
De menselijke kant van energietransitie in woningen: data en gedrag
Ioulia Ossokina TU/e – RVO lezing 21 februari 2023

Acceptatie: Bewoners twijfelen over 
energierenovatie. Wat drijft hen? Hoe kan 
beleid hen motiveren?

(Gedrags)effecten: Wat zijn effecten op 
energiearmoede? milieu? comfort? gezondheid?
Gaan de effecten samen of ten koste van elkaar?

Voor de inspiratie: interview met woningcorporatie Voor de inspiratie: video over effecten energierenovatie

https://youtu.be/SfXa9_b9RHk?t=00m52s
https://youtu.be/KZ2samckMis


2) Big data en gedragsmodellen om effecten te voorspellen

Predicted effect

Digital behaviour twin
- Voorspelt het stookgedrag, 
energieverbruik, 
energiearmoede na
renovatie

Effectmeting uit big data

1) Digitale co-creatie tools om acceptatie te stimuleren

Een co-creatie keuzespel
• Welke eigenschappen van renovaties zijn

belangrijk voor de mensen?
• Hoe verschilt dit per groep?

Digital behaviour twin
• Modeleert keuzegedrag bij een gegeven techniek
• Voorspelt % steun, helpt prioriteren

Outline Met bijdragen van: Theo Arentze, Tije van Casteren, Julia Kaltenegger, Taanis Karigar, Pieter Pauwels, Vincent Roberdel e.a.



Vandaag:
• Tools om trade-offs en compromissen te vinden
• Met gebruik van micro- en gedragseconomie en digitale platforms

Verduurzamingsopgave: 
miljoenen woningen

(1) Digitale co-creatie tools om acceptatie te stimuleren

Heel vaak moeten mensen samen
beslissen (VVE, buurt, complex).

Maar hoe vind je de beste renovatie als individuën verschillen
in voorkeuren voor milieu, comfort, kosten?

Residents

Construction 
engineers

Policy 
makers

Zie LINK voor publicaties

https://www.ossokina.com/project_energy_cocreation


Economie: men kiest voor renovatie als dit zijn/haar nut verhoogt

Comfort
Milieu

Overlast
Kosten

NUT

NUTrenovatie > NUTgeen.renovatie   DOEN!

Om gedrag te kunnen voorspellen:

Hoe belangrijk zijn verschillende factoren?

Nuthi=c*comforth + m*milieuh - k*kostenh - o*overlasth + εih



Economie: men kiest voor renovatie als dit zijn nut verhoogt

NUT

Co-creatie keuzespel
• Welke eigenschappen van renovaties zijn meest

belangrijk voor de mensen?
• Welke compromissen wil men maken?
• Hoe verschilt dit per groep?

Overlast
Kosten

Hoe belangrijk zijn verschillende factoren?

Comfort
Milieu

We gaan 3 voorbeelden bekijken: A-B-C



Package 1 Package 2
Wall + Roof M1-EPS (cavity) M2-Glass Wool (cavity) M1-Glass Wool (roles) M2-Rock Wool (plates) M3-Wood Fibre-(plates)

Installation method Injection Injection Second layer inside Second layer inside Second layer inside
Rc-Value  (Wall, Roof) 1.7, 2.5 1.7, 2.5 4.0, 6.5 4.0, 6.5 4.0, 6.5

Thickness  (Wall, Roof) 6 cm, 8 cm 6 cm, 9 cm 14 cm, 22 cm 14 cm, 23 cm 15 cm, 25 cm

Energy bill saving (€/a) 235.44 235.44 358.28 358.28 358.28
Investment Cost (IC) € 2,693.32 € 2,626.65 € 2,901.16 € 3,435.29 € 3,730.06
Financial Payback time 
(FPT)

14 years 14 years 10 years 12 years 13 years

CO2 footprint in 
manufacturing

1,348.94 kgCO2eq 249 kgCO2eq 1,349.77 kgCO2eq 1,774.32 kgCO2eq 1,028.61 kgCO2eq

CO2 payback time (CPT) 2.9 years 0.5 years 1.9 years 2.5 years 1.4 years
Street noise reduction 25% 50% 50% 50% >50% 
Humidity regul. NO NO NO NO YES
Life expectancy 75yr 50yr 50yr 50yr 40yr
Fire resistance Flashover before 2 min 

(E)
No flashover (A) No flashover (A) No flashover (A) Flashover after 10min 

(C/D)

Co-creatie voorbeeld A: trade-offs en compromissen achterhalen
Met Julia Kaltenegger, Martin Röck, Pieter Pauwels 
400 deelnemers



Keuzespel (stated choice experiment)

Cost Comfort Environment



Keuzespel (stated choice experiment)



Digitale gedrags twin



Digitale gedrags twin



Co-creatie voorbeeld B: beleidsideeën testen

We vonden: 
- Gemiddelde huurder wil 30% premie (dus besparing die 30% hoger is dan huurverhoging). 
- Informatie over comfort verlaagt het percentage weigeraars met 3 tot 6 procentpunt.

Met Stefan Kerperien, Theo Arentze, 
5 woningcorporaties, 600 deelnemers

Keuzespel: hoe aantrekkelijk zijn 
AEDES pakketten?

IDEE: kan informatievoorziening 
mensen beïnvloeden?



Co-creatie voorbeeld C: vroege participatie
Met Taanis Karigar, Theo Arentze, 
400 deelnemers

Beleidsproces renovaties: 

initiatieffase  definitiefase ontwerpfase realisatiefase 

Keuze
complex, 
schets
renovatieplan

Geldbedrag
geaccordeerd

Concrete keuzes
voor bv materialen

Huurders worden meestal pas hier geraadpleegd

Maar vroegere participatie is wenselijk



Keuzespel: effecten uitgedrukt als user experiences

Comfort Overlast

KostenMilieu
NUT



Gevelisolatie
Dakisolatie
Vloerisolatie

Zonnepanelen

Technical

Keuzespel

Belangrijk: druk effecten

uit in termen van USER 

EXPERIENCES



- Comfortverbetering is heel belangrijk

- Hoogste waarde Woning warm in de winter/koel in de zomer

(gevelisolatie) 

Data analyse: comfortverbetering is heel belangrijk

Warm in de winter/
koel in de zomer (gevel)

Geen tocht op de 
zolder (dak)

Warme voeten (vloer)

Geen renovatie

Groene energie
(zonnepanelen)

Relatief belang elementen renovatie



Ouderen Tevreden bewoners Hoog opgeleid
Veel klachten
over het huis

Veel
vertrouwen in 

corporatie

->  Positief tegenover renovatieKritisch tegenover renovatie <-

Segmentatie



Toepassing: Digitale gedrags twin



Toepassing: Digitale gedrags twin



Elderly

Satisfied 
Resident

Highly 
Educated

Suffering 
with Drafts

High Trust

Toepassing: Digitale gedrags twin

->  Positief tegenover renovatieKritisch tegenover renovatie <-



Takeaways Digitale co-creatie tools om acceptatie te stimuleren

4 co-creatie spellen; 1700 deelnemers

1) Co-creatie spel helpt:

- Vroegtijdig trade-offs en compromissen te achterhalen

- Beste pakketten samen te stellen

- Segmenten te onderscheiden en renovaties te prioriteren

- Ideeën te testen.

2) Belangrijk: Praat met de bewoners in termen van user experiences

Zie LINK voor meer informatie over Digitale co-creatie tools. 
Ook voor publicaties.

https://www.ossokina.com/project_energy_cocreation


Dit zijn voorlopige resultaten,

zie LINK voor laatste nieuws

Verduurzamingsopgave: 
miljoenen sociale huurwoningen

Deel (2) Monitoren en voorspellen van renovatie-effecten

Rebound: gedragseffecten leiden
tot minder milieubesparing

Trade-off: milieubesparing vs bestrijding
energiearmoede

BEL Behaviour, Energy transition, Low income 
Met Vincent Roberdel, Theo Arentze, Vladimir Karamychev, Suzan Verberne

https://www.ossokina.com/project_bel


Doel: tool om renovaties te prioriteren

Predicted effect

Grootste
vermindering

energiearmoede

Grootste
comfortverbetering

Hoogste CO2-
reductie

Vandaag:
• Monitoren en voorspellen effecten renovatie op: 

milieu, energielasten, comfort, gezondheid…
• Met gebruik van micro- en gedragseconomie, 

machine learning, big data



effect

Meten van effect van isolatie op milieu en energiearmoede

1000 woningen die isolatie hebben gekregen (treatment groep)
3000 statistische ‘twins’ (controlegroep)

voorlopig

Bron: eigen berekeningen gebaseerd op Microdata CBS



Effect isolatie

Gemiddeld 20% minder CO2; 
Gemiddelde daling warmtekosten gelijk aan 0.7% van het besteedbare inkomen

voorlopig

Bron: eigen berekeningen gebaseerd op Microdata CBS



Waar hangt de grootte van het effect vanaf?



Takeaways: BEL monitoren en voorspellen van renovatie-effecten

Predicted effect

1) Energietransitie is een grootschalig proces. Effecten

verschillen per groep. Segmenteren en prioriteren van 

renovaties kan efficient zijn. 

2) Met ex post monitoren van de effecten krijg je inzicht

in de effectgrootte en verschillen tussen de groepen.

3) Renovatiedoelen kunnen elkaar bijten of versterken. 

Ook hier kan monitoren extra inzicht geven.

Nog meer op de onderzoeksagenda:

- Waarom weigeren de huurders zonnepanelen?

- Effecten renovaties op gezondheid en comfort

Zie LINK voor laatste nieuws

BEL Behaviour, Energy transition, Low income

https://www.ossokina.com/project_bel
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