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Woord vooraf 
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energiemeters kunnen bijdragen tot duurzamer energieverbruik in de residentiële sector. Bij 
het schrijven van deze masterproef kreeg ik hulp van enkele mensen die ik via deze weg 
graag wil bedanken. 

Eerst en vooral wil ik graag mijn promotor de heer Hendrik Slabbinck bedanken om deze 
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Verder wil ik ook graag de respondenten van mijn empirisch onderzoek bedanken, zonder 
respondenten had dit onderzoek uiteraard niet kunnen plaatsvinden. 

Niet te vergeten, zou ik graag een dankwoord richten naar mijn ouders en vrienden, voor 
hun steun en toeverlaat die meer dan welkom was tijdens het schrijven van deze thesis. Als 
laatste wil ik diezelfde personen ook graag bedanken voor het nalezen van mijn 
masterproef. 
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1 Inleiding 

 “2016 wordt het warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen, en is daarmee het 
tweede jaar op rij dat een record vestigt. Extreme weerfenomenen, waarbij in India een 
temperatuur van 51 graden gemeten wordt en de Noordpool bijna geen sneeuw meer krijgt 
in de winter, dreigen binnen 10 jaar de norm te worden, en 80 procent van alle ecologische 
processen wordt nu al beïnvloed door de opwarming, zo is uit een nieuwe grote 
wereldwijde studie gebleken.“ (De Redactie, 2016)  

Het is duidelijk dat de opwarming van de aarde een reëel probleem is, dat niet meer te 
ontkennen valt. Uitgenomen enkele klimaatcritici zoals Donald Trump, is iedereen er van 
overtuigd dat de mensheid aan de basis ligt van de versnelde klimaatopwarming.  
Onderzoek van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kon dat oorzakelijk 
verband ook met 95% zekerheid aantonen (The Guardian, 2013). De levensstijl van onze 
huidige maatschappij veroorzaakt een enorme vraag naar energie, dat wordt gehaald uit de 
verbranding van aardolie, aardgas en steenkool. Bij het verbranden van deze fossiele 
brandstoffen komen heel wat schadelijke stoffen vrij die bijdragen tot de opwarming van de 
aarde (PDC Informatiearchitectuur, z.j.). Het broeikaseffect is een natuurfenomeen dat echter 
ook zonder de hoge uitstoot van fossiele brandstoffen had plaatsgevonden, maar de door de 
mens veroorzaakte schadelijke uitstoot zorgt wel voor een enorme versnelling van het 
broeikaseffect. (De Redactie, 2016) (Elsevier, 2015) 

De afgelopen jaren passeerden er al enkele klimaatverdragen de revue, waarbij overheden 
zich verbonden om hun nationale CO₂ uitstoot met een bepaald percentage te verlagen. 
Enkele jaren geleden werd het Kyotoprotocol uit 1997 verlengd tot 2020 (PDC 
Informatiearchitectuur, z.j.) (Elsevier, 2015). Om de klimaatdoelstellingen uit dat protocol te 
behalen, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan tegen 2020: 

-‐ 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990 (of zelfs 30%, als de 
omstandigheden het toelaten) 

-‐ 20% van de energie uit duurzame energiebronnen halen 

-‐ 20% meer energie-efficiëntie (Europese commissie, 2015) 
 
Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken moet de totale vraag naar energie worden 
teruggedrongen. 

Het motiveren van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen is al een eerste stap in de 
goede richting. De grootste impact kan echter worden bekomen door een complete 
gedragswijziging bij gezinnen. Wanneer wordt vastgesteld dat gezinnen verantwoordelijk zijn 
voor 25% van de totale broeikasuitstoot en dat het energieverbruik een van de grootste 
boosdoeners is, is het duidelijk dat een gedragsverandering bij die doelgroep, grote positieve 
gevolgen teweeg kan brengen voor de CO₂ uitstoot. Een kleine wijziging in het 
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consumentengedrag kan grote gevolgen hebben. (Elsevier, 2015)  (Vilarinho, Farshchian, 
Wienhofen, Franang & Gulbrandsen, 2016) (Barbu, Griffiths & Morton, 2013) 

Om aan de voorwaarden voor 2020 te kunnen voldoen, en dus de CO₂ uitstoot aanzienlijk 
terug te dringen, werden er reeds heel wat initiatieven opgezet door de verschillende 
overheden, meestal zonder succes (Allcott, 2011). Dit werd ook bevestigd door verschillende 
onderzoeken, die concludeerden dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn om de EU-
doelstellingen te behalen. Volgens hen zijn er bijkomende maatregelen nodig om een 
gewenste gedragsverandering te bekomen (European Parliamentary Research Service, 2015). 

Gezien de voorheen gebruikte maatregelen geen significante verhoging van de energie-
efficiëntie teweeg konden brengen, werd er gezocht naar andere manieren. Enkele jaren 
geleden kwamen energiemaatschappijen en overheden met het idee van slimme 
energiemeters. Deze meters moeten de bestaande meters vervangen, via volledige 
digitalisering. Aan de hand van een digitaal scherm krijgt de verbruiker een duidelijk en real-
time overzicht van zijn energieverbruik, in de hoop om de consumenten via inzicht in zijn eigen 
energieverbruik, aan te kunnen zetten tot energie-efficiënter gedrag. (UNIZO-Studiedienst, 
2010) (Kaczmarek, 2016) (Richtlijn van het Europees Parlement, 2009) 

Naast de invloed van slimme energiemeters op energie-efficiënte, gebeurde er de laatste jaren 
reeds heel wat onderzoek naar de invloed van sociale normen op het energieverbruik.  
Bij het gebruik van sociale normen, wordt de energieconsumptie van een bepaald huishouden 
vergeleken met dat van anderen, zij het buren, vrienden, mensen uit dezelfde stad,… .  
Zo wordt er een norm opgesteld van gemiddeld energieverbruik, waarbij consumptie boven de 
norm wordt gezien als afwijkend. Deze onderzoeken vonden steeds een positieve relatie 
tussen sociale normen en energie-efficiëntie. Echter gebeurden deze onderzoeken door 
middel van de maandelijkse papieren rapporten die de consumenten via de post ontvangen 
en niet via displays van slimme energiemeters (Schultz, Estrada, Schmitt, Sokoloski & Silva-
Send, 2015). Onderzoek naar de combinatie van sociale normen via slimme energiemeters en 
energieverbruik blijft echter nog uit, maar daar kan dit onderzoek een aanvulling op zijn.  

Naar aanleiding van het energieprotocol, roept de Europese Unie in hun recentste 
werkprogramma op tot meer onderzoek. Volgens hen is er nood aan het onderzoeken van 
energie-efficiëntie, alsook moet er worden nagegaan wat de consumenten drijft om energie te 
verbruiken. Alsook roept de EU op tot onderzoek naar hoe ICT toepassingen zoals slimme 
energiemeters optimaal kunnen worden benut en hoe deze kunnen bijdragen tot energie-
efficiëntie (European Commission, 2016). 

Het doel van deze masterproef is om het gebrek aan onderzoek naar hoe slimme 
energiemeters de energie-efficiëntie kunnen verhogen, aan te vullen. Gezien eerder onderzoek 
reeds aantoonde dat zowel slimme energiemeters als sociale vergelijkingen een positieve 
invloed hebben op het verlagen van elektriciteitsconsumptie, leek het interessant om deze 
twee methoden te combineren in één onderzoek. Concreet onderzoekt deze masterthesis wat 
de invloed is van een energieranking op het energieverbuik. Deze ranking wordt in het 
onderzoek voorgesteld als een smartphone applicatie, gelinkt aan een slimme energiemeter. 
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Via die applicatie krijgt de energieconsument een ranking te zien van zijn energieverbruik ten 
opzichte van zijn vrienden. Op deze manier werd de titel van deze masterthesis samengesteld, 
namelijk: “Nudging in de energiesector – De impact van een positie in een energieranking op 
residentieel energieverbruik”. 

Via een uitgebreide literatuurstudie worden de verschillende begrippen uit de 
onderzoeksvraag uitgediept en worden de resultaten van reeds bestaand onderzoek hieraan 
gelinkt. Allereerst gaat de literatuurstudie dieper in op de begrippen ‘energie-efficiëntie’ en 
‘slimme meters’. Verder volgt een bespreking van bestaand onderzoek naar de invloed van 
slimme meters op energiegedrag van individuen. Daarna wordt het kernwoord uit deze studie 
besproken, namelijk ‘nudging’. Onder nudging werden twee categoriëen onderscheiden, meer 
bepaald ‘sociale normen’ en ‘gamification’. Ook over die begrippen worden de resultaten van 
bestaande onderzoeken besproken en vergeleken. 

Na de literatuur studie, volgt de probleemstelling van dit onderzoek, samen met de 
hypothesen. Daaropvolgend, wordt de methodologie besproken, gevolgd door de uiteindelijke 
analyses. Tot slot wordt deze masterthesis afgesloten met een uiteenzetting van de resultaten 
en een conclusie, alsook de tekortkomingen en suggesties voor toekomstig onderzoek.
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2 Literatuurstudie 

2.1 Energie-efficiëntie 

Tot nu toe waren alle beleidsmaatregelen om energie-efficiënt gedrag na te streven steeds 
monetair gericht. De voorlopig vaakst gebruikte beleidsmaatregelen zijn onder andere 
subsidies voor het gebruik van duurzame energiebronnen en goederen, belastingvrijstellingen, 
heffingen en belastingen. Beleidsmakers gingen er steeds van uit dat de vraag naar energie 
bij de consument werd gedreven door financiële motieven, waarbij prijs dus een grote drijfveer 
is (Laughlin, 2014) (Borenstein, 2009). Nochtans toonden verschillende onderzoekers aan dat 
er veel effectievere manieren zijn om mensen aan te zetten om zuiniger om te gaan met 
energie (Barbu, Griffiths & Morton, 2013) (Laughlin, 2014) (Allcott, 2011).  
Zo zouden frequentere energiefacturen, slimme energiemeters met een interactief display en 
het vergelijken van het energieverbruik ten opzichte van anderen, krachtiger zijn in het 
beïnvloeden van het energieverbruik dan louter een prijsstijging. 

Er zijn minstens drie redenen waarom de energieprijs geen significant effect heeft op het 
consumentengedrag. Allereerst betaalt de consument slechts maandelijks de energiefactuur, 
waardoor de beloning met een lage factuur of net het tegenovergestelde soms pas een maand 
na het energie-efficiënte gedrag plaatsvindt. Er zit dus een serieuze time-gap tussen het 
gedrag en de betaling. Ook zijn de energiereducties vaak zo miniem, dat een verlaging van de 
jaarlijkse energie-uitgaven met enkele euro’s niet de moeite waard loont.  
Daarnaast is elektriciteit niet het uiteindelijke doel van de consument, maar eerder een 
bijproduct van andere alledaagse activiteiten. Deze activiteiten en hun bijhorende 
energieverbruik blijken sterk afhankelijk te zijn van de sociale groep en cultuur waartoe 
mensen behoren (Moy, Giurco & Boyle, 2013). Een bijkomend probleem is de complexiteit van 
de energiefactuur. Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk toonde aan dat de verstaanbaarheid 
van de energiefactuur bij de consumenten zeer laag ligt. Zonder zelf voorgaande facturen te 
gaan vergelijken was het tot op heden bij de meeste elektriciteitsmaatschappijen niet mogelijk 
om meteen te zien of het elektriciteitsverbruik hoger of lager lag dan vorige keer (Buchanan, 
Russo & Anderson, 2015). Een slimme energiemeter slaagt er in om deze barrières te 
doorbreken, gezien consumenten meteen in real-time hun elektriciteitsverbruik kunnen 
consulteren, niet moeten wachten op de maandelijkse factuur en via de gebruiksvriendelijke 
schermen zeer makkelijk de evoluties in hun energieverbruik kunnen nagaan. (Laughlin, 2014) 
(Jessoe & Rapson, 2014) (Barbu, Griffiths & Morton, 2013) (Allcott, 2011) 

Naast de slimme meter zijn er nog andere, niet-monetair gerichte, maatregelen die voor sterker 
energie-efficiënt gedrag kunnen zorgen. Enkele maatregelen die in dit onderzoek worden 
besproken zijn sociale normen, alsook een iets nieuwere term, namelijk ‘gamification’ 
(Vilarinho, Farshchian, Wienhofen, Franang & Gulbrandsen, 2016). Aangezien deze 
alternatieve maatregelen focussen op psychologische en sociologische motieven en niet op 
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de prijs, zijn ze voor de overheden vaak goedkoper dan de monetaire maatregelen zoals 
subsidies.  
Ook kunnen deze maatregelen potentieel een grote impact hebben op de energie-efficiëntie, 
groter dan wat prijsstijgingen teweeg zouden brengen. Het is echter nog een uitdaging om 
specifieke maatregelen of combinaties van verschillende maatregelen te vinden die op grote 
schaal zeer invloedrijk en kosteneffectief zijn. (Vilarinho, Farshchian, Wienhofen, Franang & 
Gulbrandsen, 2016) (Laughlin, 2014) (Allcott, 2011) 

2.2 Slimme energiemeters 

Tot voor kort gebeurde de rapportering van het energieverbruik steeds via maandelijkse 
facturatie, of in uitzonderlijke gevallen via tussentijdse rapporten die iets frequenter werden 
opgestuurd. Uit onderzoek van de Amerikaanse elektriciteitsmaatschappij Xcel (2012) bleek 
dat het frequent verzenden van duidelijk overzichten van het energieverbruik naar de 
consument, leidt tot een stijging van de energie-efficiëntie met 1 tot 2%.  
Bovendien beweren andere onderzoekers dat het ook leidt tot een hogere betrokkenheid 
(Laughlin, 2014) (Hahn & Metcalfe, 2016). 

Deze tussentijdse rapporten worden tegenwoordig steeds vaker gebruikt door 
elektriciteitsmaatschappijen in combinatie met een basis slimme meter model. Toch hebben 
de consumenten niet het gevoel dat ze door de combinatie van slimme meters en 
maandelijkse rapporten meer zullen besparen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 30% van de 
consumenten het gevoel heeft dat de rapporten bijdragen tot energie-efficiënt gedrag. Dit 
komt voornamelijk omdat de rapporten vaak nog te ingewikkeld zijn voor de consument 
(Barbu, Griffiths & Morton, 2013) (De Volkskrant, 2016). Real-time feedback via iets 
uitgebreidere slimme meters, voorzien van een interactief LCD scherm, kunnen een nog veel 
grotere impact kunnen hebben op het elektriciteitsverbruik dan maandelijkse facturatie. Dit is 
deels te verklaren door het feit dat er een bepaalde tijdsperiode zit tussen deze maandelijkse 
facturatie en het eigenlijke energieverbruik. Bij slimme meters met interactief display 
daarentegen, krijgt de gebruiker in real-time zijn energieverbruik te zien. Ook zijn er via de 
interactieve schermen veel meer mogelijkheden om de consument te prikkelen en gemotiveerd 
te houden. ICT-toepassingen kunnen zeer effectief zijn in het motiveren van individuen en het 
realiseren van gedragswijzigingen. Slimme meters, kunnen dus het laatste duwtje in de rug zijn 
dat consumenten nodig hadden om efficiënter om te gaan met energie. (UNIZO-Studiedienst, 
2010) (Knack, 2012) (Schultz, Estrada, Schmitt, Sokoloski & Silva-Send, 2015) (European 
Parliamentary Research Service, 2015) (Vilarinho, Farshchian, Wienhofen, Franang & 
Gulbrandsen, 2016) 

Een slimme energiemeter, anders gezegd ‘een intelligent meter systeem’, is een elektronisch 
apparaat dat het elektriciteitsverbruik registreert en dus de oude energieteller vervangt.  
Naast een basismeter met beperkte functionaliteiten, is het ook mogelijk om een uitgebreider 
interactief scherm te installeren, waardoor er tweerichtingscommunicatie kan plaatsvinden 
tussen de elektriciteitsmaatschappij en de consument (Infrax, z.j.). Door middel van dit 
scherm, proberen de elektriciteitsmaatschappijen de gebruiker aan te zetten tot energie-
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efficiënt gedrag. Dit gebeurt onder meer door visuele weergaves van het real-time 
energieverbruik, de energiekost, evoluties in het energieverbruik etc. (UNIZO-Studiedienst, 
2010). Deze meters worden reeds wereldwijd geïmplementeerd, maar tot op heden is er nog 
steeds een gebrek aan onderzoek naar de precieze impact van slimme meters op residentieel 
energieverbruik. (Schultz, Estrada, Schmitt, Sokoloski & Silva-Send, 2015) (Buchanan, Russo & 
Anderson, 2015) 

2.2.1 Relatie tussen slimme meters en energie-efficiëntie 

Het bestaande onderzoek naar de relatie tussen slimme energiemeters en residentieel 
energieverbruik, kan echter geen eenduidige conclusie formuleren met betrekking tot de 
effecten van slimme meters en de grootte van de energiebesparingen. Een van deze 
onderzoeken is de pilootstudie van Jessoe en Rapson (2014). Deze onderzoekers 
bestudeerden het verschil in energiebesparingen bij gezinnen met en gezinnen zonder slimme 
meters. Bij de gezinnen met slimmer meters werden er elektriciteitsbesparingen gevonden 
tussen de 8% en 22%, terwijl gezinnen zonder een slimme energiemeter slecht besparingen 
realiseerden tussen de 0% en 7%. Een andere studie uit de Verenigde Staten (Mendyk, Kihm 
& Pigg, 2010) vond besparingen van 1,5%. De resultaten van deze twee studies zijn dus 
duidelijk verschillend. Ook andere studies vinden steeds zeer uiteenlopende resultaten, sterk 
variërend tussen 1,5% en 22%, afhankelijk van het soort onderzoek (Schultz, Nolan, Cialdini, 
Goldstein & Griskevicius, 2007) (Hahn & Metcalfe, 2016). In Vlaanderen vond Eandis dat 
gezinnen met een slimme meter tot 5,8% meer energie bespaarden dan gezinnen zonder zo’n 
toestel. Daarmee is de besparing zelfs groter dan bij de studie van het jaar voordien, toen 
Eandis besparingen van 4,5% vaststelde (Trilations i.o.v. Eandis, 2013) (UNIZO-Studiedienst, 
2010). In Nederland daarentegen, werd er initieel een besparing vewacht van 3,5%, maar 
uiteindelijk kon er slechts een besparing van 1% worden vastgesteld (Planbureau voor de 
Leefomgeving, 2016) (De Volkskrant, 2016) (Laughlin, 2014). 

De meerderheid van de onderzoekers vond energiebesparingen rond de 2 à 3%, wat een 
opmerkelijk verschil is met de studie van Jessoe en Rapson die besparingen tussen 8% en 
22% registreerde. Dit enorm grote verschil kan worden verklaard door persoonlijke verschillen 
van de respondenten bij het onderzoek van Jessoe en Rapson. Jessoe en Rapson merkten in 
hun studie zelf al op dat in de groep met slimme meter 28% van de deelnemers afhaakte voor 
het einde van het onderzoek, terwijl in de controlegroep amper 2% afhaakte.  
Volgens Jessoe en Rapson komt die 28% doordat deze personen overdag niet thuis zijn en 
dus moeilijk een afspraak kunnen inplannen voor installatie van de slimme meter.  
Hieruit volgt dat in de groep met slimme meters, door het afhaken van de respondenten, zich 
veel meer respondenten bevinden die overdag thuis zijn dan in de controlegroep.  
Volgens hen is het kunnen inplannen van een afspraak ook direct gerelateerd aan het feit of de 
respondent al dan niet zal worden beïnvloed door de slimme meter. Aangezien deze personen 
overdag niet thuis zijn, kunnen ze ook niet worden beïnvloed door de slimme meter.  
Dit zou dus kunnen verklaren waarom Jessoe en Rapson resultaten vonden tussen 8% en 
22%, terwijl andere onderzoekers gemiddeld 2 à 3% vonden. 
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Het is dus duidelijk dat de resultaten uiteenlopend zijn, maar wel moet er worden opgemerkt 
dat er steeds positieve besparingen worden gevonden, die significant verschillen van de 
gezinnen zonder slimme meter. Andere onderzoekers, zoals Schultz, Estrada, Schmitt, 
Sokoloski en Silva-Send, kwamen tot de conclusie dat enkel het installeren van een meter met 
real-time verbruik niet genoeg is om significante besparingen te bekomen en vaak ook slechts 
een beperkte impact hebben (Schultz, Estrada, Schmitt, Sokoloski & Silva-Send, 2015).  
Een slimme energiemeter bezit veel potentieel, maar de huidige besparingen zijn te klein, 
daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar aanpassingen, om het potentieel van deze 
meters optimaal te benutten. Onderzoek moet dus nagaan op welke manier grotere 
energiebesparingen kunnen worden gestimuleerd (Buchanan, Russo & Anderson, 2015) 
(European Parliamentary Research Service, 2015). In Het Verenigd Koninkrijk werd er reeds 
geëxperimenteerd met het koppelen van interactieve in-home displays aan slimme meters.  
Via het digitale display wordt de consument geprikkeld door evoluties in het energieverbruik 
en afwijkingen van de norm. Deze manier van energiefeedback resulteerde voor het VK in 
grotere energiebesparingen dan voorheen (De Volkskrant, 2016) (UNIZO-Studiedienst, 2010). 

2.2.2 Betrokkenheid van de consument 

Uit onderzoek van het SMCDB (Smart Meter Central Delivery Body) in het Verenigd Koninkrijk, 
blijkt dat meer dan de helft van de consumenten geen interesse heeft in slimme energiemeters 
en dat ze dus ook geen nood hebben aan de installatie van zo’n toestel (The Telegraph, 2014). 
Ook onderzoek naar aanleiding van de Vlaamse proefprojecten van Eandis, merkte op dat 
Vlamingen geen interesse hebben in een slimme meter. Verder bleek na afloop slechts 20% 
van de deelnemers actief betrokken te zijn met het digitale scherm (Eandis & Infrax, 2014).  
Een essentieel element in de uitrol van slimme energiemeters is nochtans de betrokkenheid 
van de consument. Buchanan, Russo en Anderson (2015), concludeerden dat gebruikers die 
geen interesse hebben in slimme meters, hun energie-gedrag niet zullen aanpassen.  
Verder stelden diezelfde onderzoekers ook dat de betrokkenheid van de consument na 
verloop van tijd daalt, aangezien de consument na een bepaalde periode went aan de slimme 
meter en zijn interesse erin verliest. Dit effect waarbij de slimme meter zijn kracht verliest, 
wordt het fallback effect genoemd. Verder onderzoek moet nog aantonen hoe sterk dit fallback 
effect precies is. Het blijft dus nog steeds een uitdaging om een manier te vinden om 
consumenten te prikkelen en betrokken te houden. (Buchanan, Russo & Anderson, 2015) 
(UNIZO-Studiedienst, 2010) 

Bovenvermelde studie van Mendyk e.a. (2010) die besparingen kon vaststellen van 1,5%, 
merkte een verband op tussen de betrokkenheid van de consument ten opzichte van slimme 
meters en hun energiebesparingen. In het Vlaamse pilootproject was dit effect nog groter. 
Daar bespaarden consumenten die zeer betrokken waren, tot wel 8% meer dan mensen die 
zich niet betrokken voelden (Trilations i.o.v. Eandis, 2013). Die betrokkenheid lijkt zich vaak te 
uiten in hoe vaak consumenten op hun slimme meter te kijken. Personen die verklaren hier 
vaak op te kijken, realiseren significant grotere besparingen dan anderen die de slimme meter 
minder vaak consulteren. (Trilations i.o.v. Eandis, 2013) (Laughlin, 2014) (Buchanan, Russo & 
Anderson, 2015) 
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Daarnaast blijkt ook het krijgen van positieve informatie een invloed te hebben op het 
energiegedrag en de betrokkenheid. Wanneer gezinnen veelal positieve informatie krijgen, 
wanneer ze dus zeer energie-efficiënt gedrag vertonen, zijn ze meer betrokken en konden er 
extra besparingen worden gevonden tot bijna 13%, in vergelijking met gezinnen die vooral 
negatieve info kregen (Trilations i.o.v. Eandis, 2013). Ook in diverse andere internationale 
studies wordt dit effect teruggevonden (Moy, Giurco & Boyle, 2013). Een verklaring voor deze 
resultaten is, dat mensen die positieve info krijgen, zich sterk voelen, waarnaast mensen die 
negatieve info te zien krijgen, niet meer geloven in de haalbaarheid van energie-efficiëntie en 
afstappen van het gebruik van de slimme meter. Volgens onderzoek uit Australië, kan een 
slimme meter, in dit onderzoek een slimme watermeter, zowel zeer positieve gevoelens, alsook 
zeer negatieve gevoelens en frustraties uitlokken bij de consumenten.  
Het is dus belangrijk om de mensen op een positieve manier te blijven prikkelen, om hun 
betrokkenheid te behouden en eventueel te verhogen. Wel moet er in het achterhoofd worden 
gehouden dat te vaak positieve informatie de kracht van de slimme meter kan afzwakken, 
aangezien die informatie na een tijdje went en de gebruiker niet meer zal motiveren. (Trilations 
i.o.v. Eandis, 2013) 

Al deze maatregelen om de betrokkenheid van de residentiële energieconsument te verhogen, 
worden ook wel ‘nudging maatregelen’ genoemd. Deze maatregelen worden verder 
besproken in hoofdstuk 2.3 Nudging. 

2.2.3 Tekortkomingen 

Een nadeel van deze vorm van energierapportering is echter wel de initiële investering.  
In sommige landen waar de slimme meters volledig uitgerold zijn, konden deze kosten soms 
zeer hoog oplopen. Daarom is het belangrijk om voor een globale uitrol, eerst een 
kosten/baten analyse op te stellen. “The Institute for European Environmental Policy”, maakte 
een kosten/baten analyse van de slimme energiemeters in enkele Europese landen zoals 
Duitsland, Ierland en Zweden. De conclusie was dat de voordelen opwegen tegen de kosten 
en het dus de investering waard is (European Parliamentary Research Service, 2015). 
Adviesbureau Brattle Group maakte ook een analyse en kwam tot de conclusie dat slimme 
energiemeters de Europese energiesector 53 miljard euro kunnen opbrengen (Knack, 2012). 
Ook in België werd er een kosten-baten analyse opgesteld. Enkele praktijkstudies toonden aan 
dat het totale kostenplaatje van deze slimme energiemeters ook in België zeer hoog kan 
oplopen. Een eerste proefproject van 40.000 gezinnen, kwam op een bedrag van 136 miljoen 
euro, of 65 euro per Vlaams gezin. Voor deze kost zouden wel alle Vlaamse gezinnen moeten 
bijdragen, slimme meter in hun bezit of niet, aangezien de investeringen worden verrekend in 
de energietarieven. Bij een volledige Vlaamse uitrol zou de kost 1,6 miljard euro bedragen, wat 
neerkomt op zo’n 640 à 800 per gezin. Zoals eerder reeds vermeld, stelde Eandis met deze 
proefprojecten vast dat de slimme meters slechts een energiereductie van 3% kunnen 
realiseren, wat neer komt op een reductie van de jaarlijkse energiefactuur met gemiddeld 23 
euro. Rekening houdend met de kostprijs die varieert tussen 640 en 800 euro, weegt deze 
minimale besparing voor Vlaanderen dus absoluut niet op. (Knack, 2012) (UNIZO-
Studiedienst, 2010) 



 
 

9 

De huidige toepassing van slimme meters kampt dus met enkele problemen.  
Ten eerste zijn de onderzoekers het niet eens over de grootte van de gerealiseerde 
energiebesparingen. Daarnaast zijn de gebruikers vaak niet voldoende betrokken en zwakt 
hun motivatie na verloop van tijd af. Als laatste kunnen slimme energiemeters ook omgekeerde 
effecten teweeg brengen, waarbij gebruikers net meer zullen verbruiken. Dit laatste probleem 
wordt verder in deze masterthesis nog besproken in de context van sociale normen (Cf. 
hoofdstuk 2.3.1.1 Ongewenste effecten). Het is dus duidelijk dat er nieuwe toepassingen 
moeten worden gezocht voor het gebruik van slimme energiemeters. (Buchanan, Russo & 
Anderson, 2015) 

2.3 Nudging 

Verschillende proefprojecten toonden aan dat louter het plaatsen van een slimme 
energiemeter niet genoeg is om een significante daling van het energieverbruik te bekomen. 
Aangezien het dwingen van consumenten tot een verlaging van hun energieverbruik ook geen 
optie is, moet er op zoek worden gegaan naar andere manieren om mensen aan te zetten tot 
een geragsverandering. Een potentiële manier is ‘nudging’, waarbij mensen niet worden 
gedwongen, maar enkel een duwtje in de juiste richting krijgen. Op deze manier heeft de 
consument blijvend vrije keuze over zijn gedragingen. (Thaler & Sunstein, 2009) (Kaczmarek, 
2016) 

Tot voor kort werd er gedacht dat de energieconsumptie van individuen werd gedreven door 
rationele keuzes. Dat is ook de reden waarom beleidsmaatregelen, zoals subsidies en 
milieuheffingen, steeds monetair gericht waren. Uit praktijkonderzoek is echter gebleken dat 
energieconsumptie niet enkel wordt gestuurd door rationele keuzes, maar dat er veel meer 
psychologische en onderbewuste processen aan de basis liggen. Door deze inzichten 
verleggen de beleidsmakers langzaamaan de focus van monetaire beleidsmaatregelen naar 
psychologische maatregelen zoals nudging. Door het gebruik van nudging in de context van 
energie-efficiëntie, ontstond de term ‘groene nudges’. Groene nudges hebben als doel om 
consumenten energie-efficiënter gedrag te laten vertonen. Door kleine veranderingen in de 
omgeving krijgen mensen een duwtje in de rug en wordt het gedrag in een bepaald richting 
gestuurd. Deze vorm van beleidsmaatregelen blijkt zeer kosteneffectief te zijn. (Allcott, 2011) 
(Kaczmarek, 2016) 

2.3.1 Sociale normen 

Een andere vaak gebruikte manier van nudging in de context van energie-efficiëntie is het 
gebruik van sociale normen. Sociale normen zijn ongeschreven regels binnen een sociale 
groep, die bepalen of bepaald gedrag al dan niet aanvaardbaar is. De leden van zo’n sociale 
groep zijn vaak mensen met gemeenschappelijke eigenschappen, die elkaars gedrag imiteren 
(Allcott, 2011) (Kaczmarek, 2016). Het gemiddelde gedrag van de sociale groep wordt dan 
gezien als de norm. Die norm wordt gebruikt als referentiekader voor individuen om na te gaan 
hoe anderen hun gedrag zullen beoordelen. Bij deze beoordeling worden alle gedragingen 
afwijkend van die norm gezien als onaanvaardbaar. Een praktijk voorbeeld van het gebruik 
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van sociale normen als groene nudge is het onderzoek van Goldstein, Cialdini en Griskevicius 
(2008). Deze onderzoekers gingen na of sociale normen in een hotelketen kunnen aanzetten 
tot het duurzamer omgaan met badhanddoeken. Via een deurhanger werden de hotelgasten 
geïnformeerd dat bijna 75% van de voorgaande gasten hun handdoeken meerdere malen 
opnieuw gebruikten. Uit de studie bleek dat in de kamers met een sociale norm er veel 
zuiniger werd omgesprongen met de handdoeken dan in de hotelkamers zonder deze norm. 
Een ander voorbeeld van groene nudges, dat zeer nauw aansluit bij het onderzoeksopzet van 
deze masterproef, zijn de elektriciteitsprogramma’s van het Amerikaanse Opower.  
Opower is een software bedrijf dat op vraag van elektriciteitsmaatschappijen energierapporten 
ontwikkelt en uitstuurt naar de consumenten. Deze ‘Home Energy Reports’ (HER), bevatten 
een vergelijking van het persoonlijke energieverbruik ten opzichte van andere gezinnen. Deze 
veldstudies van Opower met informatie over 600.000 Amerikaans gezinnen, worden gezien als 
de belangrijkste en grootste veldonderzoeken ter wereld.  
Gezien de omvang van deze data en de maatschappelijke relevantie van het onderzoek, 
gingen heel wat onderzoekers deze data verder analyseren (Ayres, Raseman & Shih, 2013) 
(Allcott, 2011) (Costa & Kahn, 2013). Steeds vonden de onderzoekers energiereducties tussen 
1,2% en 2,5%, bij het gebruik van de HER. Verder vond Allcott ook dat de grootte van de 
reducties afhankelijk was van hoe positief of negatief het energieverbruik was ten opzichte van 
de norm. Gezinnen met een hogere elektriciteitsconsumptie dan gemiddeld realiseerden 
energiereducties van 6,3%, terwijl gezinnen die beter scoorden dan hun buren, hun 
elektriciteitsverbruik met slechts 0,3% lieten dalen. Hoe hoger het initiële verbruik, hoe groter 
de kans dat de consument zijn energieverbruik laat dalen. (Allcott, 2010 & 2011) (Hahn & 
Metcalfe, 2016) 

Onderzoek van Schultz, Estrada, Schmitt, Sokoloski en Silva-Send (2015), bouwde verder op 
bovenstaande literatuur en ging na of sociale normen ook significante energiedalingen teweeg 
kunnen brengen bij feedback via slimme energiemeters in plaats van louter via 
energierapporten. De onderzoekers gingen via een between subjects design drie 
verschillende situaties na. Bij een eerste groep consumenten gaf de slimme energiemeter 
enkel het actuele verbruik weer en gaven lampjes aan of het huidige verbruik boven of onder 
het persoonlijke gemiddelde van dat gezin lag. Een tweede groep gebruikers kreeg 
daarbovenop ook nog de kost van het energieverbruik te zien. De derde groep tenslotte, kreeg 
via de slimme meter een combinatie van het huidige verbruik in kWh, de kost, alsook sociale 
normen te zien. Via lichtjes met een bepaalde kleur, konden de consumenten zien of hun 
elektriciteitsverbruik boven of onder het normgedrag lag. Na analyse kwamen de 
onderzoekers tot de conclusie dat consumenten uit de derde situatie, dus met het huidige 
verbruik, de kostprijs en de sociale normen, de grootste energiebesparingen realiseerden.  
Er werden gemiddelde energiedalingen vastgesteld van 9% op korte termijn (2 weken) en 7% 
op langere termijn (3 maanden). 

Naast het beïnvloeden van energieverbruik, kunnen sociale normen ook worden ingezet in 
andere domeinen van energie-efficiëntie. Zo gingen Herbericht, List en Price in 2011 na wat de 
invloed was van sociale normen op de aankoopintentie van energiezuinige lampen.  



 
 

11 

De conclusie was dat de aankoopintentie steeg met 3 tot 5% indien de consument te horen 
kreeg hoeveel procent van de buren reeds energiezuinige lampen kocht. 

2.3.1.1 Ongewenste effecten 
Praktijkstudies toonden aan dat groene nudges in bepaalde situaties niet zo effectief blijken te 
zijn. Zo kan het gebruik van descriptieve sociale normen, waarbij de energieprestaties worden 
vergeleken met die van de buren, enkele ongewenste effecten met zich mee brengen (Hahn & 
Metcalfe, 2016). Schultz toonde aan dat consumenten die minder blijken te verbruiken dan hun 
buren, geneigd zijn om hun energieverbruik te verhogen, om zo dichter bij het normgedrag te 
komen (Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein & Griskevicius, 2007). Dit effect staat bekend als het 
boomerang effect (Allcott, 2011) (UNIZO-Studiedienst, 2010). Schultz e.a. zochten naar 
manieren om dat nefaste effect tegen te gaan. De onderzoekers stuurden energierapporten 
naar 290 Amerikaans gezinnen, om hen te informeren over hun energieverbruik.  
De ene helft van de onderzoekspopulatie kreeg een rapport met enkel descriptieve normen, 
dus een vergelijking van hun energieverbruik ten opzichte van anderen. Daarnaast ontving de 
andere helft van de deelnemers een energierapport met zowel descriptieve als injunctieve 
normen. De injunctieve normen werden toegevoegd in de vorm van smileys die aangaven of 
het elektriciteitsverbruik al dan niet aanvaardbaar was. De resultaten tonen aan dat injunctieve 
normen een positief effect hebben op energie-efficiëntie, maar dat de grootte van die 
efficiëntie afhankelijk is van het initiële elektriciteitsverbruik ten opzichte van de norm.  
De respondenten die enkel descriptieve normen kregen en waarvan hun verbruik lager was 
dan de norm, verhoogden hun verbruik gemiddeld met 7,9%. Bij de andere respondenten die 
een combinatie van descriptieve en injunctieve normen kregen, bleef het energieverbruik 
gelijk. Schultz e.a. (2007) konden dus aantonen dat injunctieve normen het ongewenste 
boomerang effect kunnen elimineren. (Allcott, 2011) (Schubert, 2017). 

Met de resultaten van Schultz in het achterhoofd, ontwikkelde het Amerikaanse softwarebedrijf 
Opower zogenaamde Home Energy Reports (HER) (Cf. figuur 1), waarbij er naast de 
descriptieve sociale normen ook injunctieve normen werden gebruikt. Zoals hierboven reeds 
vermeld geven de descriptieve normen een vergelijking van het energieverbruik ten opzichte 
van vergelijkbare gezinnen, waarnaast de injunctieve normen het niveau van dat verbruik 
beoordelen. In de HER worden de injunctieve normen toegepast op basis van drie soorten 
smileys en de vermelding ‘great’, ‘good’ of ‘below average’. De verschillende onderzoekers die 
de data van Opower analyseerden, konden net zoals Schultz het boomerang effect aantonen, 
alsook de werking van injunctieve normen om dat boomerang effect tegen te gaan (Ayres, 
Raseman & Shih, 2013) (Allcott, 2011) (Costa & Kahn, 2013). Hieruit kan worden besloten dat 
het beoordelen van energieverbruik via injunctieve normen, bijvoorbeeld onder de vorm van 
‘smileys’, ervoor kan zorgen dat lage energieverbruikers hun verbruiksniveau niet zullen 
verhogen. 
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Figuur 1 – Home Energy Report (Hahn & Metcalfe, 2016) 

Naast het boomerang effect, vonden onderzoekers nog een ander ongewest effect, namelijk 
het rebound effect. Vaak worden energiebesparingen door slimme meters en sociale normen 
overschat, doordat er geen rekening gehouden wordt met het rebound effect. Een verlaging 
van het energieverbruik brengt een verlaging van de energiefactuur met zich mee, wat dan de 
koopkracht doet stijgen. Met dat geld dat wordt bespaard, kan de consument andere 
goederen en diensten consumeren, wat weer extra verbruik van energie met zich mee brengt. 
Het rebound effect is dus wanneer individuen hun energiebesparing gaan compenseren met 
een andere milieu-onvriendelijke actie. Dat rebound effect kan voorkomen in veel verschillende 
vormen, bijvoorbeeld: Een daling van het elektriciteitsverbruik, maar wel een stijging van het 
gasverbruik of het vervangen van een oud toestel, zoals een koelkast, door een nieuwer en 
groter model. Exacte cijfers over het rebound effect in de context van slimme meters zijn er 
niet, wel zijn er schattingen van dit effect in de bredere context van energie-efficiëntie. Maxwell 
e.a. onderzochten het rebound effect in opdracht van de Europese Commissie en schatten dat 
effect op 10 à 30% (Maxwell, Owen, McAdrew, Muehmel & Neubauer, 2011). (European 
Parliamentary Research Service, 2015) (Buchanan, Russo & Anderson, 2015) 

2.3.2 Gamification 

Gezien de reeds besproken groene nudges geen grote gedragswijziging teweeg brengen bij 
individuen, moet er worden gekeken naar alternatieve maatregelen. Een mogelijke nudge die 
in bepaalde situaties zeer effectief blijkt te zijn (cf. infra), is het gebruik van gamification. 
Gamification is het gebruiken van speltechnieken in een reële context, om op een luchtige en 
speelse manier energiebeleid en andere delicate problemen aan te kaarten. Alsook is het een 
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manier om het consumentengedrag te begrijpen en te beïnvloeden. In de praktijk bestaan er 
heel wat verschillende vormen van gamification, zo gebruiken de meeste grote winkelketens 
een systeem van klantenkaarten met een puntensysteem, maar bijvoorbeeld ook het sparen 
van airmiles bij een luchtvaartmaatschappij is een vorm van gamification. (Castri, Wemyss, 
Cellina, De Luca, Frick, Lobsiger-Kaegi, Galbani Bianchi & Carabias, 2016) (Kaczmarek, 2016) 

Ook in de energiesector is het gebruiken van gamification toepassingen aan een enorme 
opmars bezig. Voor 2016 werden de uitgaven van elektriciteitsmaatschappijen voor 
gamification toepassingen geschat op zo’n 65 miljoen euro (IDC Energy Insights, 2014).  
Met deze spelvorm van nudging willen energiemaatschappijen consumenten sturen tot 
energie-efficiënter gedrag, via dalingen van het energieverbruik. Waarom gamification nu zo 
populair is voor de energiesector, is onder andere door de lage kost in vergelijking met andere 
dure maatregelen zoals subsidiëring. Echter, de belangrijkste drijfveer van de opkomst van 
gamification in de energiesector, is de nood aan gebruiksvriendelijke toepassingen voor de 
consument. Vaak is de informatie die de gebruikers ontvangen nog te complex, waardoor het 
voor de consument zeer moeilijk is om voorgaande facturen en energierapporten met elkaar te 
vergelijken en energiedalingen –of stijgingen over de tijd heen na te gaan. Door middel van 
gebruiksvriendelijke spel-toepassingen voor slimme meters die de competitiedrang 
aanwakkeren, willen energiemaatschappijen de consument triggeren en betrokken houden. 
Momenteel gebruiken energiemaatschappijen nog geen vaste gamification formule, maar vaak 
wordt er gebruik gemaakt van punten, badges, levels, leaderboards, progress bars, etc. 
(Vilarinho, Farshchian, Wienhofen, Franang & Gulbrandsen, 2016) (Fonseca, Fonseca & 
Casanovas, 2016) 

2.3.2.1 Leaderboards 
Zoals reeds vermeld komt gamification voor in veel verschillende vormen, waaronder ook 
leaderboards. In kader van deze masterthesis is het dus interessant om daar verder op in te 
gaan. 

Recent gebeurde er in heel wat verschillende domeinen onderzoek naar de impact van 
leaderboards op het gedrag van individuen. Naast een toepassing voor slimme meters 
(Petersen, Shunturov, Janda, Platt & Weinberger, 2007) (Castri, Wemyss, Cellina, De Luca, 
Frick, Lobsiger-Kaegi, Galbani Bianchi & Carabias, 2016), werd ook onderzocht of 
leaderboards een effectieve toepassing zijn in het sturen van gedrag van werknemers 
(Wunsch, Stibe, Millonig, Seer, Chin & Schechtner, 2016), studenten (Landers & Landers, 
2014) en gebruikers van sociale media (Jan, Zhang, Lu & Lin, 2016). De grootte van de 
gedragswijzingen in deze onderzoeken zijn zeer uiteenlopend, maar wel kwamen alle 
onderzoekers tot de conclusie dat leaderboards zeer effectief zijn in het sturen van gedrag. 

De onderzoekers die de grootste energiebesparingen konden vaststellen door het gebruik van 
gamification waren Petersen e.a. (Petersen, Shunturov, Janda, Platt & Weinberger, 2007).  
Hun onderzoek dat zich toelegde op een energiebesparingscompetitie tussen 18 
studentenhuizen, kon met deze vorm van gamification energiebesparingen registreren tot wel 
32%. Wel opmerkelijk, was dat van het winnende studentenhuis, zo goed als niemand het 



 
 

14 

overwinningsfeest bijwoonde dat ze gewonnen hadden. Hieruit concludeerden de 
onderzoekers dat het waarschijnlijk niet de beloning zelf is die telt, maar wel het 
wedstrijdgevoel tussen de verschillende studentenhuizen. (Petersen, Shunturov, Janda, Platt & 
Weinberger, 2007) 

Recenter onderzoek (Castri, Wemyss, Cellina, De Luca, Frick, Lobsiger-Kaegi, Galbani Bianchi 
& Carabias, 2016) kon iets lagere energiebesparingen registreren dan het onderzoek van 
Petersen e.a. (2007). Via de installatie van slimme meters bij de respondenten en het voorzien 
van bijhorende smartphone applicatie, probeerden de onderzoekers na te gaan welke vorm 
van gamification grotere energiedalingen teweeg kon brengen. Zo werden twee situaties 
onderzocht: Enerzijds een situatie waarbij inwoners van een bepaalde stad samen naar één 
doel werken, namelijk een collectieve energiebesparing van 10%, anderzijds werd er tussen 
twee andere steden een wedstrijd gevoerd om de stad te worden met de grootste 
energiebesparing. In beide situaties werden positieve elektriciteitsbesparingen gevonden, 
variërend tussen de 2% en 8%. Beide manieren van gamification zijn dus effectief in het 
verlagen van de elektriciteitsconsumptie. Niettegenstaande dat deze dalingen kleiner zijn dan 
de resultaten van Petersen e.a. (2007), zijn die resultaten steeds beter dan wat slimme meters 
teweeg brengen zonder gamification toepassingen (cf. supra). 

Verder werd de effectiviteit van leaderboards ook aangetoond in het sturen van gedrag van 
werknemers, alsook van studenten. In een recente studie (Wunsch, Stibe, Millonig, Seer, Chin 
& Schechtner, 2016) werd vastgesteld dat leaderboards zorgden voor een stijging van het 
fietsgebruik met 15% en een daling van het autogebruik met 11%. Ook had de wedstrijd 
volgens de werknemers zelf een enorm positieve invloed op de teamspirit binnen het bedrijf. 
Daarnaast werd er zelfs verklaard dat mensen die absoluut niet vaak de fiets namen, toch 
werden gemotiveerd tot een gedragswijziging. Naast het sturen van werknemersgedrag, 
blijken leadersboards ook effectief te zijn in het motiveren van studenten. Landers en Landers 
(2014) onderzochten de invloed van een ranking van studenten die online lessen volgden.  
De positie op het leaderboard werd bepaald door de resultaten van verschillende online 
opdrachten. Dit onderzoek toonde aan dat een ranking van de studenten volgens resultaten, 
een stijging teweeg bracht van de duur die men spendeerde aan die online taken. 

Daarnaast werd ook de invloed van een ranking in een sociale media omgeving onderzocht, 
namelijk bij Swarm. Swarm (vroeger Foursquare), is een smartphone applicatie waarbij 
gebruikers aangeven op welke locatie ze zich bevinden door zich in te checken.  
Hoe vaker gebruikers zich inchecken, hoe meer punten ze krijgen en hoe hoger ze in de 
ranking tussen hun vrienden komen te staan. Onderzoek toonde aan dat gebruikers van dit 
platform elkaars positie beïnvloeden. Zo vond men dat vriendengroepen waarvan de 
individuen zeer vaak incheckten, ervoor zorgen dat alle andere personen in die groep zich ook 
vaker zouden inchecken, om hun positie in de ranking te kunnen verhogen (Jan, Zhang, Lu & 
Lin, 2016). 
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2.3.2.2 Positie op een leaderboard 
Naast de invloed van een leaderboard op zich, zijn er ook enkel onderzoekers die nagingen 
welke impact specifieke posities in zo’n ranking hebben op het gedrag van individuen en hun 
attitude. Deze onderzoeken gebeurden in zeer uiteenlopende contexten, van online games 
(Bowey, Birk & Mandryk, 2015) (Garcia, Tor & Gonzalez, 2006) (Sun, Jones, Traca & Bos, 
2015) (Butler, 2013), tot het aanmoedigen van punctualiteit op het werk (Costa, Wehbe, Robb 
& Nacke, 2013) en zelfs het gebruik van leaderboards tijdens de olympische spelen (Medvec, 
Madey & Gilovich, 1995). 

Verschillende onderzoeken naar de invloed van een positie in een ranking van online games, 
kwamen tot andere conclusies, waarvan enkele zelfs zeer tegenstrijdig. Zo zouden volgens 
Bowey e.a. (Bowey, Birk & Mandryk, 2015) personen op de eerste plaats tevredener zijn dan 
personen op andere posities. Onderzoek van Butler (2013) steunt deze resultaten, door aan te 
nemen dat spelers die zich in een online spel op de eerste of de laatste plaats bevinden, tot 
de helft vaker het spel opnieuw zullen spelen dan andere deelnemers. In lijn met deze 
resultaten gaf onderzoek van Garcia e.a. (Garcia, Tor & Gonzalez, 2006) aan dat personen op 
een zeer lage of zeer hoge positie een hoger gevoel van competitie bezitten dan personen op 
een middelmatige positie. Die resultaten zijn vrij contradictorisch met de conclusies van Sun 
e.a. (Sun, Jones, Traca & Bos, 2015). Sun e.a., toonden aan dat personen op de eerste en 
laatste plaats net ongelukkiger zijn dan anderen, omdat ze het spel als respectievelijk te 
makkelijk of te moeilijk zouden ervaren en uiteindelijk zullen afhaken. 
Daarenboven concludeerde Sun nog dat in een ranking van 10 personen, de spelers op de 
tweede, vierde en zevende plaats het meest gelukkig zijn in vergelijking met de andere 
deelnemers. Verder gaf Garcia (2006) aan dat deelnemers in een leaderboard vaak personen 
met dezelfde karakteristieken als referentiepunt nemen en de positie van die persoon 
nastreven. Volgens hen zou die persoon ervoor zorgen dat je gemotiveerd blijft om 
gelijkwaardig of zelfs beter te presteren. 

Enkele decennia terug voerden Medvec, Madey en Gilovich (1995) onderzoek naar de 
tevredenheid bij winnaars van een olympische medaille. De onderzoekers kwamen tot de 
conclusie dat winnaars van een zilveren medaille en dus een tweede plaats ongelukkiger zijn 
dan bronzen medaillewinnaars. Deze resultaten staan in schril contrast met het onderzoek van 
Sun (Sun et al, 2015), dat aantoonde dat personen op de tweede, vierde en zevende plaats 
het gelukkigst zijn. Dit verschil kan worden verklaard door het feit dat een zilveren 
medaillewinnaar te kampen heeft met ‘counterfactual thinking’, het wat-als-denken.  
Deze winnaars hebben het gevoel dat ze op het nippertje de gouden medaille ontlopen 
hebben, in tegenstelling tot de personen met een tweede plaats tijdens een online game,  
die juist enorm blij zijn met hun plaats in de top drie. 

Ook in een bedrijfsomgeving kunnen leaderboards een effectieve manier zijn om 
gedragswijzigingen te sturen. Onderzoek van Costa e.a. (Costa, Wehbe, Robb & Nacke, 
2013), ging na of leaderboards een effectieve manier zijn om punctualiteit van deelnemers 
tijdens meetings te bevorderen. Uit kwalitatief onderzoek bleek dat de meerderheid van de 
respondenten niet werd beïnvloed door het leaderboard in zijn geheel, maar dat het voor hen 
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belangrijker was om boven bepaalde collega’s te eindigen in de ranking. Hieruit blijkt dat het 
sociale aspect van leaderboards enorm belangrijk is. Verder bleek ook dat de personen met 
een positie in de top 5, veel gemotiveerder en competitiever waren om hun positie te 
behouden dan de andere deelnemers. (Costa, Wehbe, Robb & Nacke, 2013). 

Uit de voorgaande resultaten is het duidelijk dat leaderboards een effectieve manier zijn om de 
natuurlijke drang naar competitie aan te wakkeren. Vele toepassingen van gamification en 
leaderboards worden gebruikt om de samenwerking in bepaalde bedrijven of teams te 
versterken, om het gedrag in een bepaalde richting te sturen, in onderwijscontext om het 
leergedrag te beïnvloeden, om alledaagse taken interessanter te maken, enzovoort.  
Wanneer gamification op de juiste manier wordt gebruikt, kan het een zeer effectieve tool zijn 
om de betrokkenheid van individuen te verhogen. Hieruit kan er dus worden aangenomen dat 
het een perfecte tool is om consumenten betrokken te maken met hun slimme meter, met als 
doel hen te sturen tot energie-efficiënt gedrag. (Costa, Wehbe, Robb & Nacke, 2013)
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3 Onderzoek / Probleemstelling en hypothesen 

3.1 Onderzoeksopzet 

3.1.1 Onderzoeksvraag 

Uit de inleiding en het literatuuronderzoek kan duidelijk worden aangenomen dat onderzoek 
naar het verhogen van energie-efficiëntie bij gezinnen maatschappelijk en wetenschappelijk 
zeer relevant is. Tot nu toe lag de focus bij bestaand onderzoek steeds op één enkel aspect of 
in uitzonderlijke gevallen op twee aspecten, zoals slimme meters, sociale normen of 
gamification. Gezien geen enkel onderzoek zich toelegt op een combinatie van die drie 
elementen en de invloed hiervan op energie-efficiëntie, zal deze masterthesis deze 
onderzoeksgap proberen dichten. 

Door het samenvoegen van de verschillende thema’s uit het literatuuronderzoek, werd 
volgende onderzoeksvraag bekomen: “Wat is de impact van een positie in een energieranking 
op residentieel energieverbruik”. Via verschillende statistische analyses zullen de posities in 
een ranking worden vergeleken met elkaar, om daaruit conclusies te nemen en te vergelijken 
met bestaande literatuur. 

In een ranking van 101 personen, werden er vijf verschillende posities onderzocht: 

• Helemaal bovenaan   = Eerste plaats 
• Boven het gemiddelde  = 23ste plaats 
• Gemiddeld    = 50ste plaats 
• Onder het gemiddelde  = 73ste plaatse 
• Helemaal onderaan   = 101ste plaats 

3.1.2 Hypothesen 

 

Hypothese 1: Verschillende posities in een energieranking zullen een 
verschillende invloed hebben op het energiegedrag. 

 

Hypothese 1 neemt aan dat het energieverbruik van deelnemers in dit onderzoek afhankelijk 
zal zijn van de positie die ze bekleden in de energieranking. Deze hypothese steunt op 
onderzoek uit heel wat verschillende domeinen. Onderzoek uit de gamification context toonde 
aan dat verschillende posities in een ranking ook een verschillend effect hebben op individuen 
en hun bereidheid om verder te spelen en een hogere plaats in de ranking te bekleden (Butler, 
2013) (Garcia, Tor & Gonzalez, 2006) (Bowey, Birk & Mandryk, 2015) (Sun, Jones, Traca & 
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Bos, 2015). Ook werden er bij onderzoek naar sociale normen en energierapportering diverse 
effecten gevonden, naargelang de grootte van het elektriciteitsverbruik ten opzichte van de 
norm (Allcott, 2011). 

 

Hypothese 2: Personen die zich onder het midden bevinden op een 
elektriciteitsranking zullen hun energieverbruik in grotere mate verlagen dan 
degenen die zich boven het midden bevinden. 

  

Volgens Allcott (2011) zouden personen met een energieverbruik hoger dan de norm hun 
verbruik in grotere mate doen dalen dan consumenten die minder elektriciteit verbruiken dan 
het gemiddelde. Op basis hier van stelt hypothese 2 dat iedereen met een positie in een 
energieranking lager dan het midden, meer inspanningen zal doen om zijn energieverbruik te 
verlagen dan personen met een positie boven het midden. 

 

Hypothese 3: Personen die zich helemaal bovenaan of onderaan bevinden 
op een elektriciteitsranking zullen hun energieverbruik in grotere mate 
verlagen dan gebruikers op een andere positie. 

 

Volgens Butler (2013) en Garcia e.a. (Garcia, Tor & Gonzalez, 2006), zouden zowel personen 
op de eerste plaats, als op de laatste plaats, een hoger competitiegevoel hebben dan 
personen met een middelmatige positie. Daarenboven zouden ze volgens Butler tot de helft 
vaker een spel opnieuw spelen dan deelnemers in een andere positie. Op basis hiervan wordt 
in hypothese 3 aangenomen dat personen met de hoogste of de laagste positie, hun 
energieverbruik in grotere mate zullen verlagen dan mensen in een andere positie.  
Wel moet er rekening worden gehouden met het onderzoek van Sun e.a. (Sun, Jones, Traca & 
Bos, 2015), dat aantoonde dat personen op de eerste en laatste plaats juist ongelukkiger zijn 
dan personen op andere posities. 

 

Hypothese 4: Personen die zich helemaal onderaan bevinden in de 
elektriciteitsranking, hebben een minder positieve attitude ten opzichte van 
slimme meters en energiebesparingen dan gebruikers in een andere positie. 
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De 4e hypothese gaat het verschil in attitude na ten opzichte van slimme energiemeters, tussen 
gebruikers met een positie helemaal onderaan een energieranking en de andere gebruikers. 
Onderzoek van Sun e.a. (Sun, Jones, Traca & Bos, 2015) kan die hypothese staven. Volgens 
hun onderzoek naar een ranking bij online games, zijn personen op de eerste of laatste plaats 
ongelukkiger dan anderen, omdat ze het spel als te makkelijk of te moeilijk ervaren. Aangezien 
een heleboel andere onderzoeken (Garcia, Tor & Gonzalez, 2006) (Costa, Wehbe, Robb & 
Nacke, 2013) (Bowey, Birk & Mandryk, 2015) (Butler, 2013) aantoonden dat personen op de 
eerste plaats weldegelijk gelukkig zijn, wordt enkel het overige deel van de conclusie van Sun 
opgenomen in hypothese 4. Daarom neemt hypothese 4 aan dat gebruikers helemaal 
onderaan een ranking, een minder positieve attitude hebben dan de andere gebruikers. 

 

Hypothese 5:  Personen die geen interesse hebben in slimme meters en 
energiebesparingen, zullen hun energieverbruik in mindere mate verlagen 
dan gebruikers die wel interesse hebben in slimme meters. 

 

Volgens onderzoek in opdracht van Eandis (Trilations i.o.v. Eandis, 2013), zullen personen 
zonder interesse in slimme meters ook hun energiegedrag niet aanpassen. Op basis hiervan 
werd hypothese 5 opgesteld. 

Hypothese 6:  Personen die aangeven om vaak naar hun slimme meter te 
zullen kijken, zullen hun energieverbruik in grotere mate verlagen dan 
personen die verklaren de slimme meter minder vaak te zullen bekijken. 

 

Ten slotte kon het onderzoek van Eandis ook aantonen dat de betrokkenheid van de 
consumenten ten opzichte van de slimme meters, zich uit in hoe vaak ze verklaren naar hun 
slimme meter te kijken. Dat onderzoek kwam tot de conclusie dat de personen die vaker hun 
slimme meter consulteerden en dus betrokkener waren, tot wel 8% meer energie bespaarden 
dan anderen die minder vaak naar hun slimme meter keken (Trilations i.o.v. Eandis, 2013). Op 
die manier werd hypothese 6 opgesteld, dat gebruikers die vaker naar hun slimme meter 
kijken, grotere energiebesparingen realiseren dan personen die verklaren minder vaak te 
kijken naar hun toestel.  
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3.2 Methodologie 

3.2.1 Outliers 

In dit onderzoek werden verschillen schalen gebruikt, waarvan telkens alle items werden 
samengenomen tot een gemiddelde per respondent. De eerste schaal, die de neiging tot het 
veranderen van het elektriciteitsverbruik naging, alsook de attitude ten opzichte van de slimme 
meters en de twee laatste schalen met de controlevariabelen, werden telkens gereduceerd tot 
één enkel cijfer. Een analyse van de outliers van deze gemiddeldes toonde aan dat er enkele 
extreme waarden waren die nader dienden te worden bekeken. Bij het bekijken van de 
specifieke cases werd duidelijk dat deze personen zeer conflicterende antwoorden gaven 
overheen de schaalitems en dus niet zo betrouwbaar zijn. Deze personen duidden 
bijvoorbeeld op iedere vraag exact hetzelfde antwoord aan of gaven enorm conflicterende 
antwoorden binnen eenzelfde schaal. In totaal werden er zeven outliers uit gehaald. 
Vervolgens worden alle testen telkens gerapporteerd met (Nmet outliers = 233) en zonder de 

outliers (Nzonder outliers = 226). 

3.2.2 Steekproef 

Om na te gaan wat de impact is van een positie in een energieranking op het 
elektriciteitsverbruik van individuen, werd een online experiment opgezet via Qualtrics (Cf. 
Bijlage 3: Vragenlijst). Tijdens kwantitatief onderzoek werden de respondenten willekeurig 
toegewezen aan één van de vijf condities, namelijk vijf verschillende plaatsen in een ranking 
van energieverbruik (Cf. Bijlage 2: Manipulaties). Het verspreiden van de enquête gebeurde 
via persoonlijke en publieke berichten op Facebook, wat van de steekproef een 
zelfselecterende steekproef maakt. Het voordeel van deze methode was dat er op korte termijn 
zeer veel mensen werden bereikt. Een nadeel echter, is het risico dat de steekproef niet 
representatief is aangezien de meerderheid van mijn Facebook vrienden dezelfde leeftijd 
hebben. Voor de resultaatverwerking werd gekozen om enkel respondenten op te nemen die 
alle vragen doorliepen, respondenten die de enquête niet volledig werden invulden, werden 
als ongeldig beschouwd en werden aldus niet opgenomen in de analyses, wat het totaal 
aantal respondenten bracht op 233. Deze 233 respondenten werden dus elk blootgesteld aan 
één enkele manipulatie, wat van dit onderzoek een between-subjects design maakt. 

De dataset van dit onderzoek bestond voor 40.8% uit mannen (Mzonder outliers = 38.9%) en 59.2% 
uit vrouwen (Mzonder outliers  = 61.1%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 29 jaar 
(SD=14.55) en varieerde tussen 16 en 73 jaar (Mzonder outliers = 28 jaar, SD=14.06 en variërend 
tussen 16 en 73) en het aantal gezinsleden van de respondenten bedroeg gemiddeld 3 leden. 
Daarnaast woont de meerderheid van de respondenten in een vrijstaande woning (Mmet outlier = 
34.3%; Mzonder outlier = 34.1%) of in een studio of kamer (Mmet outlier = 23.2%; Mzonder outliers = 23.9%). 
Wat betreft de betaling van de energiefactuur, zijn het zeer vaak de ouders die deze betalen 
(Mmet outliers= 62.7%; Mzonder outliers = 64.2%), slechts 28.3% (Mzonder outliers = 27%) van de 
respondenten gaf aan de energiefactuur zelf te betalen. Ook is de meerderheid van de 
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respondenten eigenaar van zijn woning (Mmet outliers = 62.7%; Mzonder outliers = 61.5%), in plaats van 
huurder (Mmet outliers = 37.3%; Mzonder outliers = 38.5%) en wordt de energiezuinigheid van deze 
woning op een schaal van 7 sterren, gemiddeld genomen geschat op 4.36 (Mzonder outliers = 4.35). 
Tabellen A en B, bijlage 1.1, omvatten een volledig overzicht van alle demografische 
kenmerken per conditie, zowel voor de dataset met als zonder outliers. 

Via een one-way Anova en Chi-Square test, werd nagegaan of de demografische kenmerken 
van alle vijf de groepen in deze steekproef gelijk zijn. Er kon geen enkel statistisch verschil 
worden vastgesteld tussen de verschillende groepen, op basis van demografische 
kenmerken. One-way Anova toonde aan dat zowel leeftijd, energiezuinige score van de 
woning, als het aantal gezinsleden over alle groepen heen statistisch gelijk zijn (tabel 1). 
Daarnaast werd uit de Chi-square test aangenomen dat ook de kenmerken geslacht, of men 
huurder of eigenaar is, of men al dan niet zelf instaat voor het betalen van de energiefactuur en 
in welk type woning de respondent woont gelijk zijn voor alle vijf de respondentgroepen (tabel 
2. Bovendien werd ook vastgesteld dat de relatie van de respondenten met de natuur over de 
verschillende groepen heen niet significant verschilt. 

 

	   	   Df	   F	   P	  

Leeftijd   Met  outliers   (4,228)   .38   .825  

Zonder  outliers   (4,221)   .13   .971  

Energiezuinige  score  

van  de  woning  

Met  outliers   (4,228)   .16   .957  

Zonder  outliers   (4,221)   .13   .97  

Aantal  gezinsleden   Met  outliers   (4,228)   .81   .521  

Zonder  outliers   (4,221)   .63   .641  

Relatie   met   de  

natuur  en  het  milieu  

Met  outliers   (4,228)   .94   .441  

Zonder  outliers   (4,221)   .82   .517  

 

Tabel 1 – Demografische kenmerken: One-way Anova 

 

	   	   χ²	   p	  

Geslacht   Met  outliers   4.67   .323  

Zonder  outliers   4.96   .292  
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Huurder/eigenaar   Met  outliers   3.04   .552  

Zonder  outliers   2.88   .58  

Betaling  

energiefactuur  

Met  outliers   .290   .99  

Zonder  outliers   .159   .997  

Type  woning   Met  outliers   12.09   .738  

Zonder  outliers   12.46   .712  

 

Tabel 2 – Demografische kenmerken: Chi-square 

3.2.3 Experimental design 

Voor dit experiment werd gekozen voor een between-subjects design in plaats van een within-
subjects design, om volgorde effecten te vermijden en om de enquête niet extreem lang te 
maken. Een nadeel is echter wel het risico op verschillen tussen individuen, maar daarmee 
wordt rekening gehouden door middel van verschillende controlevariabelen. De onafhankelijke 
variabele in dit experiment is de positie in een energie-ranking en de afhankelijke variabele is 
de verandering in energieverbruik na de manipulatie van de onafhankelijke variabele. 

Elke respondent werd toegewezen aan één van de vijf condities, namelijk een bepaalde plaats 
in een energie-rangorde (Bijlage 2: Manipulaties). Aanvankelijk werd een doel opgesteld van 
150 respondenten, wat 30 respondenten is per conditie. Dit minimum werd ruim overschreden 
met een totaal van 233 respondenten (Nzonder outliers = 226). Tabel 3 toont de verdeling van het 
aantal respondenten over de verschillende condities. 

 

	   Conditie	  1	  

Eerste	  plaats	  

Conditie	  2	  

Boven	  

midden	  

Conditie	  3	  

Midden	  

Conditie	  4	  

Onder	  

midden	  

Conditie	  5	  

Laatste	  

plaats	  

Totaal	  

N  doel   30   30   30   30   30   150  

N  bereikt  (met  

outliers)  
43   44   48   48   50   233  

N  bereikt   42   43   46   45   50   226  
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(zonder  outliers)  

 

Tabel 3 – Verdeling respondenten over de verschillende condities 

 

3.2.4 Procedure 

De enquête in dit onderzoek startte met een beschrijving van het verloop van de vragenlijst en 
legde de nadruk op het feit dat alle beschrijvingen zeer goed moesten worden gelezen. 
Daarna werd er uitleg gegeven over een fictieve ‘energieranking smartphone applicatie’, 
waarbij het energieverbruik van de respondenten wordt vergeleken met dat van bevriende 
gezinnen. Daarna werd de respondent blootgesteld aan één van de vijf manipulaties, namelijk 
een schermopname van een smartphone waarop een energieranking applicatie wordt 
getoond. In die ranking kreeg de respondent de positie van zijn gezin te zien ten opzichte van 
andere gezinnen. Er werd aangenomen dat men 100 vrienden had in de energieapplicatie, 
dus inclusief de respondenten was de positie telkens op een schaal van 101 gezinnen. 

Na de manipulatie werd de afhankelijke variabele gemeten via 15 vragen op een 7 punten 
Likertschaal. Er werd aan de respondenten gevraagd in welke mate ze geneigd waren om 
bepaalde energie-efficiënte of inefficiënte gedragingen uit te voeren, waarbij ze konden 
antwoorden met helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord. Op deze manier werd er 
nagegaan in welke richting en mate de respondenten geneigd waren om hun energiegedrag 
aan te passen. Alle 15 vragen waren concrete acties van energie-efficiënt gedrag, zoals de 
neiging om de stroomadapter van een laptop uit het stopcontact te halen wanneer deze 
volledig opgeladen is of de neiging tot het investeren in zonnepanelen (Bijlage 3: Vragenlijst). 
Daarna werden er drie vragen gesteld die peilden naar de attitude van de respondent ten 
opzichte van de slimme meter en of de respondent bereid zou zijn om het apparaat en de 
bijhorende smartphone applicatie te behouden na een zekere proefperiode. 

Vervolgens werden ook controlevariabelen gebruikt, die relatie van de respondenten tot de 
natuur onderzochten. De gebruikte schalen zijn de Nature in Self scale van Martin & Czellar 
(2016) en de GREEN scale van Haws (Haws, Winterich & Reczek, 2013). Verder werden nog 
enkele controlevariabelen bevraagd, namelijk het geslacht en de geboortedatum. Alsook 
moesten de respondenten aangeven welk type woning hun voornaamste verblijfplaats is en 
met hoeveel personen ze daar wonen. Daarna werd er gevraagd wie instaat voor de betaling 
van de energiefactuur, hetzij ouders, de echtgenoot of de verhuurder en als laatste moesten 
de respondenten nog een inschatting maken over hoe energiezuinig hun eigen huis is op een 
schaal van 7 sterren. 
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4 Resultaten 

4.1 Schalen 

4.1.1 Interne betrouwbaarheid 

Om het energie-efficiënte gedrag van de respondenten te meten na de manipulatie, werd een 
schaal opgesteld met 15 items op een 7 punten Likert schaal. Één item, namelijk ‘Ik zal mijn 
energieverbruik regelmatig controleren via de slimme energiemeter’, paste bij nader inzien 
beter bij de daarop volgende schaal, die peilde naar de attitude met betrekking tot slimme 
energiemeters en energie-efficiëntie. Ook een exploratieve factoranalyse toonde aan dit dat 
specifieke item sterk laadde op de schaal die attitude ten opzichte van slimme energiemeters 
meette (Bijlage 1.2 Schalen: Correlatie Matrix). Dit item werd dus uit deze schaal gehaald en 
bij de tweede schaal gevoegd, waardoor de energie-efficiëntie schaal nu 14 items bevat. 

Via een Cronbach’s Alpha analyse werd de interne consistentie van de energie-efficiëntie 

schaal nagegaan (αmet outliers =.68, αzonder outliers =.64) (Bijlage 1.2 Schalen: Item-Total 

Statistics). Er kon worden vastgesteld dat de schaal drie items bevat die zwak scoren op de 
corrected item-total correlation (Met outliers: .10; .14; .09, zonder outliers: .12; .12; .18) ten 
opzichte van de andere items (Met outliers: tussen -.44 en .23, zonder outliers: tussen -.42 en 
.20.). De laag scorende items, zijn net de drie items die omgekeerd geschaald waren in de 
enquête. Een verklaring hiervoor kan zijn dat niet alle respondenten even aandachtig waren 
tijdens het invullen van de enquête en daardoor de omgekeerde vraagstelling van de items 
over het hoofd gezien hebben. Op basis van deze vaststelling en het risico op vertekende 
resultaten, werd ervoor gekozen om deze drie items niet verder te gebruiken in de analyses. 

Een Cronbach’s Alpha analyse met de resterende 12 items, geeft meteen ook een hogere 

alpha (αmet outliers =.70 en αzonder outliers =.66). 

Volgens Nunnally (1978) is een Cronbach’s Alpha vanaf .70 aanvaardbaar wanneer het een 
nieuwe schaal betreft. De schaal in dit onderzoek, werd zelf samengesteld en heeft bij de 
dataset inclusief outliers een alpha van .70, dus kunnen we aannemen dat deze schaal die het 
elektriciteitsgedrag van de respondenten meet, betrouwbaar is. De dataset waar de outliers uit 
gelaten zijn, heeft een iets lagere Alpha, van .66, maar gezien dat nog steeds dicht aanleunt 
bij .70 kan er worden aangenomen dat ook deze schaal betrouwbaar is. 

De volgende schaal in de enquête bevroeg de attitude van de respondenten ten opzichte van 
slimme meters. Initieel bestond deze schaal uit drie items, maar door de toevoeging van de 
vraag “Ik zal regelmatig mijn energieverbruik controleren via de slimme meter”, bestaat deze 
schaal nu uit 4 items. Een analyse naar de interne consistentie levert een Cronbach’s Alpha 

van αmet outliers =.77 en αzonder outliers α = .74. Ook deze schaal bevindt zich boven het 
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aanvaardbare minimum van .70, dus kan er worden aangenomen dat ook deze intern 
consistent is. 

Vervolgens bevatte de enquête twee verschillende schalen als controlevariabelen, om de 
relatie van de respondenten met de natuur en het milieu na te gaan. Na het bepalen van de 

interne betrouwbaarheid van de eerste (α = .89 zowel met als zonder outliers) en de tweede 

groene schaal (αmet outliers = .85 & αzonder outliers = .86), werden deze schalen samengenomen 

(αmet outliers = .90 en αzonder outliers = .91). Volgens Nunnally (1978) is het aanvaardbare 

minimum voor standaard research α = .80, waar deze schaal dus ver boven zit. 

Gezien de correcte interne consistentie van de verschillende schalen, konden deze via 
factoranalyse worden herleid tot één component. 

4.1.2 Beschrijving 

Van de 7 punten Likertschaal met 14 items, die het elektriciteitsgedrag naging werd het 
gemiddelde berekend, om het elektriciteitsgedrag te kunnen meten over de vijf condities heen 
(Mmet outliers = 4.96, SDMet outliers = .81; Mzonder outliers = 5.01, SDzonder outliers = .74). 

Om de gegevens te kunnen beschrijven van de daarop volgende schaal, met betrekking tot de 
attitude van de respondenten ten opzichte van slimme meters en energiebesparingen, werd 
één gemiddelde genomen van de vier items (Mmet outliers = 5.42, SDMet outliers = 1.03; Mzonder 

outliers = 5.51, SDzonder outliers = .91). 

Vervolgens werd van de controlevariabele, die bestaat uit twee ‘Groene schalen’, één 
gemiddelde genomen van alle items in die twee 7-punten Likertschalen (Mmet outliers = 4.52, 

SDMet outliers = .96; Mzonder outliers = 4.51, SDzonder outliers = .97). 

4.2 Hypotheses 

Alle hypotheses uit deze masterproef focussen op het onderzoeken van de invloed van een 
bepaalde positie in een energieranking op de neiging tot energie-efficiënter gedrag. Alsook 
worden de posities in de ranking en hun effecten vergeleken ten opzichte van elkaar. 

 

Hypothese 1: Verschillende posities in een energieranking zullen een 
verschillende invloed hebben op het energiegedrag. 

 

Figuur 2 geeft een overzicht van het gemiddelde energie-efficiënt gedrag per conditie, op een 
schaal van 1 tot en met 7. Door het verwijderen van de outliers is de energie-efficiëntie van de 
drie middelste posities licht gestegen, terwijl dat van de uiterste posities quasi gelijk gebleven 
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is. In beide datasets is er visueel een duidelijk verschil op te merken tussen personen die zich 
op de eerste plaats bevinden in een energie-efficiënte ranking en andere posities. 

 

 

 

 

 

Figuur 2 – Gemiddelde energie-efficiëntie per conditie, met en zonder outliers 

Om aan te tonen of het energie-efficiënte gedrag over de verschillende posities ook statistisch 
van elkaar verschilt werd een One-way Anova uitgevoerd (Bijlage 1.3: Hypothese 1). Allereerst 
gaf Levene’s test verschillende resultaten tussen beide datasets. Volgens Levene’s test zijn bij 
de dataset inclusief outliers de varianties gelijk aan elkaar (p > .05) en bij de dataset zonder 
outliers zijn de varianties verschillend van elkaar (p=.015). Vervolgens toonde de Anova aan 
dat het effect van een positie in een ranking op elektriciteitsverbruik niet significant is, (Fzonder 

outliers(4,221)=1.821, p = .126; Fmet outliers(4,228)=.781, pmet outliers = .538). De nulhypothese 
wordt bij beide datasets niet verworpen, waardoor er wordt aangenomen dat er geen 
significant verschil is tussen een positie in een energieranking en elektriciteitsverbruik van 
individuen. 

Bij een Ancova analyse met covariaten geeft de Levene’s test deze keer voor beide datasets 
aan dat de varianties van de groepen in de populatie gelijk zijn (Fmet outliers(4,228)=1.260, p > 

.05), Fzonder outliers(4,221) = 2.217, p > .05). Bij een Ancova analyse kon er bij de dataset met 
outliers, na een correctie door acht verschillende covariaten, geen significant verschil 
vastgesteld worden tussen de verschillende positie in de energieranking, F(4,220)=1.110, 
p=.353, η² =.020. Bij de dataset zonder outliers, werd er echter wel een marginaal significant 
verschil gevonden in energiegedrag tussen de verschillende posities in een ranking, 
F(4,213)=1.979, p=.099, η² =.036. Een Bonferroni post-hoc test toonde aan dat dit marginaal 
significant verschil zich bevindt tussen het energiegedrag van iemand op de eerste plaats in 
een energieranking (Mzonder outliers = 4.80, SD = .88) en iemand tussen het midden en de laatste 
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plaats (Mzonder outliers = 5.19, SD = .66), p = .098 (Bijlage 1.3: Hypothese 1 – Pairwise 
Comparisons). Hieruit kan worden aangenomen dat personen op de eerste plaats, minder 
geneigd zijn om hun energieverbruik te doen dalen dan gebruikers die zich tussen het midden 
en de laatste plaats bevinden. Op basis hiervan kan hypothese 1 worden aangenomen, voor 
deze welbepaalde posities in een ranking. 

Zowel de dataset met als zonder outliers heeft enkele significante covariaten 
gemeenschappelijk, die worden weergegeven in tabel 4. 

	   	   df	   F	   P	   η²	  

Relatie	  met	  de	  

natuur	  en	  het	  

milieu	  

Met  outliers   (1,220)   27.11   <  .001     .11  

Zonder  outliers   (1,213)   32.27   <  .001   .132  

Type	  woning	  (Huis	  

of	  studio	  /	  

appartement)	  

Met  outliers   (1,220)   8.04   <  .05   <  .05  

Zonder  outliers   (1,213)   7.40   <  .05   <  .05  

Eigenaar	  of	  

huurder	  

Met  outliers   (1,220)   4.66   <  .05   <  .05  

Zonder  outliers   (1,213)   6.62   <  .05   <  .05  

Geslacht	   Met  outliers   (1,220)   4.22   <  .05   <  .05  

Zonder  outliers   (1,213)   /   /   /  

 

Tabel 4 – Significante covariaten 
 

De overige covariaten waren niet significant gerelateerd aan de afhankelijke variabele (Bijlage 
1.3: Hypothese 1) 

 

Hypothese 2: Personen die zich onder het midden bevinden op een 
elektriciteitsranking zullen hun energieverbruik in grotere mate verlagen dan 
degenen die zich boven het midden bevinden. 
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Figuur 3 – Verband tussen de positie in een ranking en de neiging tot energie-efficiënt gedrag 

  

Een One-way Anova werd uitgevoerd om het gemiddelde energiegedrag te vergelijken tussen 
personen met een positie in een energieranking boven het midden of onder het midden. De 
analyse toonde aan dat er geen verschil is in energiegedrag tussen personen met een hoge of 
lage ranking (Tabel 6), Fmet outliers(1,183) = .93, p = .337, Fzonder outliers(1,178) = 1.72, p = .191. 
Figuur 3 toont aan dat er visueel en verschil is in energie-efficiëntie tussen personen met een 
lage en een hoge ranking, maar de One-Way Anova gaf aan dat dit verschil niet significant is. 

	   	   N	   M	   SD	  

Lage	  ranking	   Met  outliers   98   5.00   .80  

Zonder  outliers   95   5.1   .69  

Hoge	  ranking	   Met  outliers   87   4.88   .88  

Zonder  outliers   85   4.9   .86  

 

Tabel 5 – One-way Anova hypothese 2 
 

Bovendien kon ook een Ancova analyse aantonen dat er geen significant verschil is in 
energiegedrag tussen een hoge en een lage positie in een energieranking, na het controleren 
van enkele covariaten, F(1,175) = 2.01, p = .149, η² = .012. De covariaten ‘Type woning’ en 
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‘Relatie met de natuur’ zijn significant gerelateerd aan de neiging tot energie-efficiënt gedrag. 
De overige covariaten hadden geen significante relatie met de afhankelijke variabele, energie-
efficiëntie (Bijlage 1.3: Hypothese 2). 

Echter bij eenzelfde Ancova analyse met de dataset zonder outliers, is er wél een significant 
verschil te vinden tussen een hoge of lage positie en het effect op energie-efficiënt gedrag, 
F(1,170) = 3.88, p = .05, η² = .022. De covariaten die significant gerelateerd zijn aan energie-
efficiëntie zijn ‘Type woning’, ‘Eigenaar/huurder’ en  de ‘Relatie met de natuur’, (Bijlage 1.3: 
Hypothese 2). Wel moet er rekening worden gehouden met het feit dat de varianties van de 
twee groepen bij de dataset zonder outliers, volgens Levene’s test ongelijk zijn (p = .011), 
terwijl ze bij de dataset met outliers wel gelijk waren (Bijlage 1.3: Hypothese 2) 

	   	   df	   F	   p	   η²	  

Type	  woning	   Met  outliers   (1,175)   5.56   <  .05   .031  

	   Zonder  

outliers  

(1,170)   4.89   <  .05   .028  

Eigenaar/huurder	   Met  outliers   /   /   /   /  

	   Zonder  

outliers  

(1,170)   5.16   <  .05   .029  

Relatie	   met	   de	  

natuur	  

Met  outliers   (1,175)   25.68   <  .001   .128  

	   Zonder  

outliers  

(1,170)   31.18   <  .001   .155  

 

Tabel 6 – Significante covariaten Ancova hypothese 2 
 

Aan de hand van deze Ancova analyse met correctie van de covariaten, kan hypothese 2 
worden aanvaard voor de dataset zonder outliers. Gebruikers met een lage ranking zullen dus 
hun elektriciteitsverbruik in grotere mate verlagen dan gebruikers met een hoge ranking. 

 

Hypothese 3: Personen die zich helemaal bovenaan of onderaan bevinden 
op een elektriciteitsranking zullen hun energieverbruik in grotere mate 
verlagen dan gebruikers op een andere positie.  
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Figuur 4 – Verband tussen de positie in een ranking en de neiging tot energie-efficiënt gedrag 
 

Hypothese 3 neemt aan dat personen op de eerste of de laatste plaats in een 
elektriciteitsranking hun energieverbruik in grotere mate zullen verlagen dan de andere 
gebruikers. Een Anova analyse toonde verschillende resultaten voor de dataset met en zonder 
outliers. Bij de dataset inclusief outliers werd er geen verschil gevonden tussen het energie-
efficiënte gedrag van personen op de eerste of de laatste plaats (M = 4.87, SD = .78) en 
personen op andere posities (M = 5.02, SD = .82), F(1,231) = 1.92, p = .167. Een Anova 
analyse van de dataset zonder outliers, vond wel een signficant verschil tussen personen met 
een positie of de eerste of laatste plaats (M = 4.88, SD = .78) en anderen (M = 5.11, SD = .70), 
F(1,224) = 5.20, p < .05. Er kan dus worden aangenomen dat er een signficant verschil is 
tussen die welbepaalde posities, maar dit besluit is net het omgekeerde van wat hypothese 3 
veronderstelde. Volgens deze resultaten zullen personen met een uiterste positie hun 
energieverbruik juist in mindere mate doen dalen dan de andere personen in de ranking. 

	   	   N	   M	   SD	  

Uiterste	  positie	   Met  outliers   93   4.87   .78  

Zonder  outliers   92   4.88   .78  

Andere	  positie	   Met  outliers   140   5.02   .82  

Zonder  outliers   134   5.11   .70  
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Tabel 7 – One-way Anova hypothese 3 
 

Via een bijkomende Ancova analyse werd nagegaan of er een significant verschil kan worden 
gevonden na correctie door enkele covariaten. Bij de dataset inclusief outliers, werd geen 
significant verschil gevonden in energie-efficiëntie tussen de verschillende posities in een 
ranking, F(1,223) = 1.32, p = .251, η² = .006. Daarnaast werden via de dataset zonder outliers, 
echter wel marginaal significante resultaten gevonden, F(1,216) = 3.68, p = .057, η² = .017, dit 
na correctie van de significante covariaten. (Bijlage 1.3: Hypothese 3) 

	   	   df	   F	   p	   η²	  

Type	  woning	   Met  outliers   (1,223)   7.23   <  .05   .031  

Zonder  

outliers  

(1,216)   6.36   <  .05   .029  

Geslacht	   Met  outliers   (1,223)   4.64   <  .05   .02  

Zonder  

outliers  

/   /   /   /  

Eigenaar/huurder	   Met  outliers   /   /   /   /  

Zonder  

outliers  

(1,216)   5.17   <  .05   .023  

Relatie	   met	   de	  

natuur	  

Met  outliers   (1,223)   26.84   <  .001   .107  

Zonder  

outliers  

(1,216)   31.43   <  .001   .127  

 

Tabel 8 – Significante covariaten Ancova hypothese 3 
 

Aan de hand van deze resultaten wordt hypothese 3 verworpen. Daarnaast kan door de 
marginale significantie voor de dataset zonder outliers, het omgekeerde van hypothese 3 
worden aangenomen, namelijk dat personen met een uiterste positie op een leaderboard, hun 
elektriciteitsverbruik in mindere mate laten dalen dan personen in andere posities. 

Bij het opstellen van de hypothesen werden in de bestaande literatuur conflicterende 
resultaten gevonden. Enkele onderzoekers vonden dat personen op de eerste of laatste plaats 
competitiever zijn dan personen in een andere positie (Butler, 2013) (Garcia et al, 2006), terwijl 
een ander onderzoek (Sun, Jones, Traca & Bos, 2015) tot de conclusie kwam tot diezelfde 
personen ongelukkiger zijn dan personen in andere posities. Hypothese 3 hield enkel rekening 
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met de eerste twee onderzoeken. De resultaten voor hypothese 3 van dit thesisonderzoek 
worden dus ondersteund door het onderzoek van Sun (Sun et al, 2015). Een verklaring volgens 
Sun was dat personen op de eerste en de laatste plaats het spel als respectievelijk ‘te 
gemakkelijk’ of ‘te moeilijk’ zouden vinden, waardoor de tevredenheid daalde. Het is dus 
mogelijk dat in deze analyse, datzelfde effect aan de basis ligt van de lagere energie-
efficiëntie bij personen in de eerste en de laatste positie, ten opzichte van de andere 
gebruikers. 

 

Hypothese 4: Personen die zich helemaal onderaan bevinden in de 
elektriciteitsranking, hebben een minder positieve attitude ten opzichte van 
slimme meters en energiebesparingen dan gebruikers in een andere positie. 

 

 

 

Figuur 5 – Verband tussen de positie in een ranking en de attitude ten opzichte van slimme 
meters en energiebesparingen 

 

Om hypothese 4 te analyseren, werd zowel een Anova als een Ancova analyse uitgevoerd. De 
Anova analyse toonde aan dat de attitude ten opzichte van slimme meters en 
energiebesparingen van personen op de laatste plaats in een energieranking niet significant 
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verschilt van de attitude van personen in een andere positie op het leaderboard, Fmet 

outliers(1,231) = .07, p = .787, Fzonder outliers(1,224) = 1.14, p = .288. 

	   	   N	   M	   SD	  

Laatste	  plaats	   Met  outliers   50   5.39   .98  

Zonder  outliers   50   5.39   .98  

Andere	  positie	   Met  outliers   183   5.43   1.04  

Zonder  outliers   176   5.55   .89  

 

Tabel 9 – One-way Anova hypothese 4 

 

Verder gaf ook de Ancova analyse geen signficant resultaten, na een correctie door de 
covariaten, Fmet outliers(1,223) = .001, p = .981, η² = < .001, FZonder outliers(1,216) = .33, p = .565, η² 
= .002. De dataset  met outliers had twee significante covariaten, ‘Geslacht’ en ‘Relatie met de 
natuur’, terwijl de dataset zonder outliers enkel ‘De relatie met de natuur’ als significante 
covariaat kon aanduiden. (Bijlage 1.3: Hypothese 4) 

	   	   df	   F	   p	   η²	  

Geslacht	   Met  outliers   (1,223)   4.52   <  .05   .02  

Zonder  

outliers  

/   /   /   /  

Relatie	   met	   de	  

natuur	  

Met  outliers   (1,223)   16.20   <  .001   .068  

Zonder  

outliers  

(1,216)   18.84   <  .001   .08  

 

Tabel 10 – Significante covariaten Ancova hypothese 4 
 

Hoewel er visueel een verschil was in attitude tussen de condities, kan de Anova analyse geen 
significant verschil aantonen. Hierdoor wordt hypothese 4 verworpen: De attitude ten opzichte 
van slimme meters bij gebruikers die zich helemaal onderaan bevinden in de 
elektriciteitsranking verschilt niet significant van de attitude van gebruikers in een andere 
positie. 
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Hypothese 5:  Personen die geen interesse hebben in slimme meters en 
energiebesparingen, zullen hun energieverbruik in mindere mate verlagen 
dan gebruikers die wel interesse hebben in slimme meters. 

 

 

 

Figuur 6 – Verband tussen de neiging tot energie-efficiënt gedrag en de interesse in slimme 
meters en energiebesparingen 
 

Om na te gaan of hypothese 5 al dan niet kan worden aangenomen, werd de onafhankelijke 
variabelen ‘interesse in slimme meters en energiebesparingen’ allereerst gehercodeerd naar 
twee groepen. Alle respondenten met een gemiddelde op de ‘interesse-schaal’ onder het 
midden, werden gezien als ‘Niet geïnteresseerd’ en iedereen boven het midden werd gezien 
als ‘Wel geïnteresseerd’. 

Vervolgens kon er via een Anova analyse worden vastgesteld dat het al dan niet 
geïnteresseerd zijn in slimme meters en energieverbruik, een significante invloed heeft op de 
neiging tot energie-efficiënt gedrag, Fmet outliers(1,231) = 19.50, p < .001; Fzonder outliers(1,224) = 
11.42, p < .05. 

	   	   N	   M	   SD	  

Geen	  interesse	   Met  outliers   25   4.13   .99  

Zonder  outliers   18   4.46   .73  
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Wel	  interesse	   Met  outliers   208   5.06   .73  

Zonder  outliers   208   5.06   .73  

 

Tabel 11 – One-way Anova hypothese 5 

 

Verder kon via een Ancova analyse na correctie van de covariaten, tot dezelfde conclusie 
worden gekomen als bij de Anova analyse, Fmet outliers(1,223) = 29.67, p < .001, η² = .117; Fzonder 

outliers(1,216) = 10.87, p < .05, η² = .048. Bij beide datasets (met en zonder outliers) werden 
dezelfde significante covariaten gevonden (tabel 13).  

 

	   	   df	   F	   p	   η²	  

Type	  woning	   Met  outliers   (1,223)   7.68   <  .05   .033  

Zonder  

outliers  

(1,216)   7.2   <  .05   .032  

Eigenaar/huurder	   Met  outliers   (1,223)   7.29   <  .05   .032  

Zonder  

outliers  

(1,216)   7.53   <  .05   .034  

Relatie	   met	   de	  

natuur	  

Met  outliers   (1,223)   25.79   <  .001   .104  

Zonder  

outliers  

(1,216)   30.58   <  .001   .124  

 

Tabel 12 – Significante covariaten Ancova hypothese 5 
 

Wel moet er worden opgemerkt dat ‘Levene’s test of equal variances’ voor de dataset met 
outliers, ongelijke varianties aangeeft (p < .05). 

Vervolgens kan hypothese 5 aanvaard worden. Volgens deze resultaten zullen personen die 
geen interesse hebben in slimme meters en energiebesparingen, hun elektriciteitsgedrag in 
mindere mate aanpassen dan gebruikers die wel interesse hebben in slimme meters. (Bijlage 
1.3: Hypothese 5) 
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Hypothese 6:  Personen die aangeven om vaak naar hun slimme meter te 
zullen kijken, zullen hun energieverbruik in grotere mate verlagen dan 
personen die verklaren de slimme meter minder vaak te zullen bekijken. 

 

 

Figuur 7 – Verband tussen de neiging tot energie-efficiënt gedrag en het controleren van het 
energieverbruik via de slimme meter 

Ten slotte onderzocht hypothese 6 of er een verschil bestaat in energiegedrag tussen 
gebruikers die wel of niet vaak op de slimme energiemeter zouden kijken. Eerst werd een 
onafhankelijke variabelen gemaakt bestaande uit twee groepen, via het hercoderen van de 
vraag ‘Ik zal mijn energieverbruik regelmatig controleren via de slimme meter’. Bij deze vraag, 
op een 7-punten Likert schaal, werd alle antwoorden van ‘niet akkoord’ tot en met ‘noch 
akkoord, noch niet akkoord’ samengenomen in de groep die niet vaak naar de meter kijkt, 
terwijl de overige respondenten, van ‘eerder akkoord’ tot en met ‘helemaal akkoord’ werden 
samengenomen tot een groep die wel vaak naar de slimme meter zal kijken (tabel 14). 

De One-way Anova analyse vond een significant verband tussen het controleren van het 
verbruik via een slimme meter en de neiging tot energie-efficiënt gedrag, Fmet outliers(1,231) = 
62.64, p < .001; Fzonder outliers(1,224) = 52.83, p < .001. 
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Zonder  outliers   55   4.44   .68  

Wel	  vaak	   Met  outliers   172   5.18   .69  

Zonder  outliers   171   5.2   .67  

 

Tabel 13 – One-way Anova hypothese 6 
 

Via een Ancova analyse, werd de neiging tot het veranderen van het elektriciteitsverbruik 
vergeleken voor de twee groepen en werden enkele significante covariaten gevonden (tabel 
15). Na een correctie door deze controlevariabelen, werd een significant verband gevonden 
tussen wel of niet vaak op de slimme meter kijken en de neiging tot het verlagen van het 
energieverbruik, Fmet outliers(1,231) = 62.64, p < .001, Fzonder outliers(1,224) = 52.83, p < .001. 
(Bijlage 1.3: Hypothese 6) 
 

	   	   df	   F	   p	   η²	  

Type	  woning	   Met  outliers   (1,223)   7.41   <  .05   .032  

Zonder  

outliers  

(1,216)   7.19   <  .05   .032  

Geslacht	   Met  outliers   (1,223)   4.8   <  .05   .021  

Zonder  

outliers  

/   /   /   /  

Eigenaar/huurder	   Met  outliers   /   /   /   /  

Zonder  

outliers  

(1,216)   4.94   <  .05   .022  

Relatie	   met	   de	  

natuur	  

Met  outliers   (1,223)   19.03   <  .001   .079  

Zonder  

outliers  

(1,216)   23.6   <  .001   .098  

 

Tabel 14 – Significante covariaten Ancova hypothese 6 

De analyse van deze resultaten toont aan dat hypothese 6 kan worden aanvaard, waardoor er 
wordt aangenomen dat gebruikers die aangeven om vaker naar hun slimme meter te kijken, 
grotere energiebesparingen zullen realiseren dan personen die minder vaak naar hun slimme 
meter kijken. 
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5 Conclusie 

Het doel van deze masterproef, was om te onderzoeken of een slimme meter toepassing met 
een ranking volgens energiezuinigheid het energieverbruik van consumenten kan verlagen en 
hoe de gebruikers zullen reageren op een bepaalde plaats in de ranking. Aangezien het in dit 
geval onmogelijk was om het echte energieverbruik van de respondenten na te gaan, werden 
ze na de manipulatie bevraagd naar de neiging tot energiezuinig gedrag. Op basis van de 
vragen rond energiezuinig gedrag, werden allerlei hypothesen getoetst, gebaseerd op 
bestaande literatuur. 

Allereerst werd er vastgesteld dat er een marginaal signficant verschil bestaat tussen het 
energiegedrag van respondenten op de eerste plaats en op een plaats net onder het midden. 
Personen die zich op de eerste plaats bevinden zouden minder geneigd zijn om hun 
energieverbruik te verlagen dan personen op een plaats net onder het midden. Dit resultaat 
kan verklaard worden door onderzoek van Sun e.a. (Sun, Jones, Traca & Bos, 2015), dat kon 
aantonen dat in een online spel, personen op de eerste plaats ongelukkiger zijn dan personen 
op een andere plaats. Ook kunnen deze resultaten aantonen dat het boomerang effect bij 
gebruikers met een energieverbruik onder het gemiddelde niet volledig teniet gedaan wordt 
door de energierankingapplicatie (Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein & Griskevicius, 2007). 

Vervolgens werd vastgesteld dat deelnemers met een hoger verbruik dan gemiddeld en dus 
een positie in de energieranking onder het midden, hun energieverbruik in grotere mate zullen 
doen dalen dan personen met een ranking boven het gemiddelde. Deze vaststelling ligt 
volledig in lijn met de resultaten uit hypothese 1, waar er een verschil gevonden werd tussen 
personen op de eerste plaats en op een plaats net onder het midden. Een onderzoeker die 
deze bevinding ondersteunt is Allcott (2011). 

Daarna werd er gezien dat personen met een uiterste positie (eerste of laatste plaats), hun 
elektriciteitsverbruik in mindere mate zullen doen dalen dan anderen. Bij deze hypothese 
werden in de literatuur contradictorische resultaten gevonden. Sommige onderzoekers vonden 
dat personen met een uiterste positie competitiever zijn dan personen in een andere positie 
(Butler, 2013) (Garcia, Tor & Gonzalez, 2006), terwijl andere onderzoekers (Sun, Jones, Traca 
& Bos, 2015) aantoonden dat personen op de eerste en de laatste plaats juist ongelukkiger 
zijn dan personen op andere posities. De resultaten die voor deze hypothese gevonden 
werden, kunnen dus verklaard worden aan de hand van het onderzoek van Sun e.a..  
Wanneer die redenering gevolgd wordt, kan aangenomen worden dat personen op de laatste 
positie de energieranking als ‘niet haalbaar’ en ‘niet eerlijk’ zien, en de personen op de eerste 
plaats de ranking percipiëren als ‘te makkelijk’. Hierdoor worden deze personen niet meer 
gemotiveerd en geprikkeld om hun energiegedrag te veranderen. 

Tenslotte werden nog twee andere onafhankelijke variabelen getest in relatie tot 
energieverbruik, gebaseerd op onderzoek van Eandis (Trilations i.o.v. Eandis, 2013).  
Zo werd vastgesteld dat personen die geen interesse hebben in slimme meters en 
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energiebesparingen, hun elektriciteitsverbruik in mindere mate zullen verlagen dan gebruikers 
die wel geïnteresseerd zijn. Daarenboven kon ook worden opgemerkt dat gebruikers die vaak 
naar hun slimme meter kijken, grotere energiebesparingen realiseren dan personen die minder 
vaak naar hun slimme meter zouden kijken. 

Uit bovenstaande vaststellingen kan worden geconcludeerd dat het gebruik van een 
combinatie van gamification en sociale normen in de context van slimme meters wel degelijk 
energiedalingen kan veroorzaken bij de gebruikers. Zo zouden gebruikers met een hoog 
verbruik zelfs kunnen worden aangezet om hun verbruik in grotere mate te verlagen dan hun 
‘energiezuinigere vrienden’. Wel verontrustend is het feit dat gebruikers met een hoge ranking, 
minder geneigd zijn om hun energieverbruik te laten dalen dan personen op een positie net 
onder het midden. Dit zou kunnen wijzen op het feit dat het boomerang effect, waarbij 
gebruikers met een laag verbruik hun verbruik juist gaan verhogen om in overeenstemming te 
zijn met de norm, niet volledig teniet gedaan wordt door de energieranking applicatie.  
Ook toonde dit masteronderzoek aan dat personen die geen interesse hebben in slimme 
meters en energiebesparingen, hun energieverbruik in mindere maten zullen verlagen. 
Daarom zal het belangrijk worden om consumenten te informeren, zodat ze geïnteresseerd 
blijven in slimme meters en vervolgens hun energieverbruik zullen terugdringen. Als laatste 
werd ook een positieve relatie gevonden tussen ‘vaak het elektriciteitsverbruik te zullen 
controleren via een slimme meter’ en elektriciteitsbesparingen. Dit wil zeggen dat de 
consumenten zullen moeten worden getriggered om vaker het display van hun slimme meter 
te bekijken, wat dan zou lijden tot grotere energiebesparingen.  
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6 Beperkingen en suggesties 

Ter afsluiting van dit onderzoek, is een bespreking van mogelijke beperkingen, alsook 
suggesties voor toekomstig onderzoek, op zijn plaats. 

Bij het bepalen van de afhankelijke variabele in dit onderzoek, namelijk ‘elektriciteitsverbruik’, 
was het vrijwel onmogelijk om het echte elektriciteitsverbruik van de respondenten na te gaan. 
Daarom werd een reeks 7-punten Likert schalen opgesteld, die gedragingen bevatten die 
leiden tot een verhoging of een verlaging van energieverbruik. Er werd de respondenten 
gevraagd naar de mate waarin ze geneigd waren om deze gedragingen toe te passen.  
Deze variabele kan ervoor zorgen dat de interne validiteit van dit onderzoek in het gedrang 
komt, aangezien er vaak grote verschillen kunnen zijn tussen wat respondenten verklaren en 
wat ze effectief doen. Het is niet omdat een respondenten verklaart te willen investeren in 
zonnepanelen, of telkens alle lichten zal doven als hij een kamer verlaat, dat hij ook effectief 
deze gedragingen zal vertonen en zijn energieverbruik zal verlagen. Daarenboven zal iemand 
die in een huurwoning verblijft of die een krap maandbudget hebben, hoogst waarschijnlijk niet 
willen investeren in zonnepanelen. Dat wil echter niet zeggen dat deze personen absoluut 
geen energiebesparingen zouden willen realiseren. Voor toekomstig onderzoek zou het dus 
nuttig zijn om het reële energieverbruik van de respondenten te gaan analyseren. Om een 
grootschalig enerigie-experiment op te zetten, zijn er meer middelen nodig. Dergelijke 
onderzoeken zijn dus weggelegd voor bijvoorbeeld Opower en Eandis.  

Daarnaast werd de enquête verspreid via Facebook, waardoor de externe validiteit in twijfel 
kan worden getrokken. Aangezien mijn bereik op Facebook veelal studenten of hun ouders zijn 
uit quasi dezelfde sociale omgeving, kunnen de resultaten van deze respondenten niet worden 
veralgemeend voor alle residentiële elektriciteitsgebruikers. Een suggestie voor volgende 
onderzoeken is dus een meer gespreide steekproef, waarin alle bevolkingsgroepen gelijk 
vertegenwoordigd zijn. 

Een andere beperking van dit onderzoek is dat we niet weten hoe de respondenten 
elektriciteitsverbruik en een elektriciteitsranking evalueren. Sommige respondenten zullen een 
middelmatige ranking als ‘goed’ beschouwen, terwijl dit voor andere als ondermaats wordt 
gezien en zij pas een positie boven het midden als ‘goed beschouwen. Deze individuele 
verschillen kunnen zorgen voor vertekende resultaten. Zo zou het effect van de manipulatie 
groter kunnen zijn bij bepaalde individuen, door die persoonlijke verschillen. In de toekomst 
zou het nuttig zijn om een controlevariabelen op te nemen om dit effect te controleren. 

Daarnaast een andere beperking is het feit dat er geen controlegroep opgenomen werd.  
Zo zou in volgend onderzoek een groep met respondenten kunnen worden opgenomen die 
niet beïnvloed wordt door een energieapplicatie. Bij het opnemen van zo’n controlegroep, 
zouden er nog extra hypothesen kunnen worden onderzocht, bijvoorbeeld of alle 
gemanipuleerde groepen hun energieverbruik significant zullen verlagen. 
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Ook legde dit onderzoek zich enkel toe op het bepalen van verschillen in 
elektriciteitsbesparingen tussen diverse groepen, maar niet op het bepalen van de grootte van 
die energiereducties. Voor toekomstig onderzoek kan het dus relevant zijn om de 
energiebesparingen te gaan kwantificeren. 

Verder bestaat er ook zoiets als het ‘Rebound effect’ (European Parliamentary Research 
Service, 2015). Dit effect neemt aan dat bij een verlaging van het elektriciteitsverbruik, de 
energiefactuur zal dalen, waardoor de consument meer budget kan uitgeven aan andere, vaak 
milieu-onvriendelijke, goederen of diensten, zoals vliegreizen en nieuwe keukentoestellen.  
In dit onderzoek werd ervoor gekozen om de focus niet te leggen om dit rebound-effect, maar 
uiteraard kan het voor andere onderzoekers wel nuttig zijn om dit effect op te nemen in hun 
onderzoek. 

Een andere mogelijk tekortkoming is het feit dat niet alle respondenten mogelijks de 
manpulatie goed bekenen hebben, waardoor ze werden gestuurd door hun eigen mening en 
niet door de manipulatie. Om dit effect tegen te gaan, werden enkele covariaten opgenomen 
om de relatie van de respondent met de natuur te controlleren. Een andere suggestie om 
ervoor te zorgen dat de respondent de manipulatie goed bekijkt, is een timer te zetten op die 
welbepaalde pagina van de online enquête, waardoor de respondent niet snel kan doorklikken 
naar de volgende pagina. 

Vervolgens is er het gevaar dat door de zelfselecterende steekproef, enkel respondenten 
antwoordden die interesse hebben in slimme meters, waardoor de resultaten worden 
beïnvloed door die interesse in plaats van de manipulatie. Heel wat bestaande onderzoeken 
hebben echter ook last van deze tekortkoming, aangezien de deelnemers steeds de 
mogelijkheid hebben om uit het experiment te stappen (Allcott, 2011). Door deze ongelijke 
verdeling van mensen met en zonder interesse in slimme meters en energiebesparingen, is het 
mogelijk dat resultaten van bestaand onderzoek worden overschat. Dat effect werd in dit 
onderzoek geminimaliseerd door het gebruiken van de controlevariabelen. 

Ten slotte focuste dit onderzoek zich enkel op elektriciteitsverbruik, terwijl er ook meters 
bestaan voor waterbruik, gasverbruik etc. Een aanbeveling voor toekomstige onderzoekers is 
dus om na te gaan of diezelfde effecten zich voor doen in andere gebieden. Een belgische 
speler die reeds een aanzet gaf voor dit soort onderzoeken is Eandis (Trilations i.o.v. Eandis, 

2013). 
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Bijlagen 

Bijlage 1: SPSS output 

1.1. Steekproef 

Tabel A: Demografische kenmerken per conditie (met outliers) 

	   	   Conditie	  

1	  

Conditie	  2	   Conditie	  3	   Conditie	  4	   Conditie	  5	   Totaal	  

	  

Geslacht	  

Man	   37.2%	   52.3%	   45.8%	   35.4%	   34%	   40.8%	  

Vrouw	   62.8%	   47.7%	   54.2%	   64.6%	   	   66%	   59.2%	  

Gemiddelde	  

leeftijd	  

	   27	  jaar	   29	  jaar	   31	  jaar	   30	  jaar	   28	  jaar	   29	  jaar	  

Gemiddeld	  #	  

gezinsleden	  

	   3	   3.5	   3	   3	   3	   3	  

Voornaamst

e	  

verblijfplaats	  

	   30.2%	  

vrij	  

staande	  

woning	  

en	  30,2%	  

studio	  

38.6%	  

vrijstaand

e	  woning	  

33.3%	  

vrijstaand

e	  woning	  

41.7%	  

vrijstaand

e	  woning	  

28%	  

vrijstaand

e	  woning	  

34.3%	  

vrijstaand

e	  woning	  

Betaalt	  

energiefactu

ur	  

Zelf	   30.2%	   27.3%	   29.2%	   29.2%	   26%	   28.3%	  

Ouders	   65.1%	   61.4%	   62.5%	   29.2%	   26%	   62,7%	  

	  

Eigenaar/hu

urder	  

Eigenaar	   65.1%	   70.5%	   64.6%	   60.4%	   54%	   62.7%	  

Huurder	   34.9%	   29.5%	   35.4%	   39.6%	   46%	   37.3%	  

Zuinige	  

score	  huis	  

	   4.28	   4.34	   4.46	   4.31	   4.31	   4.36	  
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Tabel B: Demografische kenmerken per conditie (zonder outliers) 

	   	   Conditie	  

1	  

Conditie	  2	   Conditie	  3	   Conditie	  4	   Conditie	  5	   Totaal	  

	  

Geslacht	  

Man	   35.7%	   51.2%	   43.5%	   31.3%	   34%	   38.9%	  

Vrouw	   64.3%	   48.8%	   56.5%	   68.9%	   66%	   61.1%	  

Gemiddelde	  

leeftijd	  

	   27	  jaar	   29	  jaar	   29	  jaar	   28	  jaar	   28	  jaar	   28	  jaar	  

Gemiddeld	  #	  

gezinsleden	  

	   3	   3	   3	   3	   3	   3	  

Voornaamst

e	  

verblijfplaats	  

	   31%	  vrij	  

staande	  

woning	  

en	  31%	  

studio	  

39.5%	  

vrijstaand

e	  woning	  

32.6%	  

vrijstaand

e	  woning	  

40%	  

vrijstaand

e	  woning	  

28%	  

vrijstaand

e	  woning	  

34.1%	  

vrijstaand

e	  woning	  

en	  23.9%	  

studio	  

Betaalt	  

energiefactu

ur	  

Zelf	   28.6%	   27.9%	   28.3%	   24.4%	   26%	   27%	  

Ouders	   66.7%	   60.5%	   65.2%	   62.2%	   66%	   64.2%	  

	  

Eigenaar/hu

urder	  

Eigenaar	   64.3%	   69.8%	   63%	   57.8%	   54%	   61.5%	  

Huurder	   35.7%	   30.2%	   37%	   42.2%	   46%	   38.5%	  

Zuinige	  

score	  huis	  

	   4.29	   4.33	   4.43	   4.29	   4.38	   4.35	  

 

1.2. Schalen 

 

Correlatie Matrix (met outliers) 



 
 
XIII 

 

Ik vind het gebruik van 

een slimme 

energiemeter en 

bijhorende applicatie 

nuttig 

 

Ik vind energiebesparing 

belangrijk 

Ik wil de slimme 

energiemeter en 

applicatie behouden 

Correlation 

Ik zal regelmatig mijn 

energieverbruik 

controleren via de 

slimme energiemeter 

.529 .268 .482 

Sig (1-tailed) 

Ik zal regelmatig mijn 

energieverbruik 

controleren via de 

slimme energiemeter 

.000 .000 .000 

 

 

Correlatie Matrix (zonder outliers) 

 

Ik vind het gebruik van 

een slimme 

energiemeter en 

bijhorende applicatie 

nuttig 

 

Ik vind energiebesparing 

belangrijk 

Ik wil de slimme 

energiemeter en 

applicatie behouden 

Correlation 

Ik zal regelmatig mijn 

energieverbruik 

controleren via de 

slimme energiemeter 

.434 .287 .379 

Sig (1-tailed) 

Ik zal regelmatig mijn 

energieverbruik 

controleren via de 

slimme energiemeter 

.000 .000 .000 

 

 



 
 
XIV 

 

Item-Total Statistics (met outliers) 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Bij mij thuis staat de 

verwarming momenteel op 

21 graden. Ik ben geneigd 

de temperatuur licht te 

verlagen 

64,47 89,500 ,286 ,218 ,667 

Wanneer mijn laptop 100% 

opgeladen is, zal ik de 

stekker uit het stopcontact 

halen 

63,68 87,433 ,310 ,177 ,664 

Ik wil investeren in 

zonnepanelen 
64,15 90,545 ,234 ,196 ,676 

Ik zal het eco-programma 

van mijn vaatwasmachine 

gebruiken in plaats van het 

intensieve programma 

63,42 87,030 ,438 ,255 ,647 

Wanneer ik voor een lange 

tijd niet thuis ben, zal ik alle 

apparaten uit het stopcontact 

trekken 

63,69 85,457 ,389 ,210 ,651 

Ik ga spaarlampen aankopen 63,41 88,804 ,374 ,179 ,655 

Bij de aankoop van 

elektrische toestellen zal de 

energiezuinigheid van het 

product een rol spelen 

63,28 92,247 ,301 ,121 ,666 

Ik schakel bewust het licht 

uit, elke keer als ik een 

ruimte verlaat 

62,58 93,021 ,340 ,213 ,663 



 
 
XV 

Normaal staat mijn 

wasmachine steeds op een 

programma van 2 uur. Nu 

zal ik meer geneigd zijn om 

kortere programma’s te 

kiezen 

64,13 89,483 ,381 ,271 ,655 

Ik wil investeren in dubbele 

beglazing 
63,09 90,870 ,331 ,487 ,662 

Ik ga mijn huis beter isoleren 63,55 89,119 ,425 ,487 ,651 

A1_Energie_gedrag_6_Reco

ded 
64,30 95,152 ,130 ,103 ,689 

A1_Energie_gedrag_13_Rec

oded 
62,55 96,403 ,137 ,136 ,685 

A1_Energie_gedrag_15_Rec

oded 
64,60 91,578 ,195 ,088 ,682 

 

 

Item-Total Statistics (zonder outliers) 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Bij mij thuis staat de 

verwarming momenteel op 

21 graden. Ik ben geneigd 

de temperatuur licht te 

verlagen 

65,01 77,413 ,233 ,191 ,623 

Wanneer mijn laptop 100% 

opgeladen is, zal ik de 

stekker uit het stopcontact 

halen 

64,25 74,854 ,285 ,175 ,614 

Ik wil investeren in 

zonnepanelen 
64,73 77,787 ,202 ,192 ,630 

Ik zal het eco-programma 

van mijn vaatwasmachine 

gebruiken in plaats van het 

intensieve programma 

63,97 74,439 ,423 ,244 ,593 
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Wanneer ik voor een lange 

tijd niet thuis ben, zal ik alle 

apparaten uit het stopcontact 

trekken 

64,22 74,298 ,325 ,176 ,607 

Ik ga spaarlampen aankopen 63,96 77,354 ,307 ,149 ,611 

Bij de aankoop van 

elektrische toestellen zal de 

energiezuinigheid van het 

product een rol spelen 

63,88 78,998 ,277 ,111 ,616 

Ik schakel bewust het licht 

uit, elke keer als ik een 

ruimte verlaat 

63,17 78,979 ,352 ,253 ,609 

Normaal staat mijn 

wasmachine steeds op een 

programma van 2 uur. Nu 

zal ik meer geneigd zijn om 

kortere programma’s te 

kiezen 

64,68 77,082 ,341 ,257 ,607 

Ik wil investeren in dubbele 

beglazing 
63,65 79,526 ,250 ,449 ,620 

Ik ga mijn huis beter isoleren 64,12 76,918 ,378 ,445 ,602 

A1_Energie_gedrag_6_Reco

ded 
64,88 81,267 ,118 ,102 ,642 

A1_Energie_gedrag_13_Rec

oded 
63,13 82,797 ,117 ,155 ,639 

A1_Energie_gedrag_15_Rec

oded 
65,19 78,134 ,176 ,087 ,635 

 
 

1.3. Hypotheses 

 

Hypothese 1 

 

Test of Homogeneity of Variances (met outliers) 
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Gemiddelde gedrag elektriciteit   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,618 4 228 ,171 

 

 

Test of Homogeneity of Variances (zonder outliers) 

Gemiddelde gedrag elektriciteit   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,157 4 221 ,015 

 

ANOVA (zonder outliers) 

Gemiddelde gedrag elektriciteit   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,961 4 ,990 1,821 ,126 

Within Groups 120,166 221 ,544   

Total 124,127 225    

 

 

ANOVA (met outliers) 

Gemiddelde gedrag elektriciteit   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,055 4 ,514 ,781 ,538 

Within Groups 149,904 228 ,657   

Total 151,958 232    

 

Pairwise Comparisons (zonder outliers) 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag elektriciteit   



 
 
XVIII 

(I) Conditie (J) Conditie 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval for 

Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

Eerste plaats Boven midden -,233 ,151 1,000 -,661 ,195 

Midden -,333 ,148 ,252 -,753 ,086 

Onder midden -,387 ,149 ,098 -,808 ,034 

Laatste plaats -,263 ,147 ,746 -,678 ,153 

Boven midden Eerste plaats ,233 ,151 1,000 -,195 ,661 

Midden -,100 ,147 1,000 -,518 ,318 

Onder midden -,154 ,149 1,000 -,577 ,269 

Laatste plaats -,030 ,146 1,000 -,445 ,386 

Midden Eerste plaats ,333 ,148 ,252 -,086 ,753 

Boven midden ,100 ,147 1,000 -,318 ,518 

Onder midden -,054 ,145 1,000 -,465 ,357 

Laatste plaats ,071 ,142 1,000 -,332 ,474 

Onder midden Eerste plaats ,387 ,149 ,098 -,034 ,808 

Boven midden ,154 ,149 1,000 -,269 ,577 

Midden ,054 ,145 1,000 -,357 ,465 

Laatste plaats ,124 ,143 1,000 -,281 ,530 

Laatste plaats Eerste plaats ,263 ,147 ,746 -,153 ,678 

Boven midden ,030 ,146 1,000 -,386 ,445 

Midden -,071 ,142 1,000 -,474 ,332 

Onder midden -,124 ,143 1,000 -,530 ,281 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

 

Pairwise Comparisons (met outliers) 
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Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag elektriciteit   

(I) Conditie (J) Conditie 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval for 

Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

Eerste plaats Boven midden -,208 ,165 1,000 -,676 ,260 

Midden -,297 ,161 ,669 -,754 ,160 

Onder midden -,274 ,161 ,903 -,729 ,182 

Laatste plaats -,271 ,161 ,932 -,728 ,185 

Boven midden Eerste plaats ,208 ,165 1,000 -,260 ,676 

Midden -,089 ,160 1,000 -,544 ,366 

Onder midden -,065 ,161 1,000 -,522 ,391 

Laatste plaats -,063 ,161 1,000 -,519 ,393 

Midden Eerste plaats ,297 ,161 ,669 -,160 ,754 

Boven midden ,089 ,160 1,000 -,366 ,544 

Onder midden ,023 ,156 1,000 -,418 ,465 

Laatste plaats ,025 ,156 1,000 -,416 ,466 

Onder midden Eerste plaats ,274 ,161 ,903 -,182 ,729 

Boven midden ,065 ,161 1,000 -,391 ,522 

Midden -,023 ,156 1,000 -,465 ,418 

Laatste plaats ,002 ,155 1,000 -,437 ,441 

Laatste plaats Eerste plaats ,271 ,161 ,932 -,185 ,728 

Boven midden ,063 ,161 1,000 -,393 ,519 

Midden -,025 ,156 1,000 -,466 ,416 

Onder midden -,002 ,155 1,000 -,441 ,437 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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Niet-significante covariaten 

	   	   df	   F	   P	   η²	  

Al	   dan	   niet	   zelf	   de	  

energiefactuur	  

betalen	  

Met  outliers   (1,220)   .01   .955   <  .001  

Zonder  outliers   (1,213)   .09   .768   <  .001  

Geslacht	   Met  outliers   (1,220)   /   /   /  

Zonder  outliers   (1,213)   1.95   .164   <  .05  

Leeftijd	   Met  outliers   (1,220)   .42   .393   <  .05  

Zonder  outliers   (1,213)   .15   .701   <  .05  

Inschatting	  

energiezuinigheid	  

van	   de	   eigen	  

woonst	  

Met  outliers   (1,220)   .01   .992   <  .001  

Zonder  outliers   (1,213)   .02   .884   <  .001  

Aantal	  gezinsleden	   Met  outliers   (1,220)   1.81   .81   <  .05  

Zonder  outliers   (1,213)   .72   .397   <  .05  

 

 

Hypothese 2 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

(met outliers) 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag 

elektriciteit   

F df1 df2 Sig. 

3,167 1 183 ,077 

Tests the null hypothesis that the error variance of 

the dependent variable is equal across groups. 
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a. Design: Intercept + DummyAppartementKamer 

+ DummyBetaaltIk + DummyEigenaar + 

DummyGeslacht + MeanGroenewaarden + Leeftijd 

+ A11._Aantal_personen + A14._Sterren_huis_1 + 

ConditieBovenEnOnderR 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects (met outliers) 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag elektriciteit   

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 21,913a 9 2,435 3,921 ,000 ,168 

Intercept 22,335 1 22,335 35,972 ,000 ,171 

DummyAppartementK

amer 
3,448 1 3,448 5,554 ,020 ,031 

DummyBetaaltIk ,039 1 ,039 ,063 ,802 ,000 

DummyEigenaar 2,231 1 2,231 3,594 ,060 ,020 

DummyGeslacht 1,726 1 1,726 2,780 ,097 ,016 

MeanGroenewaarden 15,943 1 15,943 25,677 ,000 ,128 

Leeftijd ,054 1 ,054 ,087 ,768 ,000 

A11._Aantal_persone

n 
1,175 1 1,175 1,892 ,171 ,011 

A14._Sterren_huis_1 ,154 1 ,154 ,248 ,619 ,001 

ConditieBovenEnOnd

erR 
1,303 1 1,303 2,099 ,149 ,012 

Error 108,657 175 ,621    

Total 4642,931 185     

Corrected Total 130,570 184     

a. R Squared = ,168 (Adjusted R Squared = ,125) 
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Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag 

elektriciteit   

F df1 df2 Sig. 

6,553 1 178 ,011 

Tests the null hypothesis that the error variance of 

the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + DummyAppartementKamer 

+ DummyFactuurIkzelf + DummyEigenaar + 

DummyGeslacht + MeanGroenewaarden + Leeftijd 

+ A11._Aantal_personen + A14._Sterren_huis_1 + 

ConditieBovenEnOnderR 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects (zonder outliers) 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag elektriciteit   

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 20,206a 9 2,245 4,359 ,000 ,187 

Intercept 24,287 1 24,287 47,154 ,000 ,217 

DummyAppartementK

amer 
2,520 1 2,520 4,892 ,028 ,028 

DummyFactuurIkzelf ,005 1 ,005 ,010 ,919 ,000 

DummyEigenaar 2,657 1 2,657 5,160 ,024 ,029 

DummyGeslacht ,593 1 ,593 1,152 ,285 ,007 

MeanGroenewaarden 16,057 1 16,057 31,175 ,000 ,155 

Leeftijd ,108 1 ,108 ,209 ,648 ,001 

A11._Aantal_persone

n 
,529 1 ,529 1,027 ,312 ,006 

A14._Sterren_huis_1 ,171 1 ,171 ,332 ,565 ,002 
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ConditieBovenEnOnd

erR 
2,001 1 2,001 3,884 ,050 ,022 

Error 87,560 170 ,515    

Total 4586,125 180     

Corrected Total 107,766 179     

a. R Squared = ,187 (Adjusted R Squared = ,144) 

 

Hypothese 3 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

(met outliers) 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag 

elektriciteit   

F df1 df2 Sig. 

,084 1 231 ,772 

Tests the null hypothesis that the error variance of 

the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + DummyAppartementKamer 

+ DummyBetaaltIk + DummyEigenaar + 

DummyGeslacht + MeanGroenewaarden + Leeftijd 

+ A11._Aantal_personen + A14._Sterren_huis_1 + 

EersteEnLaatste 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects (met outliers) 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag elektriciteit   

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 23,710a 9 2,634 4,581 ,000 ,156 

Intercept 30,387 1 30,387 52,837 ,000 ,192 
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DummyAppartementK

amer 
4,158 1 4,158 7,229 ,008 ,031 

DummyBetaaltIk ,015 1 ,015 ,026 ,872 ,000 

DummyEigenaar 2,092 1 2,092 3,637 ,058 ,016 

DummyGeslacht 2,671 1 2,671 4,644 ,032 ,020 

MeanGroenewaarden 15,433 1 15,433 26,835 ,000 ,107 

Leeftijd ,247 1 ,247 ,429 ,513 ,002 

A11._Aantal_persone

n 
1,084 1 1,084 1,884 ,171 ,008 

A14._Sterren_huis_1 ,000 1 ,000 ,001 ,982 ,000 

EersteEnLaatste ,761 1 ,761 1,324 ,251 ,006 

Error 128,248 223 ,575    

Total 5886,479 233     

Corrected Total 151,958 232     

a. R Squared = ,156 (Adjusted R Squared = ,122) 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

(zonder outliers) 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag 

elektriciteit   

F df1 df2 Sig. 

,988 1 224 ,321 

Tests the null hypothesis that the error variance of 

the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + DummyAppartementKamer + 

DummyFactuurIkzelf + DummyEigenaar + 

DummyGeslacht + MeanGroenewaarden + Leeftijd 

+ A11._Aantal_personen + A14._Sterren_huis_1 + 

EersteEnLaatste 
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Tests of Between-Subjects Effects (zonder outliers) 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag elektriciteit   

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 21,417a 9 2,380 5,004 ,000 ,173 

Intercept 32,362 1 32,362 68,058 ,000 ,240 

DummyAppartementK

amer 
3,023 1 3,023 6,358 ,012 ,029 

DummyFactuurIkzelf ,065 1 ,065 ,138 ,711 ,001 

DummyEigenaar 2,459 1 2,459 5,171 ,024 ,023 

DummyGeslacht 1,147 1 1,147 2,413 ,122 ,011 

MeanGroenewaarden 14,947 1 14,947 31,434 ,000 ,127 

Leeftijd ,020 1 ,020 ,043 ,836 ,000 

A11._Aantal_persone

n 
,337 1 ,337 ,709 ,401 ,003 

A14._Sterren_huis_1 ,000 1 ,000 ,001 ,981 ,000 

EersteEnLaatste 1,747 1 1,747 3,675 ,057 ,017 

Error 102,710 216 ,476    

Total 5804,167 226     

Corrected Total 124,127 225     

a. R Squared = ,173 (Adjusted R Squared = ,138) 

 

Hypothese 4 

Tests of Between-Subjects Effects (met outliers) 

Dependent Variable:   MeanAttitude   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 34,348a 9 3,816 4,039 ,000 ,140 

Intercept 48,749 1 48,749 51,592 ,000 ,188 
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DummyAppartementKamer 1,637 1 1,637 1,732 ,190 ,008 

DummyBetaaltIk ,203 1 ,203 ,215 ,643 ,001 

DummyEigenaar ,014 1 ,014 ,015 ,902 ,000 

DummyGeslacht 4,269 1 4,269 4,518 ,035 ,020 

MeanGroenewaarden 15,302 1 15,302 16,195 ,000 ,068 

Leeftijd 1,664 1 1,664 1,761 ,186 ,008 

A11._Aantal_personen 2,821 1 2,821 2,985 ,085 ,013 

A14._Sterren_huis_1 ,037 1 ,037 ,039 ,844 ,000 

LaatsteEnRest ,001 1 ,001 ,001 ,981 ,000 

Error 210,713 223 ,945    

Total 7102,125 233     

Corrected Total 245,061 232     

a. R Squared = ,140 (Adjusted R Squared = ,105) 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects (zonder outliers) 

Dependent Variable:   MeanAttitude   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 20,155a 9 2,239 2,904 ,003 ,108 

Intercept 54,804 1 54,804 71,069 ,000 ,248 

DummyAppartementKamer ,494 1 ,494 ,640 ,425 ,003 

DummyFactuurIkzelf ,328 1 ,328 ,425 ,515 ,002 

DummyEigenaar ,093 1 ,093 ,121 ,728 ,001 

DummyGeslacht 1,577 1 1,577 2,046 ,154 ,009 

MeanGroenewaarden 14,525 1 14,525 18,836 ,000 ,080 

Leeftijd ,336 1 ,336 ,436 ,510 ,002 

A11._Aantal_personen ,558 1 ,558 ,723 ,396 ,003 
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A14._Sterren_huis_1 ,229 1 ,229 ,296 ,587 ,001 

LaatsteEnRest ,256 1 ,256 ,332 ,565 ,002 

Error 166,567 216 ,771    

Total 7050,750 226     

Corrected Total 186,722 225     

a. R Squared = ,108 (Adjusted R Squared = ,071) 

 

Hypothese 5 

 
Levene's Test of Equality of Error Variances a 

(met outliers)  

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag elektriciteit   
F df1 df2 Sig. 

9,282 1 231 ,003 

Tests the null hypothesis that the error variance of 

the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + DummyAppartementKamer + 

DummyBetaaltIk + DummyEigenaar + 

DummyGeslacht + MeanGroenewaarden + Leeftijd + 

A11._Aantal_personen + A14._Sterren_huis_1 + 

DummyAttitudeLaagEnHoog 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects (met outliers) 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag elektriciteit   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 38,097a 9 4,233 8,290 ,000 ,251 

Intercept 24,596 1 24,596 48,172 ,000 ,178 

DummyAppartementKamer 3,920 1 3,920 7,677 ,006 ,033 

DummyBetaaltIk ,033 1 ,033 ,065 ,799 ,000 

DummyEigenaar 3,724 1 3,724 7,294 ,007 ,032 

DummyGeslacht ,915 1 ,915 1,791 ,182 ,008 

MeanGroenewaarden 13,170 1 13,170 25,794 ,000 ,104 

Leeftijd ,093 1 ,093 ,182 ,670 ,001 

A11._Aantal_personen ,725 1 ,725 1,420 ,235 ,006 

A14._Sterren_huis_1 ,006 1 ,006 ,012 ,912 ,000 
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DummyAttitudeLaagEnHoog 15,148 1 15,148 29,668 ,000 ,117 

Error 113,862 223 ,511    
Total 5886,479 233     
Corrected Total 151,958 232     
a. R Squared = ,251 (Adjusted R Squared = ,220) 

 

 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

(zonder outliers) 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag elektriciteit   
F df1 df2 Sig. 

,707 1 224 ,401 

Tests the null hypothesis that the error variance of 

the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + DummyAppartementKamer + 

DummyFactuurIkzelf + DummyEigenaar + 

DummyGeslacht + MeanGroenewaarden + Leeftijd + 

A11._Aantal_personen + A14._Sterren_huis_1 + 

DummyAttitudeLaagEnHoog 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects (zonder outliers) 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag elektriciteit   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 24,676a 9 2,742 5,955 ,000 ,199 

Intercept 26,461 1 26,461 57,471 ,000 ,210 

DummyAppartementKamer 3,315 1 3,315 7,201 ,008 ,032 

DummyFactuurIkzelf ,003 1 ,003 ,006 ,937 ,000 

DummyEigenaar 3,468 1 3,468 7,532 ,007 ,034 

DummyGeslacht ,578 1 ,578 1,256 ,264 ,006 

MeanGroenewaarden 14,082 1 14,082 30,584 ,000 ,124 

Leeftijd ,015 1 ,015 ,032 ,857 ,000 

A11._Aantal_personen ,408 1 ,408 ,886 ,348 ,004 

A14._Sterren_huis_1 ,003 1 ,003 ,007 ,935 ,000 

DummyAttitudeLaagEnHoog 5,006 1 5,006 10,873 ,001 ,048 

Error 99,451 216 ,460    
Total 5804,167 226     
Corrected Total 124,127 225     

a. R Squared = ,199 (Adjusted R Squared = ,165) 
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Hypothese 6 

 
Tests of Between-Subjects Effects (met outliers) 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag elektriciteit   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 46,524a 9 5,169 10,933 ,000 ,306 

Intercept 31,502 1 31,502 66,628 ,000 ,230 

DummyAppartementKamer 3,504 1 3,504 7,412 ,007 ,032 

DummyBetaaltIk ,014 1 ,014 ,030 ,862 ,000 

DummyEigenaar 1,657 1 1,657 3,504 ,063 ,015 

DummyGeslacht 2,271 1 2,271 4,804 ,029 ,021 

MeanGroenewaarden 8,997 1 8,997 19,030 ,000 ,079 

Leeftijd ,011 1 ,011 ,024 ,876 ,000 

A11._Aantal_personen ,792 1 ,792 1,675 ,197 ,007 

A14._Sterren_huis_1 ,006 1 ,006 ,013 ,909 ,000 

KijkenOpMeterRecoded 23,575 1 23,575 49,863 ,000 ,183 

Error 105,435 223 ,473    
Total 5886,479 233     
Corrected Total 151,958 232     

a. R Squared = ,306 (Adjusted R Squared = ,278) 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects (zonder outliers) 

Dependent Variable:   Gemiddelde gedrag elektriciteit   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 37,026a 9 4,114 10,202 ,000 ,298 

Intercept 32,167 1 32,167 79,769 ,000 ,270 

DummyAppartementKamer 2,901 1 2,901 7,194 ,008 ,032 

DummyFactuurIkzelf ,078 1 ,078 ,194 ,660 ,001 

DummyEigenaar 1,992 1 1,992 4,941 ,027 ,022 

DummyGeslacht 1,062 1 1,062 2,635 ,106 ,012 

MeanGroenewaarden 9,515 1 9,515 23,596 ,000 ,098 

Leeftijd ,075 1 ,075 ,185 ,668 ,001 

A11._Aantal_personen ,391 1 ,391 ,970 ,326 ,004 

A14._Sterren_huis_1 ,008 1 ,008 ,019 ,891 ,000 

KijkenOpMeterRecoded 17,356 1 17,356 43,042 ,000 ,166 



 
 
XXX 

Error 87,101 216 ,403    
Total 5804,167 226     
Corrected Total 124,127 225     

a. R Squared = ,298 (Adjusted R Squared = ,269) 
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Bijlage 2: Manipulaties 

 

Manipulatie 1: Eerste plaats in een energieranking 

 

Manipulatie 2: Boven het midden in een energieranking 



 
 
XXXII 

 

Manipulatie 3: Middelste positie in een energieranking 

 

Manipulatie 4: Onder het midden in een energieranking 
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Manipulatie 5: Laatste plaats in een energieranking 
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Bijlage 3: Vragenlijst 

 

Beste respondent 

Ik ben een masterstudente Handelswetenschappen aan de Universiteit Gent. Naar 
aanleiding van mijn masterproef voer ik onderzoek uit naar het gebruik van slimme 
energiemeters.  In de volgende stap zal u een bepaalde situatie voorgesteld krijgen. Het is 
de bedoeling om deze situatie aandachtig te lezen en u zo goed mogelijk in te leven. 
Gelieve op basis daarvan de vragenlijst volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. 

De vragenlijst is anoniem en in geen geval worden persoonlijke gegevens doorgegeven 
aan derden. Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Alvast bedankt voor uw medewerking 

Valérie Waterschoot, Studente Master Handelswetenschappen – Commercieel Beleid, 
Universiteit Gent 

 

 

 

 

OPGELET, het is zeer belangrijk om alle instructies aandachtig te lezen. 

Uw energieleverancier installeerde bij u thuis een slimme energiemeter. Dit is een toestel 
dat uw energieverbruik registreert, waardoor u zelf meer inzicht krijgt in uw verbruik. 

Om de gebruiksvriendelijkheid van de energiemeter te garanderen, werd er ook een 
smartphone applicatie ontwikkeld, waarop u in real-time uw energieverbruik kan 
nagaan. Een bijkomende toepassing van deze smartphone applicatie, is een rangorde 
waarbij u kan zien hoe goed of slecht uw energieverbruik scoort ten opzichte van uw 
Facebook vrienden. 

Hoe meer bovenaan de ranking hoe energiezuiniger u bent, in vergelijking met uw 
vrienden. Echter, hoe meer onderaan het leaderboard, hoe meer energie u verbruikt, in 
vergelijking met uw vrienden 

 

 

 

 



 
 
XXXV 

 

In totaal hebt u 100 Facebook vrienden die de energie ranking applicatie gebruiken. 

U opent de applicatie en krijgt volgend scherm te zien... (Cf. bijlage 2: Manipulaties) 

Bekijk aandachtig bovenstaande afbeelding. Beeld u in dat u zich in deze situatie bevindt 
en ga door naar de volgende pagina, waar u enkele vragen krijgt over dit beeld. 

Ter herinnering:  Hoe hoger in de ranking hoe energiezuiniger uw gezin is, in vergelijking 
met uw vrienden. Echter, hoe meer onderaan het leaderboard, hoe meer energie uw gezin 
verbruikt, in vergelijking met uw vrienden. 
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1.  Geef  aan  in  welke  mate  u  uw  gedrag  zou  veranderen  na  het  zien  van  de  ranking  

   Helemaal  
niet  

akkoord  
(1)  

Niet  
akkoord  

(2)  

Eerder  
niet  

akkoord  
(3)  

Noch  
akkoord,  
noch  niet  
akkoord  (4)  

Eerder  
akkoord  

(5)  

Akkoord  
(6)  

Helemaal  
akkoord  (7)  

Bij  mij  thuis  staat  

de  verwarming  

momenteel  op  21  

graden.  Ik  ben  

geneigd  de  

temperatuur  licht  

te  verlagen  (1)  

m    m    m    m    m    m    m   

Wanneer  mijn  

laptop  100%  

opgeladen  is,  zal  ik  

de  stekker  uit  het  

stopcontact  halen  

(2)  

m    m    m    m    m    m    m   

Ik  wil  investeren  in  

zonnepanelen  (3)   m    m    m    m    m    m    m   

Ik  zal  het  eco-‐

programma  van  

mijn  

vaatwasmachine  

gebruiken  in  plaats  

van  het  intensieve  

programma  (4)  

m    m    m    m    m    m    m   

Wanneer  ik  voor  

een  lange  tijd  niet  

thuis  ben,  zal  ik  alle  

apparaten  uit  het  

stopcontact  

m    m    m    m    m    m    m   
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trekken  (5)  

Ik  verkies  de  

droogkast  boven  

een  droogrekje  (6)  
m    m    m    m    m    m    m   

Ik  ga  spaarlampen  

aankopen  (7)   m    m    m    m    m    m    m   

Bij  de  aankoop  van  

elektrische  

toestellen  zal  de  

energiezuinigheid  

van  het  product  

een  rol  spelen  (8)  

m    m    m    m    m    m    m   

Ik  schakel  bewust  

het  licht  uit,  elke  

keer  als  ik  een  

ruimte  verlaat  (9)  

m    m    m    m    m    m    m   

Normaal  staat  mijn  

wasmachine  steeds  

op  een  programma  

van  2  uur.  Nu  zal  ik  

meer  geneigd  zijn  

om  kortere  

programma’s  te  

kiezen  (10)  

m    m    m    m    m    m    m   

Ik  zal  regelmatig  

mijn  

energieverbruik  

controleren  via  de  

slimme  

energiemeter  (11)  

m    m    m    m    m    m    m   
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Ik  wil  investeren  in  

dubbele  beglazing  

(12)  
m    m    m    m    m    m    m   

Ik  laat  de  radio  

thuis  altijd  aan  

staan,  ook  al  is  er  

niemand  thuis  (13)  

m    m    m    m    m    m    m   

Ik  ga  mijn  huis  

beter  isoleren  (14)   m    m    m    m    m    m    m   

Ik  verkies  om  mijn  

computer  in  

slaapmodus  te  

zetten,  in  plaats  

van  deze  volledig  

uit  te  schakelen  

(15)  

m    m    m    m    m    m    m   
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2.   Dit   project   van   de   ranking   was   slechts   een   proefproject.   na   enkele   maanden   wordt   het   project  

geëvalueerd  en  geeft  uw  energieleverancier  u  de  keuze  om  de  slimme  energiemeter  en  applicatie  al  

dan  niet  te  behouden.  

Geef  aan  in  welke  mate  u  akkoord  gaat  met  volgende  stellingen  

   Helemaal  
niet  

akkoord  
(1)  

Niet  
akkoord  

(2)  

Eerder  
niet  

akkoord  
(3)  

Noch  
akkoord,  
noch  niet  
akkoord  (4)  

Eerder  
akkoord  

(5)  

Akkoord  
(6)  

Helemaal  
akkoord  (7)  

Ik  vind  het  gebruik  

van  een  slimme  

energiemeter  en  

bijhorende  

applicatie  nuttig  (1)  

m    m    m    m    m    m    m   

Ik  vind  

energiebesparing  

belangrijk  (2)  
m    m    m    m    m    m    m   

Ik  wil  de  slimme  

energiemeter  en  

applicatie  

behouden.  (3)  

m    m    m    m    m    m    m   

  

  

Voor   volgende   vragen   vertrekt   u   uit   van   uw   eigen   opinie   en   niet   meer   vanuit   voorgaande  

'leaderboard   scenario'.              Duid   aan  welke   figuren   het   best   uw   relatie  met   de   natuur   omschrijven.    

Gelieve  deze  vragen  zo  spontaan  mogelijk  te  beantwoorden  en  te  kiezen  wat  als  eerste  bij  u  op  komt.  
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1.  Duid  de  figuur  aan  die  het  best  uw  relatie  met  de  natuur  omschrijft.  Waarbij  de  ene  cirkel  de  natuur  

is  en  de  andere  cirkel  uzelf.  

m   

m   

m   

m   

m   

m   

m     
  
  
2.  Duid  de  figuur  aan  die  volgens  u  het  best  de  natuur  beschrijft,  wanneer  u  denkt  over  uw  relatie  met  

de  natuur.  

m   
m   
m   

m   

m   

m   

m   
  

3.  Duid  de  figuur  aan  die  het  best  uw  relatie  met  de  natuur  omschrijft.  Waarbij  de  ene  lijn  de  natuur  is  

en  de  andere  uzelf.  

m   

m   

m   

m   

m   

m   

m   
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4.  Duid  de  figuur  aan  die  het  best  uw  relatie  met  de  natuur  omschrijft.  Waarbij  de  cirkel  de  natuur  is.  

m   

m   

m   

m   

m   

m   

m   
  

  
7.  Duid  aan  in  welke  mate  u  persoonlijk  akkoord  gaat  met  volgende  stellingen  

   Helemaal  
niet  

akkoord  
(1)  

Niet  
akkoord  

(2)  

Eerder  
niet  

akkoord  
(3)  

Noch  
akkoord,  
noch  
niet  

akkoord  
(4)  

Eerder  
akkoord  

(5)  

Akkoord  
(6)  

Helemaal  
akkoord  

(7)  

Ik  vind  het  belangrijk  

dat  de  producten  die  ik  

gebruik  niet  schadelijk  

zijn  voor  de  omgeving  

(1)  

m    m    m    m    m    m    m   

Ik  denk  na  over  de  

milieu-‐impact  van  mijn  

acties  bij  het  maken  

van  

aankoopbeslissingen  

(2)  

m    m    m    m    m    m    m   

Mijn  koopgedrag  wordt  

beïnvloed  door  mijn  

bezorgdheid  voor  het  

milieu  (3)  

m    m    m    m    m    m    m   

Ik  maak  me  zorgen   m    m    m    m    m    m    m   
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over  het  uitputten  van  

de  bronnen  van  onze  

planeet  (4)  

Ik  zou  mezelf  

omschrijven  als  een  

milieuvriendelijk  

persoon  (5)  

m    m    m    m    m    m    m   

Ik  ben  bereid  om  

ongemakken  te  

ervaren  als  mijn  acties  

dan  milieuvriendelijker  

zijn  (6)  

m    m    m    m    m    m    m   

  

8.  Wat  is  uw  geslacht?  

m Man  
m Vrouw  
  

9.  In  welk  jaar  bent  u  geboren?  

….  

  

10.  Mijn  voornaamste  verblijfplaats  is  een  

m Studio  /  Kamer  
m Appartement  
m Rijwoning  
m Half  open  bebouwing  
m Vrijstaande  woning  
  



 
 
XLIII 

11.  Met  hoeveel  personen  woont  u  op  die  locatie?  (Inclusief  uzelf)  

m 1  
m 2  
m 3  
m 4  
m 5  of  meer  
  

12.  Wie  staat  er  op  die  locatie  in  voor  het  betalen  van  het  energieverbruik?  

m Ikzelf  
m Partner  
m Ouders  
m Verhuurder  
m Andere  
  

13.  Bent  u  een  huurder  of  eigenaar  van  uw  voornaamste  verblijfplaats?  

m Huurder  
m Eigenaar  
  

14.  Probeer  een  inschatting  te  maken  van  hoe  energiezuinig  uw  woonst  is.  

★★★★★★★  Energiezuinige  score  

  

  

Heel  erg  bedankt  voor  uw  deelname  aan  dit  onderzoek.  

Bij  verdere  vragen  of  opmerking  kan  u  contact  opnemen  via  valerie.waterschoot@ugent.be  

Valérie   Waterschoot,   Studente   Master   Handelswetenschappen   –   Commercieel   Beleid,   Universiteit  

Gent  

  



 
 

  


