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Aanleiding

Ingegeven door de wens om de aardgaswinning in Nederland verder te 

verminderen, neemt de druk op huiseigenaren toe om hun woning te 

verduurzamen. Een van de ‘natuurlijke’ momenten om hierover na te 

denken, is bij onderhoud of vervanging van de cv-ketel. De installateur die 

daar vaak bij betrokken is, kan hierbij een belangrijke rol spelen.

In dit onderzoek wordt ingegaan op de mogelijke rol van installateurs bij 

de advisering over duurzamere warmtebronnen als alternatief voor de 

standaard cv-ketel.

Doelstelling

Inzicht hebben in de mate waarin eigenwoningbezitters door installateurs 

worden geattendeerd en/of geadviseerd over duurzamere 

warmtebronnen.

01 Inleiding



4

Veldwerk

– Voor de uitvoering van het veldwerk is gebruik gemaakt van het online accesspanel van Marlyse-Research.

– De panelleden zijn per e-mail uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek, verspreid over negen dagen: van dinsdag 3 april tot en met zaterdag 7 april 2018.

Onderzoekspopulatie en respons

– De onderzoekspopulatie omvat Nederlandse eigenwoningbezitters in de leeftijd vanaf 18 jaar. 

– Bepalend voor onderzoeksdeelname is de vraag of respondenten de afgelopen twee jaar contact hebben gehad met een installatiebedrijf, of de afgelopen 2 jaar een cv-ketel hebben 

vervangen door een duurzamere warmtebron.

– In het online accesspanel is binnen de selectie van eigenwoningbezitters een aselecte steekproef getrokken gestratificeerd naar geslacht, leeftijd en opleiding.

– In eerste instantie hebben 1.414 respondenten gereageerd op de uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Zij vormen de bruto steekproef. Hiervan hebben 1.037 respondenten 

de afgelopen twee jaar contact hebben gehad met een installatiebedrijf. 13 respondenten hebben in die periode hun cv-ketel vervangen door een duurzamere warmtebron. Zij vormen 

tezamen de doelgroep van dit onderzoek (netto steekproef: 1.050 respondenten).
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Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Het doen van uitspraken, die geldig zijn voor Nederlandse eigenwoningbezitters, brengt met zich mee dat rekening dient te worden gehouden met een betrouwbaarheidsinterval. 

Bij de presentatie van deze onderzoeksresultaten wordt uitgegaan van een statistisch significantieniveau van 95%, wat betekent dat de werkelijke waarde met een betrouwbaarheid van 

95% zal liggen binnen een specifiek interval. 

Bij een respons van n = 1.050 gelden de volgende betrouwbaarheidsintervallen: 

Dit betekent dat bij 1.050 respondenten en een onderzoeksuitkomst van 20% de werkelijke uitkomst 

ligt tussen 17,6% en 22,4% (=20% ± 2,4).
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uitkomst (%) interval (%; 2 x SD)

50 3,0

40 of 60 3,0

30 of 70 2,8

20 of 80 2,4

10 of 90 1,8

5 of 95 1,3
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702 Woonsituatie: verwarmen van de eigen woning

– 13 van de 26 respondenten die hun woning verwarmen met een pelletkachel of 

warmtepomp geven aan dat zij de overstap naar deze duurzame warmtebronnen in de 

afgelopen twee jaar hebben gemaakt. De andere helft verwarmt de woning al langer 

op deze duurzame manier.

86%

8%

3%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CV-ketel op gas

Stadsverwarming

Anders, namelijk:

Pelletkachel

Warmtepomp

Hybride warmtepomp

2. Hoe verwarmt u uw woning?
Selecteer de belangrijkste warmtebron

Basis: alle respondenten (n=1.412, bruto steekproef)

– 86% van alle eigen woningbezitters heeft een cv-ketel op gas als belangrijkste 

warmtebron. 

– 8% van de ondervraagde respondenten is aangesloten op stadsverwarming. De 

overige duurzame alternatieven voor het verwarmen van een woning (hybride 

warmtepomp, pelletkachel en warmtepomp) vormen tezamen nog geen 5% van het 

totaal.

– De meest gegeven ‘anders, namelijk’-antwoorden betreffen blokverwarming en 

gaskachels.

Ja
13x

Nee
13x

3. Heeft u de afgelopen twee jaar uw oude CV-ketel
vervangen voor uw huidige warmtebron? 

Basis: hoofdverwarming met pelletkachel of warmtepomp (n=26)*

* Gelet op het geringe aantal respondenten dienen de resultaten voor de groep respondenten die de cv-ketel heeft 
vervangen door een duurzamer alternatief als indicatief te worden beschouwd.  
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1x 2x 5x 3x 2x

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5. Hoe oud was uw CV-ketel (ongeveer) bij vervanging door uw 
huidige warmtebron?

< 1 jr 1-5 jr 6-10 jr 11-15 jr > 15 jr

Basis: hoofdverwarming met pelletkachel of warmtepomp, vervanging 
afgelopen 2 jaar (n=13)*

Recent
26%

Afgelopen jaar
46%

Afgelopen 2 jaar
13%

Afgelopen 3 jaar
3%

Langer dan 3 jaar 
geleden

8%

Ik heb nog nooit 
contact gehad met 
een CV-installateur

4%

4. Wanneer heeft u voor het laatst contact gehad met het 
installatiebedrijf?

Basis: hoofdverwarming met cv-ketel (n=1.231)

– Bijna driekwart van de eigenwoningbezitters (=72%) met een cv-ketel heeft in het 

afgelopen jaar contact gehad met een installatiebedrijf over de verwarming van de 

woning.

* Gelet op het geringe aantal respondenten dienen de resultaten voor de groep respondenten die de cv-ketel heeft 
vervangen door een duurzamer alternatief als indicatief te worden beschouwd.  

– Uit de antwoorden van de 13 respondenten die hun cv-ketel hebben vervangen door 

een duurzamer alternatief, blijkt dat de leeftijd van de cv-ketel op het moment van 

vervanging tamelijk varieert.

Bij drie respondenten was  sprake van een tamelijk nieuwe ketel (0-5 jaar). Bij vijf 

respondenten was de ketel daarentegen al wat ouder (> 10 jaar).
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7% 38% 30% 19% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6. Hoe oud was uw CV-ketel (ongeveer) toen u het meest recent 
contact had met het installatiebedrijf?

< 1 jr 1-5 jr 6-10 jr 11-15 > 15 jr

Basis: alle respondenten met 
cv-ketel als hoofdverwarming (n=1.037)

– Ten tijde van het laatste contact met het installatiebedrijf had ruim een kwart van de 

respondenten (=26%) een cv-ketel ouder dan 10 jaar. 

– In de meeste gevallen (=69%) was de jaarlijkse onderhoudsbeurt de aanleiding voor 

het contact. In 14% ging het om een spoedonderhoud of een storing.

Spoed onderhoud / storing
14%

Jaarlijkse onderhoudsbeurt
69%

Vervanging van de CV-ketel
13%

Anders, namelijk:
3%

7. Wat was de aanleiding voor uw contact met het 
installatiebedrijf?

Basis: cv-ketel als hoofdverwarming, 
afgelopen 2 jaar  contact met installatiebedrijf (n=1.037)

Ja
13%

Nee
87%

8+9. Is tijdens het contact met het installatiebedrijf 
gesproken over duurzamere alternatieven voor de CV-ketel?

Basis: alle respondenten (n=1.050)

– In het contact met installatiebedrijven wordt slechts in geringe mate gesproken over 

duurzamere alternatieven voor de cv-ketel. 13% van de respondenten heeft hierover 

gesproken met de installateur.

– Bij oudere cv-ketels wordt iets vaker gesproken over duurzamere alternatieven dan bij 

jongere cv-ketels: 18% versus 11-13% (p < 0.05). Het verschil is echter minder groot dan 

zou mogen worden verwacht.

12%

11%

13%

18%

0% 20% 40%

1-5 jr

6-10 jr

11-15 jr

> 15 jr

8+9. Is tijdens het contact met het installatiebedrijf gesproken over 
duurzamere alternatieven voor de CV-ketel?

Uitsplitsing naar leeftijd cv-ketel

Basis: leeftijd cv-ketel > 1 jr, percentage ‘Ja’ wordt getoond (n=978)
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De cv-installateur
35%

Ikzelf
65%

10. Wie nam tijdens het contact met het installatiebedrijf 
het initiatief om te praten over duurzamere alternatieven 

voor de CV-ketel?

Basis: tijdens contact gesproken over duurzamere alternatieven (n=134)

– Indien tijdens het contact met de installateur is gesproken over duurzamere 

alternatieven voor de cv-ketel gebeurt dit meestal op eigen verzoek (=65%) .
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58%

38%

32%

10%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zuiniger CV-ketel

Warmtepomp

Hybride warmtepomp

Pelletkachel als hoofdverwarming

Anders, namelijk:

11. Welke alternatieven voor de CV-ketel zijn besproken?
Meer dan één antwoord mogelijk.

Basis: tijdens contact gesproken over duurzamere 
alternatieven (n=134)

– In de meeste gevallen (=58%) beperkt het duurzame advies van de cv-installateur zich 

tot een andere, zuinigere cv-ketel. 

– In 38% van de gesprekken waarin wordt gesproken over duurzamere alternatieven 

komt de warmtepomp aan bod. In 32% geeft de installateur advies over  de plaatsing 

van een hybride warmtepomp.
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22% 58% 17% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12. Hoe tevreden of ontevreden bent u over de informatie die u 
kreeg over duurzamere alternatieven voor de CV-ketel van het 

installatiebedrijf?

Heel tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Heel ontevreden

Basis: tijdens contact gesproken over duurzamere 
alternatieven (n=134)

– De respondenten die met hun installateur hebben gesproken over duurzamere 

alternatieven voor de cv-ketel zijn doorgaans tevreden over dit gesprek: 80% is 

‘tevreden’ of zelfs ‘heel tevreden’.

– Als redenen voor tevredenheid worden het vaakst genoemd: de goede inhoudelijke 

voorlichting en de gerealiseerde besparing.

– Slechts vier respondenten (=3%) zijn ontevreden over het gesprek met de installateur. 

Zij geven aan: 

‘Installatiebedrijf weet er te weinig van. We moeten verder zoeken naar een 

deskundige’

‘Minimale informatie die je er zelf uit moet trekken.’

‘Nog geen reactie gekregen over de mogelijkheden.’

‘Had graag een offerte van de kostenbesparing gehad.’
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Ja
55%

Nee
45%

14. Zijn tijdens het contact met het installatiebedrijf de kosten, 
subsidies dan wel financieringsmogelijkheden van duurzamere 

alternatieven voor de CV-ketel besproken?

Basis: tijdens contact gesproken over duurzamere alternatieven (n=134)

Ja
8%

Nee
92%

Basis: alle respondenten (n=1.050)

36%

5%

51%

67%

14%

21% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Financiële details wel besproken

Financiële details niet besproken

Heel tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Heel ontevreden

Basis: tijdens contact gesproken over duurzamere alternatieven, excl. ‘Weet ik niet’

– In ruim de helft van de gesprekken met de installateur (=55%) wordt gesproken over de 

kosten, subsidies en financieringsmogelijkheden van duurzamere warmtebronnen.

– Indien tijdens een gesprek de financiële details van duurzamere alternatieven aan de 

orde komen, heeft dit een positief effect op de tevredenheid over het gesprek met de 

installateur: 87% tevredenheid versus 72% indien niet besproken. Dit verschil is 

statistisch significant (p < 0.05).

15. Heeft u andere adviseurs geraadpleegd over duurzamere alternatieven voor de CV-ketel?

Ja
23%

Nee
77%

Basis: tijdens contact met installatiebedrijf gesproken 
over duurzamere alternatieven (n=134)

– Van de respondenten die tijdens het contact met het installatiebedrijf heeft gesproken 

over verduurzaming heeft 23% daarnaast ook contact gehad met een andere adviseur.

– Op het totale aantal respondenten heeft 8% een andere adviseur geraadpleegd, al dan 

niet in combinatie met een cv-installateur.

– De meest geraadpleegde adviseurs zijn: energie-adviseurs, energiemaatschappijen en 

consumentenorganisaties.

Energie-adviseurs 30%

Energiemaatschappij 25%

Consumentenorganisatie 22%

Gemeente 10%

Natuur- en milieuorganisaties 10%

Bouwers/aannemers 10%

Leverancier van duurzame warmte 9%

Anders, namelijk: 9%

Netbeheerders 8%

Internet 8%

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 3%

Andere installateurs 3%

Basis: andere adviseurs geraadpleegd (n=79)

16. Welke andere adviseurs heeft u geraadpleegd?
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Ja
10%

Nee
90%

17. Heeft dit geleid tot een andere keuze dan het advies van 
het installatiebedrijf?

Basis: tijdens contact met cv-installateur en andere adviseur(s) 
gesproken over duurzamere alternatieven (n=79)

67%

18%

4%

4%

2%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nee, behoud van huidige CV-ketel

Ja, nieuwe (zuinigere) CV-ketel

Ja, hybride warmtepomp

Ja, warmtepomp

Ja, pelletkachel als hoofdverwarming

Anders, namelijk:

18. Verwacht u binnen nu en 3 jaar te kiezen voor een duurzamer 
alternatief voor uw huidige CV-ketel?

Basis: alle respondenten met cv-ketel als hoofdverwarming (n=1.028)

– Een derde (=33%) van de respondenten zegt binnen nu en 3 jaar te kiezen voor een 

duurzamer alternatief voor de cv-ketel.

– Ruim de helft van deze groep eigenwoningbezitters verwacht op het moment van 

vervanging opnieuw te kiezen voor een – zuinigere – cv-ketel.

– Naast het gesprek met de installateur leidt een gesprek met een andere adviseur 

slechts in beperkte mate (=10%) tot een andere keuze voor een duurzamere 

warmtebron.



59%

16%

10%

9%

6%

Te duur

Weet ik niet

Mijn woning is daar niet
geschikt voor

Te veel gedoe

Anders, namelijk:

Niet:

Basis: excl. n.v.t. / ketel nog niet aan 
vervanging toe (n=526)

1604 Duurzamere alternatieven

65%

20%

8%

3%

3%

Verlagen kosten van
gasverbruik

Beter milieu

Anders, namelijk:

Meer comfort

Weet ik niet

Wel:

(n=287)

19+20. Wat is de belangrijkste reden dat u wel / niet verwacht te 
zullen kiezen voor een duurzamer alternatief voor uw CV-ketel? 

– De belangrijkste reden om op termijn te kiezen voor een duurzamer alternatief voor de 

cv-ketel is voor de meeste respondenten dat zij hiermee de eigen kosten van 

gasverbruik kunnen verlagen. Een beter milieu komt hierbij op de tweede plaats.

– De anders, namelijk-antwoorden zijn doorgaans in de trant van: ‘vanwege het stoppen 

met de gaswinning in Nederland’ en ‘einde van levering gas op termijn!’.

– Veruit de belangrijkste reden om niet te kiezen voor een duurzamer alternatief voor de 

cv-ketel is dat dit veel eigenwoningbezitters dit nog te duur vinden: 59%. 
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13%

3%

6%

52%

17%

21%

31%

35%

36%

4%

27%

29%

18%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a. Ondanks de commerciële belangen van mijn
installateur, vertrouw ik zijn/haar advies over

duurzame alternatieven voor de CV-ketel
(n=979)

b. Het is goed als er een verbod op CV-ketels
komt, omdat we daarmee sneller stappen

kunnen maken in de verduurzaming, ook al zijn
de kosten voor een alternatief hoger

(n=1.018)
c. Ik heb er geen behoefte aan als mijn

installateur mij ongevraagd advies geeft over
duurzame alternatieven tijdens

onderhoudsbeurten van mijn CV
(n=1.033)

21. In welke mate bent u het eens of oneens met de onderstaande 
stellingen:

Heel eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

Basis: alle respondenten, excl. ‘weet ik niet’

De respondenten is een drietal stellingen voorgelegd.

– Het vertrouwen in het advies over duurzame alternatieven van de cv-installateur is 

met 65% hoog te noemen.

– Veel respondenten (=45%) vinden een verbod op cv-ketels met het oog op snellere 

landelijke verduurzaming nog een stap te ver. 20% van de respondenten ziet 

daarentegen wel iets in een dergelijke maatregel.

– Het aandeel respondenten dat geen behoefte heeft aan ongevraagd advies over 

verduurzaming tijdens onderhoudsbeurten is met 27% kleiner dan de groep die hier 

wel voor open staat (=36%).
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Ja
71%

Nee
14%

Weet ik niet
15%

22. Vindt u dat installatiebedrijven een rol hebben bij het 
adviseren over het energiezuinig maken van woningen?

Basis: alle respondenten (n=1.050)

64%

62%

51%

34%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Adviseren over de kosten, subsidies dan wel
financieringsmogelijkheden van duurzamere alternatieven…

Gericht adviseren over duurzame alternatieven voor de CV-
ketel voor uw specifieke situatie

Algemene informatie geven over duurzame alternatieven voor
de CV-ketel

Adviseren over energiebesparende maatregelen voor de
gehele woning

23. Welke rol zouden installatiebedrijven volgens u moeten hebben 
met het oog op energiezuinig maken van woningen?

Meer dan één antwoord mogelijk.

Basis: vindt dat installatiebedrijven een rol hebben bij het 
energiezuinig maken van woningen (n=747)

– Een overgrote meerderheid (=71%) vindt dat installatiebedrijven een rol hebben bij 

het adviseren over verduurzaming van woningen.

– Deze rol beperkt zich niet alleen tot het gericht adviseren over duurzamere 

alternatieven voor de cv-ketel, maar zou ook het advies over kosten, subsidies en 

financieringsmogelijkheden moeten omvatten.
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Alleenwonend
15%

Samenwonend met 
thuiswonende kinderen

14%

Samenwonend 
met partner

49%

Samenwonend met partner 
en thuiswonende kinderen

22%

25. Wat is uw huishoudenssamenstelling?

Basis: alle respondenten
(n=1.050)

5%

12%

6%

28%

18%

15%

15%

2%

0% 10% 20% 30%

t/m 1919

1920-1944

1945-1959

1960-1979

1980-1989

1990-1999

2000 of later

Weet ik niet

27. In welke categorie valt het bouwjaar van uw 
woning?

Basis: alle respondenten
(n=1.049)

Noord-Holland
15%

Zuid-Holland
23%

Zeeland
2% Noord-Brabant

13%

Limburg
8%

Gelderland
11%

Overijssel
6%

Drenthe
4%

Groningen
4%

Friesland
4%

Utrecht
7%

Flevoland
3%

Herkomst respondenten per provincie

Basis: alle respondenten
(n=1.050)

Ja
24%Nee

72%

Weet ik niet
4%

28. Bent u lid van de consumentenorganisatie 
Vereniging Eigen Huis?

Basis: alle respondenten
(n=1.049)

7%

14%

16%

34%

29%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Jonger dan 30 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar

50-65 jaar

Ouder dan 65 jaar

Wil ik niet zeggen

26. Wat is uw leeftijd?

Basis: alle respondenten
(n=1.050)
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