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1 Inleiding
1.1 Achtergrond
De Duurzaamheidswinkel Keizerswaard richt zich op
Rotterdammers, in het bijzonder woonachtig in IJsselmonde, die hun huur- of koopwoning of huishouden willen verduurzamen. De Duurzaamheidswinkel
wil deze bewoners enthousiasmeren om aan de slag
te gaan en biedt ondersteuning bij het maken van
plannen. De Duurzaamheidswinkel draagt bij aan het
vergroten van de actiebereidheid van bewoners door
hen te informeren en te betrekken bij de transitieopgave. Dit gebeurt door zichtbaar en actief aanwezig
te zijn en een uitnodigend aanbod te bieden zodat de
bewoners zich kunnen oriënteren op mogelijkheden
die passen binnen hun persoonlijke situatie.

Duurzaamheidswinkel heeft tot doel gesteld om de
naamsbekendheid te vergroten en zodoende meer
bewoners kennis te laten maken met het onderwerp
duurzaamheid, de winkel en haar diensten. Het vergroten van de naamsbekendheid is nodig om te kunnen opschalen en meer bewoners aan de slag te laten gaan met duurzaamheid. Het kernteam van de
Duurzaamheidswinkel wil weten hoe de naamsbekendheid twee jaar na oprichting1 is en hoe deze zich
over een nader te bepalen periode ontwikkelt. De afdeling Duurzaamheid van het cluster Stadsontwikkeling heeft de afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) opdracht gegeven onderzoek te doen
naar de naamsbekendheid van de Duurzaamheidswinkel.

De Duurzaamheidswinkel biedt welwillende bewoners een goed startmoment door informatie, kennis
en inspiratie te delen. Te denken valt aan de dagelijkse inloop in de winkel, buurkracht en het organiseren van een energieontbijt en prijsvragen. Slagvaardige bewoners (verder in het keuzeproces) wordt ondersteuning geboden om hun plan inzichtelijk te maken door drempels en belemmeringen weg te nemen. Dit doet de Duurzaamheidswinkel door het beantwoorden van technische vragen of vragen over
subsidie en leningen en door het faciliteren en begeleiden in het proces van verduurzaming. Ook voor
deze slagvaardige bewoners is de dagelijkse inloop
geschikt, evenals het inloopspreekuur. Verder vindt

Het kernteam van de Duurzaamheidswinkel wil de
naamsbekendheid vergroten door het aanpassen
van de dienstverlening en communicatiestrategie.
Om de dienstverlening en communicatiestrategie op
een kennisgedreven manier te kunnen aanpassen en
een geschikt leeraanbod samen te kunnen stellen, is
OBI gevraagd om tegelijkertijd met de nulmeting te
onderzoeken hoe de Duurzaamheidswinkel de bewoners van IJsselmonde het beste kan informeren en
bedienen. Met deze informatie kan het kernteam van
de Duurzaamheidswinkel de dienstverlening en communicatiestrategie zodanig aanpassen dat deze beter aansluit bij de wensen van de bewoners.

er een open huis plaats, een energie-bespaarmarkt,
krijgen bewoners informatie over gemeentelijke programmering en worden zij soms doorverwezen, bijvoorbeeld naar VvE010 en WoonWijzerWinkel.

Voorliggend rapport is een tussenrapportage van het
onderzoek Duurzaamheidswinkel Keizerswaard. Het
bevat de resultaten van de nulmeting van de naamsbekendheid, die is uitgevoerd in oktober 2020. Ook

De Duurzaamheidswinkel is geopend sinds november 2018 en is een relatief nieuw instrument van Gemeente Rotterdam. Met de locatie in het winkelcentrum Keizerswaard in IJsselmonde kan naar verwachting een breed publiek worden bereikt. De

1

bevat het rapport de resultaten van het gelijktijdig uitgevoerde onderzoek naar de wensen van de bewoners van IJsselmonde met betrekking tot de dienstverlening en de communicatie van de Duurzaamheidswinkel.

De nulmeting is gedaan in oktober 2020, dit was 1 jaar en 11 maanden na oprichting.
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1.2 Doel van het onderzoek

De doelstelling is vertaald naar de volgende onder-

Voor het onderzoek zijn twee doelen geformuleerd:

zoeksvraag:
- Hoe heeft de mate van naamsbekendheid van de

1. Inzicht geven in de ontwikkeling van de naamsbe-

Duurzaamheidswinkel bij bewoners van het gebied

kendheid van de Duurzaamheidswinkel over een (na-

IJsselmonde zich ontwikkeld?

der te bepalen) periode.
Er heeft een nutmeting plaatsgevonden en er zal een
Het gaat hierbij om de naamsbekendheid van de

tweede meting plaatsvinden op een nader te bepalen

Duurzaamheidswinkel bij bewoners van het gebied

moment. Dit moment wordt in overleg met de op-

IJsselmonde. Hiertoe behoren de wijken Lombar-

drachtgever vastgesteld en hangt af van snelheid

dijen, Groot-IJsselmonde, Oud-IJsselmonde en Be-

waarmee de Duurzaamheidswinkel aanpassingen in

verwaard. Ter verduidelijking zijn de verschillende

de dienstverlening en een nieuwe communicatiestra-

wijken van IJsselmonde in Figuur 1 weergegeven.

tegie implementeert en de lengte van de periode van
sluiting van de Duurzaamheidswinkel door de co-

Figuur 1: de vier wijken van IJsselmonde. 1: Oud-IJssel-

ronamaatregelen.

monde (3077), 2: Beverwaard (3077), 3: Groot-IJsselmonde
(noordelijke deel 3078 en zuidelijke deel 3079), 4: Lombardijen
(3076).

2. Inzicht geven in hoe de Duurzaamheidswinkel de
bewoners van IJsselmonde het beste kan informeren
en bedienen.
Om inzicht te krijgen in de wensen van de bewoners
betreffende de dienstverlening en de communicatie
van de Duurzaamheidswinkel, zijn in overleg met de
opdrachtgever tegelijkertijd met de nulmeting extra
gegevens verzameld. De gegevens zijn eenmalig
verzameld en op dit vlak vindt geen evaluatie plaats.
De opdrachtgever gebruikt de gegevens om de
dienstverlening te verbeteren, een leeraanbod samen te stellen en een passende communicatiestrategie te ontwikkelen. De doelstelling is vertaald naar de
volgende onderzoeksvraag:
- Wat zijn de wensen en behoeften van de bewoners

Het betreft niet alleen de naamsbekendheid van de

van het gebied IJsselmonde ten aanzien van de

Duurzaamheidswinkel als winkel, maar ook de be-

communicatie en dienstverlening van de Duurzaam-

kendheid van de dienstverlening en de bekendheid

heidswinkel?

van het programma-aanbod (ter ondersteuning van
leerbehoefte en oriëntatieproces).

De waardering van de dienstverlening van de Duurzaamheidswinkel is geen onderwerp van dit onderzoek.2

2
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De opdrachtgever is van plan hier data over te verzamelen door middel van vragenlijsten die bewoners in de Duurzaamheidswinkel
kunnen invullen.

1.3 Onderzoeksopzet
Er is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De vragenlijst is verstrekt aan een steekproef van 3000
huishoudens in IJsselmonde (ruim 10% van het totaalaantal huishoudens). De enquête diende enerzijds als nulmeting voor de naamsbekendheid van de
Duurzaamheidswinkel (zie doelstelling 1 in de vorige
paragraaf). Anderzijds is met de enquête onderzocht
hoe de Duurzaamheidswinkel de bewoners van IJsselmonde het beste kan informeren en bedienen (zie
doelstelling 2).
Respons en representativiteit
De vragenlijst in afgerond door 277 respondenten,
waardoor de respons uitkomt op 9,2%.
In de bijlage zijn de gegevens van de respondenten-

niet weten. De respondentengroep wijkt op dit punt
echter niet zodanig af, dat dit gevolgen heeft voor het
onderzoek.

1.4 Leeswijzer
De hoofdstukken 2 en 3 behandelen de antwoorden
op respectievelijk de vragen over de naamsbekendheid van de Duurzaamheidswinkel en de vragen over
de wensen ten aanzien van de dienstverlening en de
communicatie van de Duurzaamheidswinkel. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies van het onderzoek.
De gegevens van de respondentengroep, die in de
voorgaande paragraaf gebruikt zijn om de representativiteit te beoordelen, zijn als bijlage bij dit rapport
opgenomen.

groep in tabellen gespecificeerd. Binnen de groep
respondenten zijn ongeveer evenveel huurders als
huiseigenaren en grofweg evenveel bewoners van
eengezinswoningen als bewoners van appartementen. Vergeleken met data van de gehele populatie
van IJsselmonde, zijn er relatief veel respondenten
die in een eengezinswoning wonen en veel respondenten die in een appartement met lift wonen. Er zijn,
vergeleken met de populatie van geheel IJsselmonde, relatief weinig respondenten die in een appartement zonder lift wonen. De meeste respondenten vallen in de leeftijdscategorieën 46-65 jaar en 66
of ouder. Vergeleken met data van de gehele populatie van IJsselmonde, zijn er relatief zeer veel respondenten van 66 of ouder en relatief weinig respondenten van 18-25 jaar en van 26-45 jaar. In absolute
aantallen zijn er zeer weinig respondenten van 18-25
jaar, namelijk 9. In de conclusies van het onderzoek
wordt hier rekening mee gehouden.
De verdeling over de verschillende postcodegebieden van de respondenten is representatief voor de
gehele populatie van IJsselmonde. Wat het aantal
personen per huishouden betreft, is de respondentengroep redelijk representatief voor de populatie van
IJsselmonde. De data van de respondenten over het
bouwjaar van hun huis is moeilijk te vergelijken met
de data over de gehele populatie, omdat een aantal
respondenten hebben ingevuld dat zij het bouwjaar
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2. Nulmeting naamsbekendheid
Duurzaamheidswinkel Keizerswaard
2.2 Resultaten nulmeting naamsbekendheid

2.1 Inleiding

Duurzaamheidswinkel Keizerswaard

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd
van de nulmeting van de naamsbekendheid van

Diagram 1 geeft weer hoe frequent de respondenten

Duurzaamheidswinkel Keizerswaard (ten behoeve

Winkelcentrum Keizerswaard bezoeken. Omdat er

van doelstelling 1, paragraaf 1.2). De vragen van de

grote verschillen zijn in bezoekfrequentie tussen de

enquête gaan niet enkel over de naamsbekendheid

verschillende postcodegebieden, is het resultaat per

van de Duurzaamheidswinkel als winkel, maar ook

postcodegebied weergegeven. Uit het diagram blijkt

om de bekendheid van de dienstverlening en de be-

dat de huishoudens met postcode 3078 (het noorde-

kendheid van het programma-aanbod. Daarnaast is

lijke deel van Groot-IJsselmonde) gemiddeld het

onderzocht in welke mate Winkelcentrum Keizers-

vaakst in Winkelcentrum Keizerswaard te vinden zijn.

waard bezocht wordt.

De huishoudens met postcode 3076 (Lombardijen)
bezoeken Winkelcentrum Keizerswaard gemiddeld
het minst vaak. Maar liefst 40% van deze huishoudens komt nooit in het winkelcentrum.

Diagram 1: Bezoekt u Winkelcentrum Keizerswaard?3

Bezoekt u Winkelcentrum Keizerswaard?
60%
48%

50%

44%

40%
40%
30%

30%

26% 25%

22%

20%
10%

34%

32%

24%

22%

13% 14%

14%
7%

6%

0%
3076

3
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3077

3078

3079

Ja, vaker dan 1 keer per week

Ja, 1 keer per week tot 1 keer per maand

Ja, 1 keer per maand of minder vaak

Nee

Deze vraag is door 278 respondenten beantwoord.

Ook is geanalyseerd welke leeftijdscategorieën het

respondenten, hoe minder vaak zij Winkelcentrum

meest vertegenwoordigd zijn in de groep bezoekers

Keizerswaard bezoeken. Opvallend is dat jongere

van Winkelcentrum Keizerswaard. Hieruit blijkt dat er

bewoners desondanks relatief minder vaak van

een verband bestaat tussen leeftijd en de frequentie

Duurzaamheidswinkel Keizerswaard gehoord heb-

van het bezoek aan het winkelcentrum: hoe ouder de

ben dan ouderen. Dit blijkt uit Diagram 2.

Diagram 2: Heeft u gehoord van de Duurzaamheidswinkel in Keizerswaard?4

Heeft u gehoord van de
Duurzaamheidswinkel in Keizerswaard?
75%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

61%

58%
42%

39%

53%

47%

25%

18 – 25

26 – 45
Ja

46 – 65

66 of ouder

Nee

Onder de jongeren van 18 tot 25 jaar heeft slechts

Uit Diagram 3 blijkt dat de helft van de respondenten

25% van de Duurzaamheidswinkel Keizerswaard ge-

de Duurzaamheidswinkel hebben leren kennen in

5

hoord. In de groep 26- tot 45-jarigen heeft 39% van

Winkelcentrum Keizerswaard. Andere veel ge-

de Duurzaamheidswinkel gehoord en in de groep 46-

noemde categorieën zijn ‘flyer’ en ‘via een kennis,

tot 65-jarigen is dit 42%. In de groep respondenten

vriend of familielid’. Een aantal respondenten dat ‘an-

van 66 jaar en ouder heeft meer dan de helft van de

ders, namelijk:’ heeft ingevuld, geeft aan van de

Duurzaamheidswinkel Keizerswaard gehoord (53%).

Duurzaamheidswinkel te hebben gehoord door het
ontvangen van de uitnodiging voor de enquête.

4
5

Deze vraag is door 278 respondenten beantwoord.
Vanwege de kleine groep respondenten van 18-25 jaar, zegt dit percentage slechts in beperkte mate iets.
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Diagram 3: Hoe heeft u over de Duurzaamheidswinkel gehoord?6

Hoe heeft u over de Duurzaamheidswinkel gehoord?
60%
50%
50%
40%
30%
17%

20%

12%

12%

10%

4%

2%

2%

1%

0%

Uit Diagram 4 blijkt dat van de bewoners die gehoord
hebben van Duurzaamheidswinkel Keizerswaard,
minder dan één op de vijf de winkel ook heeft bezocht.
Diagram 4: Heeft u de Duurzaamheidswinkel wel eens
bezocht?7

Heeft u de
Duurzaamheidswinkel wel
eens bezocht?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

De respondenten die de Duurzaamheidswinkel nog
niet hebben bezocht, kozen als voornaamste redenen dat zij hier nog geen tijd voor hebben gehad
(30%) en dat zij niet geïnteresseerd zijn (25%). Voor
15% van de respondenten geldt dat zij niet precies
weten wat de Duurzaamheidswinkel doet en bijna
6% van de respondenten geeft aan dat de winkel niet
aansluit bij wat zij zoeken. Zie Diagram 5 voor een
weergave van deze antwoorden. De antwoorden van
de respondenten die ‘anders, namelijk:’ hebben ingevuld, zijn zeer divers. Het meest genoemde antwoord

82%

is dat de winkel niet uitnodigend genoeg is. Antwoorden die ook meermaals genoemd zijn door respon18%

denten is dat zij (nog) geen hulp nodig hebben, dat
de openingstijden niet handig zijn, dat het er nog niet

Nee

Ja

van gekomen is of dat men gebonden is aan een
VVE.

6

Alleen de respondenten die eerder hebben geantwoord van de Duurzaamheidswinkel gehoord te hebben, kregen deze vraag. De vraag
is door 125 respondenten beantwoord.
7
Alleen de respondenten die eerder hebben geantwoord van de Duurzaamheidswinkel gehoord te hebben, kregen deze vraag. De vraag
is door 125 respondenten beantwoord.
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Diagram 5: Waarom heeft u de Duurzaamheidswinkel niet bezocht?8

Waarom heeft u de Duurzaamheidswinkel niet bezocht?
35%

30%

30%
25%

25%

25%

20%
15%
10%

15%

6%

5%
0%

Aan de respondenten die de Duurzaamheidswinkel

deelgenomen. Het meest bijgewoonde evenement is

reeds hebben bezocht, is gevraagd aan welke acties

het Open Huis, gevolgd door de Energiemarkt. 9 On-

en evenementen zij hebben deelgenomen. Diagram

der de respondenten die ‘anders, namelijk:’ hebben

6 is een weergave van de antwoorden op deze

geantwoord zijn een paar die een ja/nee sticker bij de

vraag. Uit het diagram blijkt dat 12 van de 23 respon-

duurzaamheidswinkel hebben gehaald.

denten die de Duurzaamheidswinkel hebben bezocht, nog nooit aan een actie of evenement heeft

8

Alleen de respondenten die van de Duurzaamheidswinkel gehoord hebben maar de winkel niet hebben bezocht, kregen deze vraag. De

vraag is door 102 respondenten beantwoord.
9

Vanwege het beperkt aantal respondenten bij deze vraag, kunnen hier geen conclusies aan verbonden worden.
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Diagram 6: De duurzaamheidswinkel organiseert diverse acties en evenementen. Aan welke van deze heeft u deelgenomen?
(meerdere antwoorden mogelijk)10

De Duurzaamheidswinkel organiseert diverse
acties en evenementen. Aan welke van deze heeft
u deelgenomen? (Meerdere antwoorden
mogelijk)
14

12

12
10
8
5

6

4

3

4

1

2

1

0
Ik heb geen
event
bijgewoond en
nooit aan een
actie
deelgenomen

10

Open Huis

Anders,
namelijk:

Energiemarkt Energieontbijt

Prijsvraag

Alleen de respondenten die eerder hebben geantwoord de Duurzaamheidswinkel gehoord te hebben, kregen deze vraag. De vraag is

door 23 respondenten beantwoord. Het aantal antwoorden dat is aangevinkt is 26. Dit aantal is groter dan het aantal respondenten, omdat er bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk waren.
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3. Wensen en behoeften bewoners
3.1 Inleiding

Aan bod komt of de bewoners maatregelen hebben

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd

genomen om hun huis duurzamer te maken, welke

van het onderzoek naar de wensen en behoeften van

maatregelen dit zijn en waarom de bewoners deze

de bewoners van IJsselmonde ten aanzien van de

hebben getroffen. Daarnaast wordt weergegeven in

dienstverlening en de communicatie van de Duur-

welke maatregelen de bewoners (nog meer) inte-

zaamheidswinkel (onderzoeksvraag behorend bij

resse hebben en waar zij in ondersteund willen wor-

doelstelling twee, paraaf 1.2).

den. Tot slot wordt gepresenteerd tegen welke obstakels de bewoners aanlopen.

3.2 Resultaten wensen en behoeften dienstIn Diagram 7 is te zien dat van alle respondenten

verlening Duurzaamheidswinkel

ruim twee derde van de huiseigenaren en bijna de

Deze paragraaf bevat de antwoorden op de vragen

helft van de huurders reeds maatregelen heeft geno-

in de enquête die gaan over de wensen en behoeften

men om hun huis duurzamer te maken.

van de bewoners van IJsselmonde met betrekking tot
de dienstverlening van de Duurzaamheidswinkel.
Diagram 7: Heeft u maatregelen genomen om uw huis duurzamer te maken?11

Heeft u maatregelen genomen om uw huis
duurzamer te maken?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

69%
49%
Huurder

34%
22%

Eigenaar

17%
9%

Ja

Nee

Ik weet het niet

Tabel 1 geeft een overzicht van de maatregelen die
genomen zijn door eigenaren en huurders. In beide
groepen zijn kleine energiebesparende maatregelen
de meest genomen maatregelen.

11

Deze vraag is beantwoord door 283 respondenten.
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Tabel 1: Welke duurzame maatregelen heeft u al genomen? (Meerdere antwoorden mogelijk)12

12

Maatregel

Percentage huishoudens (totaal)

Percentage huurders

Percentage eigenaren

Kleine energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie of waterbesparende
douchekop

84%

83%

85%

Afval scheiden of verminderen/voorkomen

58%

48%

65%

Hergebruik en recycling, bijvoorbeeld
van kleding, huisraad of apparaten

38%

34%

41%

Dubbelglas (HR++ of HR+++ glas geplaatst na 2008)

36%

26%

43%

Na- isolatie van dak, vloer of gevel

23%

10%

31%

Vergroenen of onttegelen van de tuin

18%

8%

25%

Mechanische ventilatie met een box
niet ouder dan 5 jaar

14%

8%

18%

Anders, namelijk:

10%

9%

10%

Aardgasvrij verwarmen van de woonruimte

9%

13%

6%

Zonnepanelen

9%

9%

10%

Water opvangen in een regenton

7%

1%

11%

Aardgasvrij verwarmen van het douchewater en/of huishoudelijk water

6%

5%

7%

Groen dak

1%

0%

2%

Deze vraag is beantwoord door 187 respondenten. Dit zijn alle respondenten die tenminste één maatregel hebben ingevuld. De res-

pondenten die eerder aangaven niet te weten of zij duurzame maatregelen hebben genomen, kregen deze vraag ook. Zij zijn alleen meegenomen in deze tabel indien zij tenminste één maatregel hebben aangevinkt. In totaal zijn 582 antwoorden aangevinkt. Dit aantal is groter dan het aantal respondenten, omdat er bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk waren.
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In Diagram 8 is te zien dat de meeste huishoudens

huiseigenaren is het vergroten van het comfort een

de maatregelen hebben genomen om een lagere

vaker genoemde reden dan voor huurders.

energierekening te krijgen. Ook het milieu is voor
beide groepen een belangrijke motivatie. Voor
Diagram 8: Wat is de reden dat u deze maatregelen heeft genomen? (Meerdere antwoorden mogelijk)13

Wat is de reden dat u deze maatregelen heeft
genomen? (Meerdere antwoorden mogelijk)
100%
80%

78% 74%
60% 57%

60%

36%

40%

21% 23%

21%

20%

5% 5%

0%
Lagere
energierekening

Voor het milieu

Meer comfort

Huurder

Gezonder
binnenklimaat

Anders, namelijk:

Eigenaar

In tabel 2 wordt weergegeven in welke maatregelen
de bewoners geïnteresseerd zijn. Opvallend is dat
een aanzienlijk deel van de huiseigenaren (35%) geinteresseerd is in zonnepanelen. Maatregelen waar
ook relatief veel interesse voor is bij eigenaren zijn
het aardgasvrij verwarmen van de woonruimte
(23%), het aardgasvrij verwarmen van het douchewater (22%) en/of huishoudelijk water en na- isolatie
van dak, vloer of gevel (23%). Huurders hebben de
meeste interesse in kleine energiebesparende maatregelen (23%) en afval scheiden of verminderen/voorkomen (19%).

13

Deze vraag is beantwoord door 187 respondenten, dit zijn alle respondenten die tenminste één maatregel hebben ingevuld in de voorgaande vraag.
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Tabel 2: In welke duurzame maatregelen bent u (nog meer) geïnteresseerd? (Meerdere antwoorden mogelijk)14

Maatregel

Percentage huishoudens (totaal)

Percentage huurders

Percentage eigenaren

Zonnepanelen

26%

17%

35%

Kleine energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie of waterbesparende
douchekop

21%

23%

19%

Aardgasvrij verwarmen van de woonruimte

20%

17%

23%

Aardgasvrij verwarmen van het douchewater en/of huishoudelijk water

18%

14%

22%

Ik weet het niet

18%

22%

15%

Na- isolatie van dak, vloer of gevel

17%

11%

22%

Dubbelglas (HR++ of HR+++ glas geplaatst na 2008)

15%

15%

16%

Afval scheiden of verminderen/voorkomen

15%

19%

12%

Ik heb geen interesse

15%

20%

11%

Groen dak

11%

12%

10%

Water opvangen in een regenton

11%

7%

15%

Hergebruik en recycling, bijvoorbeeld
van kleding, huisraad of apparaten

10%

12%

9%

Mechanische ventilatie met een box
niet ouder dan 5 jaar

10%

11%

10%

Anders, namelijk:

8%

7%

8%

Vergroenen of onttegelen van de tuin

7%

7%

8%

14

Deze vraag is beantwoord door 279 respondenten. Alle respondenten kregen deze vraag. In totaal zijn bij deze vraag

625 antwoorden aangevinkt. Dit aantal is groter dan het aantal respondenten, omdat er bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk waren.
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Tabel 3 geeft weer welk soort ondersteuning bewo-

Het antwoord dat door huurders het meest gekozen

ners zouden willen krijgen op het gebied van duur-

is, is ‘inzicht geven in mijn mogelijkheden’ (21%). An-

zaam wonen. Bijna een derde van de huiseigenaren

dere veel gekozen antwoorden zijn ‘geven van infor-

wil ondersteund worden met informatie over subsi-

matie over subsidies en/of gunstige leningen’, ‘een

dies en/of gunstige leningen (32%). Andere veel ge-

warmtescan van mijn woning maken’, ‘tips en instruc-

kozen antwoorden door eigenaren zijn ‘inzicht geven

ties om werkzaamheden zelf uit te voeren’ en ‘aan-

in mijn mogelijkheden’ (25%), ‘een warmtescan van

bieden van een persoonlijk advies’ (allen 16%). Een

mijn woning maken’ (18%) en ‘tips en instructies om

kwart van de respondenten (huurders en eigenaren)

werkzaamheden zelf uit te voeren’ (16%).

geeft aan geen ondersteuning nodig te hebben.
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Tabel 3: Hoe kunnen we u ondersteunen om uw woning te verduurzamen? (Meerdere antwoorden mogelijk)15

15

18

Percentage huishoudens (totaal)

Percentage huurders

Percentage eigenaren

Ik heb geen ondersteuning nodig

25%

25%

25%

Geven van informatie over subsidies en/of gunstige leningen

25%

16%

32%

Inzicht geven in mijn mogelijkheden

23%

21%

25%

Ik weet het niet

18%

22%

15%

Een warmtescan (infraroodfoto)
van mijn woning maken

17%

16%

18%

Tips en instructies om werkzaamheden zelf uit te voeren

16%

16%

16%

Aanbieden van een persoonlijk
advies

14%

16%

14%

Hulp bieden bij de keuze voor
het juiste product en/of het juiste
bedrijf

11%

9%

14%

Hulp bieden bij het kiezen van
de juiste stappen (volgorde van
uitvoering)

10%

9%

12%

Hulp bieden bij het meekrijgen
van mijn verhuurder

9%

20%

0%

Aanbieden van een workshop
energiebesparing

9%

9%

9%

Anders, namelijk:

8%

8%

8%

Hulp bieden bij het aanvragen
van offertes

7%

6%

9%

Hulp bieden bij het meekrijgen
van mijn buren in de VvE

6%

6%

7%

Deze vraag is beantwoord door 236 respondenten. Dit zijn alle respondenten behalve degenen die bij de vorige vraag aangegeven
geen interesse te hebben in duurzame maatregelen. In totaal zijn bij deze vraag 471 antwoorden aangevinkt. Dit aantal is groter dan het
aantal respondenten, omdat er bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk waren.

Huiseigenaren zijn gevraagd of zij bij het verduurza-

opvragen van offertes met de buren/buurt is minder

men van hun woning de voorkeur hebben om zelf of-

populair onder eigenaren van eengezinswoningen

fertes op te vragen (individuele inkoop), samen met

(17%), terwijl dit bij de eigenaren van appartementen

de buren/buurt offertes op te vragen (collectieve in-

juist de voorkeur heeft (39%). Een klein deel van de

koop) of de werkzaamheden zelf te doen (doe-het-

eigenaren van appartementen heeft de voorkeur voor

zelf). Diagram 9 geeft de antwoorden weer, waarbij

het zelf uitvoeren van de werkzaamheden (10%). Het

een onderscheid gemaakt wordt tussen eigenaren

zelf opvragen van offertes is bij eigenaren van appar-

van eengezinswoningen en eigenaren van apparte-

tementen niet populair (2%). Het grootste deel van

menten. Uit het diagram blijkt dat eigenaren van een-

de respondenten die ‘anders, namelijk:’ hebben inge-

gezinswoningen het liefst zelf offertes opvragen

vuld, geeft aan dat verduurzamen van de woning via

(42%) of de werkzaamheden zelf doen (24%). Het

de VVE gaat.

Diagram 9: Om mijn woning te verduurzamen heb ik de voorkeur om:16

Om mijn woning te verduurzamen heb ik de
voorkeur om:
45%

42%

39%

40%
35%
30%

24%

17%

20%

13%

15%

10%

10%
5%

24%

24%

25%

4%

2%

0%
Zelf offertes op te
De
Samen met mijn
vragen
werkzaamheden
buren/buurt
(individuele
zelf te doen (doe- offertes op te
inkoop)
het-zelf)
vragen
(collectieve
inkoop)
Appartement

Ik weet het niet Anders, namelijk:

Eengezinswoning

In Diagram 10 is te zien dat de kosten het grootste

welke bedrijven geschikt zijn (15%), niet weten waar

obstakel vormen bij het nemen van duurzame maat-

te beginnen (12%) en opzien tegen de verbouwing

regelen. Dit geldt voor huurders (37%) en in nog gro-

van hun huis (10%). Het grootste obstakel voor huur-

tere mate voor eigenaren (59%). Huiseigenaren lo-

ders afgezien van de kosten is dat hun verhuurder

pen er ook regelmatig tegenaan dat zij niet weten

niet wil verduurzamen (20%).

16

Deze vraag is beantwoord door 130 respondenten. Dit komt doordat deze vraag alleen gesteld is aan huiseigenaren, niet aan huurders,
en bovendien niet gesteld is aan degenen die hebben aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in duurzame maatregelen.
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Diagram 10: Welke obstakels zorgen ervoor dat u (sommige) maatregelen voor het verduurzamen van uw woning nog niet heeft
genomen? (Meerdere antwoorden mogelijk)17

Welke obstakels zorgen ervoor dat u (sommige)
maatregelen voor het verduurzamen van uw woning nog
niet heeft genomen? (Meerdere antwoorden mogelijk)
70%
60%

59%

50%
40%

37%

30%
20%
10%

17%
11%

14%

17%14%

6%

20%

19%
12%
7%

10%
5%

6%

2% 4%

0%

0%

Huurder

Eigenaar

3.3 Resultaten wensen en behoeften communicatie Duurzaamheidswinkel

media (8%). Ook is onderzocht hoe de voorkeuren
per leeftijdsgroep zijn. Opvallend is dat jongeren (1825 jaar) relatief minder interesse hebben voor een

Deze paragraaf bevat de antwoorden op de vragen
over hoe bewoners geïnformeerd willen worden over
duurzaamheid.

nieuwbrief (25%) en bovendien relatief vaker via sociale media geïnformeerd willen worden (25%) dan
de andere bewoners. Vanwege het beperkt aantal
respondenten in de groep 18-25 jaar kan hier echter

Diagram 11 geeft weer via welke informatiekanalen
bewoners op de hoogte gehouden willen worden

nog niets uit geconcludeerd worden.

over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Opvallend is dat ruim de helft van de respondenten per nieuwsbrief op de hoogte gehouden
wil te worden (52%). Ruim één op de tien respondenten wil op de hoogte gehouden worden via persoonlijk contact (11%) en een beperkt deel van de respondenten wil geïnformeerd worden via sociale

17

Deze vraag is beantwoord door 278 respondenten. In totaal zijn hierbij 364 antwoorden aangevinkt. Dit aantal is groter dan het aantal
respondenten, omdat er bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk waren.
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Diagram 11: Hoe wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuwe ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid, zoals nieuwe
subsidieregelingen? (Meerdere antwoorden mogelijk)18

Hoe wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuwe
ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid, zoals
nieuwe subsidieregelingen? (Meerdere antwoorden
mogelijk)
60%

52%

50%
40%
30%

28%

20%
11%
10%

9%

8%

0%

De bewoners die via sociale media geïnformeerd wil-

hebben over duurzaam wonen en leven of behoefte

len worden, zijn gevraagd naar het sociale media ka-

hebben aan persoonlijk advies. De helft van alle res-

naal van hun voorkeur. Uit Diagram 12 blijkt dat het

pondenten wil via e-mail geholpen worden. Drie op

merendeel van de respondenten de voorkeur heeft

de tien bewoners wil geholpen worden tijdens een

voor Facebook.

bezoek aan de Duurzaamheidswinkel. Slechts een
klein deel (8%) wil telefonisch geholpen worden.

Tot slot is in de enquête de vraag gesteld hoe bewoners geholpen willen worden wanneer zij vragen

18

Deze vraag is beantwoord door 277 respondenten. In totaal zijn hierbij 301 antwoorden aangevinkt. Dit aantal is groter
dan het aantal respondenten, omdat er bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk waren.
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Diagram 12: Welk social media kanaal heeft uw voorkeur?19

Welk social media kanaal heeft uw
voorkeur?
30

21

20
10

1

1

Instagram

Anders, namelijk:

0
Facebook

Diagram 13: Hoe wilt u geholpen worden wanneer u (in de toekomst) vragen heeft over duurzaam wonen en leven of behoefte
heeft aan persoonlijk advies? (Meerdere antwoorden mogelijk)20

Hoe wilt u geholpen worden wanneer u (in de toekomst)
vragen heeft over duurzaam wonen en leven of
behoefte heeft aan persoonlijk advies? (Meerdere
antwoorden mogelijk)
60%
50%
50%
40%
30%
30%
20%
10%

19%
9%

8%

0%

19

Deze vraag is beantwoord door 23 respondenten. Dit zijn alleen de respondenten die bij de vorige vraag hebben aangegeven dat zij via
sociale media op de hoogte gehouden willen worden.
20

Deze vraag is beantwoord door 277 respondenten. Hierbij zijn 323 antwoorden aangevinkt. Dit aantal is groter dan het aantal respondenten, omdat er bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk waren.
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4. Conclusies
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de conclusies gepresenteerd van voorliggend tussenrapport van het onderzoek Duurzaamheidswinkel Keizerswaard.
Voor het onderzoek zijn twee doelen geformu-

Naamsbekendheid Duurzaamheidswinkel Keizerswaard
De naamsbekendheid van Duurzaamheidswinkel
Keizerswaard is het grootst onder de oudere bewoners van IJsselmonde. Onder de jongeren van
18 tot 25 jaar heeft slechts één op de vier respon-

leerd:
1. Inzicht geven in de ontwikkeling van de
naamsbekendheid van de Duurzaamheidswinkel over een (nader te bepalen)
periode.
2. Inzicht geven in hoe de Duurzaamheidswinkel de bewoners van IJsselmonde het
beste kan informeren en bedienen.

denten van Duurzaamheidswinkel Keizerswaard
gehoord. Vanwege het beperkt aantal respondenten in deze leeftijdscategorie, kunnen hier geen
harde conclusies aan verbonden worden. In de
groepen 26- tot 45-jarigen en 46- tot 65-jarigen
heeft ongeveer vier op de tien respondenten van
de Duurzaamheidswinkel gehoord. In de groep
respondenten van 66 jaar en ouder heeft meer dan

Deze tussenrapportage is gebaseerd op een enkele (nul)meting en kan nog geen inzicht geven in
het eerste doel. Wel is op basis van deze meting
onderzocht wat de huidige stand is van de naamsbekendheid. Het gaat hierbij om de naamsbekendheid van de Duurzaamheidswinkel bij bewoners
van het gebied IJsselmonde. De conclusies zullen

de helft van de Duurzaamheidswinkel gehoord.
Verreweg de meeste respondenten die gehoord
hebben van de Duurzaamheidswinkel Keizerswaard, hebben kennisgenomen van de winkel in
het winkelcentrum. Ook hebben flyers en mondop-mond reclame bijgedragen aan de naamsbekendheid van de Duurzaamheidswinkel.

in paragraaf 4.2 worden gepresenteerd. Het
tweede doel is specifiek voor dit tussenrapport en
komt aan de orde in paragraaf 4.3.

Bezoek Winkelcentrum Keizerswaard
Uit de resultaten blijkt dat de huishoudens met
postcode 3078 (het noordelijke deel van Groot-IJs-

4.2 Nulmeting naamsbekendheid Duurzaamheidswinkel Keizerswaard

selmonde) Winkelcentrum Keizerswaard het
vaakst bezoeken. De huishoudens met postcode
3076 (Lombardijen) bezoeken Winkelcentrum Kei-

Er heeft een nulmeting plaatsgevonden van de

zerswaard het minst vaak. Ook geldt dat hoe ou-

naamsbekendheid van Duurzaamheidswinkel Kei-

der de respondenten, hoe minder vaak zij Winkel-

zerswaard. Naast inzicht in de naamsbekendheid

centrum Keizerswaard bezoeken. Omdat de

van de Duurzaamheidswinkel als winkel, geeft de

meeste respondenten die gehoord hebben van de

nulmeting inzicht in de mate waarin bewoners die

Duurzaamheidswinkel, de winkel hebben leren

van de Duurzaamheidswinkel gehoord hebben,

kennen in winkelcentrum Keizerswaard, is het

bekend zijn met de dienstverlening en met het pro-

raadzaam om in Lombardijen extra in te zetten op

gramma-aanbod en in de mate waarin Winkelcen-

bekendheid van de Duurzaamheidswinkel.

trum Keizerswaard bezocht wordt door de bewoners van de verschillende postcodegebieden van
IJsselmonde.
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Bezoek Duurzaamheidswinkel en deelname eve-

of gevel. Huurders hebben de meeste interesse in

nementen/acties

kleine energiebesparende maatregelen en afval

Van alle respondenten die gehoord hebben van de

scheiden of verminderen/voorkomen.

Duurzaamheidswinkel, heeft minder dan één op de

Eigenaren van eengezinswoningen hebben de

vijf de winkel bezocht. Tijdgebrek is de voornaam-

voorkeur voor individuele inkoop, terwijl eigenaren

ste reden dat de respondenten de winkel (nog) niet

van appartementen de voorkeur hebben voor col-

hebben bezocht. Ook is een aanzienlijk deel van

lectieve inkoop. Doe-het-zelf is bij eigenaren van

de bewoners niet geïnteresseerd. In mindere mate

eengezinswoningen populairder dan bij eigenaren

komt naar voren dat men niet precies weet wat de

van appartementen.

Duurzaamheidswinkel doet of dat de winkel niet
aansluit bij wat men zoekt. Verbeterpunten die uit

Obstakels bij het nemen van maatregelen

de open antwoorden naar voren komen zijn dat de

Voor huurders en (in nog grotere mate) voor huis-

winkel niet uitnodigend genoeg is en dat de ope-

eigenaren zijn de kosten de grootste belemmering

ningstijden niet praktisch zijn.

voor het nemen van duurzame maatregelen. Huis-

Van de respondenten die de Duurzaamheidswin-

eigenaren lopen er ook regelmatig tegenaan dat zij

kel bezocht hebben, heeft iets minder dan de helft

niet weten welke bedrijven geschikt zijn, niet weten

aan een actie of evenement deelgenomen.

waar te beginnen en opzien tegen de verbouwing
van hun huis. Het grootste obstakel voor huurders

4.3 Wensen en behoeften dienstverlening
en communicatie
Tegelijk met de nulmeting van de naamsbekendheid van Duurzaamheidswinkel Keizerswaard is
ook onderzocht wat de wensen van de bewoners
van IJsselmonde zijn met betrekking tot de dienstverlening en de communicatie van de Duurzaamheidswinkel.

afgezien van de kosten is dat hun verhuurder niet
wil verduurzamen.
Gewenste ondersteuning
De Duurzaamheidswinkel kan bewoners het beste
ondersteunen door informatie te geven over subsidies en/of gunstige leningen, inzicht te geven in de
mogelijkheden, een warmtescan van de woning
aan te bieden, tips en instructies te geven om de
werkzaamheden zelf uit te voeren en een persoon-

Bereidheid tot duurzame maatregelen
Ruim twee derde van de huiseigenaren en bijna de
helft van de huurders heeft al maatregelen heeft
genomen om hun huis duurzamer te maken. In
beide groepen zijn kleine energiebesparende
maatregelen de meest genomen maatregelen. Het
verlagen van de energierekening is voor de
meeste bewoners een motivatie voor het nemen
van maatregelen, gevolgd door het milieu. Voor
huiseigenaren is het vergroten van het comfort een
vaker genoemde reden dan voor huurders.
Er is veel interesse voor het nemen van (extra)
maatregelen. Huiseigenaren hebben de meeste interesse in zonnepanelen, gevolgd door het aardgasvrij verwarmen van de woonruimte, het aardgasvrij verwarmen van het douchewater en/of
huishoudelijk water en na- isolatie van dak, vloer
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lijk advies aan te bieden. Een kwart van de bewoners geeft aan geen ondersteuning nodig te hebben.

Wensen communicatie
De meeste bewoners worden graag per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het is
dan ook belangrijk voor de Duurzaamheidswinkel
om te focussen op de nieuwsbrief als communicatiemiddel. Wanneer sociale media worden ingezet
om de jongeren beter te bereiken21, is Facebook
op basis van de resultaten van de enquête het kanaal van voorkeur.
Tot slot is het belangrijk om bewoners die vragen
willen stellen of behoefte hebben aan een persoonlijk advies goede ondersteuning te bieden via
e-mail. De helft van de respondenten geeft namelijk aan in dergelijke situaties per e-mail geholpen
te willen worden. Er is ook een aanzienlijk aantal
respondenten (deels overlappend) dat geholpen
wil worden tijdens een persoonlijk bezoek aan de
Duurzaamheidswinkel. Inzetten op de combinatie
van mailcontact en persoonlijk contact is aan te
bevelen.

21

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat jongeren (18-25 jaar) relatief vaker via sociale media geïnformeerd willen worden (25%) dan
de andere bewoners. Vanwege het beperkt aantal respondenten in de groep 18-25 jaar kan hier echter nog niets uit geconcludeerd
worden.
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Bijlage A
Bijlage A: Algemene gegevens respondentengroep (resultaten algemene vragen enquête)

1. Wat is uw leeftijd?

26

Percentage

18 – 25
26 – 45
46 – 65
66 of ouder
Totaal (n)

Aantal
9
65
105
107
286

2. Bent u huurder of
huiseigenaar?
Huurder
Eigenaar
Totaal (n)

Aantal
138
147
285

Percentage

3,1
22,7
36,7
37,4
100,0

48,4
51,6
100,0

3. In welk type woning
woont u?
Appartement met lift

Aantal

Percentage

98

34,4

Appartement zonder lift

51

17,9

Eengezinswoning

131

46,0

Onbekend

5

1,8

Totaal (n)

285

100,0

4. Wat is het bouwjaar
van uw woning?

Aantal

Percentage

Vóór 1940

24

8,4

1940 – 1960
1961 – 1980

25
89

8,8
31,2

1981 – 2000

85

29,8

Na 2000

23

8,1

Weet ik niet
Totaal (n)

39
285

13,7
100,0

5. Wat is uw postcode?
3076
3077
3078
3079
Totaal (n)

Aantal

Percentage

63
87
68
67
285

22,1
30,5
23,9
23,5
100,0

6. Uit hoeveel personen
bestaat uw huishouden?

Aantal

Percentage

1 persoon
2 personen
Meer personen

96
120
68

33,8
42,3
23,9

Totaal (n)

284

100,0

De respondenten die bij vraag 6 ‘2 personen’ of ‘meer personen’ hebben ingevuld, kregen vervolgens een
vraag over de samenstelling van hun huishouden. Aan de resultaten zijn vervolgens de 1-persoonshuishoudens toegevoegd, om een volledig beeld te krijgen van de huishoudsamenstelling van de respondenten:
7. Hoe is uw huishouden samengesteld?
Aantal Percentage
1 volwassene zonder kinderen
96
34,0
1 volwassene en 0 kind <12 en 1 kind > 12
2
0,7
1 volwassene en 0 kind <12 en 2 kinderen >12
2
0,7
1 volwassene en 1 kind <12
3
1,1
1 volwassene en 1 kind <12 en 1 kind > 12
2
0,7
1 volwassene en 2 kinderen <12
2
0,7
2 volwassenen zonder kinderen
111
39,4
2 volwassenen en 0 kind <12 en 1 kind >12
8
2,8
2 volwassenen en 0 kind <12 en 2 kinderen >12
6
2,1
2 volwassenen en 0 kind <12 en 3 kinderen >12
2
0,7
2 volwassenen en 1 kind <12
7
2,5
2 volwassenen en 1 kind <12 en 1 kind >12
3
1,1
2 volwassenen en 2 kinderen <12
10
3,5
2 volwassenen en 2 kinderen <12 en 1 kind >12
2
0,7
3 volwassenen zonder kinderen
15
5,3
3 volwassenen en 0 kind <12 en 1 kind >12
1
0,4
3 volwassenen en 0 kind <12 en 2 kinderen >12
1
0,4
3 volwassenen en 1 kind <12
1
0,4
3 volwassenen en 1 kind <12 en 1 kind >12
1
0,4
3 volwassenen en 2 kinderen <12
1
0,4
4+ volwassenen zonder kinderen
1
0,4
4+ volwassenen en 0 kind <12 en 1 kind >12
3
1,1
4+ volwassenen en 1 kind <12
1
0,4
4+ volwassenen en 1 kind <12 en 1 kind >12
1
0,4
Totaal (n)
282
100,0

27

Kennis voor een sterk
Rotterdams beleid
Onderzoek en Business Intelligence is een
afdeling binnen de gemeente Rotterdam.
De afdeling verzamelt informatie en doet onderzoek voor het maken en uitvoeren van
beleid door de gemeente Rotterdam. Het
onderzoek gaat over onderwerpen als gezondheid, zorg, onderwijs, re-integratie, demografie, ruimtelijke ordening en veiligheid.
Soms is de gemeentelijke organisatie het
onderwerp, vaker gaat het over de stad en
haar bewoners. Het doel is steeds om met
deze verzamelde kennis het beleid en de
bedrijfsvoering van de gemeente te verbeteren.
Auteurs

Aafke de Vos

Rotterdam.nl
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