn mooi, maar uiteindelijk moeten duurzaamheidsmaatregelen 
wel betaald worden. Dat maakt de vraag relevant in hoeverre mensen 
bereid zijn hier echt de portemonnee voor te trekken. In dit onderzoek 
is specifiek gekeken naar de bereidheid te investeren in drie verschil-
lende soorten duurzaamheidsmaatregelen: houtbouw, CO

2
-compensa-

tie en groene gevels en groene daken.

INVESTEREN IN HOUTBOUW 
Als het gaat om de bereidheid tot het doen 
van een extra investering, lijken de kenmer-
ken van de potentiële kopers zoals leeftijd 
en gewenste woonomgeving geen invloed te 
hebben op het percentage dat hiertoe bereid 
is. In de figuur is te zien dat de responden-
ten vanuit de verschillende prijscategorieën 
ongeveer even vaak bereid zijn om extra te 
betalen voor houtbouw (47-53%). Ook is te 
zien dat de potentiële kopers in de hogere 
prijscategorieën wel vaker bereid zijn om 
meer geld te betalen. Meer dan 40% van de 
potentiële kopers, voor woningen tussen 
6,5 en 8 ton, willen meer dan €10.000 extra 
betalen voor houtbouw. Bij woningen bo-
ven de 8 ton wil 1 op de 4 potentiële kopers 
zelfs meer dan € 30.000 extra betalen voor 
houtbouw. 

7. Betalingsbereidheid

Percentuele verdeling responden-
ten per gewenste prijscategorie: 
'Hoeveel bent u bereid eenmalig 
meer investeren voor het gebruik 
van meer houten materialen?' 

INVESTEREN IN CO2-COMPENSATIE 
25% is het eens met de stelling: Bij het ko-
pen van een woning ben ik bereid om extra 
te betalen voor CO2-compensatie. 

De bereidheid tot het investeren in CO2- 
compensatie is verhoudingsgewijs een stuk 
lager dan de bereidheid te investeren in 
houtbouw. Wanneer werd gevraagd naar de 
achterliggende reden kwam er voornamelijk 
naar voren dat potentiële kopers hun inves-
tering graag terug willen zien in de woning. 
Net als bij houtbouw lijken de kenmerken 
van de potentiële kopers geen invloed te 
hebben op de bereidheid om te investeren. 

INVESTEREN IN GROENE GEVELS EN DAKEN 
Dat ligt anders bij investeren in groene 
gevels en daken. 66% is het eens met de 
stelling: Ik ben bereid te investeren in groene 
gevels en groene daken, ten gunste  van de 
natuur en groenstructuur in de wijk.

De bereidheid tot het investeren in groe-
ne gevels en groene daken is relatief hoog. 
Meer dan de helft van alle potentiële kopers 
is bereid om € 1.000 of meer te investeren. 

0%

minder dan €350.000 

€350.001  - €500.000

€500.001  - €650.000

€650.001  - €800.000

meer dan €800.001

10% 20% 30% 40% 50%

> €30.000 €20.001 - 30.000 €10.001 - 20.000 < €10.000 niet/geen mening

48% is het eens met de stelling: 
Ik ben bereid extra te betalen voor 
houtbouw om zo mijn CO2 voetaf-
druk te verkleinen. 
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8. Triggers en drempels

BELANGRIJKSTE TRIGGERS
Aan de respondenten van dit onderzoek is 
ook gevraagd wat voor hen de belangrijkste 
reden zou zijn om voor duurzaamheid te 
kiezen. De belangrijkste trigger blijkt voor de 
meeste mensen het klimaat. 

Mensen konden voor één van vier antwoor-
den kiezen. Hier is voor gekozen omdat de 
verschillende motivaties om voor duurzaam-
heid te kiezen ook strijdig kunnen zijn. Een 
voorbeeld hiervan is de mindere mate van 
comfort bij het tegen lagere kosten reizen 
met deelvervoer. 

GROOTSTE DREMPELS
Gevraagd naar de grootste drempels bleek 
de belangrijkste drempel voor de meeste 
mensen het kostenplaatje. Het is echter ook 
duidelijk dat niet iedere woonconsument 
dezelfde drempels ervaart. 

Verder maakt dit onderzoek duidelijk dat 
niet elke koper duurzaamheid op dezelfde 
manier bekijkt. Omdat alle duurzaamheids-
maatregelen weer andere gevolgen hebben, 
kan gerichte toepassing van maatregelen 
ook de grootste drempels wegnemen. 

Bijdrage aan een 
beter klimaat

Lagere (maandelijkse) 
lasten

Grotere mate 
van comfort

Positieve impact op eigen 
gezondheid en die van 
anderen

17%

12%

27% 43%

Extra/te grote investering

Te weinig garantie op resultaat

Verandering in leefstijl/routine

Ik weet er te weinig vanaf

Niets

54%

38%

32%

23%

7%

"De belangrijkste trigger om voor 
duurzaamheid te kiezen blijkt voor 

de meeste mensen het klimaat." 
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Informatiebehoefte woonconsument is groot
De consument wil meer weten over haar impact op klimaatverandering. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat de consument behoefte heeft aan meer kennis over vernieuwende vormen van 
duurzaamheid. Op bijna alle thema’s geeft 1 op de 5 consumenten aan geen mening te heb-
ben. Ook is gebleken dat een behoefte aan meer kennis de consument ervan kan weerhou-
den om voor duurzame opties te kiezen. Dat toont ondubbelzinnig het belang van een goede 
informatievoorziening aan.

Woonconsument is welwillend
Uit dit onderzoek is gebleken dat woningzoekenden zelf graag willen bijdragen aan een duur-
zame woning en woonomgeving. Ruim 3 op de 4 woningzoekenden geeft aan hiervoor graag 
handvatten te willen krijgen. Ook geven 2 op de 3 consumenten aan dat zij bereid zijn tot het 
gezamenlijk initiëren en onderhouden van het groen in de wijk. 

Stedelijk en innovatief / Landelijk en conservatief
Uit dit onderzoek is gebleken dat de woonomgeving van de woonconsument van grote invloed 
is op de bereidheid om innovatieve duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De bereidheid om 
innovatieve materialen en deelconcepten in toekomstige projecten toe te passen is groter in 
de stad dan in dorpen.

Leeftijd en huishoudensgrootte heel bepalend
Uit dit onderzoek is gebleken dat de leeftijd en huishoudgrootte van grote invloed zijn  op de 
bereidheid tot het maken van duurzame keuzes. In elke levensfase heeft de consument ande-
re wensen en prioriteiten en dat vertaalt zich ook in de bereidheid om bepaalde maatregelen 
wel of niet te nemen. Om de bereidheid tot het maken van duurzame keuzes te vergroten, 
kunnen deze maatregelen het best gericht worden toegepast. 

Betalingsbereidheid afstemmen
Uit dit onderzoek is gebleken dat het aandeel consumenten dat bereid is om extra te betalen 
voor duurzaamheid nauwelijks wordt beïnvloed door kenmerken als leeftijd en de prijscate-
gorie. Wel is de hoogte van het maximaal extra te investeren bedrag sterk afhankelijk van de 
prijscategorie van de gezochte woning. Voor duurdere woningen geldt een hogere betalings-
bereidheid. 

9. Conclusies en bouwstenen

Karspelhof, Amsterdam
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