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Abstract
This study has been carried out in charge of Novem. It investigates the possible trends
in ownership and utilisation of household appliances, more specifically new or
renewed types of appliances. First, the interaction be~ween technological development
anti consumer behaviour is assessed. On the one hand this is done by screening
several theoretical concepts and on the other hand by Iooking for empirical evidence.
Subsequently, actual robust trends in consumer technology and lifestyles are
investigated and assessed in terms of the likely consequences for developments in
ownership and use of such new appliances, as well as residential electricity
consumption. Finally, possible policies are identified which could contribute to a
diminished growth of e]ectricity use by household due to Iarger appliance stocks.
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lnleiding
In opdracht van Novem verrichtten ECbl en Van Holsteijn en Kemna een studie naar de
interactie tussen sociale en technische factoren bij de evolutie van het bezit en gebruik
van elektrische apparatuur in woningen. Het gaat om de invloed van veranderingen van
leefstijlen van huishoudens op nieuwe toepassingen of functies van energieverbruikende
apparatuur, respectievelijk nieuwe technologieën binnen die apparatuur, alsmede hoe
omgekeerd bepaalde technologieën leefstijlen kunnen ondersteunen die wenselijk zijn uit
oogpunt van duurzaamheid. De studie is uitgevoerd ten dienste van het Novem onderzoeksprogramma Lange Termijn Gebouwde Omgeving.
Het rapport toont in het kort iets over de theoretisehe achtergronden van consumentengedrag, bezit en gebruik van apparaten en technologische ontwikkeling van dergelijke apparatuur. Vervolgens is getracht dit praktisch in te vullen door op grond van
huidige trends in gedrag en technologie te schetsen hoe het bezit en gebruik van apparatuur zich lijkt te ontwikkelen in de nabije toekomst, alsmede wat de consequenties
voor het huishoudelijk elektriciteitsverbruik zouden kunnen zijn. Hieronder worden
eerst de in hoofdstuk 3 geïntroduceerde mechanismen op hoofdlijnen herhaald. Vervolgens worden de meest relevante technologische en maatschappelijke trends uit
hoofdstuk 4 en 5 gepresenteerd. Hierop aansluitend wordt in kwantitatieve termen geschetst hoe het huishoudelijk elektriciteitsverbruik zich zou kunnen ontwikkelen gezien de implieaties voor bezit en gebruik van apparatuur (hoofdstuk 6). Vervolgens
wordt voor enkele apparatuurclusters afzonderlijk op een rijtje gezet welke ontwikkelingen verwacht worden en in hoeverre er besparingspotentieel is dat met behulp van
beleidsinspanningen gerealiseerd kan worden. Daarnaast spelen er enkele beleidsrelevante trends die afzonderlijk aandacht vragen, zoals de opkomst van feed-back, de
invloed van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, etc. Hieraan wordt tenslotte
ook enige aandacht besteed.
Co-evolutie en sociale vergelijking
De ontwikkelingen rond het bezit en gebruik van huishoudelijke apparaten kunnen
opgevat worden als een co-evolutie tussen technologie-ontwikkeling en consumentengedrag. De maatschappelijke drijfveer van de sociale vergelijking speelt samen met
innovatiegerichte concurrentie tussen fabrikanten van huishoudelijke apparatuur. Sociale vergelijking impliceer[ dat huishoudens de apparaten willen bezitten die nodig
zijn voor het kwaliteitsniveau van de huishoudfuncties zoals men die meent aan te
treffen in de sociale groepen waaraan men zich spiegelt. Door sociale, demografische
en economische dynamiek ontstaan steeds weer nieuwe mogelijkheden van vergelijking. Bovendien ontstaan nieuwe wensen voor een hoger niveau, zodra een bepaald
niveau gerealiseerd is. Voor apparatuurfabrikanten betekent dit dat men geregeld met
nieuwe versies van apparaten of zelfs met geheel nieuwe apparaten op de markt moet
komen. Nieuwe versies waarvan de extra’s kennelijk hoog gewaardeerd worden evolueren tot de nieuwe sociale norm. Waarna een nieuwe ronde van aspiraties en vervuiling daarvan kan beginnen.
Dit proces is dus een fundamenteel en waardevol mechanisme. Het betekent evenwel
ook dat beleidsinitiatieven die dit mechanisme negeren, een grote kans lopen om te
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falen. Daar komt bij dat de communicatie tussen fabrikant en consument niet uitsluitend middels het apparaat als zodanig verloopt, maar reclame activiteiten van fabrikanten en informatiediensten van o.a. consumentenorganisaties en energieadviesinstanties aanvullende communicatiekanalen zijn. Hierbij wordt reclame niet
alleen gebruikt om een bepaald apparaat aan te prijzen bij gegeven (veronderstelde)
voorkeuren van consumenten, maar ook om die wensbeelden voor de consument in te
vullen. Door als het ware een wenselijke toekomst voor de consument te creëren kan
de fabrikant trachten het proces van sociale vergelijking te intensiveren en te versnellen. Uit oogpunt van energiebesparing zou het uiterst wenselijk zijn als zowel bij die
’toekomstcreatie’ als bij concrete aanprijzing of vergelijking van apparaten duurzaamheid op verschillende niveaus structurele aandacht krijgt. Het gaat er dan om zowel de
totale in het wensbeeld gesuggereerde leefstijl duurzaam te laten zijn als de in het
wensbeeld opgenomen apparaten ieder op zich duurzaam te laten zijn.
Technologische trends bij huishoudelijke apparatuur
Wat betreft het witgoed (met thermisehe functies) geldt dat naast een trendmatige efficiencyverbetering van de bestaande concepten er een aantal alternatieven beschikbaar zijn gekomen of binnenkort komen. Enerzijds is er de lijn van integratie met de
warmtevoorziening in de woning. Men denke aan hot-fill, CV-machines, stads-/blokverwarmingsmachines, etc. Daarnaast is er substitutie mogelijk van elektriciteit naar
aardgas (gasgestookte droger en wasmachine). Afgezien van hot-fill en in sommige
givallen substitutie naar aardgas vergen deze opties belangrijke aanpassingen aan de
infrastructuur in een huis.
Een trend die zich bij verschillende soorten apparaten voordoet is die van compactheid en meer combinatiemogelijkheden. In plaats van meerdere afzonderlijke apparaten is er nog één ’kast’ die verschillende samenhangende functies in zich bergt. Het
spaart ruimte in de woning en de belichaamde energie (dat wat nodig is om de apparaten te maken) neemt af dankzij materiaalbesparing. Voorbeelden zijn de gecombineerde TV-video, de was-droogcombi, de magnetron-grill-bakoven en de geïntegreerde mobiele telefoon-fax-organizer (meer een kwestie van overzicht en gebruiksgemak
in plaats van ruimtebesparing).
In de sfeer van de elektronische media (TV, video, audio, telefoon, fax, PC + randapparatuur, kabel en satellietdecoders, etc.) blijft de kwaliteit (beeld, geluid, snelheid)
en de functionaliteit snel toenemen. Ook de integratie tussen de verschillende functies
(TV, PC, telecommunicatie) zal naar verwachting voortschrijden en leiden tot allerlei
hybride apparaten. Verder verschijnen steeds meer uitvoeringen op de markt die zijn
toegesneden op de wens van het individu in plaats van het huishouden. De apparatuur
wordt persoonlijk en dikwijls draagbaar. Ook voor allerlei andere huishoudelijke apparatuur geldt dat ze ’intelligenter’ worden en op den duur geschikt gemaakt kunnen
worden voor communicatie. Dit biedt een entree voor de toepassing van domotica.
Evenwel voorshands is domotica nog een zeer dure exclusieve faciliteit. Gaandeweg
komen er wel enkele voor de hand liggende startplekken (inceptiepunten) voor wat
later tot domotica kan uitgroeien. Voorbeelden zijn de PC en de (intelligente) meterkast. De implicaties van domotica voor energieverbruik zijn niet eenduidig. Het eigen
verbruik is niet verwaarloosbaar, maar anderzijds biedt domotica gelegenheid voor
geavanceerde vormen van belastingsturing.
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Bij verlichting valt de toenemende diversiteit door specialisatie op (leeslampen, sfeerverlichting, veiligheidsverlichting, buitenverlichting, etc.), dit heeft bijgedragen aan de
toename van het gemiddeld aantal lichtpunten met 70% sinds 1991. De SL en PL
lampen penetreren weliswaar, maar in absolute cijfers is 60% van de groei van het
aantal lichtpunten toe te schrijven aan gloeilampen. Spaar]ampen kunnen nog niet in
voldoende varianten qua k]eurtonen en grootte geleverd worden.
Uit louter technologisch oogpunt vinden er geen ingrijpende ontwikkelingen plaats bij
de grote apparaten voor persoonlijke verzorging. Overigens is het in recente jaren we]
gelukt het e]ektriciteitsverbruik van waterbedden te verlagen, maar dat verbruik blijft
aanzienlijk. De verkrijgbaarheid van allerlei apparatuur is wel sterk toegenomen en de
keuze in prijsklassen is daarmee navenant gegroeid.
Maatschappelijke trends
Met het oog op het verkennen van mogelijke ontwikkelingen in het huishoudelijk
elektrieiteitsverbruik zijn vier maatschappelijke trends van belang, te weten:
¯ individualisering
¯ vergrijzing
¯ verhoging van de verzorgingsstandaard van huishoudens
¯ tijdschaarste
lndividualisering kent een demografische component en een culturele component. Bij
de demografie gaat het om de groei van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens.
De afname van de gemiddelde huishoudgrootte brengt verlies van schaalvoordeel met
zich mee. Ieder nieuw huishouden, ongeacht de grootte, zal behoefte hebben aan verlichting en verwarming, maar evengoed telt dat men een TV met minder personen
deelt. Kortom bij een gegeven bevolkingsomvang leidt gezinsverdunning tot een hoger
energieverbruik.
lndividualisering is ook een cultuurverschijnsel, in de zin van dat ieder persoon meer
activiteiten individueel onderneemt ongeacht de huishoudensvorm. Uiteraard draagt
gezinsverdunning bij aan deze individualisering van activiteitenpatronen, maar het is
ook een zelfstandige trend. Ook in meerpersoonshuishoudens verlopen de patronen
minder simultaan. Deels is dat de cultuur van zelfontplooiing en deels is dat een kwestie van toegenomen verplichtingen buitenshuis, m.n. meer deelname aan betaalde arbeid. Meer nog dan het gezamenlijk gebruiken van maaltijden staat de gezamenlijke
vrijetijdsbesteding onder druk. Het solitair gebruik van de PC en aanver~vanten stijgt
snel onder jongeren en jong-volwassenen. Een ander voorbeeld is dat het meervoudig
bezit van televisietoestellen blijft oplopen. Juist bij eiektronische media ziet men een
individualisering van de producten optreden.
Vergrijzing is een belangrijke factor bij de toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens. Echter door de grote aantallen en de veranderingen in het consumptiepatroon ten opzichte van 10 tot 15 jaar geleden is het ook een trend op zich.
Ouderen onder de 75 jaar kennen veelal een zeer actieve vrijetijdsbesteding en onder
invloed van aanhoudende stijging van de koopkracht en toename van de mondigheid
zal deze trend nog wel aanhouden. De introductie van flexibele pensionering zou
evenweI kunnen inhouden dat niet alle 60 of 65-plussers meteen veel vrije tijd hebben.
Voor ouderen boven de 75 jaar gaan gezondheidsbezwaren tellen en is men veel meer
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thuis. De druk om de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden, zou bij deze ouderen een grote toename van zelfmedicatie en zelfhulp kunnen opleveren. Het
aantal toestel]en en fa¢iliteiten thuis zal in dat geval flink toenemen.
De verhoging van de koopkracht ver~aalt zich in verhoging van de verzorgingsstandaard en om als het ware de sociale norm te halen zullen steeds weer nieuwe en betere
apparaten aangeschaf~ worden. Meest pregnante voorbeelden zijn het gaandeweg tot
standaard worden van de ’complete’ inbouwkeuken. Als vervolg hierop wordt het opwaarderen van de badkamer nu populair. Dit laatste haakt ook in op trends op het
gebied van gezondheid-fitness-persoonlijke verzorging. Bij mobiele communicatie kan
de sociale norm vrij dwingend worden als gevolg van de positieve externe effecten van
bezit voor derden (die al mobiele telefoons en dergelijke bezitten).
Consequenties voor het huishoudelijk elektriciteitsverbruik
De toename van het aantal huishoudens van 6,4 miljoen in 1995 tot ongeveer 7,6
miljoen in 2010 leidt op zich al tot een forse toename van het totale huishoudelijk
elektriciteitsverbruik. Daarnaast zal hoogstwaarschijnlijk ook het gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden nog oplopen. Binnen het tijdsbestek van dit project bleek
het niet mogelijk om een consistente prognose van de ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik te geven. Op verzoek van Novem is daarom door ECN een vervolgstudie
uitgevoerd. Doel van deze studie is de bepaling van de bandbreedte in de ontwikkeling
van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik (Jeeninga en Van Hilten, 1998). Hierbij is
met name aandacht besteed aan de interactie tussen apparaat bezit en -gebruik en
leefstijlontwikkelingen zoals comfortverhoging, tijdschaarste, sociale vergelijking,
vergrijzing en een toename van het besteedbaar inkomen.

Bavindingen per apparaatcluster
1. Apparatuur voor reiniging
Wat betreft witgoed-apparatuur, mag verwacht worden dat vaatwassers en wasdrogers
nog belangrijk in penetratie zullen toenemen in het bijzonder bij het huidige tempo van
economische groei. Met de gangbare was- en droogtechniek is nog zo’n 15% tot 20%
besparing per was- of droogbeurt mogelijk. De was- en droogfrequenties lopen echter
langzaam op, zodat de verbruiksdaling op jaarbasis wat lager zal uitkomen.
Om meer besparing te bereiken zijn een aantal opties voorhanden. De meest breed
inzetbare is het propageren van hot-fill apparatuur. In het bijzonder voor vaatwassers
is dit technisch eenvoudig en veel huidige apparatuur is reeds geschikt hiervoor. De
besparing op fossiele brandstoffen zou aanmerkelijk toenemen als hot-fill opties gecombineerd kunnen worden met een zonnecollector. Hoe kosteneffectief dit is en wat
de consequenties o.a. zijn voor het collectoroppervlak zou nader bekeken moeten
worden. Daarnaast zou interessant zijn na te gaan in hoeverre dit ook bij bestaande
bouw economisch haalbaar te maken zou zijn.
Nog grotere besparingen zijn te bereiken bij g~integreerde CV- en stadsverwarmingsmachines. De specifieke inpasbaarheidseisen impliceren dat dergelijke opties alleen
voor nieuwbouw en renovatie relevant kunnen zijn. Verder is het uit oogpunt van
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normstelling beter indien dergelijke apparatuur als onderdeel van de woning wordt opgevat en niet als verhuisbaar huishoudelijk apparaat. In voorkomende gevallen zouden
wamtepompdrogers en gasgestookte apparatuur effectief kunnen zijn. Er zou afzonderlijk onderzoek gedaan moeten worden waarbij het hele portfolio aan woningtypen
onderscheiden naar nieuwbouw, renovatie en bestaande bouw wordt geëvalueerd op
de haalbare meest optimale apparaatconfiguratie. Haalbaarheid refereer~ hier aan
economische en technische haalbaarheid, maar ook aan voldoende flexibiliteit voor
huishoudens.
2. Elektronische media
Apparatuur voor elektronische media zal een steeds grotere verscheidenheid in apparatuuraanbod vertonen. Voor sommige functies lijkt zich integratie van apparatuur
voor te doen, zoals bij TV-Video-Decoder of TV-PC-Fax. Tegelijkertijd doet bij dit soort
apparatuur individualisering zich sterk gelden. De apparatuur wordt steeds meer persoonlijk en/of is op steeds meer plaatsen in huis aanwezig. Verder verschijnen er van
deze apparatuur steeds meer draagbare versies die dikwijls ook telecommunicatie
faciliteiten hebben (bijvoorbeeld: mobiele telefoon + fax/e-mail + organizer). Hoewel
de meeste van deze apparaten een bescheiden elektriciteitsverbruik hebben kan er
toch een niet verwaarloosbare extra elektriciteitsvraag uit voor~komen. Dit komt door
de grote aantallen gekoppeld aan persoonlijk gebruik en de toename van stand-by
faciliteiten van veel van deze apparaten. Bij TV en video kan het verbruik in de standby stand de helft van het jaarverbruik uitmaken. Het terugdringen van het stand-by
verbruik lijkt derhalve in dit veld de eerste prioriteit. Mogelijkheden hiervoor zijn het
verlagen van het stand-by vermogen van apparaten of het inbouwen van een automatische uitschakelfunctie (powerdown/off). Daarnaast is van belang om het verbruik
tijdens actief gebruik te verminderen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan
stimulering van bepaalde technologische ontwikkelingen zoals integratie van apparatuur. Daarnaast is standaardisatie belangrijk, zodat bijvoorbeeld een huishouden niet
meerdere decoders nodig heeft, voor ontvangst van verschillende omroepen.
Het gemiddeld aantal TV’s per huishouden zal nog behoorlijk groeien en van gemiddeld 1,6 thans tot mogelijk boven de 2 in 2010. De gemiddelde kijktijd per huishoudlid
lijkt zich te stabiliseren, maar wordt door de voor~gaande individualisering over meer
TV’s uitgesmeerd. PC-bezit zal nog substantieel stijgen. Verder blijkt de gemiddelde
gebruikstijd per PC nog te kunnen oplopen. Enig extra verbruik van TV ÷ video ÷ PC,
mede als gevolg van stand-by gebruik, ligt voor de hand. De onzekerheden zijn echter
groot bij deze toepassingen. Weliswaar kan het elektriciteitsverbruik van de huidige
typen TV’s en PC monitoren omlaag, maar het potentieel aan nieuwe kwaliteiten
(bijvoorbeeld breedbeeld-TV) dat gemeengoed kan worden is zeer groot. Dergelijke
nieuwigheden kunnen besparingen meer dan compenseren. Op de consumentenmarkt
voor elektronische media blijkt ’technology push’ dankzij de mechanismen van sociale
vergelijking en leren tijdens gebruik tot gevarieerde nieuwe aanschaffingen te leiden.
De expansie voor deze apparaatcluster in zijn geheel is evident, maar welke apparaten
nu precies de succesnummers zijn, is op voorhand moeilijk te voorspellen.

ECN-C--98-011

9

Nieuwe apparaten en leefstijl

Telediensten en telewerken zullen zonder meer aan belang toenemen, zij het dat nog
geen goede potentieelschattingen beschikbaar zijn. Telediensten zouden een intensivering van het gebruik van PC en/of (Web-)TV tot gevolg kunnen hebben, wellicht dat
het tevens gepaard gaat met verspreiding speciale communicatie-apparatuur voor die
doeleinden (denk aan telefoons met mogelijkheden om chipkaart bij te laden). Telediensten sparen de consument tijd maar geen elektriciteit. In sommige gevallen kan
sprake zijn van afname van verplaatsingen. Besparing van motorbrandstof valt echter
buiten het kader van dit onderzoek. Bij telewerken is er een verschil tussen de korte
termijn en de lange termijn:
Op korte termijn of bij incidenteel telewerken stijgt het elektriciteitsverbruik in de woning, terwijl het verbruik op de werkplek nauwelijks af zal nemen. Op landelijk niveau
neemt de vraag dus per saldo toe.
Op lange termijn bij structureel telewerken door veel werknemers zullen bedrijven hun
huisvestingsbehoefte verminderen met navenante gevolgen voor het elektriciteitsverbruik. Het elektriciteitsverbruik thuis blijft uiteraard hoger, maar per saldo kan
dit dan toch in een besparing op landelijk niveau resulteren. Betrokkenheid van Novem bij telewerk-studies en experimenten wordt aanbevolen, in het bijzonder om uit te
vinden of op landelijk niveau per saldo besparing optreedt.

3. Dornotica
Gebouwautomatisering lijkt vooralsnog een fenomeen dat zich tot utiliteitsgebouwen
beperkt. Domotica-systemen zijn nog nauwelijks geïnstalleerd in Nederland en voor
het komend decennium lijkt dat een technologie te zijn die zich nog volop in de testen demonstratiefase bevindt. De attractie van domotica zit vooral in de optimalisatie
van het (totale) wooncomfort, energie speelt daarbij geen hoofdrol. Bovendien blijken
domoticasystemen een aanzienlijk eigen verbruik te hebben. Er bestaat gerede kans
dat huisautomatisering uiteindelijk toch vooral vanuit verschillende afzonderlijke apparatuurclusters, waaronder ruimteverwarming en binnenklimaat, tot ontwikkeling
komt. Na 2007 zou in een liberale energiemarkt ook demand-side management middels z.g. intelligente meterkasten een inceptiepunt voor domotica kunnen zijn. Het risico voor onoverzichtelijkheid en extra elektriciteitsverbruik zou een reden voor Noveto kunnen zijn om uit oogpunt van energiebesparing de ontwikkelingen op domoticagebied te blijven volgen en te testen.
4. Persoonlijke verzorging
Het elektriciteitsverbruik voor persoonlijke verzorging is gemiddeld genomen nu nog
gering. Bij uitstek in dit toepassingsgebied mag zowel absoluut als relatief een grote
groei verwacht worden. Naast de reeds enigszins gepenetreerde waterbedden en zonnebanken gaat het met name om voorzieningen in de badkamer, zoals whirlpools,
stoomdouches, etc. Er is een trend waarbij de sociale norm voor het verzorgingsniveau in termen van apparatuur voor persoonlijke verzorging fors opwaar[s verschuift. Over besparingsmogelijkheden bij deze noviteiten is nog weinig bekend. Om
te voorkomen dat besparingen in dit toepassingsgebied lang op zich laten wachten, is
het te overwegen na te gaan of combi-verkoop van dergelijke apparatuur met groene
stroom contracten en/of de installatie van PV cellen op de eigen woning kansrijk zijn.
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Overige aanknopingspunten voor onderzoek en beleid
Wat betreft de aansturing van gedrag door middel van (apparaat)technologie komen
uit deze studie enkele aanwijzingen naar voren, maar kan uit de diverse interviews en
artikelen afgeleid worden dat de marges smal zijn. Min of meer geslaagde ervaringen
met feed-back over energieverbruik in huis leveren steeds besparingen op van maximaaI 5%. Er lopen thans verschillende experimenten met feed-back op meer gedistriJ
bueerd niveau met gebruikmaking van displays en informatietechnologie. Distributiebedrijven tonen toenemende belangstelling voor demand-side management (DSM)
voor kleinverbmikers, zelfs (ver) voordat deze onder het zogenaamde geliberaliseerde
regime vallen. Naast het uitwerken van de mogelijke technische configuraties voor
feed-back en DSM, zullen de kosten voor deze opties nog aanmerkelijk omlaag moeten teneinde ook maar in de buurt te komen van acceptabele terugverdientijden.
Daarnaast zal de acceptatie en houdbaarheid van het gedrag proefondervindelijk vastgesteld moeten worden. De marge tussen een niet-effectief feed-back signaal en een
die irriteert is smaL Een goede als het ware natuurIijke inpassing van feed-back in het
bestaande activiteitenpatroon is van groot belang, evenals de ergonomie van de feedback-technologie.
Het idee om apparatuur voor de persoonlijke verzorging in combinatie met groene
stroom te verkopen zou ook meer in zijn algemeenheid als instrument overwogen
kunnen worden. Er zou gedacht kunnen worden aan een normverbruik per huishouden
en/of woningtype. Alle extra verbruik zou dan uit duurzame bronnen afkomstig moeten zijn. Dergelijk beleid zou als aanvullende stok achter de deur gebruikt kunnen
worden als op een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt, de eindleverancier de verplichting krijgt een zeker percentage van zijn afzet met gecertificeerde elektriciteit uit duurzame bronnen te dekken.
Wat betreft beleidsinitiatieven is er aandacht op twee niveaus nodig. Enerzijds dient
het beleid bewaakt te worden op zijn consistentie en gelet te worden op een goede
communicatie tussen specifiek energiebesparingsbeleid en de ruimere omgeving
waarin de energiebesparing gerealiseerd moet worden. Binnen het energiebeleid zijn al
verschillende niveaus te onderscheiden en daaromheen bevindt zich de ruimere context van andere beleidsgebieden die indirect consequenties kunnen hebben voor con~
sumentengedrag en de mate van responsiviteit van huishoudens voor maatregelen. De
totaliteit van lagen in het beleid en de consistentie daartussen kan aangeduid worden
met de ’heelheid’ van het beleid. Heelheid vergt dus intern én contextueel consistent
beleid of in ieder geval serieuze aandacht voor de context bij elk beleidsinstrument. Zo
is stimuleren van telewerken in eerste instantie een ander beleidsterrein. Als het echter
succesvol zou zijn, dan heeft dat consequenties voor de doelstellingen in het beleid
gericht op huishoudelijk energieverbruik.
Tegelijkertijd moet niet uit het oog verloren worden dat er concrete aangrijpingspunten moeten zijn waar naar verwachting de voornaamste resultaten worden gehaald.
Men denke aan alternatieven voor elektrisch witgoed of aan de beperking van standby verbruik bij elektronische media.
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1. INLEIDING
1.1 Doelstelling en achtergrond
In opdracht van Novem verriehtten ECN en Van Holsteijn en Kemna een studie naar de
interactie tussen sociale en technische factoren bij de evolutie van het bezit en gebruik
van elektrische apparatuur in woningen. Het gaat om de invloed van veranderingen van
leefstijlen van huishoudens op nieuwe toepassingen of functies van energieverbruikende
apparatuur, respectievelijk nieuwe technologieën binnen die apparatuur, alsmede hoe
omgekeerd bepaalde technologieën leefstij]en kunnen ondersteunen die wenselijk zijn uit
oogpunt van duurzaamheid. De studie wordt uitgevoerd ten dienste van het Novem Onderzoeksprogramma Lange Termijn Gebouwde Omgeving.
Voor de komende 12 jaar wordt nog een aanwas van ruim 1 miljoen huishoudens verwacht, waarbij de groei zich concentreer~ in de een- en tweepersoonshuishoudens. Voor
de witgoedsector wordt voor steeds meer apparaten verzadiging verwacht, zij het dat
voor wasdrogers en voor afwasmachines deze verzadiging verder weg ligt. Daarnaast
mag een voo~tschrijdende integratie van koel- en vriesapparatuur, respectievelijk van
was- en droog-apparatuur verwacht worden. In de sfeer van (intelligente) audiovisuele
middelen, alsmede medische en persoonlijke verzorging zijn nog verregaande veranderingen mogelijk. Last but not ]east dient aan een toenemende verscheidenheid aan verlichtingsopties en het gebruik van verlichting om het huis gedacht worden. Al dergelijke
ontwikkelingen hangen nauw samen met het verschaffen van meer of beter comfort,
waarbij gaandeweg nieuwe niveaus van (technisch) comfort ook nieuwe leefstijlen vergemakkelijken. Tege]ijkertijd doen zich veranderingen voor in de energiecontext.
Nieuwbouwwoningen hebben een veel lager energiegebruik en zullen in toenemende
mate gebruikmaking van lokale (individuele) duurzame energietechnieken om een deel
van de energiebehoefte te dekken.

1.2 Aanpak
De studie beoogt inzichtelijk te maken wat de invloed van veranderende leefstijlen is
op de lange termijn ontwikkeling van bezit en gebruik van apparatuur en de daarin
gebruikte technologie in woningen, alsmede de weerslag die nieuwe apparatuur of
technologie op verdere ontwikkeling van leefstijlen kan hebben, de z.g. technischsociale interactie. Vervolgens worden aangrijpingspunten voor energiebeleid in de gebouwde omgeving geformuleerd. Een en ander is samengevat in figuur 1. De analyse
in de studie richt zich op de grootheden en processen die in de rechthoeken vermeld
staan en hun onderlinge verbanden. Er zijn drie groepen te onderscheiden, nl. (in cursief staan de fenomenen die de groepen onderling verbinden):
1. de huishoudenscontext - woningtype/lokatie/infrastructuur, gezinstype, inkomen
en koopkracht, kennis en vaardigheden, waarden en
normen en identificaties
-> huishoudelijke behoeften verzorgd in huishoudfuncties
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- kwantitatieve en kwalitatieve functievervulling,
technologie-opties (in het apparaat), energie-efficiency,
afhankelijkheid infrastructuur en woningtype, prijzen
-> functievervulling afhankelijk van bezit en gebruik
-> bezit, gebruik en technologie bepalen elektrictteitsverbruik

2. de apparaatcontext

3. de industriecontext

- technologie-opties, oriëntatie consumentensurp]us (in de
gadgets, energie-efficiency, gebruikskwaliteit), mate van
aansluiting op/creëren van huishoudbehoefte, feed-back
van succesvolle technologie op leefstijl, invloed
informatietechnologie (draagbaarheid, integratie,
functiegrensoverschrijding)
- > aanbod van vernieuwde apparaten en hun specifiek verbruik
-> aanbod van nieuwe apparatuur (technische of sociale innovatie)

Als de belangrijkste invloeden binnen en tussen de drie groepen grootbeden zijn gekarakteriseerd en de significante invloeden op het elektriciteitsverbruik in kaart gebracht, zal daarna bekeken worden op welke punten het beleid, m.n. via Novem,
aangrijpingspunten heeft. Hierbij kan verder nog gedacht worden aan andere spelers
en intermediërende organisaties zoals de Consumentenbond. De globale aangrijpingspunten zijn met stippellijnen aangegeven.

consumentenbond e.d.

Huishoudens:
trends van invloed
op bezit en gebruik

O~-t

Apparaten:
voorraad
l~~aliíeit
gebruikintensiteit
# bedoelde en onbedoelde ~"
~beleidsinvloeden ~ ~

Industrie:
ontwerp
prijzen
marketing

Figuur 1 De hooMfactoren in hun samenhang
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In enkele steekwoorden samengevat bespreekt dit rapport leefstijltrends in huishoudens, technologietrends bij apparaten, de interactie tussen huishoudensgedrag en
consumententechnologie, enkele kwantitatieve verkenningen van consequenties voor
het elektriciteitsverbruik en aangrijpingspunten voor be]eidsinstrumenten.
Eerst zal in hoofdstuk 2 afbakening van het studiegebied en definitie van een aantal
begrippen besproken worden. Hoofdstuk 3 gaat in op theorieën over de interactie tussen gedrag en techniek in de huishoudenscontext. De hoofdstukken 4 en 5 bespreken
vervolgens de daadwerkelijke trends bij respectievelijk consumenten-technologie en
leefstijlen. Daarna geeft hoofdstuk 6 een indruk van de mogelijke consequenties voor
het huishoudelijk elektriciteitsverbruik in 2010. Hiervoor zijn simulaties met behulp
van het bij ECN-BS beschikbare ELSA model uitgevoerd. ELSA (Energy and Lifestyle
Simulation Appmach) is een leefstijlgerícht simulatiemodel voor de directe en indirecte energievraag van huishoudens. Een bespreking van mogelijke beleidsinstrumenten
komt in hoofdstuk 7 aan bod. Tenslotte geeft hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen.
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2. AFBAKENING EN DEFINITIE VAN BEGRIPPEN
2.1 Huishoudfuncties
Apparaten worden geacht de vervuiling van huishoudfuncties te verbeteren. De verbetering kan de kwaliteit betreffen, maar ook de doelmatigheid. Gewoonlijk worden zo’n
6 tot 9 huishoudfuncties onderscheiden (zie o.a. Aldershoff en Baak, 1986; Hagenaars
en Wunderink van Veen, 1990; Knulst en van Beek, 1990). Huishoudfuncties zijn een
herkenbare kapstok om enerzijds behoeften te relateren aan (clusters van) huishoudelijke apparaten en anderzijds aan huishoudkenmerken die het gewenste volume en
kwaliteitsniveau van het functieresultaat bepalen. In deze studie worden de volgende
functies onderscheiden:
Functies
1. voeding en maaltijdverzorging
2. verzorging van woning en inrichting
3. reiniging en onderhoud van textiel
4. persoonlijke verzorging
5. verzorging van huisgenoten
6. ontwikkeling en ontspanning

Voorbeelden van activiteiten
koken, afwassen, inkopen/opslaan
stofzuigen, reparaties, vervangen
wassen, drogen, strijken
baden, tanden poetsen, aankleden,
slapen
zie persoonlijke verzorging
studeren, lezen, tv kijken, sport,
fitness, PC-gebruik

7. overig binnen
8. boodschappen doen
9. uitgaan
10. vakantie, dagtrips
11. communicatie en verplaatsen
12. overíg buiten

winkelen, markt, telewinkelen
bioscoop, restaurant, concert
telefoneren, internet, fietsen, autorijden

Daar deze studie verband houdt met elektriciteitsverbruik thuis zijn bii de categoriseríng in eerste plaats de functies vermeld die geheel of voor een significant deel thuis
worden vervuld. Onder de stippellijn staan de functies die sterk extern gericht zijn of
zich zelfs geheel buitenshuis afspelen. De activitêitenvoorbeelden diê cursief zijn
drukt zouden ook in een andere categorie passen, respectievelijk in plaats van buitenshuis ook thuis uitgevoerd kunnen worden of andersom. Verplaatsingen en communicatie zijn hier als afzonderlijke functie opgevoerd in verband met belangrijke
technische ontwikkelingen op dit gebied. Deze functie is altijd dienstbaar aan een andere functie en zelden een doel op zich.
De verschillende activiteiten per functie duiden er al op dat dergelijke activiteiten niet
alleen complementair kunnen zijn maar ook substituut. Huishoudens kunnen voor verschillende strategieën kiezen om een functie te doen vervullen. De strategiekeuze zal
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afhangen van enerzijds het aspiratieniveau1 en anderzijds de beschikbare middelen
(tijd, geld, materiaal en vaardigheden). Voor sommige functies kan de strategiekeuze
van dag tot dag anders uitpakken, zoals bij maalfijdverzorging. Bij andere functies is
er een dominante strategie die alleen zou veranderen als hetzij het aspiratieniveau
aanzienlijk verandert, hetzij een of meer van de middelen aanmerkelijk veranderen. Bij
textielreiniging is de strategie ’wassen in eigen automaat’ de meest gangbare. Als door
gezinsuitbreiding het aspiratieniveau verder oploopt dijt de strategie uit tot ’wassen en
drogen in eigen automaat’. Alternatieve strategieën komen alleen voor bij kleine huishoudens met een zeer laag inkomen (aanschaf te duur en geringe wasproductie), bij
ouderen (vermindering van vaardigheden noopt tot uitbesteden) en bij huishoudens
met een hoog inkomen en erg weinig tijd (hoge alternatieve kosten van tijd maken
uitbesteden aantrekkeIijk). Technische ontwikkeling kan ook tot strategieverandering
leiden. Bij koken is het mogelijk uit veel opties dagelijks een keus te maken, voor andere functies kan van structurele strategieveranderingen sprake zijn. Bijvoorbeeld telewinkelen kan leiden tot geregelde levering van een basispakket en tot een blijvende
vermindering van supermarkt bezoek. Bij strategieverandering kan ook sprake zijn
van overheveling van energiegebruik van of naar de woning. Maaltijdbezorging in
plaats van zelf koken is hiervan een voorbeeId.
De analyse wordt uitgevoerd op het niveau van clusters van apparaten die een
bepaalde functie in het huishouden vervullen teneinde in een bepaalde behoefte te
voorzien. Het aantal te onderscheiden huishoudfuncties dient, in verband met de
beheersbaarheid en overzichtelijkheid beperkt gehouden te worden. Het is wel van
belang dat de veronderstelde ontwikkelingen in apparatuuruitvoering, apparatuurbezit
en -gebruik, voorzover significant van invloed op de ontwikkeling van het energieverbruik binnen de verschillende functies duidelijk zichtbaar worden. Daarom wordt
aan het eind van deze paragraaf een functie-indeling gepresenteerd die in wezen
dezelfde taken omvat als hierboven beschreven is, echter zodanig geclusterd dat het
nauwer aansluit op energiefuncties en soorten apparaten.
Huidig en toekomstig energieverbruik
Een opdeling naar huishoudfuneties moet niet alleen een duidelijk beeld geven van de
huidige trends, maar ook de trends duidelijk kunnen weergeven. Het aandeel van een
cluster van apparaten in het totale huishoudelijke energieverbruik kan sterk veranderen in de tijd als gevolg van wijzigingen in de strategieën, veranderingen in de bestedingspatronen en het beschikbaar komen van nieuwe technologie. Het is daarom niet
genoeg om alleen te kijken naar het aandeel van een cluster apparaten in het huidige
energieverbruik, tevens moet er rekening worden gehouden met veranderingen in het
aandeel als gevolg van verschuivingen in bestedingspatronen en veranderingen in
]eefstijl. Verschuivingen in bestedingspatroon kunnen o.a. optreden door een verandering in huishoudengrootte en inkomen bij gelijkblijvende prijzen of onder invloed
van relatief duurder of goedkoper worden van producten.
Een verandering in de economische situatie van een huishouden kan resulteren in een
verandering in leefstijl die op zijn/haar beurt weer een verandering kan veroorzaken in
de ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik ten dienste van een huishoudfunctie. Het
is van be/ang dat effecten van veranderingen in het bestedingspatroon zichtbaar wor1 De huishoudkundige term hiervoor is verzorgingsstandaard, zie ook 3.1 en 5.3
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den in een verandering van het energieverbruik binnen de onderscheiden huishoudfuncties. Verschillende studies (o.a. Perrels e.a., 1996; Boardman et al, 1997) geven
aan dat met name het energieverbruik in de categorie ontspanning, hobby en persoon]ijke verzorging nog een hoog groeipotentieel heeft. Doordat het aandeel van deze
categorieën in het huidige e]ektriciteitsverbruik per huishouden betrekkelijk laag is,
worden persoonlijke verzorging en ontspanning/hobby vaak geaggregeerd tot een
restgroep. In deze studie zijn ze opgesplitst.
Beslissingsruimte
Een factor die tevens een rol kan spelen in de ontwikkeling van het energieverbruik
binnen een bepaalde huishoudfunctie is de keuzevrijheid van de consument en de
mate waarin deze keuzevrijheid het energieverbruik kan beïnvloeden. De beslissingsruimte kan o.a. gelimiteerd worden door financiële factoren, ruimtelijke beperkingen
en het tijdsbudget. Indien het aantal banen per huishouden toeneemt ziet men dat met
name typische productietaken in het huishouden onder druk komen te staan (Knulst
en van Beek, ~[993; Perrels, 1988; Lambriex en Siegers, 1993). Bij een toename van
het gemiddelde inkomen per huishouden en een afname van de hoeveelheid vrij te
besteden tijd kan verwacht worden dat een gedeelte van het extra inkomen besteed zal
worden aan apparatuur die de hoeveelheid vrij te besteden tijd zal doen toenemen. Dit
wordt door de empirie bevestigd, de ontwikkeling van het wasdrogerbezit is hiervan
een voorbeeld. Een tweede optie is om werk te gaan uit besteden (bijv. de was) en het
inhuren van huishoudeIijke hulp. Deze optie wordt belangrijker bij de hogere inkomens.
Toewijsbaarheid van en verbanden tussen huishoudfuncties
In bepaalde gevallen kunnen er verbanden zijn tussen apparaten binnen verschillende
huishoudfuncties. Een voorbeeld hiervan is de combi-ketel, die zowel voorziet in de
vraag naar warm tapwater als ook in de vraag naar ruimteverwarming. Het energieverbruik (zowel de hoeveelheid als het type energiedrager) voor de productie van
warm tapwater is sterk afhankelijk van het type apparaat waarmee wordt voorzien in
de behoefte voor ruimteverwarming. Voor de ontwikkeling voor het elektriciteitsverbruik voor warm tapwater speelt met name de substitutie van elektrische boi]ers
voor combi-ketels of gasgeisers een belangrijke rol.
Het energieverbruik voor koelen van voedsel is afhankelijk van de ontwikkelingen
rond de bereiding van voedsel. Indien er veel tijd en aandacht wordt besteed aan de
bereiding en kwaliteit van voedsel door bijvoorbeeld gebruik te maken van verse ingrediënten, dan zal een verschuiving optreden in het niveau en de verhouding tussen
de koel- en vriesvraag. Indien slechts één keer per week boodschappen wordt gedaan
dan is er behoefte aan een grote koel- en vriescapaciteit. Indien dagelijks boodschappen wordt gedaan, dan is de koel- en vriesvraag aanzienlijk lager. De ontwikkelingen
in de koel- en vriesvraag ontwikkelen zich niet autonoom, maar worden indirect gestuurd door de ontwikkelingen in de bereiding van voedsel. Tenslotte kan de opkomst
van domotica aanleiding geven tot herschikking van verbanden tussen huishoudfuncties. Domotica is het automatiseren en onderling koppelen van apparatuur in de woning ten behoeve van meer comfort en kwaliteit van de huishoudfuncties.
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Opdeling in huishoudfuncties
In tabel 1 is de indeling naar huishoudfuncties en apparaatclusters weergegeven gericht op de vraagstellingen in deze studie.
Tabel 1. De onderscheiden categorieën energiegerichte huishoudfuncties en apparaatclusters
Huishoudfunctie
Apparaatcluster
warmteproductie (binnenhuisklimaat)
apparatuur warmteproductie ruimteverwarming, apparatuur bereiding warm
tapwater, airconditioning, vloerverwarming
reiniging
reiniging + drogen kleding (incl. strijkijzer e.d.) reiniging bestek + servies
(vaatwasser) reiniging woning
(stofzuiger e.d.)
bereiding voedsel
elektrisch koken, keukenapparatuur
(supercluster met koelen voedsel)
(incl. afzuigkap met motor)
bewaren voedsel
koelkasten, vriezers
(supercluster met bereiden voedsel)
verlichting
gloeilampen, spaarlamp, TL, halogeen,
buitenverlichting
persoonlijk verzorging
zonnebank, haarföhn etc.
en verzorging van huisgenoten
waterbed, elektrische deken
actieve hobby
elektrisch (tuin)gereedschap, lasapparaat e.d.
audio/video, telecommunicatie,
TV, videorecorder, decoder, etc.
computer, printer, fax, (beeld-) telefoon,
ontspanning,
overig
muziekinstallatie, huisbel, k]okken,
aquarium, radiowekker, alarm, etc.
Toelichting bij tabel 1
De cursief gedrukte apparaatclusters betreffen sub-clusters die om apparaatspecifieke
redenen in een andere cluster zijn opgenomen. Zo zijn de belangrijkste reinigingsprocessen bijeen gebracht, inclusief de vaatwasser. Laatstgenoemd apparaat zou ook bij
de cluster voedse]bereiding ingedeeld kunnen worden. Evenzo geldt voor airconditioning en tot op zekere hoogte ook voor vloerverwarming dat deze voorzieningen door
de consument naar be]ieven zelf in een bestaande woning worden geplaatst. Het
comfort aspect telt bij de aanschaf van deze voorzieningen heel zwaar, derhalve zouden ze ook bij de cluster persoonlijke verzorging ingedeeld kunnen worden.
In 2.2 wordt per apparaatcluster een gedetailleerde opsomming van de relevante apparatuur gegeven. In hoofdstuk 4 wordt besproken welke technologische trends nu of
in de nabije toekomst van invloed kunnen zijn op de komst van nieuwe en vernieuwde
apparaten. Op grond daarvan kan een selectie gemaakt worden van die apparaatclusters waarin de meeste dynamiek uit oogpunt van huishoudelijk elektriciteitsverbruik
verwacht mag worden.
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2.2 Categorisering van apparaten
Apparaten naar huishoudfunctie
Niet aan ieder apparaat in de woning is in deze studie aandacht besteed. Alleen de apparaten die in een woning veelvuldig worden gebruikt en/of welke apparatuur een
hoog gemiddeld opgenomen vermogen kennen zijn geselecteerd. Deze apparaten zijn
ingedeeld in categorieën op basis van hun functie. Hierbij wordt de categorie-indeling
aangehouden zoals aangegeven in tabel 1 in de voorgaande paragraaf. In bijlage 1
achteraan dit hoofdstuk is een uitgebreide lijst met in aanmerking komende apparaten
en apparaatgroepen opgenomen.
Positie ten opzichte van andere apparaten
Naast bovenstaande indeling van apparatuur op basis van hun functievervulling, is
ook een andere indeling van apparaten van belang in deze studie. Deze indeling is gebaseerd op de volgende soort apparaten:
¯ onafhankelijk functionerend apparaat
¯ complementair apparaat
¯ substitutie apparaat.
Zoals de terra al aangeeft is een onafhankelijk functionerend apparaat niet afhankelijk
van andere apparaten om zijn functie te kunnen vervullen. Voorbee]den hiervan zijn
een stofzuiger en een lamp. Voor sommige apparaten geldt dat ze weliswaar technisch
geheel onafhankelijk functioneren, maar in organisatorische zin sprake is van complementariteit met andere apparaten.
Een complementair apparaat is voor vervuiling van (delen van) zijn functie afhankelijk
van een bepaald ander apparaat. Complementaire apparaten zijn in de volgende twee
groepen in te delen, op basis van het soort apparaat dat nodig is om hun functie te
kunnen vervullen:
1. Complementaire apparaten die voor hun functievervulling technisch afhankelijk
zijn van een onafhankelijk functionerend apparaat.
2. Complementaire apparaten die voor hun functievervulling technisch afhankelijk
zijn van een complementair apparaat. In deze situatie kunnen beide apparaten alleen gezamenlijk hun functie vervullen.
3. Technische onafhankelijke apparaten die in hun functievervulling verrijkt of uitgebreid kunnen worden door organisatorische connecties met andere onafhankelijke
apparaten.
De aanschaf van een technisch complementair apparaat zal meestal plaatsvinden na
aanschaf van het apparaat dat benodigd is om zijn functie te kunnen vervullen. Voorbeelden van dergelijke apparaten zijn de printer, de videospeler, de motorloze afzuigkap, de CD-speler en de tuner.
Voorbee]den van organisatorisch complementaire apparaten zijn de wasmachine en
de wasdroger, de magnetron en de vriezer en de kookplaat en de afzuigkap. Het bezit
van een wasdroger is alleen zinvol als men al een wasmachine heeft. Anderzijds blijkt
men iets meer te gaan wassen als men eenmaal beide apparaten bezit (Perrels, 1988).
Hoewel een magnetron en een vriezer stellig ook afzonderlijk nuttige apparaten zijn,
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blijkt de combinatie van beiden aan een grote behoefte te voldoen, gezien de vraag
naar diepvries- en kant en kIaar-maaltijden.
Een substitutie apparaat vervangt of vervu]t (een deel van) de functie van één of meer
al aanwezige apparaten in een huishouden. Hierbij kan sprake zijn van verdringing
dan wel van keuzeverruiming. Verdringing wil zeggen dat een nieuwe technologie geheel of vrijwel geheel de plaats van een bestaande technologie overneemt. De CDspeler is hier een voorbeeld van. Bij keuzeverruiming blijven er meerdere technologieën naast elkaar bestaan in een huis. Er vindt dan geen substitutie plaats in termen
van bezit, maar wel in termen van gebruik. Keuzeverruiming treedt bij voorbeeld op bij
kooktechnologie.
De volgende voorbeeIden kunnen worden genoemd wat betreft (potentiële) verdringing:
¯ combi-magnetron (kan oven en/of solo-magnetron vervangen),
¯ DVD speler i.p.v, huidige VHS videospeler,
¯ CD-speler i.p.v, platenspeler en in mindere mate cassetterecorder,
¯ was/droog combinatie i.p.v, afzonderlijke wasautomaat en droger.
In Bijlage 4 achteraan dit rapport zijn de apparaten die in dit onderzoek aan de orde
komen, ingedeeld op basis van bovengenoemde typeringen.
Ten slotte is in de studie onderscheid gemaakt tussen technische en sociale innovaties
of technologische ontwikkelingen. Bij technische innovaties heeft de vernieuwing betrekking op het inwendige apparaat, en is de verandering van de bediening of het gebruik van het apparaat minimaal. Sociale innovaties echter, hebben naast technische
vernieuwing, ook invloed op het gedrag van bewoners. Hierbij kan gedacht worden
aan de magnetron die een verandering te weeg heeft gebracht in de manier van koken.

2.3 Energie-infrastructuur
Een niet onbelangrijke randvoorwaarde voor de aanschaf van apparatuur is het soort
energiedrager waarover in de woning beschikt kan worden. In veruit de meeste woningen kan men beschikken over gas en elektriciteit. Daarnaast wordt aan een aantal
woningen warmte geleverd. In ongeveer 1/3 van de gevallen betreft het grootschalige
warmtedistributie. In 1996 zijn ruim 180.000 woningen in Nederland aangesloten op
een warmtedistributienet. Dit aantal betreft ongeveer 3% van het totaal aantal woningen (EnergieNed 1997). Nog eens zo’n kleine 400.000 woningen ontvangt warmte uit
een blokverwamingssysteem. Ten dele gaat het om warmte uit kleinschalige warmtekrachtinstallaties en voor de rest om warmte uit centrale ketels. Bij een groot deel van
de blokverwarming beschikt de woning ook over een gas-aansluiting, normaliter bedoeld voor koken. Bij grootschalige warmtedistributie beschik slechts 23% van de
woningen over een gasaansluiting.
In tabel 2 is aangegeven welke combinaties van energievormen in Nederlandse woningen kunnen voorkomen en hoe vaak ze voorkomen (EnergieNed 1997).
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Tabel 2. PenetraYegraad van leidinggebonden energiedragers in woningen [%]
Combinaties van energievormen
Penetratiegraad in Nederland
elektriciteit + gas
92
elektriciteit + warmte
2
elektriciteit + gas + warmte
6
Bron: EnergieNed 1997, BEK, BAK, diverse jaren
Zoals in tabel 2 is te zien, zijn alle woningen voorzien van elektriciteit en is 98% van de
woningen aangesloten op gas. Slechts 8% van de woningen is aangesloten op warmte,
waarvan een klein deel zonder gasaansluiting. Dit houdt in dat de penetratiegraad van
apparaten speciaal geschikt voor warmte nooit hoog zal worden. De penetratiegraad
van elektrische en gasapparaten kan daarentegen (bijna) 100% worden.
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3. INTERACTIE TUSSEN GEDRAG
EN TECHNOLOGIE
Gedrag met name het gedrag als consument bieden een kader waarbinnen het bezit en
gebruik van apparatuur als sociaal, economisch en psychologisch versehijnsel beschreven kan worden. In paragraaf 3.1 zullen enkele belangrijke theorieën over leefstij~
en in het bijzonder consumptie besproken worden. Aan een aantal vondsten zal later
bij de bespreking van technische en maatschappelijke trends gerefereerd worden. ~n
3.2. wordt specifiek ingegaan op de wederzijds b~~nvloeding van gedrag en techniek
bij het bezit en gebruik van apparatuur. Aan de hand van de bevindingen in paragraaf
3.1 en 3.2 komt in 3.3 aan bod hoe leefstijl aan meetbare factoren gekoppeid kan
worden en op die manier geoperationaliseerd wordt.

3.1

Theorieën over leefstijlverandering op macroen micro-niveau

Voor de verklaring van vorming en verandering van gedrag en leefstij! zijn sociologische,
psychologische en economische theorieën beschikbaar. Economische en so¢iologische
theorieën richten zich primair op het meso~ en macroniveau (de groep en de
samenleving) terwijl de (sociale) psychologie zich primair richt op het individu.
Sociologie
Leefsfijl is een begrip dat voor~komt uit de sociologie (zie o.a. Ganzeboom, 1992;
Perrels, 1993). Leefstijl is door Bourdieu geïntroduceerd in relatie met het mechanisme
van sociale verge~ijking. Een individu heeí~ zowe! contrast als herkenning nodig om een
identiteit te kunnen ontwikkelen. Enerzijds wil men zich dus nadrukkelijk onderscheiden
van sommigen en tegelijker~ijd wil men kenmerken delen met anderen. De meeste
mensen willen kenmerken delen met personen met een vergelijkbare of liever nog (iets)
hogere maatschappeIijke status. Tegelijkertijd wil men contrasteren met personen met
een niet geambieerde status. Drang tot zelfontp~ooiing respectievelijk zelfver~verkelijking
zorgt ervoor dat velen meer status zullen bereiken of dat in ieder geval nastreven.
Daarmee wordt sociale vergelijking een bron of zo u wilt een motor van individuele en
sociale dynamiek. In een duidelijke en hiërarchisch geordende samenleving is dit proces
nog te overzien, echter de huidige maatschappij kent veel dimensies waadangs status
verworven kan worden. Bovendien kunnen individuen zich in veel verschillende groepen
begeven, elk met een eigen kenmerkensymboliek. Daarmee is de moderne consumptiemaatschappij een stuk complexer en zijn er voortdurend nieuwe mogelijkheden dan wel
redenen voor het individu om zich nieuwe symboolkenmerken, in casu allerlei
apparaten, eigen te maken.
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Falk (1995) spreekt in dit verband van begeer~e. In het westers civilisatieproces is er een
scheiding aangebracht tussen productie en consumptie. Daar waar men vroeger ooit in
zijn eigen onderhoud moest voorzien en er daardoor weinig ruimte overbleef voor ’luxe’
consumptie blijkt dat door die scheiding gaandeweg meer ’luxe’ consumptie beschikbaar komt en daarmee een manier om je in een anonieme samenleving te onderscheiden. Deze voortschrijdende efficiency-winst tezamen met het mechanisme van
sociaIe vergelijking leiden ertoe dat ’luxe’ steeds weer gewoon wordt en ’nieuwe luxe’
beschikbaar moet komen.
Elias (uit Falk, 1995) wijst erop dat het civilisatieproces een overgang van externe
beheersing van het gedrag naar interne ofwel zelfbeheersing met zich meebrengt.
daarmee gaat evenwel een deel van de ’kick’ verloren en is dikwijls sprake van
uitgestelde satisfactie. Ten dele kan dit gecompenseerd worden door van verbeelding
gebruik te maken. In dit verband is het interessant om op te merken dat individuen tot
zo’n 100 jaar geleden vooral op hun eigen verbeelding aangewezen waren (bijv. verhalen
vertellen). Tegenwoordig wordt in deze behoefte voorzien door een immer groeiende
’vermaak industrie’. Ook hier lijkt het concept van begeer~e en sociale vergelijking te
werken, waardoor steeds nieuwe en meer spectaculaire vormen van onderhouding en
vermaak gevonden moeten worden (van toverlantaam tot vir~ual reality).
Bovenstaande beschrijvingen geven cultuur-sociologische verklaringen voor Ieefstijlontwikkelingen. Operationaliseren van deze benaderingen betekent het identificeren, verklaren en ordenen van maatschappelijke trends. In Nederland wordt dit werk met name
gedaan door het SCP. Ook het ELSA model houdt in die zin rekening met trends (zie
hoofdstuk 5 en 6). Relevante trends zijn dan bijvoorbeeld: individualisering, emancipatie van de ouderen (onder gelijktijdige vergrijzing!, e.d.). Het kenobject is hier de
groep, de samenleving, maar met een oog voor differentiaties naar (sub)groepen en
individuen. Aangezien leefstijl ook de uitdrukking is van een individu, zijn er ook theorieën die op dit individuele aspect ingaan. Deze zijn te scharen onder sociaalpsychologische benaderingen.
Sociale Psychologie
Er is een verzameling theorieën welke attitude via motivatie aan gedrag koppelen.
Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat menselijk handelen met een intentie
gebeurt. Fishbein en Ajzen (zie Antonides, 1991, hoofdstuk 6; Gatersleben en Vlek,
1998) zijn belangrijke ontwikkelaars van deze benadering geweest. Ondanks allerlei
uitbreidingen en varianten bleek de theorie wel een goed denkmodel, maar valt de
empirische voorspelkracht dikwijls tegen (Gatersleben en Vlek, 1998; vraaggesprek
Midden, 1998). Hoewel attitude onmiskenbaar een rol speelt, zijn er veel ’filters en
storingen’ die een individu toch heel anders kunnen doen besluiten dan op grond van zijn
attitude verwacht mocht worden. Dit betekent dat iemands gedrag kan veranderen
zonder dat diens attitude is veranderd, respectievelijk dat iemands gedrag onveranderd
blijft, niettegenstaande een wijziging in zijn attitude(set). Evenzeer kunnen personen met
verschillende attitudes (of beter attitudesets) toch veel overeenkomsten in hun leefstijl
hebben. Voor beleidsdoeleinden zijn de inzichten van deze theorieën wel interessant,
maar blijken - vooralsnog - te riskant voor operationalisatie. De onberekenbare
voorspelkracht zou zelfs tot contra-productieve beleidsinstrumenten kunnen leiden.
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Meer recent zijn er nieuwe pogingen om deze benadering bruikbaarder te maken, juist
met het oog op milieubeJeid. Gatersleben en Vlek (1998) hebben het NOA concept
(NOA= Needs Opportunities Abilities) ontwikkeld en toegepast op consumptiegedrag in
relatie tot milieu en energie. Deze benadering is meer pragmatisch door zich te richten
op beter meetbare factoren en meer plaats toe te kennen aan allerlei sturende invloeden
zoals sociale norm, beschikbare tijd, koopkracht, vaardigheden, etc. Hiermee schuift
men op in de richting van behavioristische benaderingen die uitgaan van manifest
gedrag en waarbij wat betreft gedragsverandering ondervinding een belangrijke rol
speelt.
Door Midden (TU-Eindhoven) en Ester (IVA-Tilburg) is onderzoek gedaan naar z.g.
’duurzame leefstijlen’. Het basisidee is dat er verschillende manieren zijn om in een
behoefte te voorzien waarbij verschillende technische producten gerelateerd zijn aan
gedragsdomeinen (domeinen zijn bijvoorbeeld: ’maaltijd-verzorging’ of ’op reis’). Voor
een gegeven gedragsdomein geldt dan dat duurzame a]ternatieven die het beste aansluiten bij het bestaande ]eefpatroon de meeste kans van slagen hebben. Leefstijl is
geoperationaliseerd als waardenhiërarchie en met behulp van de Means-Ends theorie
gekoppe]d aan gedragsdomeinen en productkenmerken. Hiermee kan vroegtijdig in
discussie getreden worden met ontwerpers door na te gaan hoe het product in de
waardenhiërarchie past. Dit is een manier om consumenten-perceptie in het ontwerp
in te brengen. Phi]ips heeft hiervoor enkele jaren geleden het Human Behaviour Research Centre opgericht.
De matige resultaten met het attitude en motivatie gericht onderzoek hebben ertoe geleid dat.manifest gedrag, ondervinding en omgevingsinv]oeden steeds meer aandacht
krijgen. Vee] gedrag heeft het karakter van gewoonte, gebeurt zonder nadenken, zodat
(actuele) attitudes niet zo relevant zijn. Gewoonte is gebaseerd op historische rationaliteit, die ondertussen achterhaald kan zijn, maar daarvan blijkt de consument veelal
moeilijk te overtuigen op basis van louter informatie. Het e~,aren van alternatieven
blijkt veelai effectiever. Recent onderzoek bij TUE-TEMA2 is derhalve nu meer gericht
op hoe de technische omgeving op gedrag inwerkt, en wat er gebeurt als de technische omgeving verandert. Waarbij wel steeds voorop moet blijven staan dat technologie begrijpeIijk en bedienbaar blijft en geen ernstige inbreuken maakt op de ’]ocus of
control’ van consumenten. In vaktaal: het product dient voldoende affordantie te hebben. De ’]ocus of contro]’, d.w.z, de mate waarin een individu zijn omgeving beheerst,
wordt een steeds belangrijker onderwerp bij veel nieuwe consumenten-technologie. In
paragraaf 3.2 en hoofdstuk 4 wordt hierop teruggekomen.
Economie van het huishouden
In de economie wordt leefstij] vooral opgevat als consumptiestijl. In de economie van het
huishouden (New Home Economics) wordt dit verbreed tot besteding van geld en tijd en
de inzet van vlottende goederen, zoals voeding of zeep, en duurzame goederen zoals
apparaten en meubels (zie o.a. Aldershoff en Baak, 1986; Hagenaars en Wunderink van
Veen, 1990). In dit concept produceren huishoudens voor consumptie gerede goederen
(bijvoorbeeld een kop thee). Dit idee sluit nauw aan bij het concept van ’verzorgingsniveau’ in de huishoudkunde (zie paragraaf 2.1 en hiema). In de geformaliseerde aanpak
2 TUE-TEMA staat voor Vakgroep Techniek en Maatschappij van de Technische Universiteit
Eindhoven.
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wordt gebruik gemaakt wordt van nutsfuncties. Voor een aantal toepassingen is de
aanpak redelijk succesvol geweest aangezien ze operationaliseerbaar en kwantificeerbaar is. Tegelijkertijd is het duidelijk dat men een individuele nutsfunctie nooit volledig
kan specificeren. De methode is alleen toepasbaar op het niveau van groepen
(huishoudtypen), waarbij kwantificering veelal toch niet nauwkeuriger kan worden dan
het aangeven van een richting (+ of -) en een ordegrootte. De methode is bovendien
flexibel. Hoewel oorspronkelijk stoelend op het beeld van de voortdurend calculerende
’homo economicus’, hebben een aantal onderzoekers (o.a. Winston, 1982) laten zien dat
er heel goede en internaliseerbare verklaringen zijn voor niet (voortdurend)
optimaliserend gedrag. De inrichting van het dagelijks gedrag op basis van patronen is
op die manier goed met behulp van uitgebreide huishoud-economische modellen te
beschrijven. Op dit punt sluiten het huishoud-economisch concept en het psychologisch
onderzoek gericht op ondervinding op elkaar aan. Het biedt uitzicht op het testen van
beschrijvingen van integrale afweging van technische en economische sturingsmechanismen. In relatie tot feed-back van energieverbruik zijn er al wel studies geweest
die hiertoe een aanzet gaven (zie o.a. Arvola, 1995; Kant en Völlink, 1996).

Met de economie van het huishouden kan ook goed verklaard worden hoe niet alleen bij
afnemende vrije tijd, maar ook bij stijgend inkomen, de neiging zal bestaan om alle
huishoudelijke activiteiten, waarvan het nut uitsluitend in het resultaat en niet in de
handeling gelegen is, te mechaniseren en/of uit te besteden. Zowel bij dalend vrije
tijdsbudget als bij stijgend inkomen neemt de schaduwprijs (de toegerekende waarde)
van resterende vrije tijd toe en heeft men er meer voor over een verdere teruggang tegen
te gaan. In de praktijk is evenwel dikwijls sprake van een geringer netto effect, omdat
stijging van het inkomen ook gepaard gaat verhoging van de verzorgingsstandaard.
Immers sociale-vergelijking lokt velen ertoe uit aspiraties te verwerkelijken.
Verwant aan de economische invalshoek beschrijft de huishoudkunde de consequenties van het proces van sociale-vergelijking op het niveau van het individuele huishouden. Op dit niveau vertaalt de huishoudkunde het proces in variaties in het verschil
tussen de verzorgingsstandaard en het velzorgingsniveau. Het mechanisme van het
stijgende verzorgingsniveau gaat er van uit dat mensen streven naar meer gemak,
meer comfort, meer tijdbesparing, etc. Zuidberg (198I) spreekt van een verzor.
gingsniveau, d.w.z, kwantiteit en kwaliteit van goederen en diensten die beschikbaar
zijn of worden geconsumeerd, en een verzorgingsstandaard, kwaliteit en kwantiteit van
goederen en diensten die een huishouden wenst. Een te grote discrepantie tussen verzorgingsniveau en -standaard leidt tot een verhoging van het verzorgingsniveau, tenzij
bepaalde randvoorwaarden zoals inkomen dit niet toelaten. In deze situatie zal de verzorgingsstandaard worden bijgesteld dan wel zal getracht worden de middelen te verruimen. Dit is de huishoudkundige vertaling van het mechanisme van socialevergelijking.
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Een andere benadering die zich op het grensvlak van economie en psychologie bevindt
is het z.g. Mentaal Boekhouden zoals dat door Antonides e.a. (Antonides e.a., 1997) is
ontwikkeld, eveneens met het oog op milieubeleid gericht op huishoudens. Hiermee kan
min of meer de gepercipieerde kosten-effectiviteit van een (extra) milieu-inspanning
afgetast worden. Hierbij wordt ooderscheid gemaakt tussen meer inspanning op een
terrein waar men reeds actief is en een nieuw terrein. Versnippering van de inzet over
veel doelen wordt veelal als negatief ervaren en beleid dat versnippering van inzet zou
impliceren ondervindt derhalve weinig responsiviteit.
Résumé
Samenvattend mag gesteld worden dat het proces van sociale vergelijking een
belangrijke kracht is bij de steeds verdere verspreiding van steeds weer nieuwe versies
van apparatuur. Zolang het overgrote deel van de huishoudens aanhoudend koopkrachtstijgingen beleeft, zal de gewenste ’luxe’ zich steeds in bezit materialiseren.
Duurzaamheid kan wel een plaats krijgen in leefstijlen en apparaten, maar moet
waardenhierarchiën van consumenten niet te veel verstoren. Gedragsverandering lijkt
hierbij beter bereikt te worden door middel van ondewinding, dan door uit te gaan van
attitudes of intenties. In dit verband is op feed-baclc gerichte technologie interessant, zij
het dat er een slechts een smalle marge lijkt te zijn tussen positieve respons en irritatie.
Verder is het van groot belang dat gedragsalternatieven economisch en organisatorisch
haalbaar zijn voor een huishouden. Daar hu~shoudens op velerlei terreinen aan hun
milieugedrag geappelleerd worden en niet elke verandering even makkelijk zal zijn, is
voor een effectiviteitsanalyse van alle milieugedragsopties het concept van het mentaal
boekhouden wellicht van belang.

3.2 De wederzijdse beïnvloeding van gedrag en techniek
3.2.1 Belangrijke variabelen in het onderzoek en onderlinge relaties
In dit onderzoek speelt de ìnteractie tussen gedrag en techniek een belangrijke rol. In
deze paragraaf wordt een grotendeels theoretische beschrijving gegeven van de wijze
waarop techniek gedrag binvloedt en vice versa. In hoofdstuk 4 en 5 wordt deze beschrijving vervolgens uitgebreid met voorbeelden van wederzijdse beïnvloeding van
techniek en gedrag in de praktijk.
In figuur 2 zijn de relaties weergegeven die in dit onderzoek een rol spelen. In figuur 2
staat de interactie tussen techniek en gedrag centraal. Gedrag is onderscheiden in
aankoop- en gebruiksgedrag. Aankoopgedrag en gebruiksgedrag verschillen in hun
relatie met techniek (en met name technische ontwikkeling) wat betreft het niveau
waarop de relaties plaatsvinden. De relatie tussen techniek en gebruiksgedrag speelt
zich veelal in het huishouden af (microniveau), en heeft minder direct effect op fabrikanten. De relatie tussen techniek en aankoopgedrag speelt zich af op de markt en
heeft veelal directe invloed op fabrikanten (macro niveau). Behalve relaties tussen
techniek en gedrag zijn er ook relaties tussen gebruiksgedrag en aankoopgedrag.
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Bii techniek is in deze paragraaf onderscheid gemaakt tussen technische ontwikkelingen die de efficiëntie vergroten en ontwikkelingen die de prestaties (de functievervulling) vergroten, in paragraaf 3.2.2 zullen de onderlinge relaties tussen techniek en
gedrag worden toegelicht.

Socio-economische factoren
-- efficiency ~

/ aankoop --

techniek ~-~~
"" gebruik

-- fimctievervulling

¯ aantal & soort apparaten
¯ opgenomen vermogen
¯ gebruiksduur, frequentie

energieverbruik
Figuur 2 lnteractie tussen techniek en gedrag in een huishoudcontext
Het moge al wel duidelijk zijn dat er sprake is van een wederzijdse beïnvloeding,
waarbij technologie en gedrag elkaars reacties weer beantwoorden. Het is een dialectisch proces. Ooit is men begonnen een apparaat te maken ten behoeve van een nog
weinig gearticuleerde huishoudfunctie. Eenmaal op de markt ontstond er concurrentie
door navolging, waarbij concurrentie naast prijsstelling zich concentreert op het toevoegen van kwaliteiten die het huishouden toestaan de betreffende functie verder te
articuleren. Al doende ontstaan nieuwe wensen, etc. In de volgende paragrafen en
hoofdstukken wordt nog herhaaldelök op dit concept, Co-evolutie genoemd, teruggekomen.
Naast de invloed die techniek en gedrag middels aanschaf en gebruik op elkaar hebben worden beide factoren vanzelfsprekend voor een belangrijk deel beïnvloed door
allerlei culturele, sociale en economische factoren, zoals is uitgelegd in 3.1. Dit betekent dat techniek en gedrag elkaar via een omweg via de macro context ook be’invloeden. Denk bijvoorbeeld aan de publieke opinie en O&O budgetten. Op een aantal
socio-economische trends wordt in paragraaf 3.2.3 beknopt ingegaan, waarna ze uitgebreid worden besproken in hoofdstuk 5. Tenslotte is in figuur 2 aangegeven via welke weg het energieverbruik van de apparaten wordt b~invloed. Het energieverbruik in
een huishouden kan worden berekend door het energieverbruik van de apparaten in
de woning te sommeren. Het energieverbruik van een apparaat kan worden bepaald
door het gemiddeld opgenomen vermogen te vermenigvuldigen met de bedrijfstijd van
het apparaat, of het verbruik per keer met de gebruiksfrequentie.
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Hieruit volgt dat het energieverbruik van de woning toe of afneemt als één van de onderstaande drie variabelen toe of afneemt (terwijl de overige vadabelen gelijk blijven):
¯ aantal apparaten in de woning,
¯ gemiddeld opgenomen vermogen per apparaat / energieverbruik per keer,
¯ gebruiksduur per apparaat / gebruiksfrequentie.

3.2.2 Toelichting op relaties tussen techniek - gedrag
In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de relaties tussen techniek
en gedrag zoals aangegeven in figuur 2. Hierbij wordt niet alleen de interactie tussen
twee variabelen besproken (wederzijdse beïnvloeding), maar ook eenzijdige beïnvloeding van variabelen. De toelichting zal bestaan uit een aantal algemene relaties die
voor meerdere apparaten of categorie apparaten geldt. In hoofdstuk 6 zal per categorie apparaten worden aangegeven welke van de onderstaande relaties van toepassing

Relaties techniek - gebruiksg~drag
In de relatie tussen techniek en gebruiksgedrag kunnen de volgende aspecten worden
onderscheiden:
1. invloed van techniek op gebruiksgedrag,
2. invloed van gebruiksgedrag op technische kenmerken van een apparaat,
3. de interactie tussen beide invloeden.
ad I: Invloed van techniek op gebruiksgedrag
Met techniek worden de technische kenmerken van apparaten bedoeld. Deze kunnen
zowel van invloed zijn op de prestaties (functievervulling) als op de energie-efficiëntie
van een apparaat. Verhoging van het niveau van functievervulling van een apparaat
kan leiden tot een frequenter gebruik van het apparaat, door een toename in het gebruiksgemak van het apparaat. Dit effect treedt o.a. op bij aanschaf van complementaire apparatuur. Zo wassen bezitters van wasdrogers gemiddeld iets vaker dan huishoudens zonder wasdroger in overigens gelijke omstandigheden (Perrels, 1988). De
aanwezigheid van een droger biedt de mogelijkheid om meer wasbeurten per dag te
draaien aangezien de droogcapaciteit in en om het huis niet meer afhankelijk is van
beschikbare ruimte en het weer. Verder komen kledingstukken weer sneller beschikbaar, hetgeen in voorkomende gevallen tot meer ’tussendoor-wasjes’ kan leiden. In de
huishoudkunde is dit fenomeen van toenemende vraag als gevolg van ruimer technologie-aanbod bekend (interview Groot-Marcus, 1998).
Efficiëntere apparaten kunnen leiden tot een intensiever gebruik van apparaten (het
Rebound-effect), zodat in vergelijking met de oorspronkelijke situatie niet de maximale energiebesparing wordt behaald. Dit effect wordt ook aangeduid met de terra compensatiegedrag (Reiche 1994). Verhoging van het functievervullingsniveau, casu quo
energie efficiëntie, leidt soms niet tot verandering of zelfs tot verlaging van het gebruik.
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Verder worden apparaten meer voor individueel gebruik ontworpen (bijvoorbeeld mobiele telefoon), waardoor de gebmiksfrequentie per apparaat waarschijnlijk zal arnemen, maar het energieverbruik per woning zal toenemen. Van apparaten die geschikt
zijn voor individueel gebruik is de kans groot dat meer exemplaren per huishouden
aangeschaft worden.

De technologische ontwikkeling op het gebied van afstandsbediening, netwerken en
telecommunicatie heeft een tweeslachtige invloed op de ’control’ van de consument.
Dit onderwerp kwam bij verschillende interviews aan de orde. Op het oppervlakkig niveau van dagelijks gebruik van een eenmaal gekozen configuratie suggereert de
techniek een toename van control dankzij afstandsbediening, telebankieren, e.d.
Echter op een fundamenteler niveau neemt de controle juist af. Automatisering neemt
werk uit handen, maar ontneemt aldus vaak ook beslisopties, zoals bij automatische
betalen, allerlei vormen van toegang, apparaten die niet meer uit kunnen, etc.
’Control’ is een zeer belangrijk aspect in het menselijk handelen; in deze technologische samenleving is vaak sprake van een verlies van control (beheersing), denk aan
producten als de auto en het betalingsverkeer. Met name ouderen kunnen minder
problemen oplossen, omdat ze (denken) een bepaalde technologie niet (te) beheersen. Ontwikkelingen als Domotica maken het alleen maar ingewikkelder. Enerzijds
bieden dergelijke technologieën in aanleg meer gemak, aangezien alles ’vanzelf gaat’
en is er ook meer ruimte voor optimalisering. Anderzijds verkleint het de speelruimte
van de consument en verliest deze grip op de omgeving. Men leeft als het ware steeds
meer in een ’technotoop’, zeker bij de meer omvattende en complexere technologieën
als domotica. In die zin zou er ook aandacht mogen zijn voor ’marginalisering’ van
consumentengroepen, bijvoorbeeld ouderen. Technologie-gerichte maatregelen kunnen deze groepen soms moeilijk bereiken en anderzijds kan de onkunde omtrent de
mogelijkheden van een nieuwe technologie tot meerverbruik in plaats van besparing
leiden. De programmeerbare thermostaat is hiervan een voorbeeld. Afgezien van de
sociaie aspecten kan het voor het energiebesparingsbeleid relevant zijn om te weten of
bepaalde groepen niet of anders reageren op nieuwe technologieën. Hierop richt het
TEMA project Gerontechnologie zich met name, Ook in het vraaggesprek met Pantzar
en Nurmela (1997) werd er op gewezen dat marginalisering een van de hoofdonderwerpen is een groot Fins project over ’Moderne technologie en de (Finse) burger’ (zie
ook blurmela, 1997).
Het concept van ’control’ is ook terug te vinden in het project ’Gedragssturing via
userinterfaces’ uitgevoerd bij TUE-TEMA. Dit project betreft het geven van feed-back
over energieverbruik. Bij de traditionele benadering zijn er twee hoofdproblemen: het
aggregatieniveau van de feed-back is te hoog (veelal het totale energieverbuik; dat wil
zeggen niet geschikt om een corrigerende actie op te baseren) en de juiste frequentie
is onbekend. Hierdoor is de terugkoppeling zwak. De idee is nu de feed-back in het
afzortderl~jke apparaat op te nemen, aldus wordt het aggregatieprobleem aangepakt.
In het project wordt in een wasmachine een feed-backmechanisme gezet. De gebruiker krijgt bij het bedienen van de wasmachine op een schermpje direct raad-back over
milieuaspecten en energiekosten (beladingsgraad, gebruik van waspoeder, water,
elektriciteit). Er wordt direct ingegrepen in de techniek-gebruiker interactie. Een andere methode om huishoudens meer feed-back te kunnen geven over het energieverbruik van hun huishoudelijke apparaten is het meten van de patronen in het elektricio
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teitsverbruik van een huishouden. Uit dit totale verbruikspatroon kan het verbruikspatroon per huishoudelijk apparaat bij benadering worden gereconstrueerd (Uitzinger,
~994). De mate waarin feed-back op basis van deze informatie leídt tot energiebesparing is (nog) niet bekend. Er wordt in diverse ELI landen waaronder Nederland we! onderzoek naar verricht (o.a. Lebot et al, 2997; Haakana et a], 1997).
Er kan een tegenstrijdigheid zijn tussen de wens tot uitoefening van controle en automatisme. Als feed-back te opdringerig wordt, is er sprake van weerstand en irritatie bij
de gebruiker. Kortom de marges zijn smal om met technologie gedrag direct en succesvol aan te sturen.
ad 2: Invloed van gebruiksgedïag op techniek
De invloed van gebruiksgedrag is allereerst terug te vinden in veranderingen in technische kenmerken van apparaten, met name door slijtage. Dit is een direct invloed op
het apparaat dat is aangeschaft en door een huishouden wordt gebruikt (zie ad.3).
Een meer indirecte invloed loopt via productontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden
aan verwerking van eigen productonderzoek door fabrikanten, maar ook bijvoorbeeld
aan consumententests. Het initiatief kan ook van de consumentenorganisatie uitgaan.
In het Verenigd Koninkrijk organiseert de Consumer Association workshops met producenten. Het gaat hier om het lange termijn leerproces dat door communicatie via de
markt (wat kiest men in de winkel en waarom), via de media en middels gericht
marktonderzoek tot stand kan komen. Een meer structurele integratie van consumentenwensen en -opvattingen in het ontwerpproces is nog zeldzaam.
ad 3: lnteractie tussen techniek en gebtuiksgedrag
De directe interactie tussen technische kenmerken van apparaten en gebruiksgedrag
is met name te her]eiden tot ’s]ijtageprocessen’. Een bepaald gebruik leidt tot slijtage
van het apparaat waardoor de functievervul|ing afneemt. Dit afnemen van de functievervuiling heeft een ander gebruiksgedrag tot gevolg waardoor de slijtage verder toeneemt enz. Een voorbeeld is de ingestelde helderheid van een TV beeldbuis en de
slijtage van de beeldbuis. Wordt de helderheid relatief hoog ingesteld dan zal de
beeldbuis slijten, waardoor de he[derheid afneemt. Hierdoor zal de gebruiker de he]derheid hoger instellen, met als gevolg dat opnieuw slijtage plaatsvindt. Na enkele jaren is de helderheid van de TV alleen nog goed, bij de hoogste instelling. Andere meer
indirecte interacties lopen via productontwikkeling.
Relaties gebruiksgedrag - aankoopgedrag
De relaties tussen gebruik en aankoop kunnen onderscheiden worden in:
1. invloed van gebruik op aankoop,
2. invloed van aankoop op gebruik,
3. de interactie tussen beide invloeden.
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ad 4: Invloexíl van gebru~k op aankoop
Het gebruik van een apparaat kan leiden tot de aankoop van een complementair apparaat voor extra functievervulling. Daarnaast bestaat een zekere aankoopvo]gorde
van bepaalde producten. Een huishouden zal bijvoorbeeld niet een droger aanschaffen
als ze nog geen wasmachine in haar bezit heeft. Er kan sprake zijn van ]eertrajecten,
zoals bij een PC, waaraan steeds meer wordt toegevoegd. Met andere woorden; aanschaf/gebruik van een bepaald apparaat vergroot de kans op aanschaf van een ander
apparaat. Verder kan (intensief) gebrutk van een apparaat leiden tot de aankoop van
meerdere soortgelijke of zelfs identieke apparaten of een hoger vervangingstempo.
ad 5: Invloed van aankoop op gebruik
De aankoop, of meer algemeen aanschaf, van een apparaat is voorwaarde voor het
gebruik ervan. Hoewel het kan voorkomen dat een aangeschaft apparaat niet gebruikt
wordt (bijvoorbeeld een gekregen apparaat), geldt veelal dat het beschikbaar zijn van
een apparaat, het gebruik stimuleert. Een voorbeeld hiervan is een wasdroger, waarin
de was ook gedroogd wordt als het buiten niet regent. Hierbij spelen gewoontevorming
en gemak een belangrijke rol. Daarnaast kan aankoop van producten in combinatie
met andere producten leiden tot nieuw gedrag. Zo kan de combinatie van een diepvries en een magnetron leiden tot een frequentere bereiding van direct klaar maaltijden. Ten slotte kan aankoop van een apparaat leiden tot een gebruik die niet was
voorzien door de fabrikant. Een voorbeeld hiervan is de stofzuiger die niet alleen voor
de vloer wordt gebruikt, maar ook voor het stofvrij maken van kasten. De aankoop
van een apparaat kan echter ook leiden tot:
¯ Minder gebruik van een ander apparaat voor dezelfde functievervulling
(substitutie). De aanschaf van een magnetron kan bijvoorbeeld leiden tot minder
frequent gebruik van de kookplaat.
¯ lntensiever gebruik van een ander apparaat, als sprake is van complementariteit.
Zo zal de PC vaker worden gebruikt, bijvoorbeeld voor gebruik van internet, als een
modem wordt aangeschaft.
ad 6: lnteractie tussen gebruik en aankoop
lnteractie tussen gebruik en aankoop kan het karakter krijgen van een leertraject.
Door gebruik van het eerst aangeschafte apparaat leert men de mogelijkheden van
complementaire apparatuur beter (en hoger) te waarderen. Er is als het ware sprake
van een opwaartse spiraal: gebruik van apparaten leidt tot de aankoop van meer apparaten, hetgeen weer tot aanschaf van andere complementaire apparatuur of zelfs tot
algehele upgrading kan leiden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de computer.
Als een huishouden de computer vaak gebruikt, is de kans groot dat men bepaalde
randapparatuur aanschaft (b.v. scanner, printer). Door aanschaf van deze apparatuur
zal vervolgens de computer weer vaker worden gebruikt.
Deze interactie is niet alleen bij afzonderlijke apparaten waar te nemen, maar ook op
huishoudniveau. Voor steeds meer activiteiten die voorheen met de hand werden uitgevoerd, worden (elektrische) apparaten ingezet: schroevedraaier, tandenborstel,
vaatwasser, magnetron voor ontdooien. Dit zijn typische voorbeelden van mechanisatie waarbij verwacht wordt dat huishoudfuncties beter en of sneller kunnen worden uitgevoerd. Naast die verwachting speelt de sociale vergelijking een rol consumenten
willen in een aantal opzichten ’bij de tijd’ zijn.
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Relaties tussen techniek en aankoop
Relaties tussen techniek en aankoop spelen zich af op macro niveau en betreffen met
name meer ’klassieke’ marktrelaties tussen vraag en aanbod waarbij productontwikkeling een grote rol speelt. De volgende drie relaties worden besproken:
1. invloed techniek op aankoop,
2. invloed aankoop op techniek,
3. de interactie tussen beide invloeden.
ad 7: Invloed techniek op aankoopgedrag
Allereerst kunnen de volgende gevolgen van technische ontwikkelingen voor het apparaat worden onderscheiden:
¯ nieuwe of betere functievervulling (gemak, comfort, prestaties, uiterlijk, etc.),
¯ grotere energie-efficiëntie,
¯ lagere prijs (veelal door technische ontwikkelingen in de productie).
Al deze ontwikkelingen maken het voor een consument aantrekkelijk om tot aanschaf
over te gaan. Naarmate deze ontwikkelingen meer gecombineerd kunnen worden, zal
het effect groter zijn. Bij aanschaf kan het gaan om:
¯ vervanging van I of meerdere apparaten,
¯ uitbreiding van het apparatenpark met een nieuw apparaat.
De aanschaf van apparaten met verbeterde eigenschappen kan leiden tot een gedwongen aanschaf van een nieuw complementair apparaat, omdat het oude complementaire apparaat in technisch opzicht niet kan functioneren met het nieuw aangeschafte apparaat. Een bekend voorbeeld hiervan is de technologische afhankelijkheid
tussen hardware en software. Ten slotte moet worden opgemerkt dat aanschaf van
nieuwe of verbeterde producten niet per definitie hoeft te leiden tot een groter aantal
(gebruikte) apparaten in een woning. In meerdere situaties treedt namelijk substitutie
in gebruik op. Door de aanschaf van een magnetron zal de kookplaat bijvoorbeeld
minder vaak worden gebruikt.
ad 8.. Invloed aankoopgedrag op techniek
Het aantal verkochte producten vormt een belangrijk, zo niet het belangrijkste, stuurmechanisme voor fabrikanten: producten waar vraag naar is worden geproduceerd,
wat niet (voldoende) verkoopt, wordt niet geproduceerd. Bovendien betekent een voldoend grote vraag naar een bepaald product, dat geïnvesteerd wordt in verdere product- en productie-ontwikkeling.
ad 9: lnteractie techniek - aankoopgedrag
Het klassieke marktmechanisme van vraag en aanbod speelt een belangrijke rol bij de
interactie tussen techniek en aankoopgedrag; huishoudens zullen sneller apparaten
aanschaffen als producten door technische ontwikkeling zijn verbeterd. Dit zal leiden
tot meer winst, waardoor verdere ontwikkeling gefinancierd kan worden.
Resultaat van deze interactie - indien succesvol - is een hoge penetratie van de betreffende apparaten. Hierdoor neemt de kans toe dat het apparaat tot het standaard apparatenpark van een huishouden gaat behoren.
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3.2.3 Evolutie in het apparatuuraanbod
In de voorafgaande paragrafen is een aantal relaties en interacties geschetst tussen
techniek en gedrag. Daarnaast worden gedrag en techniek ook beïnvloed door allerlei
culturele, sociale en economische trends. Trends die nu een belangrijke rol spelen
¯
¯
¯
¯
¯
¯

kleinere huishoudens, individualisering
status
streven naar stijgend verzorgingsniveau (comfort, tijdbesparing),
stijgende inkomens
veranderingen in huishoudsamenstelling,
verandering van randvoorwaarden, zoals soort woning en energie-infrastructuur.

Bovengenoemde trends en hun effecten worden in respectievelijk hoofdstuk 4 en 5
besproken, Daar deze paragraaf is gericht op theoretische achtergrondinformatie van
verschillende verschijnselen wordt wel aandacht besteed aan de consequenties van de
stijgende verzorgingsstandaard (als reactie op het eenvoudiger haalbaar verzorgingsniveau) voor het apparatuuraanbod. Het gaat hier om de apparatuurzijde van de
evolutle van consumententechnologie en consumentengedrag. De gedragszijde is wat
betreft de theorie al in 3.1 aan de orde geweest. De praktijk van technologietrends en
leefstijltrends komen aan bod in respectievelijk hoofdstuk 4 en 5.
Fabrikanten en consumenten communiceren impliciet en expliciet met elkaar over het
beschikbare en het wenselijke apparatuuraanbod. Eerst en vooral is er het signaal van
de afzet. Echter afzetcijfers als zodanig zijn een ruwe indicator. Het geeft eigenlijk alleen aan of een product in zijn huidige vorm aanslaat. Daarnaast is aanvullende informatie nodig over de prijsgevoeligheid en belangstelling voor kwa]iteitsgradaties
(groter/kleiner, meer/minder opties, vormgeving en kleur). Tenslotte communiceren
de actoren buiten de apparaatmarkt als zodanig om. De producenten met reclame,
intermediaire organisaties o.a. met verge]ijkend warenonderzoek, consumenten met
klachten en wensen, e.d, en de overheid o.a. met voorschriften en contro]es. Bij nieuwe apparatuurcategorieën zoals elektronische media trachten leidende fabrikanten
een toekomstbeeld te scheppen, waarbij het bezit en gebruik van de beoogde apparatuur logisch en aantrekkelijk, zo niet onontkoombaar, lijkt. Dit punt werd m.n. in het
vraaggesprek met Pantzar en Nurmela onderstreept. Het is ’technology push’ via reclame, marketing en andere communicatieconeepten. Phi]ips’ Vision of the Future is
een voorbeeld van een dergelijke aanpak.
Door deze interactie, met de werking van vraag en aanbod als belangrijkste baken,
zullen producten op de markt komen die op de (veronderstelde) behoeftes inspelen.
Vervolgens worden oude apparaten door huishoudens niet meer aangekocht omdat:
¯ het ’eenvoudige’ apparaat niet meer verkrijgbaar is,
¯ het ’eenvoudige’ apparaat ’verouderd’ is (wellicht technisch, maar zeker in termen
van functievervul]ingsniveau),
¯ het ’eenvoudige’ apparaat is door de hogere sociale norm gestigmatiseerd geraakt
(hoewel zo’n stigma voor groepen met een hang naar onconventioneel gedrag juist
aantrekkelijk kan zijn).
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Met andere woorden, het gemiddelde kwaliteitsniveau van apparaten aangeboden op
de markt is verschoven en hierdoor zal deze verschuiving op den duur ook in huishoudens plaatsvinden. Figuur 3 licht toe hoe het mechanisme van het stijgende verzorgingsniveau zich vertaalt in apparaattechnologie en vice versa. De vet getrokken curve stelt het actuele park voor op een zeker tijdstip en de stippellijn vertegenwoordigt
het verkrijgbaar productaanbod op het zelfde moment. Op t=t~ ligt het functievervullingsnlveau van apparaat X op het gemiddelde van de in huishoudens aanwezige apparaten. Het functievervullingsniveau van het productaanbod ligt hier gemiddeld boven. Door vervanging, nieuwkoop en afdanken van niet meer bruikbare of verouderde
apparaten verschuift in de loop der tijd het gemiddelde functie-vervullingsniveau van
de in huishoudens aanwezige apparaten. Op t=t~ blijkt dat apparaat X wat functievervullingsniveau betreft verouderd is en apparaten met een functievervullingsniveau gelijk aan dat van apparaat X niet meer aangeboden worden. De consument díe apparaat X vervangt door een gemiddeld apparaat X’ uit het actuele productaanbod, maakt
een stijging van F in functie-vervullingsniveau.
De beschrijving zou ook omgekeerd kunnen worden. Fabrikanten wiet producten in de
buurt van de gemiddelde kwaliteit van de opgestelde voorraad komen, merken dat
hun producten slecht gaan verkopen. De sociale-vergelijkings drijfveer vergt dat men
echt iets beter~ koopt. Hooguit de koopkracht kan daarvoor te kort schieten, maar die
verschuift op lange termijn bezien ook nog steeds opwaarts. Een fabrikant moet dus
met een wezenlijke verbeterd type komen om weer voldoende aantal]en te kunnen
verkopen. De figuur illustreert dat er wel een niche markt overblijft voor middelmatige
apparaten. Echter daarvoor geldt dat de prijs laag moet zijn, zodat voor producenten
in OECD landen dit veelal een onaantrekkelijke optie is dan wel snel zal worden. Kortom fabrikanten in OECD landen zullen hun structurele marktpositie met innovaties
moeten verdedigen. Op tactische niveau wordt de verdediging aangevuld met reclame
en p.r.
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Figuur 3 Het mechanisme van heL stijgend verzorgingsniveau en de voorraad
apparaten in huishoudens
Dit mechanisme speelt niet alleen bij afzonderlijke apparaten een rol maar ook bij categorieën van apparaten of soorten huishoudelijk werk. Hierdoor gaat een bepaald apparaat tot het verzorgingsniveau behoren. In plaats van functievervu]]ingsniveau kan
in een aantal gevallen ook energie-efficiency ingevuld worden. Voor meerdere soorten
apparaten geldt namelijk dat oude modellen minder efficiënt zijn dan nieuwe modellen. Steeds meer huishoudens zullen in de loop der tijd hun oude inefficiënte apparaten vervangen door nieuwe meer efficiënte modellen. Hierdoor vindt een ’autonome’
verhoging van de efficiency van een bepaald apparaat plaats
Met behulp van figuur 3 valt ook duidelijk te maken dat er voldoende convergentie
nodig is binnen de EU voordat apparaatstandaarden acceptabel worden voor fabrikanten. Voor elk EU land afzonderlijk zou een figuur 3 gemaakt kunnen worden. Indien de
curves dan ver uit elkaar blijken te liggen, zijn er nog teveel mogelijkheden om met
middelmatige apparaten toch nog een behoorlijke afzet in verschillende landen te behalen. Convergentie kan bespoedigd worden door de transparantie van de markten
groter te maken.
Verder moge duidelijk zijn dat het zetten van energie-efficiency standaarden dan ook
effectief gecommuniceerd moet worden naar de consument. Pas als die het als een
belangrijk aspect van het functievervullingsniveau gaat beschouwen, zal het in de sociale vergelijking en in de waardering van het verzorgingsníveau zwaarder meetellen.
Hierop zullen fabrikanten weer reageren door aanpassing in het productaanbod.
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Het mechanisme kan versneld worden als het gaat om ontwikkelingen in complementaire producten. Zoals in paragraaf 3.2.2 is genoemd betreft dit met name de
ontwikkelingen in hard- en software. De veroudering van apparaten ontstaat dan niet
alleen door de ontwikkelingen in de hardware, maar ook in de software. Er komen
immers nieuwe software versies of pakketten, die wellicht in theorie compatibel zijn
met voorgaande versies, maar in de praktijk in combinatie met ’verouderde’ hardware
een (relatief) mindere functievervulling geven. Dit leidt tot een vraag naar hardware
waarop deze software goed draait, waarna een nieuwe generatie software meer de
mogelijkheden van de hardware uitbuit, en zo voort.

3.30perationalisatie van leefstijl bij apparatuurbezit
en -gebruik
Leefstijl heeft betrekking op de vormgeving en ordening van activiteiten van individuen, huishoudens en sociale groepen. Er worden voortdurend keuzen gemaakt, bijvoorbeeld welke tank het eerst aan de beurt is of In hoeverre de aanschaf van een apparaat
de moeite waard is. Dergelijke keuzen spelen op verschillende aggregatieniveaus en in
verschillende dimensies, zoals de tijd (korte termijn -> gewoonten respectievelijk lange termijn -> basiskeuzen) en de fysieke en sociale omgeving (woonbuurt, woning,
gezin, arbeidsomgeving, etc). De dagelijkse keuzen zijn dikwijls amper keuzen, maar
meer automatismen of gewoonten (zie ook 3.1). De tijdstudies van het SCP (o.a.
Knulst en Schoonderwoerd, 1983; Knulst en van Beek, 1993) tonen dat de meeste
mensen op de meeste dagen een betrekkeiijk vast activiteitenschema hebben, zowel
wat betreft inhoud als wat betreft ordening van de activiteiten. Op zich is dit overigens
rationeel gedrag, aangezien heroverwegen tíjd, moeite en misschien geld kost en tot
afstemmingsproblemen kan leiden. Stimuli tot verandering van dit gedrag zullen
vooral effect hebben als ze voortkomen uit veranderingen in de fysieke en sociale infrastructuur van een individu (bijvoorbeeld andere werkkring, nieuwe woonlocatie,
gezinsuitbreiding, etc.). Naast economen en huishoudkundigen hangen ook steeds
meer sociaal-psychologen deze visie aan (zie 3.1). Stimuli door derden zullen doorgaans weinig effect hebben, zeker als zij de frictie met de fysieke en sociale infrastructuur vergroten. Naast de keuzen op ’dagelijks’ niveau (als het ware ’optimaliseren onder randvoon~aarden’) zijn er de lange termijn keuzen, zoals over gezinsvorming,
loopbaankeuze, woonplaatskeuze, e.d. Laatstgenoemde keuzen kunnen de randvoorwaarden veranderen en bepa~en derhalve voor een belangrijk deel de speelruimte voor
de dagelijkse keuzen.
Sterker dan bij de praktische dagelijkse keuzen, zullen bij de lange termijn keuzen
normen en waarden een rol spelen. Hiermee komen we op een ander aspect van
leefstijl, namelijk het conformeren aan de opvattingen en gedragingen van een sociale
groep. Leefstijl, een begrip uit de sociologie, heeft in oorsprong hier betrekking op. Er
wordt verondersteld dat mensen zich willen identificeren met bepaalde sociale groepen en zich willen onderscheiden van groepen waar men uitdrukkelijk niet bij wil horen (zie .3.1). Bepaalde groepen, elites, lopen in de regel voorop met het adopteren
van nieuw gedrag en van nieuwe technologie, waama andere groepen dit gedrag zouden kopiëren (’trickle down’) (Aarts, 1995). De huidige sociale structuren zijn minder
eenduidig en bijgevolg kan vroege adoptie bij allerlei groepen optreden. Dit zou ook
verband kunnen houden met neiging van fabrikanten apparatuur steeds meer te ad-
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verteren en communiceren op basis van affectieve aspecten in relatie tot een aan de
betreffende consument(groep) appellerende gesuggereerde toekomst. Bovendien kan
in die gevallen het kopiëren van het gedrag door andere groepen irrelevant zijn. Operationa|isatie van deze aspecten in re|atie tot kwantitatief energieonderzoek staat nog
in de kinderscboenen. Een werkbare aanzet komt o.a. van Strang (1997). In economische termen leidt de verbrokkeling van leefstij[en ertoe dat moderne consumentenproducten geprofileerd moeten kunnen worden op basis van een breed scala van karakteristieken, indien een grote markt vereist is.
Bovenstaande overwegingen hebben ertoe geleid het begrip ’leefstijl’ voorzover gebruikt in (lange termijn) energieonderzoek vast te knopen aan consumptie- en gebruikspatronen van huishoudens. Enerzijds kunnen de waarneembare bestedingen
van tijd en geld gere]ateerd worden aan achtergrondkenmerken van een beschouwde
popu}atie en anderzijds is er voldoende feitenkennis en rekeninstrumentarium beschikbaar om de gevolgen van de waargenomen |eefstijlen voor het energieverbruik te
kwantificeren. Bovendien erkennen steeds meer van de betrokken disciplines dat de
hier bedoelde economische en fysieke randvoorwaarden uiteindelijk een belangrijk
deel van het dagelijks consumentengedrag verklaren. Voor praktisch en kwantitatief
gebruik van ’leefstijl’ - kortom de operationa]isatie - bieden consumptie- en gebruikspatronen een goede ingang.

Harde infrastructuur, o.a.
¯ woonbum’t
¯ wegennet
¯ woning

~ Zachte infi’astructuur, o.a.
~ ¯ huishoudtype
I
[ ¯ arbeidstijden
I~
~ I " sociale groep
I Persoonlijke capaciteiten, o.a.
~ ~ Persoonlijke uitrusting, o.a. [
~t |¯ apparaten
I-l-I .opleiding
[ ¯ vervoermidde~en
I ] ] ¯ karakter, houding

I

÷
J

f

i

dagelijkse activiteiten (huishoudfimcties):
¯ duar en ordening
¯ locatie
¯ apparatuur
¯ kwa!iteitsniveau

~--I

dagelijkse doelen (vervulde functies):
maaltijd, schone was, etc.

--I

Hoofddoelen, Ambities

Figuur 40perationalisatie van leefstijl als geordende praktische handelingscategorieën die een taakvervulling beogen o.a. met inzet van apparatuur
De bestedingspatronen van tijd en geld en de gebruikspatronen van apparaten vormen
tezamen de - energierelevante - /eefstijl. In figuur 4 is dit aangegeven als dagelijkse
activiteiten, hetgeen wat betreft apparaatbezit en -gebruik de beste aansluit-
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mogelijkheden geeft. Hiermee wordt leefstijl een soort doorgeefluik of verdeelstation,
waarbij aan de ene kant drijfveren, persoonlijke en sociale capaciteiten en fysieke en
geestelijke randvoorwaarden (’harde en zachte infrastructuur’) als invoer optreden en
het beslag op natuurlijke hulpbronnen (in casu elektriciteitsverbruik) de uiteindelijk
uitvoer is. Bedenk evenwel dat die dagelijkse activiteiten dagelijkse doelen
(functievervulling) tot doel hebben en niet maximering of minimedng van het energiegebruik. Energiegebruik is vanuit huishoudelijk productieperspectief slechts een resultante of bij-effect.
Samengevat leidt dit tot de volgende definitie van leefstijl in een energie-context:
’Leefstijl in ruime zin wordt opgevat als gedrag, ínzonderheid gewoonteuorming, van
huishoudens en/of individuen, voorzover van signif!eante invloed op de bestedingspatronen van tijd en geld. Daarenboven heeft leefstijl in enge zin, dat wil zeggen gegeven
een bepaald bestedingspatroon, betrekking op de doelmatigheid waarmee de gegeven
middelen worden ingezet en bijgevolg hoe efficiënt energiediensten in het huishouden
benut worden.’
Terugkoppelend naar figuur 4 kunnen per factor de volgende variabelen onderscheiden worden:
harde infrastructuur:
¯ woning
- type, grootte, ligging, isolatie
¯ woonbuurt - (energie)voorzieningen, winkelbestand, afstanden
¯ verkeer
- ontsluiting, parkeren, O.V.
zaehte infrastructuun
¯ huishoudtype
¯ arbeidstijden, schooltijden, winkeltijden etc.
¯ sociale naaste omgeving.
persoonlijke uitrusting:
¯ apparatuur (koelkasten, tv’s, pc’s, wasmachines, klimaat/verwarming)
¯ vervoer- en communicatiemiddelen (auto, fiets, telefoon, fax, pc-net)
¯ gereedschap
¯ vermogen/spaargeld.
Persoonlijke capaciteiten:
¯ opleidingsniveau
¯ inkomen
¯ vaardigheden
¯ karakter/houding.
Hulshoudfuncties:
Maaltijdverzorging:
- inslaan
- bewaren
- bereiden
- opdienen/eten
- afdanken/schoonmaken
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Textiel/interieurverzorging:
- kopen (nieuw/tweede hands)
- opslaan/installeren
- wassen/schoonmaken
- herstellen
- afdanken/inruilen
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Persoonlijke verzorging:
- kopen van goederen
- kopen van diensten

Ontwikkeling en ontspanning:
- buitenshuis
- thuis
elektronische media
(cd/radio/tv/pc/...)
- bad/douche/toilet
niet elektroniscbe media
- (para)medische zelfverzorging
(krant/hoek/...)
- (para)medische verzorging van derden (dienst) - spel (volw./kind/coll./indiv.)
speelgoed (idem)
- fitness e.d.
knutselen/reparatie

Vervoer en communicatie;
- buitenshuis
- vanuit huis - telefoon, fax
- pc/intemet
- tv, radio

Blnnenklimaat:
- verwarming/koeling
- ventilatie
- luchtvochtigheid
- filtrering

Functies die buitenshuis verricht worden lijken in eerste instantie niet relevant voor het
elektriciteitsverbruik, echter als de tijd besteed aan dergelijke functies buitenshuis
aanmerkelijk zal toenemen, heeft dat irnpficaties voor o.a. verlichting thuis.
Bovenstaande huishoudfuncties zijn enerzijds koppelbaar aan sociaal-economische en
sociaal-culturele variabelen in het ELSA model (of daarin introduceerbaar) en anderzijds koppelbaar aan de huishoudfuncties zoals gespecificeerd hoofdstuk 2. Met variabelen als inkomen, woningtype, opleidingsniveau, aantal werkenden en complementariteit van apparaat wordt de penetratiegraad per huishoudtype per apparaat gesimuleerd. Voor nieuwe apparaten wordt gebruik gemaakt van verdringingsprocessen bij
vervanging respectievelijk analogieën. In hoofdstuk 6 wordt nog nader ingegaan op de
achtergrond van enkele resultaten. Verdere externe aansturing kan geschieden door
middel van een kleine selectie van scenario’s waarbij een aantal plausibele ontwikkelingsmogelijkheden bij elkaar gezet worden en de noodzakelijke exogenen gespecificeerd worden, ien nader uitleg wordt gegeven in Bijlage 3. De uitkomsten van de belangrijkste stuurvariabelen voor apparatuurbezit en -gebruik, zijnde demografie en inkomen, worden in 6.1 gepresenteerd.
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4. TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
4.1 lnleiding
Voor de categorieën apparaten, genoemd in paragraaf 2.2 en bijlage 1, is nagegaan
welke technologísche ontwikkelingen gaande zijn. Tevens is aangegeven van welke
energiedrager het apparaat nu gebruik maakt, respectievelijk van welke andere energiedragers redelijkerwijs gebruik gemaakt gaat worden. Indien er sprake is van complementaire apparatuur is wordt dit verrmeld. Verder is aangegeven welke nieuwe apparatuur bestaande apparatuur in een woning vervangt. Tenslotte is aangegeven of
het om een technische of een sociale innovatie gaat. Deze informatie is weergegeven
in tabel 4.1 in bijlage 4. Toelichting op deze tabeI is in deze paragraaf beschreven,
Eerst zal echter in het resterende deel van deze paragraaf een aantal algemene technologische ontwikkelingen worden besproken.
Bepaalde technologische ontwikkelingen keren steeds terug in tabel 4.1 achterin dit
rapport Het betreft hier met name domotica, restwarmtebenutting en rendementsverbeteringen.
Een domotica systeem is een gebouwbeheerssysteem voor de woning. Hiermee is het
mogelijk om het waamemen van informatie en het aansturen van apparaten te automatiseren, waardoor menselijk ingrijpen in veel mindere mate nodig is. In een woning
worden, in tegenstelling tot in kantoren, apparaten veelal nog handmatig bediend. Bovendien is het gedrag in een woning veel minder geconditioneerd door (economische)
doelmatigheidscriteria. Domotica systemen worden, met name in privé-woningen, nog
nauwelijks toegepast. Oorzaken hiervan zijn de hoge aanschafprijs, het ontbreken van
een duidelijke functie die de aanschaf van dit systeem rechtvaardigt, en het beperkt
aantal domotica producten dat momenteel op de markt verkrijgbaar is (Siderius 1996;
zie ook 4.3).
Het huidige energiebesparingsbeleid is voor een belangrijk deel gedcht op het verbeteren van het rendement van het toestel zonder dat dit ten koste gaat van de prestatie
van het apparaat noch van het comfort voor de gebruiker. Een methode om dit te realiseren is benutting van restwarmte opgewekt in of buiten de woning.
In de energiewereld heersen verschillende meningen over de manier waarop de energie infrastructuur in een woonwijk geregeld zou moeten worden. Elektrieiteitsbedrijven zien veel toekomst in warmte-krachtkoppe]ing, waarbij woningen gebruik
kunnen maken van restwarmte van elektriciteitscentrales of industrie. In deze situatie
behoeven woningen nog slechts elektriciteit voor de apparaten, respectievelijk de
functies binnen apparaten, die niet geschikt zijn voor warmte. Men denke hierbij aan
TV’s, trommelaandrijving van wasmachines, etc. De elektriciteit kan al dan niet plaatselijk worden opgewekt met behulp van bijvoorbeeld photovoltaïsche cellen, maar tot
2010 geldt dat nog louter als demonstratietechnologie. De visie van gasbedrijven is
om zoveel mogelijk apparatuur geschikt te maken voor gas, omdat opwekking van
elektriciteit plaatsvindt met een laag rendement. Alleen voor apparaten die niet ge-
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schikt zijn, of geschikt gemaakt kunnen worden voor gas is elektriciteit nodig. Verder
kunnen nogal wat decentrale opties relevant worden. De zonnecollector/boiler is daar
dankzij de aanscherping in de energieprestatienorm al een levensvatbaar voorbeeld
van. Ook verschillende vormen van micro warmte-kracht (i.p.v. de huidige CV-HR),
waaronder op basis van een brandstofcel, zouden op bescheiden schaal voor 2010 ingezet kunnen worden. Al deze nieuwe opties zullen evenwel hoofdzakelijk in de resterende nieuwbouwwoningen tot 20!0 (ongeveer I miljoen) geplaatst worden, waarbij
de kans groot is dat een aanzienlijk deel van de nieuwbouwwoningen (50%?) met
standaard gas en elektriciteitsaansluiting zal worden uitgerust in combinatie met uitstekende isolatie en bijvoorbeeld een zonnecollector. Immers de liberalisering van de
energiemarkt werkt dsicomijdend gedrag in de hand. Daarnaast zal een deel van het
renovatiepotentieel zich lenen voor opw~ardering van blokverwarming en/of introductie van collectieve zonnecollectoren. Hiermee zal het duidelijk zijn dat de markt voor
apparaten die (deels) niet op elektriciteit werken weliswaar groeit, maar voor de
meeste internationaal opererende fabrikanten van consumentenapparatuur toch van
bescheiden omvang blijft. Alleen apparaten die met geringe meerkosten aangepast
kunnen worden, zullen interessant zijn voor toonaangevende fabrikanten. Men denke
bijvoorbeeld aan hot-fill apparatuur.

4.2 Vernieuwingen per apparaatcluster
4.2.1 Warmteproductie en binnenk]imaat
De belangrijkste ontwikkeling is een toenemend aandee| voor CV systemen ten koste
van kachels. Naast e]ektriciteitsverbruik voor een pomp vergen de thans veelal g~insta]leerde HR ketels elektriciteitsgebruik voor een ventilator. Voorzover oude CV’s
door nieuwe worden vervangen loopt het pompverbruik aanmerkelijk terug. Bij woningen die geheel afhankelijk zijn van externe warmte]evering valt dit segment van het
elektriciteitsverbruik geheel weg. De beslissing voor het al dan niet aanieggen van
collectieve verwarmingssystemen valt op zich buiten het kader van dit rapport. Echter
gegeven een zeker te realiseren potentieel is het wel relevant de mogelijkheden om
warm witgoed te integreren met verwarmingssystemen nader te bestuderen.
lnzake de toepassingsmogelijkheden van warmtepompen zijn er op dit moment nog
veel onzekerheden. Enerzijds blijkt de penetratie van warmtepompen voor ruimteverwarming en warmtapwater in de woningbouw nog zeer beperkt is, anderzijds zijn de
doelstellingen die de overheid qua penetratie nastreeft vrij hoog. Verschillende partijen
in de markt, zoals leveranciers, energiedistributiebedrijven en Novem zijn actief bezig
om de penetratie te vergroten. Er zijn echter op dit moment ook belemmeringen zichtbaar. Zonder een meer gedetailleerde beschouwing, die de scope van dit project te
buiten gaat, is het derhalve niet zinvol een uitspraak te doen over de te verwachten
penetratie op termijn.
De functies van warmwatertoestellen ten behoeve van persoonlijke verzorging wordt in
4.2.4 behandeld. Hier worden nog enkele algemene installatie-aspecten behandeld.
De afstand van het toestel tot het tappunt is belangrijk. Hoe groter de afstand tot het
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tappunt, hoe groter de leidingverliezen. Daarom zijn tweede veelal elektrische boilers
in de keuken populair geworden. Dit is een voorbeeld waar hot-fill opties in samenhang met leidingisolatie het elektriciteitsverbruik zouden kunnen terugdringen. In goed
geïsoleerde woningen is natuurlijke ventilatie niet meer toereikend. Hierdoor is mechanische ventilatie noodzakelijk. Het energieverbruik benodigd voor mechanische
ventilatie speelt een belangrijkere rol naarmate het energieverbruik voor ruimteverwarming afneemt. Een manier om het energieverbruik voor mechanische ventilatie
te verlagen, is het verbeteren van het rendement van het ventilatiesysteem. Momenteel vindt dit plaats door o.a. warmte-terugwinning.
Nog enkele opmerkingen over airconditioning. Momenteel zijn er niet veel apparaten
voor koeling in de woning aanwezig, maar de laatste jaren is door warme zomers de
belangste’~ling voor dergelijke apparaten significant toegenomen. Het begint een normaal goed te worden in het assortiment van een witgoedzaak. Mocht de belangstelling
voor dit apparaat blijven groeien, dan heeft dit een grote invloed op het energieverbruik in de woning. Het gemiddeld jaarverbruik benodigd voor airconditioning is ± 650
kWh per jaar (Weegink 1997a).

4.2.2 Reiniging
Er zijn vier grote apparaten voor reiniging in de woning:
1. wasmachine
2. vaatwasmachine
3. wasdroger
4. stofzuiger.
De stofzuiger (en evenmin het strijkijzer) wordt hieronder niet besproken, daar er geen
technologische ontwikkelingen verwacht worden die het verbruik van dit apparaat
aanmerkelijk zouden veranderen. Bovendien is het gemiddeId verbruik per jaar
(60kWh) veel geringer dan de gemiddelde jaarverbruiken van de andere drie apparaten, welke in de ordegrootte van 300kWh - 500kWh ligt. Het strijkijzer wordt evenmin
nader toegelicht, omdat het jaarverbruik van dit toestel vrij laag is (25kWh). Toenemend gebruik van een stoomstrijkijzer met warmwater reservoir zou het verbruik kunnen doen stijgen. Daar staat tegenover dat de gebruiksintensiteit van het strijkijzer terugloopt (men strijkt minder SCP-tijdsbestedingsonderzoeken).
Wat betreft de wasprocessen doen veel fabrikanten a~ jarenlang onderzoek gericht op
vermindering van het gebruik van water, energie en wasmiddel. Hier is nog wel enige
maar geen spectaculaire voortgang mogeliik. Men denke aan:
¯ verbetering van de motorefficiency,
¯ hergebruik van spoelwater,
¯ voortgangsmeting van het was- of droogproces, opdat was- of droogprogamma
niet nodeloos doordraait.
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Desalniettemin kan verreweg de grootste elektriciteitsbesparing behaald worden bij
aanpassing in de opwarmingsprocessen in deze machines. In aanleg staan de volgende opties open:
1. hot-fill - voorverwarmd tapwater uit cv-(combi) ketel en/of zonnecollector,
2. g~integreerde cv-maehine of stadsver~varmingsmachine - als 1. maar dan met optimale inpassing in infrastructuur,
3. gasgestookte machine,
4. combinatie met een warmtepomp.
De opties 1. en 3. zijn al op de markt verkrijgbaar. In het bijzonder vaatwassers zijn in
de regel al geschikt voor hot-fill. De opties f. en 4. bevinden zich in vergevorderde
demonstratiefasen en zullen binnen enkele jaren voor verkoop beschikbaar komen. Al
deze opties doen het elektriciteitsverbruik sterk afnemen met zo’n 50% bij sommige
hot-fill uitvoeringen tot 90% bij de opties 2. en 3. In termen van primair energiebeslag
kan het energieverbruik met 40% tot 70% teruglopen (Kemna, 1995).
De barrières voor deze opties zitten niet zozeer in de machines zelf, maar in de vereiste
infrastructuur en daarmee in de kosten. Gasgestookte machines en cv- en stadsverwarmingsmachines vergen uitbreiding van het tot dusver gebruikelijke leidingnet in
een woning. Bij nieuwbouw of renovatie zijn dergelijke meerkosten uiteraard geringer
dan in een bestaande woning en kan bovendien aan gunstige plaatsing gedacht worden om aldus de extra kosten verder terug te dringen. Ook bij bestaande bouw geldt
uiteraard dat bij plaatsing pal naast de cv-kete] de extra kosten zullen meevallen. Voor
de stadsverwarmingmachine geldt als afgeleid voordeel dat deze apparaten de warmtelast per woning kunnen verhogen en over het hele jaar bezien voor iets meer basislast zouden kunnen zorgen bij grotere aantallen aansluitingen. Juist gezien de nog
steeds voortgaande besparingen op ruimteverwarming is dat een welkome uitbreiding
van de vraag die warmtenetten weer beter exploitabel zouden kunnen maken. Voor
huishoudens geldt als nadee] van deze machines, m.n. de stads-verwarmingsmaehine,
in een andere niet aangepaste woning hun voordelen verliezen. Deze machine kan wel
worden gebruikt in andere woningen, omdat ze ook aansluitbaar is op elektriciteit of
op bepaalde CV ketels. Als nadeel geldt dat bij aansluiting op elektriciteit geen energiebesparing wordt gerealiseerd. Rekening houdend met een cumulatieve verhuiskans
van een doorsnee huishouden ter grootte van 50%, wordt dan gedurende tenminste de
halve levensduur van deze apparaten geen energie bespaard. Dit zou bij toekomstige
nieuwbouw en renovatie ondervangen kunnen worden door dergelijke sterk infrastructuur-afhankelijke apparaten als onderdeel van het huis te beschouwen (nagelvaste installatie), waardoor er op dit punt ook makkelijker normen gesteld kunnen worden.
Merk op dat een dergelijke intemalisering in bouwnormen ten dele ook extra vraag
schept, aangezien een deel van de toekomstige bewoners wellicht bij zelfstandige beslissing een van de apparaten (bijv. vaatwasser) niet zou hebben aangeschaft (zie ook

5.3).
De hot-fill optie, de warmtepompmachine en de gasgestookte machines bieden meer
flexibiliteit en zijn daarmee voor een veel groter deel van de woningvoorraad invoerbaar. De hot-fill optie in combinatie met zonnecollectoren is aantrekkelijk, hoewel dat
vermoedelijk een vergroting van het thans gangbare coIlectoroppervlak noodzakelijk
maakt.
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Verder zullen de marktkansen in andere (EU-)landen invloed hebben op het uiteindelijke aanbod van deze altematieve apparaten. Bedenk dat in de meeste omringende
landen, met uitzondering van de Verenigd Koninkrijk, de verhouding tussen de
gasprijs en de elektriciteitsprijs ongunstiger ligt en derhalve er minder animo zal zijn
om gasgestookte apparatuur te kopen en bij een kleine markt blijft de prijs hoog. Het
prijsverschil tussen gas en stroom zou dan vergroot moeten worden, hetgeen bij de
huidige liberalisering van de energiemarkt in de EU niet zonder meer realiseerbaar is.
Voor stadsverwarmingsmachines geldt dat warmtedistributiebedrijven vrijwel altijd interesse hebben in een betere basislast over het hele jaar. Gezien het voorkomen van
stadsverwarming in Duitsland en Scandinavië lijkt hier een markt van voldoende omyang (>10 miljoen huishoudens) te liggen voor grote fabrikanten. Desalniettemin
moeten de te verwachten meerkosten ook bij deze optie op een of andere manier terugverdiend kunnen worden.
Tenslotte zij nog vermeld dat ook was-droog eombinaties te koop zijn. Deze machines
hebben als voordeeI dat in plaats van twee machines, maar één machine in de woning
hoeff te staan. Een ander voordeel kan zijn dat het was- en het droogproces achter elkaar en zonder ingröpen van de gebruiker kan plaatsvinden. Echter de maximale
lading voor het wasproces is ongeveer twee keer zo groot dan voor het droogprocês
(bö de huidige types). Laatstgenoemd voordeel geldt daarom alleen als de machine
half vol wordt geladen tijdens het wassen, hetgeen de wasfrequentie en daarmee het
energieverbruik zou opvoeren. Verder geldt dat tot nu toe deze machines een hogere
prijs en een hoger energieverbruik hebben dan ]osse machines.
Naast techniek is tenslotte ook wasgedrag van huishoudens van belangrijke invloed
op een stijging of daling van het energieverbruik van reinigingsapparatuur. In de afgelopen decennia zijn huishoudens vaker gaan wassen, maar op een lagere temperatuur.

4.2.3 Bereiden en bewaren van voedsel
De laatste jaren heeft de (elektrische) keramische kookplaat terrein gewonnen ten
opzichte van gas, mede als gevolg van de steeds meer gangbare van alle gemakken
voorzJene inbouwkeukens. In veel nieuwbouw is het al standaard (zie ook 5.3). Momenteel is de penetratiegraad van elektrisch keramische kookplaten 3%.
Sinds kort Is er een nieuw soort gaskookplaat op de markt verkrijgbaar, namelijk de
keramische gaskookplaat. Het uiterlijk van deze kookplaats is zoals die van een elektrische keramische kookplaat. Bij gebruik van vier kookpitten tegelijkertijd is het rendement van de kookplaat hoger dan van een gaskookplaat met open branders (Gas
1997). Deze kookplaat kan een energiezuinig alternatief zijn voor de elektrische
ramische kookplaat voor huishoudens die vanwege esthetische redenen hiervoor kiezen.
Gastec houdt zich bezig met de ontwikkeling van een katalytische keramische kookplaat. Katalytische verbranding van aardgas is schoon en energie-efficiënt. Naar verwachting van de onderzoekers van Gastec zal de te ontwikkelen gaskookplaat sneller
verwarmen en is beter in staat om warmte te regelen in vergelijking met elektrische
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keramische kookplaten. Verder wordt verwacht dat het rendement vergelijkbaar zal
zijn met een gaskookplaat met open branders (lkink 1997).
Ovens kunnen door middel van betere isolatie van ovenwanden en -deur steeds zuiniger worden, alsmede door het compartimenteerbaar maken van de oven. Daarnaast
kan restwarmte benutting en het gelijkmatig verdelen van de warme lucht ook bijdragen aan energiebesparing.

Het energieverbruik van een kooktoestel hangt af van het rendement van een kooktoestel en het kookgedrag van huishoudleden. Uitdenboogaard (1996) heeft aangetoond dat alle typen huishoudens variaties in hun menu en daarmee variaties in hun
kookgedrag appreciëren. Er zijn wel tendenties, maar er spelen zoveel andere aspecten (gezondheid, conventies, gewoonten, tijdgebrek, etc.) dat energetische optimalisatie slechts in heel beperkte mate nagestreefd zal kunnen worden. Kookgedrag heeft
hier betrekking op de keuze van het kooktoestel waarop het gerecht wordt bereid en
de keuze van het soort pan of schaal waarin. (Kemna 1997b).
Hoewel de afgelopen decennia het rendement van de koelkast en de vriezer al zijn
verbeterd, is bij deze toepassingen verdere besparin9 beter haaibaar door de geringere
interferentie met gedrag. Mogelijkheden om het rendement te verbeteren van bestaande koelkasten kunnen in twee categorieën worden ondergebracht:
¯ Opties die het koelsysteem effi¢iënter maken zoals verbetering van compressor,
verbetering van verdamper en condensor en een betere afstemming van deze
componenten op elkaar en op het kastvolume.
¯ Opties die de verliezen door de kastwand verminderen, zoals dikkere isolatie, materialen met betere isolatiewaarde en betere deurprofielen.
Een voorbeeld van een methode om het koelsysteem efficiëoter te maken is toepassing van een DC motor met toerenregeling. Hierdoor kan 10% op het energieverbruik
worden bespaard. Ten dele is dit het resultaat van een efficiëntere motor, maar daarnaast draaien dergelijke motoren een groot deel van de tijd op deeIlast, zodat de condensortemperatuur daalt en de verdampertemperatuur licht stijgt (Kemna 1995a).
De eenvoudigste manier om de isolatie van de koelkast te verbeteren is het dikker
maken van de wanden. Nadelen hiervan zijn echter dat de koelkast in zijn geheel groter wordt of dat de opslagruimte kleiner wordt. Een nieuwe techniek om de isolatiewaarde van de koelkast te verhogen is toepassing van vacuümisolatie. Tot op heden is
het niet mogelijk gebleken om de traditionele schuimmantel volledig te vervangen
door een vacuüm isolatiemaotel. Daarom wordt een PUR-schuim mantel toegepast
waarin vacuüm panelen zijn in geschuimd. Door toepassing van deze techniek is een
besparing mogelijk van ongeveer 35%. Tot dusver is deze techniek zelden economisch
rendabel (Kemna 1995~).
Een andere ontwikkeling op het gebied van koelkasten is integratie met andere apparatuur die gebruik kan maken van de warmte die de koelkast afgeeft. Een voorbeeld
hiervan is de gasgestookte absorptiekoelkast en de tapwaterboiler of CV ketel gecombineerd in één apparaat. Bij dit apparaat is het energieverbruik van de koelkast
praktisch nul en wordt warm water bereid met een rendement van 60% (Kemna
1995a). Dit apparaat is al wel ontwikkeld, maar nog niet op de markt gebracht.
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Het energieverbruik wordt naast allerlei technische factoren ook bepaald door de inhoud van de koelkast, de mate waarin goede luchtcirculatie mogelijk is en de omgevingstemperatuur. Zo zijn er bijvoorbeeld de Amerikaanse (grote) modellen met extra
producteigenschappen zoals een ijsblokjesmachine. Deze functie leidt tot een hoog
energieverbruik van de koelkast.

4.3 Verlichting
Lampen in de woning kunnen globaal gesproken in twee categorieën worden ingedeeld. Ten eerste zijn er de zogenaamde gloeilampen. Tot deze categorie behoren zowel de conventionele gloeilamp als de halogeenlamp. De zogenaamde laagvolt halogeenlampen zijn uitgerust met een transformator. Daarnaast zijn er de gasontladingslampen. Zowel de langwerpige fluorescentielampen (TL buizen) als de compacte
fluorescentielampen (spaarlampen) zijn gasontladingslampen. Voor dit soort lampen
is een voorschakelapparaat - al of niet geïntegreerd nodig.
In de afgelopen jaren hebben meerdere campagnes en projecten plaatsgevonden met
als doel om het energieverbruik van lampen in woningen te verminderen. Dit doel kan
op twee manieren worden bereikt. Enerzijds door het stimuleren van mensen om hun
verlichtingsgedrag te veranderen, anderzijds door verlichting energie efficiënter te maken.
Bij het verbeteren van het rendement van verlichting kan ten eerste het rendement van
de Iamp of het lampsysteem~ worden verbeterd. In dit kader is de spaarlamp ontwikkeld. Een nadeel van de spaarlamp is dat de lichtkleur en kleurweergave index door
veel huishoudens als kwalitatief minder goed worden ervaren als die van een gloeilamp. Ondanks dat de sfeer van het licht in de afgelopen jaren is verbeterd wordt de
spaarlamp nog maar weinig toegepast.
Een rnethode om het rendement van lampen te verhogen is het toepassen van een reflecterende coating. Van halogeenlampen zijn diverse typen te verkrijgen met een infrarode reflecterende coating. Deze coating is ook bij één type gloeilamp toegepast,
maar dit type is echter niet meer op de markt verkrijgbaar. We] zijn allerlei andere
soorten reflectorgloei]ampen te verkrijgen, die het licht in de gewenste richting verspreiden (Kemna ]995~).
Verder biedt de miniatuur gasontladingslamp, D1-35W. perspectieven. Hoewel de
lamp is ontwikkeld voor de auto, is de lamp gezien het beperkte vermogen ìnteressant
voor toepassingen binnenshuis, De lamp heeft een vermogen van 35W, maar de lichtopbrengst is vergelijkbaar met een halogeenlamp van 150W (Kemna 1995b).

Als in de rendementsberekening zowel het rendement van de larnp als van het voorschakelapparaat
wordt meegenomen, spreekt men van een rendement van het lampsysteem.
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Naast verbetering van de lamp zelf kan het rendement van de armatuur worden verbeterd. Het rendement van de armatuur wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de
hoeveelheid licht die daadwerkelijk uit de armatuur komt en de hoeveelheid licht die
de lamp uitstraalt. Het rendement van de armatuur kan worden verbeterd door aanpassingen in het ontwerp.
In de afgelopen jaren zijn steeds meer spaarlampen toegepast, dat geldt echter ook
voor andere lamptypen (zie tabel 3). Het gemiddeld aantal lichtpunten per woning is
met 70% toegenomen in 6 jaar. Voor een klein deel is dit toe te schrijven aan de toe~
genomen woninggrootte (meer vrijstaand en 2-onder-1 kap). Nog belangrijker is groei
van lichtpunten om de woning. Van spaarlampen is onder andere bekend dat ze veel
in tuinverlichting worden toegepast, mede omdat het stroomverbruik zo laag is. Dit is
een voorbeeld van het zg. Reboundeffeet. Het reboundeffect houdt in dat efficiencyverbetering de effectieve prijs van de energiedienst verlaagt en er daardoor meer van
die dienst afgenomen wordt. De hoogte van het reboundeffect hangt evenwel sterk af
van de latente vraag, welke per toepassing nogal kan verschiIlen.
Tabel 3 Gemiddeld aantal lampen per huishouden
Soort lamp
1991
1992
1993
gioeilamp
]8,5
17,7
20,2
ha]ogeenlamp
0,6
0,8
2,9
TL lamp
1,1
3,7
4,1
spaarlamp
] ,2
1,4
2,3
Totaal
21,4
23,6
29,5
BEK’91 tot en met BEK’96

1994

1995

1996

20,8
] ,6
3,3
] ,7
27,4

25,9
2,2
3,8
2,3
34,2

26,8
2,9
4,1
2,6
36,4

Naast technische factoren aan de lamp zijn ook omgevingsfactoren van belang voor
het energieverbruik van lampen. Hierbij kan gedacht worden aan aantal ramen, raamoppervlak en oriëntatie daarvan. Daarnaast speelt gezinstype en de manier waarop
de woning gebruikt wordt een rol.

4.3.1 Persoonlijke verzorging
Het energieverbruik van warmwater[oestellen wordt voor een groot gedeelte bepaald
door het aantal bewoners en het douchegedrag van de bewoners. Dit gedrag kan veranderen onder invloed van veranderende normen en waarden ten aanzien van persoonlijke verzorging. De laatste jaren neemt de duur en de frequentie van het douchen
langzaam toe, m.n. onder jongere cohorten. Wat betreft het gewoonweg opwarmen
van douche- of badwater verliest elektriciteit terrein aan aardgas, als gevolg van de
verdringing van elektrische boi]ers door systemen op aardgas (m.n. cv combiketel).
Tegenover de teruggang in elektrische boilers komen echter nieuwe elektrische toepassingen op. In het kader van de populair wordende opwaardering van de badkamer
worden steeds meer luxe badkuipen, whirlpools, etc. verkocht, hetgeen voor een
aantal soorten van deze voorzieningen additioneel elektriciteitsverbruik met zich
meebrengt.
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Momenteel zijn de volgende luxe elektrische apparaten te verkrijgen, die een hoog
energieverbruík kennen:
(4 - 8 kWh per keer)
¯ whirlpool
(0,3 - 1,5 kWh per keer)
¯ douche/stoomcabine (0,5 - f kWh per keer)
¯ zonnebank
(0,3 - 0,6 kWh per keer)
¯ waterbed
(600 - 900 kWh per jaar)
De penetratiegraad van deze apparaten is nog laag. De zonnebank en het waterbed
kennen een penetratiegraad van respectievelijk 16% en 6%. De overige apparaten
scoren nu nog rond de 1% of lager. Volgens informatie uit de markt zijn nu 35% van de
verkochte baden uitgerust met een whirlpool. De penetratie van whirlpools is volgens
Weegink (1997) opgelopen van 0,5% in 1991 naar 0,9% in 1994 en ] ,3% in 1996.
Whirlpoolbaden zijn in verschilIande soorten en formaten te verkrijgen. Iedere whirlpool heeft een pomp die het warme water rond pompt en eventueel een luchtpomp.
Enkele whirlpoolbaden zijn ook voorzien van hydroverwarming, waardoor de temperatuur van het water constant blijft.
Bij stoomcabines is naast een warm en koud waterkraan een stoomgenerator ingebouwd. In deze cabine kan dus zowel gedoucht als gestoomd worden. De stoomgenerator heeft veelal een vermogen van 2000 W.
Waterbedden zijn vrijwel a~tijd uitgerust met een verwarmingselement om het water
(en daarmee het bad) op eén aangename temperatuur te houden. In recente uitvoeringen is de waterinhoud teruggebrach~ en daarmee daalt ook het elektriciteitsverbruik
van ongeveer 1000 kWh/jaar naar zo’n 600 kWh/jaar.
Op het gebied van zelfmedicatie gaat het tot dusver meestal om apparaten die zeer
weinig elektriciteit vergen, bijvoorbeeld een bloeddrukmeter, in Japan is ai een e|ektronische analytische toiletpot op de markt. Zowel uit oogpunt van kosten als uit oogpunt van cultuur ligt spoedige penetratie op de Nederlandse markt niet voor de hand.

4.3.2 Audio, video en communicatie
Een belangrijke ontwikkeling in de categorie audio, video en communicatie is integratie. Steeds meer apparaten worden samengevoegd tot één apparaat. Zo zijn momenteel de decoder en de sate]lietontvanger nog losse apparaten die door middel van kabals worden aangesloten op de TV. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst deze
apparaten worden ingebouwd in de TV. Ook is het mogelijk dat de TV en de PC worden geïntegreerd, voor beide apparaten is immers een bee]dscherm nodig. Bovendien
verkrijgt de PC o.a. middels internet ook karakteristieken van de TV, terwijl anderzijds
aan de TV steeds meer interactiemogelijkheden voor de kijker worden toegevoegd.
Naast integratie vindt ook het tegengestelde plaats, differentiatie van apparatuur is
geen onbekend fenomeen binnen de categorie audio, video en communicatie. Het
betekent dat voor functies die in wezen door een apparaat vervuld kunnen worden
toch verschillende apparaten verkocht worden, Een reden hiervoor kan zijn dat men
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aldus de markt kan segmenteren naar gebruiker per specifieke functie, waardoor in
zijn totaliteit meer klanten en meer apparatuur gecreëerd worden. Als voorbeeld kan
de spelcomputer genoemd worden, die een functie van de PC vervult.
Integratie zal resulteren in een kleiner aantal apparaten in huis, differentiatie leidt tot
een groter aantal. Een andere factor waardoor het aantal apparaten in de woning toeneemt is uitbreiding van het aantal exemplaren van een apparaat in een woning. Een
voorbeeld hiervan is de stereo installatie die in veel huishoudens in zowel de woonkamer als in de slaapkamer van een of meer van de kinderen staat. In deze studie wordt
deze ontwikkeling aangeduid met individualisering van bezit, Een gevolg van deze
ontwikkeling kan de behoefte zijn aan een netwerk voor bijvoorbeeld PC’s, TV’s en telefoons.
Een andere trend, die overigens niet alleen plaats vindt binnen de cluster audio, video
en communicatie maar bijvoorbeeld ook bij apparaten voor persoonlijke verzorging, is
het verbeteren van de mobiliteit van apparatuur. Een bekend voorbeeld hiervan is de
mobiele of de draagbare telefoon. Door deze ontwikkeling neemt het aantal opladers,
en daarmee het stand-by verbruik in een woning toe. Een andere factor waardoor het
stand-by verbruik toe neemt, is de toename van apparaten in een woning die ’aan’
moeten blijven staan om signalen van buiten de woning te kunnen ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn de fax, het antwoordapparaat en de decoder(s).
Wat verder binnen de categorie audio video en communicatie opvalt, is dat de aanschaf van veel apparaten een automatisch gevolg is van de keuze voor een bepaalde
dienst. Zo is een decoder nodig als een huishouden Canal÷ op TV wil ontvangen. In die
zin kan hier gesproken worden van een complementair apparaat, niet ter aanvuiling
op een hoofdapparaat of een ander complementair apparaat, maar benodigd voor het
verkrijgen van een dienst. Diensten die in de toekomst een belangriike rol kunnen
gaan spelen zijn:
¯ telewinkelen, telebankieren, teleleren,
¯ ontvangst van TV en radio zenders.
In 4.4 zal afzonderlijk aan domotica aandacht besteed worden en 4.5 aan telewerken.
Telewerken zou niet alleen als basis kunnen dienen welke allerlei telediensten en apparatuur aantrekt, maar kan ook leiden tot een ander gebruik van de woning.
Gebruiksgemak en design spelen een steeds belangrijkere rol bij het ontwerp van audio, video en communicatie apparatuur. Ook in de diverse vraaggesprekken werd het
hedendaags belang van affectieve kwaliteiten van apparatuur onderstreept. De ’kick’
die men in de ontspanning zoekt (Elias zie 3.I) strekt zich als het ware ook uit tot de
apparatuur die voor de ontspanning nodig is. Verder worden steeds meer banden verrangen door disks waarmee informatie digitaal kan worden opgeslagen.
Ten slotte kopen huishoudens steeds meer TV’s met een groot beeldscherm en een
hoge beeldfrequentie (100 Hz in plaats van 50 Hz). Daarnaast worden steeds meer PC
monitoren verkocht met een hoge resolutie. Bovengenoemde eigenschappen leiden
tot een hoger energieverbruik van het apparaat. Verder verbruiken ’flatscreens’ voor
de PC minder energie dan een ’normaal’ beeldscherm (besparing kan oplopen tot 70%
van het oorspronkelijke verbruik). De ’flatscreen’ voor de TV is nog niet op de Neder-
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landse markt geïntroduceerd, maar in Japan al moeiteloos verkrijgbaar. Wanneer introductie gaat plaatsvinden is nog niet bekend. Afhankelijk van de beeldtechnologie
kan de ’flatscreen’ voor de TV zowel meer als minder verbruiken dan huidige beeldschermen.

4.4 Domotica
4.4.1 Domotica systemen
Het belangrijkste argument om over te gaan tot de aanschaf van een domotica systeem in de particuliere sector is comfortverhoging. Veiligheid (alarminstallaties) is een
secundaire drijfveer en ook verhoging van de sociale status speelt een beperkte rol.
Alarminstallaties moeten officieel voorzien zijn van een keurmerk. Indien dit ontbreekt
wordt het systeem niet door verzekeringsmaatschappijen erkend en gaat de verzekeringspremie niet omlaag. De huidige veiligheidssystemen kunnen eenvoudig op het
domotica systeem worden aangesloten. Gezien de in verhouding lage kosten van veiligheidssystemen ten opzichte van domotica systemen (factor 20 à 25) is het te verwachten dat fabrikanten van domotica systemen zich niet gaan richten op de markt
voor veiligheidssystemen, maar hun systemen geschikt zullen maken voor aansluiting
op erkende veiligheidssystemen. BepaaIde leveranciers produceren zowel domotica
als beveiligingsinstallaties. Het domotica-systeem kan in dit geval eenvoudig en met
geringe meerkosten uitgebreid of geïntegreerd worden met een erkend beveiligingssysteem.
Energiebesparing, voor zover hiervan sprake is, is slechts bijzaak. Het energieverbruik
van het domotica systeem is zeker niet verwaadoosbaar. Dit loopt naar schatting uiteen van 400 kWh tot ruim 1000 kWh (Siderius, 1996) en is afhankelijk van de complexiteit van het systeem en de kwaliteit van de toegepaste onderdelen (toepassing
energiezuinige sensoren, beperking stand-by verliezen). Bij een gemiddeld verbruik
van 3000 kWh en 2000 m3 aardgas betekent dit dat het domotica systeem leidt tot
een verhoging van het primaire huishoude]ijk energieverbruik van circa 15%. Een onderzoek dat in 1998 door het ECN wordt uitgevoerd moet meer duidelijkheid geven
met betrekking tot de energiebesparingsmoge]ijkheden van domotica systemen in de
particuliere sector.
Het installeren van een domotica systeem in een bestaande woning is relatief kostbaar
omdat nieuwe leidingen gefreesd moeten worden voor de bekabeling van de installatie. Het aanbrengen van domotica systemen door de huurder in een huurwoning wordt
hierdoor uiterst onaantrekkelijk. In de utiliteitsbouw wordt juist bespaard op de bekabeling indien een IBS/GBS wordt aangelegd. Nieuw te bouwen koopwoningen vormen
daarom het belangrijkste potentieel voor domotica systemen. Ook in nieuwbouwwoningen zijn de kosten voor aanschaf en installatie van het systeem nog hoog: circa
f 10.000 à f 15.000.
Vooralsnog is de penetratie van domotica systemen zeer beperkt en gaat het om enkele tientallen systemen in de particuliere sector. In de toekomst echter kan dit aandeel
toenemen. Indien de kosten dalen en het besteedbaar inkomen toeneemt zullen er
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meer mensen zijn die zich een dergelijk systeem kunnen veroorloven. Met name bij de
relatief welgestelde groep 50-plussers spelen motieven als comfortverhoging en veiligheid een belangrijke rol. Ook is een domotica systeem in staat taken over te nemen
die een minder valide persoon niet meer kan verrichten. Momenteel wordt de consument vanuit de installatiebranche nog niet of nauwelijks op de hoogte gebracht met
betrekking tot de voordelen die een domotica systeem biedt. Om de mogelijkheden
van domotica systemen bij de installateurs onder de aandacht te brengen wordt door
de branche-organisatie van installateurs - UNETO - een voorlichtingscampagne uitgevoerd (kosten: circa 2 miljoen guIden). De installateurs moeten de kopers van nieuwbouwwoningen gaan wijzen op de meerwaarde van domotica systemen. Door middel
van ’voice control’ kunnen bijvoorbeeld de gordijnen worden gesloten en andere appa~
raten worden aangestuurd. Momenteel zijn er rond de 560 typen apparaten op de
markt die door middel van een domotica systeem centraal kunnen worden aangestuurd. De opkomst van domotica systemen in de particulier sector kan worden gekenmerkt als een ’technology push’ situatie. De consument moet duidelijk nog bewust
worden gemaakt van de voordelen van een domotica systeem. De door UNETO opgezette campagne is hiervan een goede voorbeeld.
Gezien het relatief hoge eigen verbruik van domotica systemen is het niet waarschijn~
lijk dat de toepassing van deze systemen tot een energiebesparing zullen leiden. WeI is
het voorstelbaar dat de kosten voor energie zullen dalen, omdat meer gebruik gemaakt kan worden van elektriciteit tegen daltarief. Domoticasystemen zijn gericht op
comfortverhoging van de bewoner. Een beïnv~oeding van diens gedrag door middel
van domotica systemen in een richting die leidt tot (een geringe mate van) comfortverlies is niet waarschijnlijk. Het beïnvloeden van het tijdstip waarop een bepaalde
hoeveelheid energie wordt gevraagd (’belastingsturing’) lijkt daarentegen wel mogelijk. Het systeem bepaalt wanneer de (vaatwas)was wordt gedaan en indien de hande~
ling voor een bepaald tijdstip is uitgevoerd (bijvoorbeeld de volgende ochtend) is het
voor de consument niet relevant wanneer precies de handeling wordt uitgevoerd en
kan het systeem op dit punt zelf een keuze maken.

4.4.2 Gebouwbeheerssystemen
In de utiliteitsbouw wordt bij nieuwbouw vrijwel altijd een gebouwbeheerssysteem
(GBS) geïnstalleerd. Indien het GBS alleen gekoppeld is aan de klimaatbeheersingsinstaIlatie (verwarming en ventilatie) en de verlichting en niet aan beveiligingsinstallaties of overige faciliterende functies wordt ook wel gesproken van een installatiebeheersysteem (IBS). De belangrijkste drijfveer om over te gaan tot installatie
van een GBS is kostenreductie. Besparing op energie is hiervan een onderdeel. Door
middel van een GBS wordt 5% - 10% bespaard op energie, 10% - 25% op onderhoud
van gebouwen en installaties en 5% - 40% op beheer. De besparingen op onderhoud
en beheer worden met name bereikt door een vermindering van de personele inzet die
een kostenbesparing met zich meebrengt. Storingen worden eerder opgemerkt en zijn
eenvoudiger traceerbaar. Dit vereenvoudigt de afweging of een storing meteen verho]pen dient te worden of niet. De energiekosten vormen circa 3.5% van de facilitaire
kosten (circa ,f 750 per werkplek per jaar). De besparing op het energieverbruik is
daarom een factor die wel meespeelt maar niet primair de aanleiding is om over te
gaan tot aanschaf van een GBS. De behoefte aan registratiesystemen en communica-

54

ECN-C--98-011

Technologische ontwikkelingen

tietechnologie binnen GBS zal in de toekomst aan belang toenemen ten opzichte van
het belang van optimale energiebesparing (Verploegh, 1995).

4.4.3 Relatie domotica en GBS
In tegenstelling tot bij een GBS is bij een domotica systeem de persoon die het domotica systeem aanstuurt ook de gebruiker van de door het systeem aangeboden faciliteiten. Dit betekent dat het domotica systeem geconflgureerd wordt aan de hand van
de eisen van bewoners. Bedenk hierbij dat huishoudens niet opereren volgens de economische rationaliteit van een bedrijf. Indien enetgiebesparing niet hoort tot de eerste
prioriteiten en daarentegen comfortverhoging en veiligheid belangrijke drijfveren zijn,
mag verwacht worden dat de mogelijkheden tot energiebesparing op ruimteverwarming niet benut zullen worden indien dit in de perceptie van de bewoner zou kunnen
leiden tot comfortverlies. Indien veiligheid en energiebesparing een tegengesteld effect
hebben, bijvoorbeeld bij de aansturing van buitenverlichting, dan zal ook hier veiligheid, als dominante prioriteit, het winnen van het ondergeschikte belang van energiebesparing. Uit proefprojecten begin jaren 80 is gebleken dat huishoudens heel inventief zijn in het omzeilen van niet door de bewoner beïnvloedbare energiebesparingsmaatregelen die leiden tot een zekere mate van comfortverlies (I~Iovem, 1989). Bij een
(3BS zijn aspecten als kllmaatbeheersing niet direct regelbaar door de individuele gebruiker van de gebouwfaciliteiten. De gebruiker kan het systeem alleen beïnvloeden
door zijn wensen kenbaar te maken (klagen) bij diegene die verantwoordelijk is voor
de werking en instellingen van het klimaatsysteem. Een geringe mate van comfortverlies of comfortgebrek zal voor lief genomen worden, omdat het niet opweegt tegen de
moeite die het kost om het systeem (op termijn) te laten functioneren op een wijze die
meer tegemoetkomt aan zijn behoefte. Het is daarom te verwachten dat de ontwikkelingen rond domotica systemen In de par~iculiere sector niet synchroon zullen lopen
met de ontwikkelingen van GBS in de utiliteitsbouw, aangezien de motieven om het
systeem te gebruiken en de mogelijkheden tot bijsturing van het systeem verschillen.

4.5 Telewerken
Telewerken kan leiden tot besparing van reistijd naar en van de werkplek. Doordat
veel tweeverdieners een lange woon-werk afstand moeten accepteren om te kunnen
samenwonen is er een relatief grote behoefte aan telewerken binnen deze groep. Indien tevens de werkzaamheden flexibel in de tijd kunnen worden verricht dan kan door
middel van telewerken eenvoudiger de zorg voor het gezin en een baan worden
combineerd. Een stijging van het aantal huishoudens met twee banen zal de behoefte
aan telewerken doen toenemen.
Door de opkomst van het telewerken treedt een gedeeltelijke verschuiving op van het
energieverbruik op de werkplek op kantoor naar de werkplek in de woning. Op de
werkp~ek in het kantoor kan bij telewerken mogelijk bespaard worden op het elektriciteitsverbruik voor verlichting en computer en het verbruik voor ruimteverwarming/klimaatbehandeling. De regelbaarheid van de voorzieningen op de werkplek
speelt een rol. Over het algemeen zal het niet mogelijk zijn om collectieve faciliteiten
uit te schakelen wanneer door slechts een beperkt aantal werknemers een gedeelte
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van de tijd vanuit de eigen woning gewerkt wordt. Hierbij kan gedacht worden aan
gemeenschappelijke koffie-(en thee-)zetapparaten of kantinevoorzieningen. Het uitzetten van bijvoorbeeld de verwarming bij afwezigheid moet mogelijk zijn en worden
vertaald naar een lagere vraag voor ruimteverwarming voor het hele gebouw. Indien
de werkplek op kantoor echter met meerdere mensen wordt gedeeld en nog steeds in
gebruik blijft zaI niet bespaard kunnen worden op het verbruik voor ruimteverwarming.
Als tevens de verlichting niet goed regelbaar is, kan er evenmin veel bespaard worden
op het elektriciteitsverbruik voor verlichting.
Telewerken kan ook op structurele basis in de organisatie verankerd worden. In dat
geval wordt afgezien van vaste werkplekken op kantoor en kan aldus ruimte worden
gespaard en daarmee energie, lnterpolis in Tilburg en de Rijksgebouwendienst
(Haarlem) zijn voorbeelden van deze aanpak. In Californië is een dergelijk structureel
gebruik van telewerken geen uitzondering. Besparing op huisvestingskosten zijn een
belangrijke prikkel daarbij.
De belangrijkste e~ektriciteitsverbruikende functies binnen kantoorgebouwen zijn verlichting (30% - 50%), klimaatbehandeling (20% - 30%) en automatisering (circa 20%).
Het gasverbruik in kantoren dient voor tenminste 95% voor ruimteverwarming. Het
gasverbruik voor een gemiddeld kantoorgebouw bedraagt circa 17 m3 aardgas per m2
vIoeroppervlak. Het elektriciteitsverbruik voor een gemiddeld kantoorgebouw wordt
geraamd op circa 70 kWh per m~. Het vermogen voor verlichting in kantoorgebouwen
bedraagt circa 12 - f 8 W/m2 (Novem, 1994). Uitgaande van 2000 branduren per jaar
wordt een gemiddeld verbruik voor verlichting op de kantoorwerkplek berekend van
30 kWh per m~ per jaar. Het elektrische vermogen van een standaard PC met beeldscherm ligt tussen de 65 en 100 W bij een gebruikstijd van naar schatting 800 tot
1600 uur per jaar. Dit komt neer op een verbruik per PC van 100 kWh per jaar
(EnergieNed, 1997).
De korte termijn effecten van het telewerken op het energieverbruik in kantoren zijn
niet eenvoudig te betekenen. Op de langere termijn echter zal de vraag naar kantoorruimte kleiner worden door het effect van telewerken. Naast het telewerken zijn er nog
andere factoren die van invloed zijn op de toekomstig gebruiksfunctie van utfliteitsgebouwen. Ook veranderingen in werkvormen, zoals het werken in tijdelijke projectteams, en de toename van communicatiemogeIijkheden (iedereen altijd en overal
bereikbaar) zullen leiden tot grotere vraag naar flexibele huisvesting en faciliteiten in
de utiliteitsbouw.
Het telewerken kan ook consequenties hebben voor de ontwikkeling van het energieverbruik in de woning. Dit is mede afhankelijk van de aard van de bij het telewerken
uitgevoerde werkzaamheden en van factoren aIs aanwezigheid van andere personen in
de woning. Indien er gebruik wordt gemaakt van een aparte ruimte in de woning
waarin de werkzaamheden worden verricht, zal het verbruik voor ruimteverwarming
over het algemeen stijgen. Verwacht mag worden dat tevens het elektriciteitsverbruik
voor verlichting toe zal nemen. Indien gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld een
PC, modem en printer zal het elektriciteitsverbruik verder stijgen. Ook de bereiding
van koffie/thee of maaltijden za! een toename in het energieverbruik laten zien, al mag
verwacht worden dat deze bijdrage vrijwel verwaarIoosbaar is ten opzicht van de overige verbruiksmutaties. Ook kan door het telewerken een verschuiving optreden in het
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vraagpatroon van een huishouden doordat bepaalde huishoudelijke activiteiten, zoals
bijvoorbeeld wassen/drogen, op een ander tiidstip uitgevoerd gaan worden. Doordat
de flexibiliteit met betrekking tot het tijdstip waarop bepaalde huishoudelijke activiteiten uitgevoerd kunnen worden toeneemt, zullen bepaalde activiteiten tijdens
’kantooruren’ uitgevoerd kunnen worden (Perrels, 1992).
Een toenemend aandeel van telewerken kan, met name op de langere termijn, tot besparing leiden op de kantoorwerkplek. Telewerken op grotere schaal zal waarschijnlijk leiden tot een netto elektriciteitsbesparing op het totale energieverbruik door
de hogere energie-intensiteit op de kantoorwerkplek (Perrels, 1992). Ook het energieverbruik dat betrekking heeft op het vervoer van de woning naar kantoor kan afnemen
bij telewerken. Hoe groot deze besparingen precies zijn is afhankelijk van een aantal
specifieke factoren. Het valt echter buiten de scope van dit rapport om hier verder op
in te gaan. Wel duidelijk is dat het huishoudelijk energieverbruik toeneemt naarmate
er vaker vanuit de woning gewerkt wordt. Een schatting van dit effect zou gemaakt
kunnen worden in een vervolg van dit project. ECN start binnenkort een project in
opdracht van de Milieudienst van de Gemeente Amsterdam om het telewerk potentieel
in die stad te ramen. Er wordt echter alleen naar energie- en emissie-effecten van het
vervoer gekeken, niet naar verbruikseffecten op het werk en in huis.

4.6 Toespitsing relevante ontwikkelingen
In tabel 4 zijn de apparaten en technologische ontwikkelingen weergegeven, waarvan
wordt verwacht dat ze voor 2010 een belangrijke rol zullen gaan spelen, of zouden
kunnen gaan spelen. Op grond van de geïdentificeerde trends zullen naar onze verwachting in de categorieën persoonlijke verzorging, audio, video en communicatie en
reiniging de belangrijkste ontwikkelingen plaatsvinden.
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Tabel 4. Belangrijkste ontwikkelingen op apparatuurgebied
Categorie
Apparaten / technologische trends
Algemeen

domotica
vei]igheidsvoorzieningen
Warmteproductie/binnenklimaat in nieuwbouw en renovatie zal een grotere differentiatie van verwarming/binnenklimaat systemen geïnstalleerd worden met meer nadruk op
benutting van lokale opties
Reiniging
hot fill, warm witgoed (cv- en stadsverwarmingsmachines)
Bereiding voedsel
elektrische keramisch versus gas-keramisch ?
Pelsoonlijk verzorging
Audio Video en Communicatie

whirlpool en stoombad/douche
waterbed
integratie versus differentiatie
individualisering bezit
grotere en kwalitatief betere beeldsehermen
meer ¢ommuniva tie middelen
opkomst telewerken en telediensten
stand-by verbruik

Domotica is een interessante ontwikkeling, maar bevindt zich tot 2010 nog te veel in
de test- en demonstratiefase. Voor een aantal inceptiepunten van domotica zoals veiligheidsvoorzieningen zou al meer kunnen gebeuren, maar de onzekerheden zijn nog
groot en voorshands hoeven van domotiea tot aan 2010 geen grote effecten op het
elektriciteitsverbruik verwacht te worden. Warmte speelt voor elektriciteit alleen een
gewichtige rol bij reinigingsapparatuur. De infrastructuurprob]ematiek is hiervoor wel
relevant maar zo complex dat het geen zin heeft daarop diep in te gaan in dit rapport.
Evenwel bij de mogelijkheden met witgoed zal er toch nader aandacht aan besteed
worden. In een volgende tranche van het onderzoek zou hier in de scenario’s uitgebreider bij stil gestaan kunnen worden. Bij voedselbereiding en -bewaring is wel enige
maar geen spectaculaire stijging van het stroomverbruik te verwachten.
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5. LEEFSTIJLONTWIKKELINGEN
Vier leefstijlontwikkelingen worden in het bijzonder van belang geacht voor deze studie. Deze keuze strookt grosso modo met hetgeen gesignaleerd is in de vraaggesprekken, respectievelijk wat in onder andere SCP rapporten en Philips’ Vision of the Future
als plausibele trends worden gezien. De vier trends die hieronder worden besproken
zijn:
1. individualisering
2. vergrijzing
3. verhoging van de verzorgingsstandaard
4. tijdschaarste.

5.1 Individualisering
Trends
lndividualisering heeft een demografische en een culturele component. De demografische component betreft de sterke toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens. Een belangrijk deel van de toename is toe te schrijven aan vergrijzing.
De vergrijzing is zo belangrijk dat zij als afzonderlijk onderwerp aandacht verdient (zie
5.2). De culturele component verwijst naar een meer individualistische leefstijl ongeacht de huishoudenssituatie.

De term individualisering wordt vooral met het tweede cultureel getinte aspect geassocieerd, terwijl het demografisch aspect dan als een soort versterker van het cultureel
aspect zou optreden, lndividualisering wordt in dat geval gezien als gevolg en uitdrukking van emancipatorische ontwikkelingen (’werkende vrouwen’, ’zelfstandige
jongeren’, ’actieve ouderen’). Populair samengevat zouden we langzamerhand in een
samenleving terecht komen waarin iedereen zijn eigen gang gaat. Voor een deel van
de apparatuur zou dit een overgang betekenen van bezit door het huishouden naar
bezit door het individu. Het bezit en gebruik van apparatuur zou aldus veel meer persoonlijke aangelegenheid worden, terwijl de individuaIistische leefwijze bovendien de
behoefte aan mobiele en/of persoonlijke communicatie-apparatuur zou versterken.
Bovengeschetst beeld vergt nuancering aangezien een niet gering deel van de individualisering met demografie te maken heeft en bovendien individualistische leefstijlen
op zijn minst ten dele met een toename van externe verplichtingen te maken hebben.
Als gevolg van de veranderingen in de studiefinanciering blijven jongeren thans langer
thuis wonen, terwijl de onderwijsparticipatie voorbij de leerplichtige leeftijd nog is toegenomen. Al met al is de tijdclaim van onderwijs volgen, (thuis) studeren en pendelen
van en naar school tussen 1990 en 1995 aanmerkelijk toegenomen (gemiddeld 134
minuten per week voor 12 - 24 jarige mannen, constant gebleven voor vrouwen; SCP
1997.1). Een tweede belangrijke bron is de deelname aan betaalde arbeid door vrouwen. Voor vrouwen is de arbeidsdeelname tussen 1990 en 1995 van 52% naar 55%
toegenomen (SCP, 1997.1). Juist onder vrouwen met (jonge) kinderen doet zich een
snelle verschuiving voor. Van de gezinnen met minderjarige kinderen in 1992 hadden
600.000 (31%) vrouwen een baan of volgden onderwijs en 1.320.000 (63%) vrouwen
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niet. In 1995 is voor het zelfde type huisgezin dit radicaal verschoven naar 1.030.000
(54%) werkenden en onderwijsvolgenden en 900.000 (46%) met een andere hoofdactiviteit (CBS Jaarboek 1997 - Leefsituatie). Voor gezinnen zonder kinderen en alleenstaande vrouwen zijn de zelfde trends waameembaar, maar is het verloop minder radicaal.
Weliswaar is de keuze voor betaalde arbeid te zien als een stap in een emancipatieproces, maar die stap hoeft uitdrukkelijk niet opgevat te worden als zich niets gelegen
laten liggen aan huisgenoten en andere naasten. Reeds in de rapportage over het TBO
1990 (Knulst en van Beek, 1993) werd gewezen op de toenemende spanning als gevolg van taakcombinatie, d.w.z, dat beide ouders in een gezin twee of meer verplichtende raken kennen (arbeid, zorg voor huisgenoten en soms ook nog opleiding). Met
andere woorden, weliswaar spelen op de achtergrond, als macro-invloed, sociaalculturele trends die tot meer verplichtingen buitenshuis leiden, maar dat wil nog niet
zeggen dat dit gepaard gaat met afnemende waardering van familiaire banden op het
niveau van het individu (o.a Sociaal Cultureel Rapport, 1996). Het ontwikkelen van
strategieën om het delen in activiteiten binnen een huishouden (bijv. maaltijden, vakanties, bezoek) enigszins op peil te houden is een ’hot item’.
De afname in het gezamenlijk ondernemen van activiteiten wordt wel met asynchronisatie aangeduid. Asynchronisatie is aldus een expressie van het culturele aspect van
individualisering. Beschouwt men de vrijetijdsbesteding van huishoudleden in gezinnen dan kan inderdaad niet gesteld worden dat de patronen in vrijetijdsbesteding ondubbeIzinnig op een sterke individualisering wijzen (SCP, 1997.2). Van den Broek
(1997) stelt zelfs dat de ’huiselijkheid’ veel minder onder vuur ligt dan veelal wordt
aangenomen. Inderdaad geldt voor maaltijden dat er geen dramatische vermindering
van het gelijktijdig gebruiken van de maaltijd plaatsvindt. Echter uit de zelfde publicatie is wel af te leiden dat de uithuizigheid’s avonds is toegenomen, zij het niet of nauwelijks voor jongeren (12 - 24 jaar) en ouders met kinderen (zelfs meer thuis). Hier
blijkt weer dat vooral die demografische groepen (alleenstaanden en tweeverdieners
zonder kinderen) welke al erg uithuizig waren, het macro-beeld versterken, mede omdat hun aantallen toenemen. Verder geldt dat de avond als het ware korter wordt, omdat de afwezigheid tot 19 uur wel in het algemeen oploopt. Dit duidt op enige jachtigheid van het bestaan.
Nadere beschouwing leert dat vrijetijdsactiviteiten in en om het huis die echt gemeenschappelijk zijn zoals bezoek ontvangen, huiselijk contacten, spellen, e.d. voor de
meeste typen respondenten een teruggang te zien geven terwijl solitaire hobbies (in
het bijzonder PC gebruik) gestaag toeneemt (sinds 1985 2V2 maal zoveel voor mannen en 2 maal zoveel voor vrouwen; SCP, 1997.2).
Resumé en energieconsequenties
Samenvattend kan men stellen dat individualisering in de eerste plaats een demografisch fenomeen is, dat verder min of meer noodgedwongen enigermate asynchronisatie van sommige activiteiten van huishoudleden plaatsvindt en dat tenslotte onder vrijetijdsactiviteiten van gezinsleden in en om het huis de solitaire activiteiten aan belang
winnen ten koste van gemeenschappelijke vrijetijdsactiviteiten.
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De consequenties voor apparaatbezit zijn dat de demografisch component in belangrijke mate bijdraagt aan de groei van het totaal aantal huishoudens en daarmee bijdraagt aan de groei van de totale voorraad apparatuur in Nederland. Voor sommige
apparaten (bijvoorbeeld vaatwasmachine) zal huishoudensverdunning de voortgang
van de penetratiegraad vertragen. De tijdsdruk als gevolg van taakcombinatie is de
afgelopen tien jaar een belangrijk fenomeen geworden. Het wordt wellicht nog wel iets
belangrijker, maar de invloed op aanschaf van additioneel witgoed (droger, vaatwasser, diepvriezer) zal niet zoveel meer toenemen. Hierop wordt nader ingegaan in
paragraaf 5.4. Het culturele element van individualisering zoals dat in de vrijetijdsbesteding tot uiting komt, suggereert dat op het gebied van electronische media
de spreiding over huishoudens nog een heel eind kan groeien en het aantal uitbreidingsmogelijkheden en nieuwe apparaten (zie o.a. op www. ’Philips Vision of the Future’ en ’Toshiba’) zeer aanzienlijk is. Het uitbreidingspotentieel zei o.a. groeien naarmate de huidige cohorten jongeren aan gezinsvorming toe zijn en bezit en gebruik van
up-to-date PC’s en aanverwante apparatuur normaal is geworden.
De relatie tussen individualisering en apparaatgebruik is niet eenduidig. Voor sommige apparaten zoals wasmachines hangt het gebruik nauw samen met huishoudgrootte
(Perre]s et al, 1996). Gezinsverdunning impliceert dan een afname van de gebruiksfrequentie. Bij maaItijdbereiding zou individualisering binnen meerpersoonshuishoudens een verhoging van de gebruiksfrequentie met zich meebrengen, echter zoals
hierboven aangegeven blijkt in de praktijk deze trend s]eehts in bescheiden mate opgeld te doen.

5.2 Vergrijzing
Trends
In de voorgaande paragraaf is uitgelegd dat in demografische zin huishoudverdunning
een belangrijke bijdrage aan de individualisering op macro niveau levert. Deze huishoudverdunning is voor een groot deel toe te schrijven aan vergrijzing. Het aantal eenen tweepersoonshuishoudens neemt vooral toe door de groeiende cohorten ouderen.
Tussen 1995 en 2010 neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe van 2 min. naar
2,7 min. Binnen deze groep neemt de groep alleenstaande 60-plussers toe van 0,8
miljoen naar 1,4 miljoen, hetgeen overeenkomt met 90% van de toename van dit
huishoudtype. Bij tweepersoonshuishoudens nemen 60-plussers ongeveer 60% van de
groei van de aantallen voor hun rekening (CBS, 1997; SCP, 1996; Perrels e.a. 1996).
Bij de vergrijzing kan verder een onderscheid gemaakt worden tussen leeftijdsgroep
60 - 75 en degenen boven de 75 jaar. De eerste leeftijdsgroep heeft dankzij (vroege)
pensionering veel vrije tijd en een redelijke gezondheid en geniet dikwijls een acceptabel pensioen. Deze groep vertoont thans een ’veel minder bezadigd activiteitenpatroon’ (SCP, 1997.2) dan hun voorgangers zo’n 15 jaar geleden. Deze trend zal verder
doorzetten, aangenomen dat onder volgende cohorten ’jongere’ ouderen de mondigheid en koopkracht zal doorstijgen. Overigens zou de verblijfstijd in het arbeidsproces
weer iets kunnen oplopen, waardoor bij trend differentiatie gaat optreden (zie hiema).
De ouderen van boven 75 jaar kampen veel meer met gezondheidsprob]emen en zijn
daardoor meer thuis. Bovendien wordt hun activiteitenpatroon thuis minder divers met
het klimmen der jaren.
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Twee trends met grote invloed op tijd- en geldbesteding van ouderen hebben te maken met pensioenbeleid en met medische zorgverzekeringen. Er zijn aanwijzingen dat
de uitstoot van 60+ers uit het arbeidsproces tot staan komt (van den Broek en Steg
verwijzen naar de recente beperkingen aan de VUT, discussies over flexibilisering
pensioenIeeftijd etc.). Vergeleken met de vorige TBO’s stijgt in het TBO 1995 voor het
eerst de deelname van ouderen aan betaalde arbeid (SCP,1997.2) enigszins in plaats
van te dalen. Het is de consequentie van andere demografische verhoudingen. Binnen
enkele jaren bereikt het arbeidsaanbod zijn maximum potentieel, daarna gaat het dalen. Bovendien hebben latere cohorten werknemers door het langere opleidingstraject
nog niet zo’n lange arbeidshistorie. Vervroegde pensionering wordt dan problematisch
uit hoofde van een goede pensioenopbouw. Er moet zelfs rekening gehouden worden
met een flexibele of wellicht stapsgewijze pensionering (steeds kortere werkweken).
Kortom in het komend decennium heeft een deel van de ’jongere’ ouderen vermoedelijk weer minder vrije tijd in verband met een flex-pensioen.
Er is een constante druk om de kostenstijgingen in de gezondheidszorg in de toom te
houden. Een niet onbelangrijk deel van die kostenstijging houdt verband met vergrijzing. De jaarlijkse kosten per capita zijn voor 60-plussers bijna twee maal zo hoog als
voor personen in de leeftijdsgroep 25 - 44 jaar (de Paauw en PerreIs, 1993). Voor personen boven de 75 jaar ligt dat gemiddelde nog veel hoger. Een belangrijke trend in
de gezondheidszorg en de verzekeringen is het zo lang mogelijk thuis houden van ouderen. Tegelijkertijd worden (oudere) patiënten ook mondiger, zodat er als het ware
echt een markt ontstaat voor zelf- of thuismedicatie. Enigszins hier aan verwant neemt
ook de vraag naar apparatuur voor persoonlijke verzorging en fitness toe, vooral bij
’jongere’ ouderen die aldus de gezonde levensduur hopen te verlengen.
Uitgaande van het gangbare GC scenario van het CPB zou de totale bestedingskracht
van deze groep tenminste verdubbelen (zie hoofdstuk 6). In veel OECD landen doen
zich soortgelijke ontwikkelingen voor. Zij wordt daarmee een zeer interessante doelgroep van voldoende omvang voor fabrikanten van consumenten-apparatuur.

Consequenties voor apparatuur en energie
In het algemeen zal er onder ouderen veel belangstelling zijn voor apparaten met eenvoudige en comfortabele bediening en tegelijkertijd toch een behoorlijk kwaliteitsniveau. Verder is er veel belangstelling voor persoonlijke veiligheid en apparatuur ten
dienste van het bewaken of onderhouden van de gezondheid. Men kan hierbij denken
aan fitness voorzieningen, persoonlijke verzorging en zelf-medicatie. De aanhoudende
beleidsmaatregelen om de kosten in de gezondheidszorg in de hand te houden zullen
de trend naar zelf-medicatie in de hand werken. Sommige electronicabedrijven spelen
hier al op in (zie www ’Philips Vision of the Future’). Ook het SCP onderstreept het
belang van het samenvalIen van deze ontwikkelingen. Veiligheid is een van de inceptiepunten voor domotica en vormt daarmee een voorzichtig entree van dergelijke
ciliteiten voor consumenten van 60 jaar en ouder.
Qua gebruiksfrequentie kan men zich voorstellen dat de toenemende uithuizigheid van
’jongere’ ouderen de gebruiksintensiteit van sommige apparatuur iets doet teruglopen,
zoals verlichting, klimaatregeling en kookapparatuur. Voor personen ouder dan 75
geldt dat basisvoorzieningen als verlichting en klimaat juist meer gebruikt worden,
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aangezien men veel meer thuis is. Evenwel het gebruik van aIlerlei apparatuur, inclusief koken, zal minder zijn. TV kijken (inclusief video e.d.) zal voor personen boven de
75 jaar belangrijk blijven. Wellicht schaffen velen een tweede TV aan voor de slaapkamer.

5.3 Verhoging van de verzorgingsstandaard
In 3.1 is de verzorgingsstandaard als huishoudkundige vertaling van het proces van
sociale-vergelijking g~introduceerd. Het is het referentiekader afgestemd op normen
en waarden in de samenleving, waaraan het verzorgingsniveau zou moeten voldoen.
Het is geen rigide begrip, maar past zich voortdurend aan, aan interne en externe omstandigheden (Zuidberg, 198][; zie ook 2.1, 3.1 en 3.2.3). Nieuwe apparaten kunnen
dus niet alleen het verzorgingsniveau doen verhogen, maar vervolgens huishoudens
ook in de gelegenheid stellen de verzorgingsstandaard te verhogen. Hierop ontstaan
nieuwe aspiraties (zie ook Falk, 1994)~ Er is derha~ve sprake van co~evolutie, niet alleen bezien vanuit het technische innovatieproces in de ondememing, maar ook bezien vanuit het sociale innovatieproces thuis.
Dit proces van co-evolutie in huishoudtechnoIogie kan onderverdeeld worden in fasen,
waarbij aanvankelijk een nieuwe technologie door een beperkte groep wordt aangeschaft. Men kan zich dan onderscheiden door een dergelijk apparaat, als ’luxe" te bezitten. Indien een apparaat zijn nut overduidelijk bewijst, betaalbaarder wordt en ook
overigens niet veel aanpassingen vergt verschuift het van een ’luxe’ apparaat naar iets
waarvan gaandeweg verwacht wordt dat men het ook bezit. Het wordt een sociale
norm. Men ziet dit effect zeer sterk worden bij apparaten voor communicatie en verkeer. In Finland is de penetratie van mobiele telefoons al zo ver (Nurmela, 1997), dat
gaandeweg van je verwacht wordt er ook een te hebben. Er zijn dan namelijk positieve
externe effecten van een steeds wijder verbreid bezit. In sommige gevallen volgt nog
een fase, waarin de sociale-norm verandert in een voorschrift of standaard. Door de
jaren heen worden aan nieuwbouwwoningen steeds meer eisen gesteld wat betreft basisvoorzieningen, zoals tenminste 2 telefoon en 2 KTV aansluitingen. Voor keukens
lijken we nu in een fase te verkeren waarbij de van vele gemakken voorziene inbouwkeuken (met standaard vaatwasser, grote koel/vriescombinatie, keramische kookplaat en magnetron) van een ’luxe’ tot een sociale norm aan het worden is. Dit betekent dat een versneld proces optreedt waarbij, bijvoorbeeld door verhuizing, men in
een woning terecht komt met voorzieningen boven het verzorgingsniveau dat men gewend was. Er zijn aanwijzingen dat een zelfde soort proces op gang aan het komen is
voor de badkamer (zie 4.2).
Dit proces van co-evolutie in huishoudtechnologie en verzorgingsstandaard en de
ontwikkeling van ’luxe’ tot sociale norm zou men concreet kunnen beschrijven aan de
hand van penetratiegraden (% huishoudens met tenminste 1 apparaat X), bezitsgraden
(gemiddeld aantal apparaten per huishouden) en de kwaliteiten van de geïnstalleerde
apparaten. Bij de kwantitatieve uitwerking in hoofdstuk 6 worden hiervan enkele tabellen gegeven.
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Samengevat komen de trends op het volgende heer:
1. Voor de keuken: een steeds grotere diversiteit aan kookapparatuur beschikbaar,
veelal werkend op elektriciteit, de historische ontwikkeling van de functionaliteit
van ovens impliceert meestal meervoudig bezit, soms ook 2 magnetrons, verder
draagt de reeds bijna tot sociale-norm geworden inbouwkeuken bij aan een versne]de penetratie van vaatwassers.
2. Voor electronische media: het gemiddeld aantaI tv’s per huishouden ligt al ver boven de 1, gezien de trends in vrijetijdsbesteding, nieuwe telediensten en een scala
aan mogelijkheden voor nieuwe apparaten en ruimere functionaliteit van huidige
TV’s en PC’s, is een gemiddelde bezitsgraad van meer dan 2 mogelijk.
3. Voor de badkamer/persoonlijke verzorging: de trends zijn nu nog pril, maar tonen
wel dat er in prinipe veel additionele toekomstige koopkracht in dergelijke apparatuur kan gaan zitten (4.2 en 6.1); naamate voorzieningen meer een privé-karakter
hebben, is er minder kans dat er een sociale norm ontstaat, derhalve is het waarschijnlijker dat luxe badkamers tot sociale norm worden dan bijvoorbeeld een
terbed.

5.4 Tijdschaarste
Tijdschaarste ontstaat vooral door een toenemend aantal verplichtingen per dag en
een verkleining van de gemiddelde huishoudgrootte. De toegenomen verplichtingen
per dag houden vooral verband met de toenemende deelname aan betaalde arbeid, in
het bijzonder door vrouwen, maar ook (avond)cursussen e.d. dragen hieraan bij
(Knulst en van Beek, 1993). De afnemende huishoudgrootte brengt schaalnadelen
met zich mee omdat er geen taken verdeeld kunnen worden. Dit is het beste zichtbaar
in het eenpersoonshuishouden en het eenoudergezin. Eenpersoonshuishoudens lijken
dit meer dan gemiddeld op te lossen door allerlei vormen van uitbesteding. Alleenstaanden eten bijvoorbeeld vaker buitenshuis (waaronder bij andere huishoudens).
Eenoudergezinnen blijken vaak over meer apparaten te beschikken dan men op grond
van de koopkracht zou verwachten. Hier wordt kennelijk geen strategie van uitbesteding maar van mechanisatie gevolgd. Het ligt voor de hand dat dergelijke huishoudens
veelal goedkope versies van apparatuur bezitten. Dergelijke apparatuur kenmerkt zich
doorgaans door een bovengemiddeld energieverbruik.
Als tijd schaarser wordt en bovendien het inkomen omhoog gaat, kan de waarde van
de (resterende) vrije tijd4 snel oplopen (Winston, 1982; Hagenaars en Wunderink van
Veen, 1990). Het gevolg hiervan is dat binnen het vrijetijdsbudget activiteiten die wel
productief zijn, maar een laag verstrooilngsgehalte hebben (bijvoorbeeld schoonmaken) het meest onder druk komen te staan, terwijl de activiteiten die meer als ontspanning en ontwikkeling zijn te beschouwen veel minder onder druk komen te staan
(Perrels, 1988; Gdft, Siegers en Suy, 1989). Ook hier is de ruimere context van belang.
Naarmate het gebruikelijker wordt om een grotere variatie in de wekelijkse arbeidsduur van banen toe te staan, zullen huishoudens met meer dan een werkende beter in

Met vrije tijd wordt hier het dagelijkse of wekelijkse tijdbudget bedoeld dat overbl[jft na aftrek
van tijd voor externe (harde) verplichtingen zoals betaalde arbeid en scholing alsmede slaaptijd.
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staat zijn een voor hun optimale mix tussen arbeid, vrije tijd en inkomen te bereiken.
Aldus is arbeidsmarktbeleid indirect van invloed op consumentengedrag en energie.
Mechanisatie, d.w.z, de aanschaf van allerlei witgoed, keukenapparatuur en een
(tweede) auto, lijkt uitkomst te bieden om de tijdsdruk in de hand te houden. Echter,
de inkomensstijging brengt ook een verhoging van de verzorgingsstandaard met zich
mee, die spoedig gevolgd zal worden door een verhoging van het verzorgingsniveau.
Dit betekent dat een deel van de potentiële tijdwinst opgaat aan meer en/of betere
huishoudproductie dan voorheen. De netto tijdwinst is derhalve niet zo groot (Walker
and Woods, 1976; interview Groot-Marcus, 1998).
Naast afname van het totale tijdsbudget per week5 is de versnipperring van tijd een
oorzaak van meer tijdsdruk (Knulst en van Beek, 1993). Kortere tijdsspannes hebben
minder aanwendingsmogelijkheden (Perrels, 1992). Met nieuwe technologie kunnen
de aanwendingsmogelijkheden van tijd op peil gehouden worden, bijvoorbeeld door
apparatuur programmeerbaar te maken. Daar versnippering van tijd vaak gepaard
gaat met een grotere spreiding over verschillende lokaties nemen de afstemmingsproblemen binnen huishoudens toe. Mobiele telecommunicatieapparatuur brengt hier
tot op zekere hoogte uitkomst.
Voorzover huishoudens, met name bij tweeverdieners, bij steeds hogere inkomens
voltijds (moeten) blijven werken, kan een soort druk ontstaan bij de consumptie van
de resterende vrijetijd. Er kan (of dient ?!) dan veel geld in relatief weinig tijd uitgegeven (te) worden. Dit leidt onder andere tot mechanisatie en snel reizen (vliegen). Onder dergelijke condities doet zich het verschijnsel van de ’harried leisure class’ voor
(Linder, 1970). Linder beschrijft de mogelijkheid van een consumptie-intensieve economie, die in wezen veeleer leidt tot verspilling dan van een daadwerkelijk consumeren van goederen: ’Even if economic theory appears to teach us that goods afford utility, regardless of the time devoted to them, these objects will be experienced by the
individual as valueless. If their owner can find time to throw them away - the ultimate
maintainance function - then they will be thrown. In this way, accelerating consumption leads to a throw-away system, owing to the lack of consumption time’.
Een ruimere keus bij het afwegen van arbeidstijd, vrije tijd en koopkracht zou derhalve
tot een iets selectievere aanschafgedrag kunnen leiden. Anderzijds is de waarschuwing dat huishoudens in toenemende mate spullen bezitten die nauwelijks gebruikt
worden reJevant voorzover het gaat om energievergende apparaten. Uit sommige
steekproeven is bekend dat sommige keukenapparatuur zelden gebruikt wordt. Verder
blijken sommige apparaten na enige tijd hun attractie te verliezen. Voor de operationalisatie van het schatten van de effecten op het elektriciteitsverbruik zijn deze overwegingen relevant. Voor sommige apparaten zou er onderscheid gemaakt kunnen
worden tussen het opgeste~de en het actieve park. Verder zou een ’mode’ factor toegvoegd kunnen worden bij de gebruiksfrequentie van sommige apparatuur, zoals voor
persoonlijke verzorging en maaltijdbereidJng.

Voor veel huishoudelijke activiteiten is de cyclustijd een week.
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Consequenties voor apparatuur en energie
Tijdsehaarste versterkt de neiging tot mechanisatie, vooraI als de tijdschaarste samengaat met een hoog inkomen. Tijdschaarste draagt bij aan haastiger of slordiger
gebruik van goederen en apparatuur, hetgeen duidt op meer risico voor verspilling. In
een dergelijke situatie is gedragsb~invloeding moeilijker, want het zal sneller als verstoring worden opgevat. In plaats van binnen de context van een krap tijdbduget te
trachten consumenten bij te sturen, is het te overwegen iets aan de tijdschaarste te
doen. Een voorbeeld hiervan is het veel goedkoper maken van hulp in de huishouding.
Aangezien verwacht mag worden dat meerpersoonshuishoudens steeds meer ook
tweeverdienershuishoudens (en ’veelverdieners’) zullen zijn, terwijl de woon-werk afstand gemiddeld nog wat stijgt, zal apparatuur die tijdsbesparend is of suggereert te
zijn populair blijven. Daar komt nog bij dat het afstemmingsprobleem tussen gezinsleden de behoefte aan programmering, automatisering en bijsturing van het huishoudproces op afstand zullen toenemen. In een dergelijke context kan domotica goed gedijen en zal makkelijker leiden tot extra elektriciteitverbruik dan een besparing.
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6. KWANTITATIEVE VERKENNING
6.1 Inleiding en scenario-achtergrond
In dit hoofdstuk wordt een illustratie gegeven van een plausibele ontw~kkeling van het
inkomen per huishouden en bestedingen per consumptiecategorie tot 2010. De uitgangspunten zijn ontleend aan het Global Competiton (GC) scenario van het CPB. In
het ELSA model is een scenario ingevoerd dat gestoeld is op het GC scenario van het
CPB. Dit is een optimistisch groei-scenario, hetgeen gezien het recente verleden en de
nabije toekomst in ieder geval een realistische veronderstelling is. Volgens een aantal
economen is ook de langere termijn gunstig aangezien volgens de theorie over Iange
golven in de economie Nederland zich nu in een periode bevindt met structureel gunstige groei-perspectieven. Zo lijkt de groei in de periode 1995 - 2000 al boven het
gemiddelde percentage uit te komen dat in GC is gebruikt. Ter vergelijking is ook een
scenario met lagere economische groei gebruikt, ontleend aan het ’Sustainability
through reflective consumption’ scenario gebruikt in de studie Consumers’ Lifestyles
and Pollutant Emissions (Weber et al, 1996; Perrels en van Arkel, 1996). Voor beide
scenario’s is in deze studie dezelfde ontwikkeling in de energie-efficiency van apparatuur aangenomen. Er zijn kleine verschiIlen in de samenstelling van de nieuwbouwwoningvoorraad. In GC worden meer vrijstaande huizen gebouwd dan in SC en in SC
worden meer flats gebouwd. De bevolkingsontwikkelin9 is identiek in beide scenario’s.
Er wordt met klem op gewezen dat in deze studie de simulaties slechts een klein onderdeel vormen van de totale onderzoeksinspanning en derhalve de resultaten vooral
als indicatief opgevat moeten worden. Voor nadere uitspraken over de mogelijke
groeitrajecten in het verbruik per apparaat(soort) en de besparings-potentiëlen die
daarbij horen zal afzonderlijk onderrzoek uitgevoerd moeten worden.
In 6.1 wordt kort de ontwikkeling geschetst van de voornaamste invloeden, te weten
aantallen huishoudens en besteedbaar inkomen per huishoudtype. Verder wordt geïllustreerd aan welke consumptiecategorieën de extra koopkracht wordt besteed. In 6.2
en 6.3 komen bezit en gebruik van apparaten aan de orde.

Demografie
Tabel 6 toont de ontwikkeling van het aantal huishoudens per huishoudenstype, ontleend aan bevolkingsprognoses van het CBS. Deze 10 types worden onderscheiden in
het ELSA model. Het onderscheid tussen de huishoudtypen levert meteen al een redelijk onderscheidend vermogen op voor het energieverbruik (zie Perrels, 1996). Zoals reeds besproken in 5.1. en 5.2 toont tabel 6 dat de groei in het aantal huishoudens
hoegenaamd geheel voor rekening komt van een- en tweepersoonshuishoudens, in
het bijzonder bij 60-plussers. De afvlakking van de bevolkingsgroei begint na 2000
merkbaar te worden en manifesteert zich in de stagnatie of zelfs afname van huishoudens met een hoofd jonger dan 36 jaar.
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Tabel 6 Aantal huishouden.s naar type (x 1000)
1990
2000
eenpersoonshh <36
eenpersoonshh 36-60
eenpersoonshh 760
paar <36
paar 36-60
paar >60
gezin <36
gezin 36-60
eenoudergezin <36
eenoudergezin 36-ô0
totaal

2010

588,3 739,3 707,3
475,0 570,9 617,2
764,2 1068,0 1425,0
558,2 665,4 707,3
494,0 628,0 678,9
764,6 837,5 1033,0
1297,0 1219,0 1149,0
822,2 913,8 970,1
224,0 244,0 256,7
82,7 113,2 124,8
6070,2 6999,0 7669,3

verandering
] 990 - 2000
26%
20%
40%
19%
27%
10%
-6%
11%
9%
37%
15%

verandering
2000 - 2010
-4%
8%
33%
8%
23%
-6%
6%
5%
10%
10%

Inkomen
In het GC scenario is er zowel hoge economische groei als forse toename van de arbeidsproductiviteit. Dit betekent dat de werkgelegenheidssituatie verder verbetert en
bovendien de loonniveaus flink toenemen. Kortom er zijn veeI meer mensen aan het
werk die ook veelal aanmerkelijk meer gaan verdienen. Het gevolg is dat - afgezien
van huishoudens die uitsluitend van een uitkering moeten rondkomen - de koopkracht
fiks toeneemt. Dat wil zeggen dat huishoudens met meer dan één (potentiële) verdienet er het meest op vooruitgaan, aangezien er meer inkomensbronnen zijn én groeiende inkomens per baan. Dit wordt getoond in tabel 7 waar paren en gezinnen de
grootste inkomensstijgingen vertonen. De inkomens veranderingen zijn aangegeven
als vermenigvuldigingsfactor ten opzicht van 1990. Het gaat om verbeteringen van het
reële inkomen. De linkerhelft van de tabel toont de ontwikkeling van gemiddelde inkomens per huishouden. De rechterhelft toont het effect voor de hele groep rekening
houdend met demografische ontwikkelingen, zoals getoond in tabel 6.
Tabel 7a Netto-inkomensontwikkelingen per huishouden en op macroniveau in GC
Netto-lnkomensveranderingen per huishoudtype op microGC scenario

1pers hh.<36
lpers hh. 36-60
1 pers hh. >60
paar <36
paar 36-60
paar >60
gezin ~36
gezin 36-60
een-ouder gezin ~36
een-ouder gezin 36-60
gemiddelde
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microniveau (per huishouden) macroniveau (per hh.groep)1990/
2000/
1990/
1990/
2000/
1990/
2000
2010
2010
2000
2010
2010
1,10
1,25
1,37
1,38
1,20
1,65
1,fO
1,25
1,37
1,32
1,35
1,79
1,11
1,20
1,33
1,56
1,60
2,48
1,32
1,27
1,69
1,58
1,35
2,14
1,26
1,28
1,61
1,60
1,39
2,22
1,18
1,21
1,43
1,29
1,49
1,93
1,36
1,26
1,71
1,27
1,19
1,51
1,34
1,28
1,73
1,49
1,36
2,04
1,16
1,23
1,43
1,27
1,30
1,64
1,19
1,21
1,44
1,64
1,33
2,18
1,24
1,24
1,53
1,43
1,36
1,93
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De gematigde groei en de arbeidstijdverkorting leiden er in SC toe dat alleenverdieners hun inkomen zien stagneren of zelfs teruglopen, terwijl huishoudens die
potentieel meer dan een verdiener kunnen inzetten er nog wel wat op vooruitgaan, zij
het duidelijk minder dan in GC. Merk op dat de koopkracht in zijn totaa~ (macro) toch
nog met 53% stijgt.
Tabel 7b Netto-inkomensontwikkelingen per huishouden en op macroniveau in SC
Netto-lnkomensveranderingen per huishoudtype; micro- en
macroniveau
microniveau (per huishouden) macroniveau (per hh.groep)
SC scenario
1990/
2000/
1990/
1990/
2000/
1990/
2000
2010
2010
2000
2010
2010
lpers hh.<36
0,94
1,21
0,93
0,97
0,98
1,13
1pers hh. 36-60
0,96
0,97
0,93
1,16
1,05
1,21
lpers hh. >60
1,00
0,98
0,98
1,40
1,30
1,82
paar <36
1,19
1,09
1,30
1,42
1,16
1,64
paar 36-60
1,13
1,08
1,22
1,43
1,17
1,68
paar >60
1,07
1,02
1,10
1,18
1,26
1,48
gezin ~36
1,22
1,07
1,30
1,14
1,01
1,16
gezin 36-60
1,11
1,18
1,22
1,35
1,35
1,60
een-ouder gezin <36
1,04
0,98
1,02
1,13
1,04
1,17
een-ouder gezin 36-60 1,08
1,04
1,13
1,48
1,15
1,70
gemiddelde
1,11
1,05
1,17
1,28
1,15
1,47
Andere stuurvariabelen die enige invloed hebben op bezit en/of gebruik zijn de
verhoging van het op]eidingsniveau, de toename van de arbeidsparticipatie en het
gestegen aandeel grotere woningen bij nieuwbouw. Hierbij zij aangetekend dat de
belangrijkste invloed van opleidingsniveau en arbeìdsparticipatie indirect verloopt via
loonstijging en meer inkomensbronnen. Bij de videospeler en was-droger combinatie
spelen complementariteit en substitutie-invloeden ook een rol.

Consurnptieve bestedingen
Uitgaande van bovenstaande inkomensstijgingen per huishoudtype is gekeken wat er
met de consumptie gebeurt. Het aantal huishoudens neemt tussen 1990 en 2000 met
15% toe en tussen 2000 en 2010 met 10%. Deze pereentages kunnen weer
gerelateerd worden aan de veranderingen in de bestedingen zoals vermeld in tabel 8.
Alle bestedingscategorieën die met meer dan 15% toenemen tot het jaar 2000 duiden
derhalve op een stijging van de reële uitgaven per gemiddeld huishouden (en dus ook
van het consumptievolume) en evenzo geldt een grens van 10% voor de periode 2000
tot 2010.
Er zijn twee varianten doorgerekend, een met uniforme prijsontwikkeling en een met
aanmerkelijk hogere prijzen voor energie en enkele energie-intensieve artikelen en
diensten. De laatste versie is hier niet getoond, aangezien het uiteindelijke doel van dit
hoofdstuk de verwachtingen rond het elektriciteitsverbruik betreft. De resultaten
wijzen op robuuste uitbreiding van de bestedingen in sommige categorieën, zoals
~akanties en uitgaan (outdoor meals and holidays), tuin en interieur (gardening,
furniture, etc.) en aanschaf van auto’s (car and motor purchases).
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In de variant met andere prijsontwikkelingen (hier niet getoond) blijken sommige
eategorieën gevoelig voor eigen of andere prijsverhogingen. Kostenverhoging van
onderdak zijn min of meer onontwijkbaar en tikken zwaar door in de besteding, als
gevolg daarvan worden sommige posten verdrongen (op kleding wordt veel
bezuinigd) en anderen enigszins meegesleept (een duur huis noodt uit tot duurder
interieur en[of tuin).
Tabel 8 Ontwikkeling van de reële bestedingen per categorie in GC, bij
uniforme prijsontwikkeling
GC Scenario- uniforme prijsontwikkeling, in miljoenen guldens
1990
2000
2010
Voedsel - energie extensief
Voedsel - energie intensief
Alcohol en rookwaar
maaltíjden buitenshuis en
vakanties
kleding en schoeisel
onderdak (huur etc.)
tuin, interieur, etc.
huishoudelijke apparaten
aanschaf auto, motor
energie thuis (gas, stroom,
warmte)
motorbrandstoffen
hygiene en persoonlijke
verzorging
medische verzorging
ontwikkeling en ontspanning goederen
ontwikkeling en ontspanning diensten
vervoersdiensten en onderhoud voertuigen
TOTAAL

2010/
2000
23%
27%
41%
46%

12.289
19.090
5.055
19.878

16.479
24.796
7.021
32.508

20,332
31.446
9.877
47,592

2000/
1990
34%
30%
39%
63%

18.897
53.145
17.516
9.118
8.115
10.537

27.588
70.973
24.953
12.175
12.454
12.515

38.832
91,624
36.519
17.332
18,189
14,014

46%
33%
40%
33%
53%
19%

41%
29%
46%
42%
46%
12%

6.114
8.424

8.419
12.128

11,284
14,670

38%
44%

34%
21%

21.843
14.574

27.533
19.565

31,154
25.902

26%
34%

13%
32%

3.936

5,133

6,047

3O%

18%

15,847

20.447

25,201

29%

23%

244.380

334.686

440,015

37%

31%

in SC (hier niet getoond) nemen de totale bestedingen met 43% toe tegenover zo’n
80% in het GC scenario. Kleding en schoeisel blijft meer dan gemiddeld achter in SC
ten opzichte van GC, terwijl de stijging voor onderdak relatief minder terugloopt. De
stijging in de aankoop van apparaten loopt ongeveer proportioneel terug.
Andere exercities wijzen uit dat de aankoop van apparaten geen prijsgevoelige
categorie is. in werkelijkheid dalen de reële kosten van apparaten al gemime tijd.
Bovendien is er een grote verscheidenheid in aanbod, ook qua pdjsniveaus.
Prijsverhogingen zullen dus ten dele gecompenseerd wordn door naar lager
prijsk]assen over te stappen, Apparaataanschaf lijkt met name gestuurd te worden
door behoeftepatronen en complementariteit met andere uitgaven, indien een
apparaat wenselijk geacht wordt, zal het aangeschaft worden zodra men het zich kan
veroor]oven. Complementariteit doet zich bijvoorbeeld voor bij investeringen in een
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huis. Zijn de standaarden in bepaalde opzichten verhoogd dan ontstaat de wens ook
andere standaarden omhoog te brengen, waaronder die van het uitrustingsniveau van
apparaatuur. Kennelijk doet complementariteit zich niet alleen voor binnen een
apparaatcluster, maar ook op een hoger aggregatieniveau. Merk hierdoor op dat het
mechanisme van sociale vergelijking door deze meervoudige complementariteit een
sterke olievlekwerking heeft.
Getuige bovenstaande bevindingen lijken hogere apparaatprijzen op zich geen effectief sturingsinstrument. Hogere energieprijzen en een (ook) op consumentenproducten gericht duurzaamheidsbeleid (bijvoorbeeld re.b.v. LCA en CCTA) zullen wel
invloed hebben op de aanschaf van energiezuinige en duurzaam ge¢onstrueerde appa.
ratuur. Beziet men evenwel het totale milieubeleidsveld dan moet ook op de verdringing in de budgetallocatie gelet worden, Zo lijkt bij een veelomvattend milieubeleid de
aanschaf van milieuvriendelijke (en dus veelal duurdere) kleding moeizaam te worden. Dit wordt verdrongen door (extra) uitgaven die men aan andere categorieën
wenst of moet uitgeven.

6.2 Apparatuurbezit
De voor~gaande stijging van deelname aan betaalde arbeid en de forse
koopkrachtstijgingen in GC dragen bij aan verdere penetratie van allerlei apparatuur,
met name witgoed en keukenapparatuur die het huishouden efficiënter maken. Onderstaande tabel 9 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal apparaten en
de bezitsgraden tot 2010. De vetgedrukte namen betreft nieuwe of pas recent
penetrerende apparaten die nog belangrijke veranderingen in het verbruik teweeg
kunnen brengen, Bedenk dat er louter om demografische redenen al een
aanmerkelijke groei in de voorraad plaatsvindt.
Tabel 9 Ontwikkeling van het apparatuurbezit per huishouden
in GC (NEV 98).
Penetratiegraad
1990
1995
2000
2010
koelkast
119%
I05%
1 ~3%
131%
vriezer°
43%
50%
49%
51%
wasmachíne
98%
100%
96%
98%
droger
28%
49%
67%
83%
vaatwasser
10%
21%
42%
64%
tv-toestel~
110%
116%
119%
122%
video
57%
77%
90%
107%
pc
27%
50%
65%
75%
waterbed
2%
5%
10%
30%

~ De penetratie van de vriezer wijkt in 1995 circa 5% af van de penetratie zoals gerapporteerd in BEK
(Weegink 1997~). De reeks in BEK laat echter voor de periode 1990 ~ 1996 een aantal moei]ijk varklaarbase fluctaties zien. Een mogelijk verkla~ing is dubbeltel|ing v~n het wiesgedeelte in de twee-deum koel~
kast, hetgeen leidt tot een overschatting van het aantal vdezers.
~ De penetratie van het tv toestel i~ gewogen over het aantal apparaten per huishouden en het aantal
drijfsuren per toestel.
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Tijdsbesparende apparatuur
Verdere penetratie en zelfs meervoudig bezit van koelkast en vriezer houdt verband
met toenemende welstand, grotere woningen en keukens en wijzigende boodschappenpatronen of formeler gezegd de logistiek van het huishouden verandert. De verdere
penetratie van droger en vaatwasser houden verband met tijdsbesparing en gemak.

Elektronische media
De hier gepresenteerde penetratie van de bezitsgraden van tv’s, video-spelers en pc’s
is neemt sterk toe. E.nerzijds omdat de functionaliteit van deze apparaten nog verder
toe zal nemen en anderzijds omdat ter aanvulling er steeds meer gelieerde apparaten
respectievelijk draagbare versies gekocht zullen worden.

Persoonlijke verzorging
Bij toenemende bestedingsruimte en betere opleidingsniveaus staan persoonlijke
verzorging, gezondheid en fitness (toepassingen die enigszins in elkaar overvloeien)
steeds meer in de belangstelling. Ook de hang naar zelfontplooiing, mondigheid en
zelfredzaamheid bij ouderen stimuleren de neiging voorzieningen voor privé-gebruik
aan te schaffen. Hoewel het deels gaat om verschillende toepassingen, geven o.a. de
Verenigde Staten en Japan voorbeelden van nieuwe apparatuur in deze categorie.
Kijkend naar recente ontwikkelingen in Nederland lijken tenminste de volgende opties
relevant:
¯ stoomcabine
¯ bubbelbad (jacuzzi e.d.)
¯ waterbed.
Samenvattend gaat het om apparatuur die dikwijls in het kader van investering in de
badkamer aangeschaft wordt of anderszins een mengeling van comfort en gezondheidsoverwegíngen als achtergrond heeft (waterbed). Er moet rekening mee
gehouden worden dat bovengenoemde apparatuur over een jaar of zeven de nieuwe
standaard aangeeft. Voor sauna’s wordt vooralsnog geen aanmerkelijke verhoging van
de bezitsgraad verwacht. Andere, nog exotischer, opties als (mini)zwembaden e.d. zijn
niet in de beschouwing opgenomen. Gezien de omvang van de meeste huizen en
tuinen in Nederland blijft laatstgenoemde voorziening vermoedelijk vrij exclusief. Het
verbruik per (mini)zwembad is evenwel zeer hoog, waardoor een penetratiegraad van
2% zelfs al relevant zou kunnen zijn. Overigens zal voor een deel van de apparatuur in
deze categorie gelden dat de penetratiegraden nooit erg hoog oplopen omdat ze aan
zeer specifieke behoeften tegemoet komen (denk bijvoorbeeld aan ouderen). In die zin
moet naast de hier genoemde apparatuur rekening gehouden worden met een waaier
van apparaten die elk in bescheiden mate penetreren, maar per apparaat wel een
aanzienlijk verbruik kennen. Als totale groep kunnen ze aldus toch een significante
bijdrage leveren aan de groei van de elektriciteitsvraag.
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6.3 Apparatuurgebruik
Voor sommige apparaten doet zich niet alleen een verandering voor in de bezitsgraad,
maar ook in de gebruiksfrequentie. Het meest pregnante en voor elektriciteitsverbmik
meest relevante voorbeeld is wassen. Terpstra heeft er enige tijd geleden in zijn oratie
al op gewezen dat als gevolg van andere vezelsamenstelling van kleding en wellicht
als gevolg van hogere verzorgingsstandaarden de wasffequentie sluipenderwijs oploopt. Anderzijds weten we ook dat wasdrogerbezit iets hogere wasgfrequenties uitlokt. Aangezien de penetratie van dit apparaat substantieel begint te worden, wordt
dat stimulerende effect wellicht meetbaar in de steekproeven. Over een reeks van jaren leidt dit tot significanter vaak wassen. Op basis van extrapolaties van trends waargenomen in BEK 1992 - I996 kan afgeleid worden dat voor wassen en daarmee ook
voor drogen wordt een frequentieverhoging mogelijk isdie tussen 1990 en 2000 tot
28% meer wasbeurten per huishouden leidt (stemt min of meer overeen met waarnemingen) en tussen 2001 en 2010 nog eens tot 17% meer wasbeurten. Het is mogelijk
dat de toename van het wasdro9erbezit hiermee ook verband houdt. Immers er is geen
ruimteprobleem meer voor het drogen van was. In SC wordt een iets langzamer verloop van die trend aangenomen onder invloed van verondersteld groter mflieubewustzijn.
Iets soortgelijks doet zich voor persoonlijke verzorging (frequentie en duur nemen toe
bij douchen en baden).

6.4 Elektriciteitsverbruik
De toename van het aantal huishoudens van 6,zl miljoen in 1995 tot ongeveer 7,6
miljoen in 2010 leidt op zich al tot een forse toename van het totale huishoudelijk
elektriciteitsverbruik. Daarnaast zal hoogstwaarschijnlijk ook het gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden nog oplopen. Binnen het tijdsbestek van dit project
bleek het niet mogelijk om een consistente prognose van de ontwikkeling van het
elektriciteitsverbruik te geven. Op verzoek van Novem is daarom door ECN een
vervolgstudie uitgevoerd. Doel van deze studie is de bepaling van de bandbreedte in
de ontwikkeling van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik (Jeeninga en Van Hilten,
1998). Hierbij is met name aandacht besteed aan de interactie tussen apparaat bezit
en -gebruik en leefstijlontwikkelingen zoals comfortverhoging, tijdschaarste, sociale
vergelijking, vergrijzing en een toename van het besteedbaar inkomen.
Het lijkt duidelijk dat de groei van het elektriciteitsverbruik bij elektronische media
significant zal zijn en voldoende omvang heeft om het beleid te intensiveren op dit
punt ondanks de dikwijls bescheiden afhames per apparaat. De relatief eenvoudig
haalbare besparingen zoals vermindering stand-by verbruik lijken zeker de moeite
waar& De uitkomsten lijken minder gevoelig voor de conjunctuur, hetgeen ook
betekent dat de beleids-opportuniteit niet conjunctuur-afhankelijk is.
In de sfeer van persoonlijke verzorging lijkt het verbruik dusdanig toe te nemen dat het
een afzonderlijke categorie rechtvaardigt. Echter vergelijking van GC en SC illustreert
dat deze toepassing bij zijn huidige luxe-status nog wel conjunetuurgevoelig is. Op
welke manieren hier besparingen gerealiseerd kunnen worden, is nog niet duidelijk.
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Vermoedelijk zullen potentiële kopers niet onder de indruk zijn van de kosten van de
benodigde energie, wellicht wel van het milieu-effect. Een idee is wellicht de aanschaf
van dergelijke apparatuur te koppelen aan een contract voor groene stroom.
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7. BELEIDSAANGRIJPINGSPUNTEN
Uit bevindingen in de voorgaande hoofdstukken komen aanknopingspunten voor twee
beleidstrajecten naar voren. Enerzijds is er het traject waarbij getracht wordt een
veelomvattenäe beleidsaanpak tot stand te brengen, waarin de hele keren van ontwerp,
maken, verkopen/aanschaffen, gebruiken en afdanken/vervangen is vervat. Daarnaast
is er de aanpak waarbij voor die apparaten resp. apparaatclusters waarvoor reeds
aanwijsbare besparingspotentiëlen bestaan, maar nog wel de juiste technische,
institutionele en economische randvoorwaarden gecreëerd moeten worden, opdat deze
potentiëlen gerealiseerd worden. Het is evident dat dergelijke benaderingen bij Novem al
toegepasf worden, maar met betrekking tot huishoudelijk elektriciteitsverbruik liggen er
steeds weer nieuwe mogelijkheden en zal ook steeds goed gecontroleerd moeten worden
of bij het aanspreken van het technische besparingspotentieel de context voldoende
ruimte voor succes biedt.
In 7.~ wordt een overzicht gegeven van de verschillende instrumenttypen en actoren. In
7.2 wordt ingegaan op het totaal traject en in 7.3 op concrete aangrijpingspunten.

7.1 Overzicht van instrumenten en actoren
In hoofdstuk I is reeds aangegeven dat drie onderling verbonden aandachtsgebieden
onderscheiden worden. Voor elk van die aandachtsgebieden zijn weer aspecten te benoemen waarop beleid zich kan richten. Tenslotte zijn er typen instrumenten waaronder, voorlichting, voorschriften, heffingen, subsidies, toelatingseisen, demonstratie,
etc. Voor de meeste instrumenten kan zowel aan directe als indirecte beleidsbëinvloeding gedacht worden. Direct wil zeggen op het aspect zelf direct aangrijpend
(bijv. een heffing op inefficiente apparatuur of zelfs minimum toelatingseis). Bij indirect beleid gaat het om het ontvankelijker maken van de omgeving voor energieefficiency, bijvoorbeeld door energiepdjzen te verhogen. Tabel 10 geeft een overzicht.
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Tabel 10 Overzicht van beleidsinstrumenten per actorgebied
Aandachtsgebied Aangrijpingspunten
Beleidsinstrumenten
huishoudens
1. aanschaf/vervanging/afdanken
1.a voorlichting, prijsstelllng
context
1.b koop[huur infrastructuur
2. gebruiksintensiteit
2.a voorlichting, e-prijs,
2.b externe tljd-rulmtecondities
3. woninguit rusting/infra -structuur
3.a EPN, overige materiaal- en
bouwvoorschriften, demonstratie
3.b energie -inffakeuzes
4. preferenties en behoeften
voorlichting, demonstratie
4.b externe tijd-ruimtecondities
apparaat
5. ontwerp - kwaliteit & efficiency
5.a minimumeisen
context
5.b openbare tests Consumentenbond
6. verkrijgbaarheid
6. toetredings- en kartelbeleid
7. apparaatprijs
7. (differentiërende) heffingen
8. energieprijs
8. (differentiërende) heffingen
9. complementariteit
9. voorlichting, R&D programmering
10. substitueerbaarheld
tO. zie bij 3b, 6, 12
11. individu- of huisbeudfunctie
11. ziebij2b, 3a, 6, 12
industrie
12. technologie-ontwikkelingen
12. gericht R&D beleid
context
13. verkoopstrategieën
] 3. voorlichting, eisen, evaluatie
(openbaar)
14, marktsituatie: wirtstgevendheid en
14. industriebeleid convenanten
samenwerkingsbereidheld
15. imago
15. voorlichting, evaluatie (openbaar)

Er kunnen vier hoofdgroepen actoren onderscheiden worden:
1. de huishoudens,
2. de industrie, inclusief het verkoopapparaat in de groot- en detailhandel,
3. de overheid en door de overheid ingestelde organen (ZBO’s),
4. onafhankelijke informatieverstrekkers zoals de Consumentenbond, O&O netwerken,
milieugroeperingen, etc.
Deze actoren hebben uiteenlopende belangen, die alleen met het juiste voorwaardenscheppende beleid positief uítwerken op inspanningen gericht op het in toom houden
van de groei van elektriciteitverbruik van huishoudens. H[ertoe moeten per aspect
respectievelijk per actor dilemma’s overwonnen worden. In de volgende twee paragrafen
zal naar bovenstaande lijst verwezen worden met behulp van een nummer ’ABn’
(Aangrijpingspunt - Beleidsoptie). Een nadere uitwerking van be[eidsopties voor
verschillende huishoudfuneties min of meer volgens het hier gevolgde stramien,
waaronder het gebruik van witgoed, worden besproken in Ligteringen (~ 996 ).

7.2 Totaalbeleid - een keten van instrumenten
Bij de huidige trends in huishoudconsumptie speelt het mechanisme van socialevergelijking een belangrijke rol. Het moge derhalve duidelijk zijn dat milieubeleidsopties,
welke in wezen een versobering inhouden, in een dergelijk krachtenveld hem moeilijk tot
ontwikkeling komen. Het zou vergen dat begeer~e en het mechanisme van sociale
vergelijking zich grotendeels naar het immateriële vlak zouden moeten verplaatsen. Het
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verbeteren van de milieukwaliteit van producten zonder een dermate rechtstreeks
volumebeleid te voeren lijkt aI veel meer haalbaar (AB5,AB9,AB12,AB13,AB14). Hierbij
zou men enerzijds aan energieverbruiksstandaarden (AB5a) voor apparaten kunnen
denken eventueel aangevuld met heffingen (AB7/8; voorzover de energiemarkt nieuwe
stijl dat toelaat) en anderzijds aan tariefmogelijkheden voor huishoudelijk
energieverbruik gekoppeld aan benchmarking (AB2a, AB3b). Aan de huishoudenskant
zou het concept van ’groene stroom’ ook kunnen meewerken aan benchmarking (ABla,
AB2a, AB3b).
Dit zou dan aangevuld moeten worden met beleid gericht op een geïntemaliseerd
milieubewustzijn (AB2a/b, bij aanschaf, gebruik en afdanken) bij consumenten, alsmede
op contextueel beleid dat de manouvreermimte voor huishoudens verbetert om alternatieven te kiezen (AB2b, AB4b). Voorbeelden van contextueel beleid zijn bijvoorbeeld
ruimere winkelopeningstijden (-7 bewaarcapaciteit van voedsel) of betere openbare
veiligheid (-7 veiIigheidsverlíchting e.d.). Deze beleidsingrediënten zijn bedoeld om de
responsiviteit onder consumenten te verhogen en aldus de eerder genoemde
instrumenten (apparaat-standaarden en energieprijzen) effectiever te laten zijn. Het
beleid zou op deze wijze uit een hele keten van instrumenten bestaan.
Uit voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat het beleid reeds in de ontwerpfase invloed dient te hebben. Voor productgroepen die nog sterk in ontwikkeling zijn zal
daarbij de meeste weerstand ondervonden worden van fabrikanten. Immers bij de
huidige marktverhoudingen en instelling van consumenten ~everen investeringen in
energiezuinigheid van het product minder op dan investeringen in andere kwaliteitsaspecten van een apparaat (robuustheid, bedieningsgemak, vormgeving). Dit kan
geïllustreerd met het volgende voorbeeld. Een fabrikant heeft een zeker budget voor
kwaliteitsverbetering van een nieuw of vernieuwd apparaat. Stel dat de meerkosten per
apparaat 10 gulden mogen bedragen. De keus bestaat uit 30% lager energiegebruik of
duidelijk toegenomen beeldkwaliteit. Evenwel voor het energiezuinige apparaat heeft de
consument naar schatting gemiddeld .f 5 meer over, terwijl de consument voor de
toegenomen beeldkwaliteit î 25 wil neertellen. Onder zulke omstandigheden, die min of
meer de praktijk weerspiegelen, is het zondermeer onaantrekkelijk voor de fabrikant de
energiezuinigheid van het apparaat te verbeteren.
Bij nieuwe apparaten, d.w.z, als fabrikanten nog weinig inzicht hebben op de
belangriikste kenmerken voor een succesvolle afzet, zijn de risico’s voor misinvestering
en achterop raken bij concurrenten het grootst. Elektronische media (TV, video, PC, CDspeler, CD-I, fax, Web-TV, etc.) bevinden zich nog in die ontwikkelfase en derhalve zijn
betrokken fabrikanten huiverig voor invloeden van derden. Voor zover er gelet wordt op
lager energieverbruik heeft dat te maken met het streven naar ’draagbaarheid’. Het
dilemma zou overwonnen kunnen worden, als de invloed in de ontwerpfase wordt
georganiseerd op een manier die concurrentieneutraal is en de perspectieven op een
acceptabele betaalbereidheid van de consument voor energie-zuinlgheid verbetert.
Concurrentieneutraliteit zou bereikt kunnen worden door programma’s op te zetten die in
principe voor alle betrokken fabrikanten toegankelijk zijn, maar de informatie
gegenereerd door het programma uitsluitend voor deelnemers toegankelijk is. Er zou
bijvoorbeeld een onderzoek en ontwikkelings (O&O) netwerk (ABg, AB12, AB14)
opgezet kunnen worden, waaraan een zuinigheidsdoelstelling plus een navenante
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standaard gekoppeld wordt. Om de betaalbereidheid van de consumenten wat betreft
energiezuinigheid te verbeteren zijn verschillende instrumenten nodig. Ten eerste mag
men denken aan de intemalisering van milieukosten in elektriciteitsprijzen, de
bevordering van ’groene stroom’ en de introductie van ’benchmarking’ van huishoudelijk
elektriciteitsverbruik. Ten tweede zou ook gebruik gemaakt moeten worden van het
mechanisme van sociale-vergelijking en de individuele drang de verzorgingsstandaard
steeds te verhogen (AB4a/b). Bij toenemende welstand beginnen huishoudens steeds
hogere eisen te stellen aan hun woonomgeving. Door duidelijk te maken dat een hoog
energieverbruik direct of op termijn de kwaliteit van de woonomgeving doet afnemen,
creëert men meer ontvankelijkheid. Daarnaast zou men ook gerichte informatie en
reclamecampagnes moeten houden. De langere termijn doelstelling zou moeten zijn dat
duurzame apparaten met een laag elektriciteitsverbruik de sociale norm worden. In 6.4
is bijvoorbeeld geopperd de verkoop van whir]pools te koppelen aan een groene stroom
contract of aan een PV paneel op de eigen woning. Door zo complementariteit te
’organiseren’ kan zelfs een status effect gecreëerd worden.
Met voomoemde instrumenten heeft men aan de productie- en aan de huishoudenskant
voorwaarden geschapen om een markt van duurzame en energiezuinige producten van
de grond te krijgen. Vervolgens heeft die markt vermoedelijk wel wat smeerolie nodig.
Dikwijls moeten specifieke acties in de (detail)hande~ gehouden worden om de verkoop
op gang te krijgen. Studies gericht op transactiekostenanalyse bij de aanschaf van
apparaten door huishoudens (Moxnes, 1994; Johnson and Bowie, 1994) duiden op een
aantal filters die de koopbeslissing beïnvloeden. Voorbeelden zijn beeldvorming bij de
consument, toegankelijkheid van informatie, opstelling van de verkoper, breedte van het
assortiment. Vooral zou de detailhandel bij de beleidsketen betrokken moeten worden,
zowel wat betreft hun eigen rol als wat betreft het doorgeven van informatie aan
fabrikanten (AB6, AB!3, AB14, AB15). Anderzijds zullen ona~ankelijke informatiebronnen zoals de Consumentenbond (ABSb, AB13) een onontbeerlijke rol vervullen,
ondermeer om de markt ’scherp’ te houden. Dergelijke instanties zijn eveneens van
belang in de beleidsketen, bijvoorbeeld om te helpen de snelheid en mate van adaptatie
van consumenten te schatten.

7.3 Concrete aangrijpingspunten
Qua apparaten verdienen uiteraard de groepen met de grootste groei aandacht, te
weten:
1. wasmachines, drogers, vaatwassers,
2. elektronische media,
3. apparatuur voor persoonlijke verzorging zoals whirlpool, waterbed, stoomdouche,
e.d.

De eerste groep vergt enerzijds aandacht op technisch niveau, in de zin van het opdoen van ervaringen in praktijkexperimenten alsmede ten behoeve van optimale inpassing in de infrastructuur in en om de woning (de ene keer een cv machine, de andere keer een warmtepomp droger, etc.). Daarnaast is ook organisatorische aandacht
nodig en dient op de acceptatie onder huishoudens gelet te worden. Voor sommige
uitvoeringen ware het wellicht beter de machine als onderdeel van het huis op te vatten, net zo nagelvast als de cv ketel. In dat geval moet de acceptatie onder huishou-
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dens hoog zijn om geen eigen machine te hebben. Voorzover voor bezit door huishoudens bij deze alternatieve machines wordt gekozen, dient de bruikbaarheid in een ander type woning goed te blijven in verband met verhuizing. Last buit not least zou in
samenwerking met buitenlandse partners van Novem onderzocht kunnen worden hoe
groot de EU markt voor dergelijke altematieve producten is en of dan dankzij voldoende schaalgrootte grote producenten dergelijke machines voor concurrerende prijzen kunnen fabriceren en verkopen.
Bij elektronische media zal getracht moeten worden deelachtig te worden in het ontwerpproces en tegelijkertijd door flankerend beleid aan de consumentenzijde ervoor te
zorgen dat consumenten de duurzame eigenschappen van deze apparaten hoger
waarderen. Het terugdringen van het stand-by verbruik lijkt in dit veld de eerste prioriteit. Mogelijkheden hiervoor zijn het verlagen van het standby vermogen van apparaten of het inbouwen van een automatische uitschakelfunctie (powerdown/off).
Daarnaast is van belang om het verbruik tijdens actief gebruik te verminderen. Hierbij
kan onder andere gedacht worden aan stimulering van bepaalde technologische ontwikkelingen zoals integratie van apparatuur. Daarnaast is standaardisatie belangrijk,
opdat een huishouden niet meerdere decoders nodig heeft voor ontvangst van verschiilende omroepen.
Over apparatuur voor persoonlijke verzorging is nog niet veel bekend met het oog op
energiegebruik en energiebesparing. Er zou dus in de eerste plaats systematisch gegevens verzameld moeten worden over dit toepassingsgebied met betrekking tot
technische specificaties, verkoop- en bezitsgegevens, maar ook gegevens over gebruik en gebruiker. Vervolgens kan geïnventariseerd worden welke technische modificaties tot besparing zullen leiden zonder de functionaliteit geweld aan te doen. Wellicht
kunnen er ook gerichte gebruiksadviezen gemaakt worden. Teneinde te voorkomen
dat een dergelijk traject Ieidt tot een zere trage realisatie van besparingen is het interessant parellel aan bovengenoemde acties ook te onderzoeken of deze apparatuur
verkocht kan worden tezamen met een contract voorr groene stroom en/of met de installatie van een PV paneel op het eigen huis. Op die manier wordt het extra verbruik
van meet af aan buiten de fossiele sfeer gehouden. Juist bij dit soort producten zou
men kunnen indenken dat er een zekere betaalbereidheid is voor een schoon milieu.
Naast deze apparaatspecifieke aangrijpingspunten is er het aspect ondervinding en
feedback. Moderne informatietechnologie biedt veel mogelijkheden om onmiddellijke
en op de gebruiker toegesneden feedback te geven. Aangezien eerdere experimenten
hebben getoond dat feedback effectief kan zijn voor energiebesparing is het waardevol
te inventariseren voor welke apparaten of huishoudfuncties feedback faciliteiten technisch en economisch mogelijk zijn, vooropgesteld dat er een zinvol besparingspotentieel aanwezig is. Vervolgens kan geexperimenteerd worden om ’de smalle marge tussen positieve respons en irritatie’ optimaal te leren benutten.
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
lnleiding
Dit rapport toont in het kort iets over de theoretische achtergronden van consumentengedrag, bezit en gebruik van apparaten en technologische ontwikkeling van dergelijke apparatuur. Vervolgens is getracht dit praktisch in te vullen door op grond van
huidige trends in gedrag en technologie te schetsen hoe het bezit en gebruik van apparatuur zich lijkt te ontwikkelen in de nabije toekomst, alsmede wat de consequenties
voor het huishoudelijk elektriciteitsverbruik zouden kunnen zijn. De conclusies worden
eerst op hoofdpunten van achterliggende factoren, trends en verwachte consequenties
voor het elektriciteitsverbruik besproken. Daarna volgt nog een segment met meer
gedetailleerde bevindingen per apparaatcluster.
Hieronder worden eerst de in hoofdstuk 3 geïntroduceerde mechanismen op hoofdlijnen nog eens uitgelegd. Vervolgens worden de meest relevante technologische en
maatschappelijke trends uit hoofdstuk 4 en 5 gepresenteerd. Hierop aansIuitend wordt
in kwantitatieve termen geschetst hoe het huishoudelijk elektriciteitsverbruik zich zou
kunnen ontwikkelen gezien de implicaties voor bezit en gebruik van apparatuur
(hoofdstuk 6). Het eerste deel van de conscIusies wordt afgesloten met enkele algemene opmerkingen over onderzoek en beleid. Vervolgens worden de apparatuurclusters afzonderlijk op een rijtje gezet, in het bijzonder welke technische en gedragsmatige ontwikkelingen verwacht worden en in hoeverre er besparingsopotentieel is dat
met behulp van beleidsinspanningen gerealiseerd kan worden. Daarnaast spelen er
enkele beleidsrelevante trends die afzonderlijk aandacht vragen, zoals de opkomst van
feedback, de invloed van de liberalisering van de elektriciteits-markt, etc. Hieraan
wordt tenslotte ook enige aandacht besteed.

Conclusies op hoofdaspeeten van de studie
¯ Co-evolutie en sociale vergelijking
De ontwikkelingen rond het bezit en gebruik van huishoudelijke apparaten kunnen
opgevat worden als een co-evolutie tussen technologie-ontwikkeling en consumentengedrag. De maatschappelijke drijfveer van de sociale vergelijking speelt samen met
innovatiegerichte concurrentie tussen fabrikanten van huishoudelijke apparatuur. Sociale vergelijking impliceert dat huishoudens de apparaten willen bezitten die nodig
zijn voor het kwaliteitsniveau van de huishoudfuncties zoals men die meent aan te
treffen in de sociale groepen waaraan men zich spiegelt. Door sociale, demografische
en economische dynamiek ontstaan steeds weer nieuwe mogelijkheden van vergelijking. Bovendien ontstaan nieuwe wensen voor een hoger niveau, zodra een bepaald
niveau gerealiseerd is. Voor apparatuurfabrikanten betekent dit dat men geregeld met
nieuwe versies van apparaten of zelfs met geheel nieuwe apparaten op de markt moet
komen. Nieuwe versies waarvan de extra’s kennelijk hoog gewaardeerd worden evolueren tot de nieuwe sociale norm. Waarna een nieuwe ronde van aspiraties en vervuiling daarvan kan beginnen.
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Dit proces is dus een fundamenteel en waardevol mechanisme. Het betekent evenwel
ook dat beleidsinitiatieven die dit mechanisme negeren, een grote kans lopen om te
falen. Daar komt bij dat de communicatie tussen fabrikant en consument niet uitsluitend middels het apparaat als zodanig verloopt, maar reclameactiviteiten van fabrikanten en informatiediensten van o.a. consumentenorganisaties en energieadviesinstanties aanvullende communicatiekanalen zijn. Hierbij wordt reclame niet
alleen gebruikt om een bepaald apparaat aan te prijzen bij gegeven (veronderstelde)
voorkeuren van consumenten, maar ook om die wensbeelden voor de consument in te
vullen. Door als het ware een wenselijke toekomst voor de consument te creëren kan
de fabrikant trachten het proces van sociale vergelijking te intensiveren en te versnellen. Uit oogpunt van energiebesparing zou het uiterst wenselijk zijn als zowel bij die
’toekomstcreatie’ als bij concrete aanprijzing of vergelijking van apparaten duurzaamheid op verschillende niveaus structurele aandacht krijgt. Het gaat er dan om zowel de
totale in het wensbeeld gesuggereerde leefstijl duurzaam te laten zijn als de in het
wensbeeld opgenomen apparaten ieder op zich duurzaam te laten zijn.
¯ Technologische trends bij huishoudelijke apparatuur
Wat betreft het witgoed (met thermische functies) geldt dat naast een trendmatige efficiencyverbetering van de bestaande concepten er een aantal alternatieven beschikbaar zijn gekomen of binnenkort komen. Enerzijds is er de lijn van integratie met de
warmtevoorziening in de woning. Men denke aan hot-fill, CV-machines, stads/blokverwarmingsmachines, etc. Daarnaast is er substitutie mogelijk van elektriciteit
naar aardgas (gasgestookte droger en wasmachine). Afgezien van hot-fill en in sommige gevallen substitutie naar aardgas vergen deze opties belangrijke aanpassingen
aan de infrastructuur in een huis.
Een trend die zich bij verschillende soorten apparaten voordoet is die van compactheid en meer combinatiemogelijkheden. In plaats van meerdere afzonderlijke apparaten is er nog één ’kast’ die verschillende samenhangende functies in zich bergt. Het
spaar~ ruimte in de woning en de beiichaamde energie (dat wat nodig is om de apparaten te maken) neemt af dankzij materiaalbesparing. Voorbeelden zijn de gecombineerde TV-video, de was-droogcombi, de magnetron-grill-bakoven en de geïntegreerde mobiele telefoon-fax-organizer (meer een kwestie van overzicht en gebruiksgemak
in plaats van ruimtebesparing).
In de sfeer van de elektronische media (TV, video, audio, telefoon, fax, PC + randapparatuur, kabel en satellietdecoders, etc.) blijft de kwaliteit (beeld, geluid, snelheid)
en de functionaliteit snel toenemen. Ook de integratie tussen de verschillende functies
(TV, PC, telecommunicatie) zal naar verwachting voortschrijden en leiden tot allerlei
hybride apparaten. Verder verschijnen steeds meer uitvoeringen op de markt die zijn
toegesneden op de wens van het individu in plaats van het huishouden. De apparatuur
wordt persoonlijk en dikwijls draagbaar. Ook voor allerlei andere huishoudelijke apparatuur geldt dat ze ’inteIligenter’ worden en op den duur geschikt gemaakt kunnen
worden voor communicatie. Dit biedt een entree voor de toepassing van domotica.
Evenwel voorshands is domotica nog een zeer dure exclusieve faciliteit. Gaandeweg
komen er wel enkele voor de hand liggende startplekken (inceptiepunten) voor wat
later tot domotica kan uitgroeien. Voorbeelden zijn de PC en de (intelligente) meterkast. De implicaties van domotica voor energieverbruik zijn niet eenduidig.
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Het eigen verbruik is niet verwaar]oosbaar, maar anderzijds biedt domotica gelegenheid voor geavanceerde vormen van belastingsturing.
Bij verlichting valt de toenemende diversiteit door specialisatie op (leeslampen, sfeerverlichting, veiligheidsverlichting, buitenverlcihting, etc.), dit heeft bijgedragen aan de
toename van het gemiddeld aantal lichtpunten met 70% sinds 1991. DE SL en PL
lampen penetreren weliswaar, maar in absolute cijfers is 60% van de groei van het
aantal lichtpunten toe te schrijven aan gloeilampen. Spaarlampen kunnen nog niet in
voldoende varianten qua kleurtonen en grootte geleverd worden.
¯ Maatschappelijke trends
Met het oog op het verkennen van mogelijke ontwikkelingen in het huishoudelijk
elektriciteitsverbruik zijn vier maatschappelijke trends van belang, te weten:
individualisering
vergrijzing
verhoging van de verzorgingsstandaard van huishoudens
tijdschaarste.
lndividualisering kent een demografische component en een culturele component. Bij
de demografie gaat het om de groei van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens.
De afname van de gemiddelde huishoudgrootte brengt verlies van schaaIvoordeel met
zich mee. Ieder nieuw huishouden, ongeacht de grootte, zal behoefte hebben aan verlichting en verwarming, maar evengoed telt dat men een TV met minder personen
deelt. Kortom bij een gegeven bevolkingsomvang leidt gezinsverdunning tot een hoger
energieverbmik.
lndividualisering als cu]tuurverschijnsel houdt in dat ieder persoon meer activiteiten
individueel ondemeemt ongeacht de huishoudensvorm. Uiteraard draagt gezinsverdunning bij aan deze individualisering van activiteitenpatronen, maar het is ook een
zelfstandige trend. Ook in meerpersoonshuishoudens verlopen de patronen minder
simultaan. Deels is dat de cultuur van zelfontplooiing en dee]s is dat een kwestie van
toegenomen verpIichtingen buitenshuis, m.n. meer deelname aan betaalde arbeid.
Meer nog dan het gezamenlijk gebruiken van maaltijden staat de gezamenlijke vrijetijdsbesteding onder druk. Het solitair gebruik van de pc en aanverwanten stijgt snel
onder jongeren en jong-volwassenen. Een ander voorbeeld is dat het meervoudig bezit
van televisietoestellen blijft oplopen. Juist bij elektronische media ziet men een individualisering van de producten optreden.
Vergrijzing is een belangrijke factor bij de toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens. Echter door de grote aantallen en de veranderingen in het consumptiepatroon ten opzichte van 10 tot 15 jaar geleden is het ook een trend op zich.
Ouderen onder de 75 jaar kennen veelal een zeer actieve vrijetijdsbesteding en onder
invloed van aanhoudende stijging van de koopkracht en toename van de mondigheid
zal deze trend nog wel aanhouden. De introductie van flexibele pensionering zou
evenwel kunnen inhouden dat niet alle 60 of 65-plussers meteen veel vrije tijd hebben.
Voor ouderen boven de 75 jaar gaan gezondheidsbezwaren tellen en is men veel meer
thuis. De druk om de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden, zou bij deze ouderen een grote toename van zelfmedicatie en zelfhulp kunnen opleveren. Het
aanta! toesteIIen en faciliteiten thuis zal in dat geval flink toenemen.
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De verhoging van de koopkracht vertaalt zich in verhoging van de verzorgingsstandaar. Om aan de sociale norm te voldoen zullen steeds weer nieuwe en betere apparaten aangeschaft worden. Een pregnant voorbeeld is het gaandeweg tot standaard
worden van de ’complete’ inbouwkeuken. Als vervolg hierop wordt het opwaarderen
van de badkamer nu populair. Dit laatste haakt ook in op trends op het gebied van gezondheid-fitness-persoonlijke verzorging. Bij mobiele communicatie kan de sociale
norm wij dwingend worden als gevolg van de positieve externe effecten van bezit voor
derden (die al mobiele telefoons e.d. bezitten).

Consequenties voor het huishoudelijk elektriciteitsverbruik
De toename van het aantal huishoudens van 6,4 miljoen in 1995 tot ongeveer 7,6
miljoen in 2010 leidt op zich al tot een forse toename van het totale huishoudelijk
elektriciteitsverbruik. Daarnaast zal hoogstwaarschijnlijk het gemiddeld elektrieiteitsverbruik per huishouden oplopen.

Overige aanknopingspunten voor onderzoek en beleid
1. Feed-back
Wat betreft de aansturing van gedrag door middel van (apparaat)technologie komen
uit deze studie enkele aanwijzingen naar voren, maar kan uit de diverse interviews en
artikelen afgeleid worden dat de marges dikwijls smal zijn. Min of meer geslaagde ervaringen met feed-back over energieverbruik in huis leveren steeds besparingen op
van maximaal zo’n 5%. Er lopen thans verschillende experimenten met feed-back op
meer gedistribueerd niveau met gebruikmaking van displays en informatietechnologie. Distributiebedrijven tonen toenemende belangstelling voor demand side
management (DSM) voor kleinverbruikers, zelfs (ver) voordat deze onder het zogenaamde geliberaliseerde regime vallen. Naast het uitwerken van de mogelijke technische configuraties voor feed-back en DSM, zullen de kosten voor deze opties nog
aanmerkelijk omlaag moeten teneinde ook maar in de buurt te komen van acceptabele terugverdientijden. Daarnaast zal de acceptatie en houdbaarheid van het gedrag
proefondervindelijk vastgesteld moeten worden. De marge tussen een niet-effectief
feed-back signaal en een die irriteert is smaI. Een goede als het ware natuurlijke inpassing van feed-back in het bestaande activiteitenpatroon is van groot belang, evenals de ergonomie van de feed-back-technologie.
2. Combinatieverkoop apparatuur en duulzame energie
De idee om apparatuur voor persoonlijke verzorging in combinatie met groene stroom
te verkopen zou ook meer in zijn algemeenheid als instrument overwogen kunnen
worden. Er zou gedacht kunnen worden aan een normverbruik per huishouden en/of
woningtype. Alle extra verbruik zou dan uit duurzame bronnen afkomstig moeten zijn.
Dergelijk beleid zou als aanvullende stok achter de deur gebruikt kunnen worden als
op een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt, de eindleverancier de verplichting krijgt
een zeker percentage van zijn afzet met gecertificeerde elektriciteit uit duurzame
bronnen te dekken.
3. Aansluiten bij het ontwerpproces en bij marktbewerking
Een beleidsterrein waar thans veel gaande is betreft het ontwerpproces. Novem is bijvoorbeeld actief bij hergebruik van materialen. In hoofdstuk 3, 4 en 5 is er uit verschillende invalshoeken op gewezen dat het ontwerpproces ook in ruime zin aandachtspunt in het beleid moet worden. Welke marktverwachtingen ontstaan bij bedrij-
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yen en op welke manier en welke verwachtingen wekken bedrijven over toekomstige
apparatuur? Op deze interactie wordt door leidende fabrikanten ingespeeld bij nieuwe
categorieën apparaten zoals bij elektronische media. Men tracht een toekomst te suggereren, die logisch en haast onontkoombaar zou zijn voor de consument. Bij beleid
dat reeds bij de design-fase begint komen vragen aan de orde als: met weIke doelen
zal de consument dit apparaat kopen en gebruiken en moet dat persé op deze manier?
4~ Beleidscoherentie op verschillende niveaus
Wat betreft beleidsinitiatieven is er aandacht op twee niveaus nodig. Enerzijds dient
het beleid bewaakt te worden op zijn consistentie en gelet te worden op een goede
communicatie tussen specifiek energiebesparingsbeleid en de ruimere omgeving
waarin de energiebesparing gerealiseerd moet worden. Binnen het energiebeleid zijn al
verschillende niveaus te onderscheiden en daaromheen bevindt zich de roimere context van andere beleidsgebieden die indirect consequenties kunnen hebben voor consumentengedrag en de mate van responsiviteit van huishoudens voor maatregelen. De
totaliteit van lagen in het beleid en de consistentie daartussen kan aangeduid worden
met de ’heelheid’ van het beleid, l-tee~heid vergt dus intern én contextueel consistent
beleid of in ieder geval serieuze aandacht voor de context bij elk beleidsinstrument. Zo
is stimuleren van telewerken in eerste instantie een ander beleidsterrein. Als het echter
succesvol zou zijn, dan heeft dat consequenties voor de doelstellingen in het beleid
gericl~t op huishoudelijk energieverbruik.
Tegelijker~ijd moet niet uit het oog verloren worden dat er concrete aangrijpings~
punten moeten zijn waar naar verwachting de voornaamste resultaten worden gehaald. Men denke aan altematieven voor elektrisch witgoed of aan de beperking van
stand-by verbruik bij elektronische media.

Commentaar per apparatuur cluster
1. Apparatuur voor reiniging
Wat betreft apparatuurbezit en -gebruik mag verwacht worden dat van de witgoedapparatuur, vaatwassers en wasdrogers nog belangrijk in penetratie zullen toenemen.
Met de gangbare was- en droogtechniek is nog zo’n 15% tot 20% besparing per was- of
droogbeurt mogelijk.
Om meer besparing te bereiken zijn een aantal opties voorhanden. De meest breed
inzetbare is het propageren van hot-fill apparatuur. In het bijzonder voor vaatwassers
is dit technísch eenvoudig en veel huidige apparatuur is reeds geschikt hiervoor. De
besparing op fossiele brandstoffen zou aanmerkelijk toenemen als hot-fill opties gecombineerd kunnen worden met een zonnecolleetor. Hoe kosteneffectief dit is en wat
de consequenties o.a. zijn voor het collectoroppervlak zou nader bekeken moeten
worden. Daarnaast zou interessant zijn na te gaan in hoeverre dit ook bij bestaande
bouw economisch haalbaar te maken zou zijn.
Nog grotere besparingen zijn te bereiken bij geïntegreerde CV- en stadsverwarmingsmachines. De specifieke inpasbaarheidseisen impliceren dat dergelijke opties alleen
voor nieuwbouw en renovatie relevant kunnen zijn. Verder is het uit oogpunt van
normsteliing beter indien dergelijke apparatuur als onderdeel van de woning wordt opgevat en niet als verhuisbaar huishoudelijk apparaat. In voorkomende gevallen zouden
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wamtepompdrogers en gesgestookte apparatuur effectief kunnen zijn. Er zou afzonderlijk onderzoek gedaan moeten worden waarbij het hele portfolio aan woningtypen
onderscheiden naar nieuwbouw, renovatie en bestaande bouw wordt geëvalueerd op
de haalbare meest optimale apparaatconfiguratie. Haalbaarheid refereert hier aan
economische en technische haalbaarheiò, maar ook aan voldoende flexibiliteit voor
huishoudens.
2. Elektronische media
Apparatuur voor elektronische media zal een steeds grotere verscheidenheid in apparatuuraanbod vertonen. Voor sommige functies lijkt zich integratie van apparatuur
voor te doen, zoals bij TV-Video-Decoder of TV-PC-Fax. Tegelijkertijd doet bij dit soort
apparatuur individualisering zich sterk gelden. De apparatuur wordt steeds meer persoonlijk en/of is op steeds meer plaatsen in huis aanwezig. Verder verschtjnen er van
deze apparatuur steeds meer draagbare versies die dikwijls ook telecommunicatie
faciliteiten hebben (bijvoorbeeld: mobiele telefoon + fax/e-mail + organizer). Hoewel
de meeste van deze apparaten een bescheiden elektriciteits-verbruik hebben kan er
toch een niet verwaar~oosbare extra e~ektriciteitsvraag uit voortkomen. Dit komt door
de grote aantallen gekoppeld aan persoonlijk gebruik en de toename van stand-by
faciliteiten van veel van deze apparaten. Bij TV en video kan het verbruik in de standby stand de helft van het jaarverbruik uitmaken. Het gemiddeld aantal TV’s per huishouden zal nog behoorlijk groeien en van gemiddeld 1,6 thans vermoedelijk boven de
2 liggen in 2010.
De gemiddelde kijktijd per huishoudlid lijkt zich te stabiliseren, maar wordt wel over
meer TV’s uitgesmeerd. PC-bezit zal nog substantieel stijgen. Verder blijkt de gemiddelde gebruikstijd per PC nog te kunnen oplopen. Enig extra verbruik van TV + video
+ PC, mede als gevolg van stand-by gebruik, ligt voor de hand. De onzekerheden zijn
echter groot bij deze toepassingen. Weliswaar kan het elektriciteitsverbruik van de
huidige typen TV’s en PC monitoren omlaag, maar het potentieel aan nieuwe kwalitelten (bijvoorbeeld breedbeeld TV) dat gemeengoed kan worden Is zeer groot. Dergelijke nieuwigheden kunnen besparingen meer dan compenseren.
Telediensten en telewerken zullen zondermeer aan belang toenemen, zij het dat nog
geen goede potentieelschattingen beschikbaar zijn. Telediensten zouden een instensivering van het gebruik van pc en/of (Web-)TV tot gevolg kunnen hebben, wellicht dat
het tevens gepaard gaat met verspreiding speciale communicatie-apparatuur voor die
doeleinden (denk aan telefoons met mogelijkheden om chipkaart bij te laden). Telediensten sparen de consument tijd maar geen elektriciteit. In sommige gevallen kan
sprake zijn van afname van verplaatsingen. Bij telewerken is er een verschil tussen de
korte termijn en de lange termijn. Op korte termijn of bij incidenteel telewerken stijgt
het elektriciteitsverbruik in de woning, terwijl het verbruik op de werkplek nauwelijks
af zal nemen. Op landelijk niveau neemt de vraag dus per saldo toe. Op lange termijn
bij structureel telewerken door veel werknemers zullen bedrijven hun huisvestingbehoeffe verminderen met navenante gevolgen voor het elektriciteitsverbmik. Het elektriciteitsverbruik thuis blijft uiteraard hoger, maar per saldo kan dan toch een besparing op landelijk niveau resulteren. Betrokkenheid van Novem bij telewerk-studies en
experimenten wordt âanbevolen, in het bijzonder om uit te vinden of op landelijk niveau per saldo besparing optreedt.
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3. Domotica
Gebouwautomatisering lijkt vooralsnog een fenomeen dat zich tot utiliteitsgebouwen
beperkt. Domotica-systemen zijn nog nauwelijks geïnstalleerd in Nederland en voor
het komend decennium lijkt dat een technologie te zijn die zich nog volop in de testen demonstratiefase bevindt. De attractie van domotica zit vooral in de optimalisatie
van het (totale) wooncomfort, energie speelt daarbij geen hoofdrol. Bovendien blijken
domoticasystemen een aanzienlijk eigen verbruik te hebben. Er bestaat gerede kans
dat huisautomatisering uiteindelijk toch vooral vanuit verschillende afzonderlijke apparatuurclusters, waaronder ruimteverwarming en binnenklimaat, tot ontwikkeling
komt. Na 2007 zou in een liberale energiemarkt ook demand-side management middels zg. intelligente meterkasten een inceptiepunt voor domotica kunnen zijn. Het risico voor onoverzichtelijkheid en extra elektriciteitsverbruik lijkt een reden voor Novem
om uit oogpunt van energiebesparing de ontwikkelingen op domoticagebied te blijven
volgen en te testen.
4. Persoonlijke vel~orging
Het elektriciteitsverbruik voor persoonlijke verzorging is gemiddeld genomen nu nog
gering. Bij uitstek in dit toepassingsgebied mag zowel absoluut als relatief een grote
groei verwacht worden. Ten opzichte van het huidige verbruik is een toename met een
factor 2,5 tot 2010 zeker mogelijk. Naast de reeds enigszins gepenetreerde waterbedden en zonnebanken gaat het met name om voorzieningen in de badkamer, zoals
whirlpools, stoomdouches, etc. Er is een trend waarbij de sociale norm voor het verzorgingsniveau in termen van apparatuur voor persoonlijke verzorging fors opwaar~s
verschuift. Over besparingmogelijkheden bij deze noviteiten is nog weinig bekend. Om
te voorkomen dat besparingen in dit toepassingsgebied lang op zich laten wachten, is
het te overwegen na te gaan of combi-verkoop van dergelijke apparatuur met groene
stroom contracten en/of de installatie van PV cellen op de eigen woning kansrijk zijn.
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BIJLAGE 1 APPARATEN PER HUISHOUDFUNCTIE
De apparaten gerangschikt naar huishoudfunetie
Warmteproductie
Persoonlijke verzorglng
EI, Boiler
Zonnebank
EI. Geiser
Föhn
Scheerapparaat
CV - met ventilator (HR)
CV - zonder ventilator
Waterbed
EI. Kachels
Whirlpool(bubbelbad}
EI. Vloerverwarming
Stoomdouchecabine
Centrale ventilatie unit
EIektrische deken / dekbed
Ventilator (douche / toilet)
Afzuigkap
Communicatie, audìo en video
Airconditioning
TV
Satellietontvanger
Reiniging
Antenneversterker
Vaatwasmachine
Deeoder
Wasdroger
Videospeler
Wasmachine
Radio
Stofzuiger
CD-speler
Versterker
Bereiding voedsel
Tuner
Kookplaat
Luidsprekers
Magnetron
Platenspeler
Combi magnetron
Cassetterecorder
Oven (in fornuis en los)
Walkman/Diskman
Koffiezetapparaat
Computer
Frituurpan
Fax
Waterkoker
Modem
Expressoapparaat
Printer
Huistelefoon/centrale
Koelen voedsel
Mobiele telefoon/organizer
1 -deurskoelkast znd vv
Antwoordapparaat
~ -deurskoelkast met vv
Overig
2-deurskoelkast
Diepvrleskist/kast
Naai- en breimachines
(Tuin) gereedschap
Verli~h ting
Elektrische muziekinstrumenten
Gloeilampen
Hobby, speelgoed
TL verlichting
El. muziekinstrumenten
Halogeen verlichting
Beltrafo
Spaarlampen
Intercom
Buitenver]ichting
lnbraakalarm
Veiligheidsverlichting
Rookmelder
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BIJLAGE 3

SCENARIO’S IN HET ELSA MODEL

De connecties tussen huishoudfuncties/behoeften, en achterliggende scenadovariabelen (in ELSA) zijn hieronder gerangschikt. Tenslotte wordt een scenarioschema geintroduceerd, waarbij voorgesteld wordt in ieder geval de apparaats en gedragsconsequenties voor de hoge plausibiliteitscombinaties door te nemen en eventueel voor 1 of 2 middelmatig plausibele combinaties.
Principale fenomenen:
inkomensvorming

groei BNP, verdeling van banen over huishoudens,
arbeidstijdverkorting

consumptieve bestedingen - inkomensgroei, inkomensverdeling, spaameiging,
huishoudsamenstelling, demografie, prijzen,
opleidingsniveau
apparatuurbezit

huishoudinkomen, huJshoudsamenstelling, leeftijd,
inkomen, opleiding, wel/geen baan, woningtype,
bezit complementaire apparaten, apparaat en functiespecifieke (mode)trends, individualisering van
apparaatbezit

apparatuurgebruik

huishoudsamenstelling, leeftijd, opleiding, functiespecifieke (mode)trends

elektriciteitsverbruik

apparatuurbezit, apparatuurgebruik, efficiency, (ont-)
spaaropties zoals stand-by

woning’keuze’

huishoudsamensteIling, leeftijd, inkomen, werklocatie(s)

In principe zouden we kunnen volstaan met een ’gemiddeld’ scenario en op grond
daarvan implicaties voor het totale huishoudelijke elektriciteitsverbruik bekijken. Het
is echter ook relevant om te weten hoe robuust bepaalde ontwikkelingen zijn. Sommìge ontwikkelingen die sterk samenhangen met bijvoorbeeld demografische trends
zullen betrekkelijk ongevoelig zijn voor sociaal-economische variaties, terwijl bijvoorbeeld een hoge of lage energieprijs het animo voor energie-efficiency inspanningen
zowel bij apparaatprodueent als bij apparaatkoper zal b~invloeden. Bovendien werken
bepaalde scenario-aspeeten dezelfde kan op. Bijvoorbeeld een sterk groeigerichte en
marktgerichte strategie zal weliswaar ook hogere huishoudinkomens met zich meebrengen, maar zal ook de inkomensverdeling schever maken. Hteronder is samengevat welke scenario-dimensies relevant geacht worden en vervolgens welke combinatíes van dimensies plausibel zijn. Er zijn twee hoofddimensies, technocratische versus
sociocratische strategieën (als middel om maatschappelijke problemen op te lossen)
en gemeensehapszin versus persoonlijke ontplooiing (consequenties voor financierbaarheid milieubeleid). Als aanvullende dimensies zijn de urgentie van duurzaamheid
(de publieke opinie, doorklinkend in de opsteIling van werkgevers, werknemers, politiek en ’de burger’) en de energieprijzen. Samenvattend kunnen de volgende connecties worden gelegd.
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Scenario-aspecten:

Opties voor scenariotypering:

groei BNP/
groei per sector

technocratische versus sociocratische
strategieën voor arbeidsproductiviteit
en inschatting duurzaamheidsurgentie

inkomensverdeling }
huishoudinkomens
uitkeringen en
}
verdeling van arbeid }

solidariteit versus persoonlijke ontplooiing

aanbod nieuwe apparaten }
efficiencygraad
}

technocratische versus sociocratische
strategieën, inschatting duurzaamheidsurgentie, solidariteit versus persoonlijke
ontplooiing, energieprijzen, ’autonome’ trends
internationale technologie

In onderstaand schema is aangegeven wat ons inziens meer plausibele combinaties
zijn en welke daarvan als basis gebruikt kunnen worden voor deze studie.

e-prijs
hoog
.N

e-prijs
laag
L

e-prijs
hoog
L

e-prlja
laag

e-prijs
hoog

M

L

M

M

e-prljs
laag
L

e-prijs
hoog
L

e-prijs
laag
M

plausibiliteit van scenariocombinatie;
H = hoog
M = matig
L = laag
De cursief gedrukte combinatie (H en M) met achtergrondarcering komen vooralsnog
het meest in aanmerking. De combinaties aangegeven met H (het GC en het $C scenario) zijn in het rapport gebruikt om vooruitberekenin9en te maken van het huishoudelijk elektriciteitseverbruik.
Samentrekking van de informatie over technologische trends, penetratie per huishoudtype en gebruikskarakteristieken levert een beeld op over het verwachte elektriciteitsverbruik van een apparaatscluster of huishoudfunctie, Voorts kan aangegeven
worden, voorzover relevanl~, wat de mate van substitutie is van elektriciteitsverbruik
van de woning naar een andere sector of vice versa of van elektriciteit naar een andere
energiedrager.
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BIJLAGE 4 COMPLEMENTAIRE EN SUBSTITUUT
APPARATEN
Tabel 4.l Complementaire, substitutieenonafhankelijkfunctionerende
huishoudelij ke apparaten
Niet-substitutie apparatuur Substitutie apparatuur
Onafhankelijk
functionerend
apparatuur

complementaire
apparatuur

11
koe]kast
E
magnetron
diepvries
lE
waterkoker
kookplaat (el. + gas)
E,G Iosse kachels
oven (el. + gas)
koffiezetapparaat
ffituurpan
E
boiler (el. + gas)
E,G
geiser (el. + gas)
E,G
centrale verwarming
E,G
collectieve verwarming W
v|oerverwarming
lE
wasmachine
E
vaatwasmachine
E
zonnebank
E
föhn
E
scheerapparaat
E
scheerstopcontact
E
afzuigkap
E
airconditioning
E:
ventilatie-apparatuur
E
TV
E
computer
E
verlichting
E
elektrische deken/dekbed E
waterbed
E

III

wasdroger
video
onderdelen stereo
installatie
telefoon installatie
E = elektriciteit, G=gas, W=warmte

ECN-C--98-0~ ~

E
E
E,G

IV
E
E
E
E
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Overzicht van Technologie ontwikkelingen per apparaat
In de tabel]en 4.2 tot en met 4.8 zijn de apparatuur in de woning en de technische
ontwikkelingen opgenomen. Daarbij zijn de volgende afkortingen gehanteerd:
~Soorten energiedragers:

Aard techno]ogische ontwikkeling:

g = gas
e = elektriciteit
w = warmte
t = technisch
s = sociaal

3 Compl. = complementaire verwante apparatuur
Enkele apparaten hebben twee soorten energiedragers nodig om zijn functie te kunnen
vervullen. In de tabellen wordt dit aangegeven met het teken %’.
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Tabel 4.2 Apparatuur in de woning en technische ontwikkelingen
Apparaat
Warmte productie
Boiler
zonneboiler
boiler - koelkast combi
warmtepomp
stadsverwarming
automatiseren aansturing
Geiser
automatiseren aansturing
CV
warmtepomp
stadsve~varming
automatiseren aansturing
líachels
verbeteren rendement
Vloerverwarming
stadsverwarming
automatiseren aansturing
Binnenhuisklimaat
Centrale ventilatie unit
warmteterugwinning
verbeteren rendement
automatiseren aansturing
Losse ventilator
Afzuigkap
motorloze afzuigkap
Airconditioning
automatiseren aansturing
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aard2 algemeen
t
t
t
t

gebruik altern, energie
restwarmte benuttìng
restwarmte benutting
restwarmte benutting
domotica
domotica

t
t

Verwante apparatuur
compl.3
substitutie

elektrische of gas boiler

Energiedragers~
1995
2005
g, e

g, e, a, w

g, e

g, e

e+g

e+g,w

g, e

g, e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

t

t
t
s

s

restwarmte benutting
domotica

domotica

~[ 0 ]
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Tabel 4.3 Apparatuur in de woning en technische ontwikkelingen
Apparaat
Reiniging
Vaatwasmachine
aanpassingen aan bestaande
stadsverwarmings vaatwasser
hot fill
automatiseren aansturing
Wasdroger
aanpassingen aan bestaande
wasdroger
warmtepomp droger
gasgestookte droger
stadsver, va rmingsdroger
was-droog combinatie
automatiseren aansturing
Wasmachine
aanpassingen aan bestaande
wasmaehine
stadsverwarmings wasmachine
hot fill
automatiseren aansturing
Strijkijzer
strijkijzer met apart stoomreservoir
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aard~

algemeen

s, t

optimaliseren rendement

t

substitutie energiedrager

t
S

substitutie energiedrager
domotica

s,t

optimaliseren rendement

t
t
t

optimaliseren rendement
substitutie energiedrager
substitutie energiedrager
integratie apparaten
domotica

S
S

S, t

optimaliseren rendement
substitutie energiedrager

Verwante apparatuur
compl.~
substitutie

Energiedragers~
1995
2005

e

g, e, w

e

g, e, W

e

g, e, W

wasmachine, droger

t
S

substitutie energiedrager
domotica

S

] 02

Nieuwe apparaten en leefstUl
Tabel 4.4 Apparatuur in de woning en technische ontwikkelingen
Apparaat
Bereiding ooedsel
Kookplaat
keramische gaskookp~aat
katal~ische kookplaat
Solo magnetron
Combi magnetron
Oven (in fomuis en los)
isolatie, dividers
Keukenapparatuur
Koffiezetapparaat
Frituurpan
Waterkoker
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aard~

s
s

t

algemeen

Verwante apparatuur
comp[.3
substitutie

elektfische kookplaat
elektrische kookplaat

Energiedra9ers~
1995
2005

9, e

g, e

e
e

e
e

9, e

9, e

e
e
e

e
e

103

Nieuwe apparaten en leefstijl
Tabel 4.5 Apparatuur in de woning en technische ontwikkelingen
Apparaat
Koelen uoedsel
1 deurs koeikast zonder vriesvak
verbeteren isolatie
verhogen energie efficiëntie
van het koelsysteem
1_ deurs koe|kast met vriesvak
verbeteren isolatie
verhogen energie efficiëntie
van het koeisysteem
2 deurs koelkast
verbeteren isolatie
verhogen energie efficiëntie
van het koelsysteem
koelkast -boiler combi
koelkast-cv kete|-combi
Diepvrieskist/kast
verbeteren isolatie
verhogen energie efficiëntie
van het koelsysteem
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aard2

algemeen

Energiedragers~
1995

2005

rendements verbetering
rendements verbetering

e

e

rendements verbetering
rendements verbetering

e

e

rendements verbetering
rendements verbetering

t
t

Verwante apparatuur
compL3
substitutie

e

g, e

e

e

boiler en koelkast

restwarrnte benutting
restwarmte benutting

rendements verbetering
rendements verbetering
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Tabel 4.6 Apparatuur in de woning en technische ontwikkelingen
Apparaat

Verlichting
Gloeilamp
verbeteren rendement lamp
verbeteren rendement armatuur
automatische aansturing
Halogeenlamp
verbeteren rendement lamp
verbeteren rendement armatuur
automatische aansturing
TL verlichting
verbeteren rendement lampsysteem
verbeteren rendement armatuur
verbeteren sfeer van ver[ichting
automatische aansturing
Spaarlampen
verbeteren rendement lampsysteem
verbeteren rendement armatuur
verbeteren sfeer van verlichting
automatische aansturing
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aard2 algemeen

Verwante apparatuur
compl,3
substitutie

Energiedragers~
1995

rendements verbetering
rendements verbetering
domotica

e

rendements verbetering
rendements verbetering
domotica

e

rendements verbetering
rendements verbetering
prestatieverbetering
domotica

gloeilamp,
halogeenlamp

e

rendements verbetering
rendements verbetering
prestatieverbetering
domotica

gloeilamp,
halogeenlamp

e

2005
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Tabel 4.7 Apparatuur in de woning en technische ontwikkelingen
Apparaat

aard2

algemeen

Verwante apparatuur
compl.~
substitutie

Energiedragers1
1995

2005

e
e
e
e
e
e

e
e
e
e

Persoonlijke verzorging
Zonnebank
Föhn
Scheerapparaat
Scheerstopcontact
Waterbed
Electrische deken / dekbed
Hobby
(Tuin) gereedschap
oplaadbaar gereedschap
Electrische instrumenten
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e

s

verbeteren mobiliteit
e
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Tabel 4.8 Apparatuur in de woning en technische ontwikkelingen
Apparaat
grotere/pIattere schermen, hogere resolutie
digitalisering
internet, teleshoppen
integratie met PC, decoder, video,
satelliet ontvanger
Satelietontvanger
integratie TV
Antenneversterker
Decoder
integratie TV
digitalisering
Video
integratie TV
digitalisering (DVD)
Radio / stereo instaIlatie
diversiteit vormgeving
Computer
verbeteren capaciteit
internet, ISDbl
integratie fax, modem TV
Fax / modem
integratie in PC, e-mail
Printer
kleurenprinter, laserprinter
Telefoon
beeld, mobiele, en draagbare telefoon, ISDN
Antwoordapparaat
voice mail
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aard2
s

s
s

algemeen
verbeteren prestatie
uitbreiden com. middelen
integratie apparatuur

Verwante apparatuur
comp].3
substitutie

PC, decoder, video,
satelietontvanger
antenneversterker

Energiedragers1
1995
2005
e

e

s

integratie apparatuur

e
e

e
e

s
t

integratie apparatuur
digitalisering

e

e

s
t

integratie apparatuur
digitalisering

e

e

e

e

modem

e

e

fax en modem

e

e

e

e

e

e

e

e

s
s
s
s

uitbreiden com. middelen
uitbreiden com. middelen

s

s
s

verbeteren mobiliteit
uitbreiden com. middelen
antwoordapparaat
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