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Waarom is isolatie 
belangrijk?

Drie redenen
• Energiearmoede
• Klimaat
• Gezondheid



Wat is het Nationaal 
Isolatieprogramma?

Doel: versneld isoleren van 2,5 miljoen woningen 
Vier actielijnen:

1. Lokale aanpak gemeenten
2. Isoleren van 1 miljoen huurwoningen door verhuurders
3. Versneld isoleren 750.000 koopwoningen op eigen 

initiatief
4. Laagdrempelige maatregelen



Wat is een lokale 
aanpak?
• Gericht op huiseigenaren
• Doelgroepspecifiek
• Zo concreet en actiegericht mogelijk

Quickscan en 
kennismaking

Verdieping op 
doelgroepen

Verdieping op 
instrumenten en 

middelen
Uitvoeringsprogramma

Isolatie-
gesprek



De Grote 
Gedragsspecial

§ We vragen mensen om in actie te komen: 750.000 
koopwoningen moeten op eigen initiatief gaan isoleren

§ Met inzichten uit de gedragswetenschappen kunnen we de 
kans op actie vergroten



Een korte test
Schrijf de twee laatste cijfers van je bankrekening 
op

Is dat getal hoger of lager dan het percentage van 
de in Nederland waargenomen vogels die in Afrika 
overwinteren?

Maak een inschatting van het percentage in 
Nederland waargenomen vogels die in Afrika 
overwinteren.



Onbewuste invloeden
§ Het merendeel van onze 

beslissingen maken we onbewust, 
automatisch en intuïtief

§ We maken gebruik van 
zogenaamde heuristieken, of 
vuistregels, om complexe 
keuzesituaties te versimpelen 

§ Met kennis over de onbewuste 
invloeden op ons gedrag kunnen 
we de keuzearchitectuur zo 
inrichten dat mensen makkelijker 
de “betere” keuze maken 
(nudging)



Keuzearchitectuur
§ Wanneer de baten de kosten 

overstijgen en het technische verhaal 
klopt, zetten we nog niet altijd de stap

§ Het is onder andere belangrijk wie de 
keuze voorlegt, wanneer, hoe en met 
welk doel



Wie stelt de vraag?
We worden beïnvloed door:

§ De waargenomen autoriteit van de 
boodschapper

§ Hoe we over de boodschapper denken 

§ Mensen die gelijk aan ons zijn



Hoe wordt de 
vraag gesteld?

We worden beïnvloed door:

§ Hoe makkelijk een keuze is
§ Hoe de kosten en baten worden gepresenteerd:

§ verliesaversie 
§ attraction effect
§ overwaardering van vandaag

§ Hoe anderen zich gedragen (norm)
§ Descriptieve norm en injunctieve norm 
§ Specifieker is beter



Wanneer wordt 
de vraag gesteld?

We worden beïnvloed door:

§ De juiste informatie op het juiste moment
§ Doorspoelen (bewustwording)
§ Hoe we ons die dag voelen

§ Op welke momenten isoleren?
§ Verhuizing
§ Verbouwing
§ Kind



Met welk doel wordt 
de vraag gesteld?

We worden beïnvloed door:

§ Een doel dat overeenkomt met dat van 
ons
§ Niet de doelen van de overheid, maar 

onze eigen doelen



VRAGEN?


