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Energiebesparing biedt kansen voor domotica 
Luxe & comfort blijven ook belangrijk 

 

Rotterdam – 30 juli 2009. Efficiënter energieverbruik is de belangrijkste rede n om voor domotica in huis te 

kiezen (38%). Luxe/comfort volgt op een tweede plaa ts met 34%. Veiligheid (11%) en het oplossen van 

lichamelijke problemen (10%) volgen beiden op afsta nd. De positionering van domotica is momenteel 

vooral gericht op het vergroten van comfort en veil igheid in huis. Echter, de trend van energiebesparin g 

en milieubewustzijn biedt kansen om mensen over te halen domotica in huis toe te passen. Dit blijkt ui t 

onderzoek dat USP Marketing Consultancy heeft uitgevo erd. 

 

Alleen jongeren en hogere inkomens vinden luxe en comfort belangrijkst 

Waar de focus een aantal jaar geleden vooral lag op het vergroten van het comfort en de veiligheid in huis, lijken 

veel mensen zich nu ook bewust van de gunstige effecten op het energieverbruik door gebruik van domotica. Dit 

blijkt breed gedragen te worden onder Nederlandse woonconsumenten, alleen voor jongeren (onder de 35 jaar) 

en voor de hogere inkomens (boven € 3000 netto per maand) is luxe en comfort belangrijker dan het mogelijk 

efficiëntere energieverbruik.  

 

Leeftijd 
Inkomen  

(netto per maand huishouden) Wat is de belangrijkste 

reden voor uw interesse in 

domotica? 

Gemiddeld  

< 35 jaar 35 - 55 jaar  > 55 jaar < € 1675 
€ 1675 – 

€ 3000 
> € 3000 

Efficiënter energieverbruik 38% 37% 38% 37% 37% 41% 36% 

Luxe/comfort 34% 43% 37% 21% 22% 33% 42% 

Veiligheid 11% 9% 10% 15% 12% 11% 7% 

Oplossing bij lich. problemen 10% 3% 10% 18% 15% 8% 13% 

Anders 3% 5% 3% 4% 12% 1% 2% 

Weet niet/geen mening 4% 3% 3% 5% 3% 6% 0% 
Tabel 1. Belangrijkste reden voor interesse domotica. 

 

Automatische regelsystemen voor verwarming en verlichting meest gewild 

De potentie voor domotica is groot. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 10% van alle respondenten zegt helemaal 

geen behoefte te hebben aan domotica toepassingen in de huidige of toekomstige woning. Hierbij dient wel 

opgemerkt te worden dat alleen naar behoefte is gevraagd en de daadwerkelijke aanschaf minder zal zijn, onder 

andere afhankelijk van de prijs. Regelsystemen voor automatisch inschakelen (op basis van tijd, beweging of 

plaats in de woning) van verwarming en verlichting blijken het meest populair te zijn. Ongeveer 30% van alle 

respondenten zegt hier wel behoefte aan te hebben. Dit zijn ook toepassingen waarvan slechts een klein gedeelte 

zegt deze al in de huidige woning te hebben (minder dan 10%) en juist ook toepassingen waar energie mee 

bespaard zou kunnen worden bij effectieve inzet. Andere populaire toepassingen, die ook al op grotere schaal in 

bestaande woningen worden toegepast zijn elektronische dimmers (25% al aanwezig, 25% behoefte), een brand- 

of rookalarm met automatische melding bij brandweer (18% al aanwezig, 24% behoefte) en thermostatische 

mengkranen (47% al aanwezig, 24% behoefte). 
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Niet alleen voor 55-plussers 

Uit onderzoek door USP Marketing Consultancy in 2006 bleek al dat, waar verwacht werd dat met name 55-

plussers behoefte hebben aan domoticatoepassingen in de woning, er wel degelijk ook kansen liggen bij 55-

minners. Dit blijkt nog steeds zo te zijn. Logischerwijs hebben 55-plussers meer behoefte aan elementen die te 

maken hebben met veiligheid en zorg, zoals 24-uurs personenalarmering, mobiliteitsbewaking en een videofoon 

of video-intercom. Echter, de interesse bij 55-minners is voor de overige producten vaak groter. Naast het 

efficiëntere energieverbruik zien zij ook het comfort, dat een aantal toepassingen met zich meebrengt, als 

belangrijk voordeel. Ook staan zij minder huiverig tegenover technische toepassingen in huis met eventuele 

verbinding met internet. 

  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy, Afdeling Wonen, Welzijn en Zorg 

Drs. Martijn Verschoor / Ir. Veerle Forschelen-Janssen 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: verschoor@usp-mc.nl / forschelen@usp-mc.nl   

Website: http://www.usp-mc.nl 

 

Technische achtergrond/verantwoording: 

USP Marketing Consultancy onderzoekt iedere maand met het onderzoek de WoonOmnibus woontrends en 

woongedrag. Organisaties hebben elke maand de mogelijkheid vragen in de WoonOmnibus mee te laten lopen, 

om zaken van tactische aard in kaart gebracht te krijgen. Voor meer informatie over de WoonOmnibus kunt u 

contact opnemen met Florens van der Gaag (gaag@usp-mc.nl / 010-2066900).  

Het veldwerk betreffende de cijfers uit dit persbericht is verricht in de maand juni 2009 onder ruim 500 leden uit 

het consumentenpanel DeelUwMening.nl. Er is een representatieve steekproef op basis van leeftijd, 

huishoudsituatie (alleenstaand/ samenwonend), huidige woonsituatie (huur/koop en stad/dorp/platteland) en 

inkomen gebruikt.  

 

De vraagstelling die ten grondslag ligt aan dit persbericht is als volgt: 

- Er komen steeds meer producten op de markt die het u op het gebied van veiligheid, communicatie en 

comfort in en om uw woning steeds gemakkelijker maken. Er volgt nu een aantal vragen waarin een 

aantal producten/diensten aan u wordt voorgelegd. Aan u de vraag of u behoefte heeft aan deze 

producten in uw huidige woning en of u behoefte zou hebben aan deze producten wanneer u op dit 

moment zou verhuizen naar een andere woning. 

- U heeft bij een aantal elementen aangegeven ze óf nu in huis te hebben of er behoefte aan te hebben in 

uw huidige woning of toekomstige woning. Wat is daarvoor de belangrijkste reden? 

 


