
Evaluatie wijkinitiatief EnergieRijke Sloten
2020 – 2021

Inleiding 

EnergieRijk Houten heeft in de periode december 2020 tot en met januari 2021 het nieuwe wijkinitiatief 
EnergieRijke Sloten opgestart en vier maatregelen aangeboden: 

 het aanbrengen van bodemfolie, 
 de vervanging kruipruimteluiken, 
 het aanbrengen van HR++ beglazing,
 de vervanging van gevelpanelen.

Voor deze inkoopactie zijn 85 aanmeldingen binnengekomen, verdeeld over 37 huishoudens.

Voor het evaluatieonderzoek hebben de 37 bewoners een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in te 
vullen. Zij konden de vragenlijst van 21 juni 2020 tot en met 19 juli 2020 invullen. Uiteindelijk is de 
vragenlijst 19 keer ingevuld, wat een respons oplevert van 51%. 

Bekendheid 

Bewoners zijn gevraagd op welke manier zij van het nieuwe wijkinitiatief EnergieRijke Sloten hebben 
gehoord. Ruim een derde van de bewoners (37%) is met het wijkinitiatief bekend geraakt via de 
duurzaamheidspagina in ‘t Groentje en eveneens ruim een derde (37%) door de flyer die in de bus is 
gedaan. Daarnaast heeft een kwart (26%) via hun buren of vrienden van het initiatief gehoord.

Anders, namelijk…
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Conversie 

In de tabel hieronder staat het aantal aanmeldingen voor de verschillende maatregelen, het aantal offertes 
dat door de betrokken bedrijven zijn uitgebracht en het aantal opdrachten dat naar aanleiding daarvan is 
uitgevoerd. Daarmee is het ‘conversiepercentage’ berekend: het percentage van het aantal aanmeldingen 
dat tot uitvoering van de maatregel heeft geleid. 

Vloerisolatie Kruipruimte-
luiken*

HR++-glas Gevelpanelen Totaal

 Aantal aanmeldingen 25 26 17 17 85

 Aantal offertes 23 30 17 16 86

 Aantal opdrachten 18 28 8 15 69

 Conversie 72% 107% 47% 88% 81%

*Bewoners konden meer dan 1 luik per woning bestellen, vandaar het hoger aantal offertes dat is uitgebracht.

Uit de aantallen aanmeldingen, offertes en opdrachten in de tabel hierboven wordt duidelijk dat er – om 
uiteenlopende redenen – niet altijd sprake is geweest van het uitbrengen van een offerte, en dat een 
uitgebrachte offerte niet altijd heeft geleid tot een opdracht voor uitvoering van de maatregel. 

Gemiddeld genomen hebben bewoners voor 2,3 maatregelen een aanvraag ingediend en voor 1,9 
maatregelen een opdracht gegeven.

Waardering uitvoering inkoopacties

In de tabel hieronder staat de gemiddelde waardering (uitgedrukt in een rapportcijfer) voor de uitvoering 
van de werkzaamheden van de verschillende maatregelen.

Vloerisolatie Kruipruimte-luiken* HR++-glas Gevelpanelen

 n = 9 12 6 5

 Waardering (rapportcijfer) 8,1 8 8,2 8,2

*Bij het kruipruimteluik is gevraagd naar de kwaliteit van het kruipruimteluik, en niet naar de uitvoering van de werkzaamheden.

Gemiddeld genomen wordt de uitvoering van de verschillende werkzaamheden als zeer positief beoordeeld
(variërend van een 8,0 tot en met een 8,2). Uit de resultaten komt eveneens naar voren dat twee bewoners 
de kwaliteit van het kruipruimteluik als onvoldoende beoordelen. Zij geven als reden hiervoor dat de prijs-/
kwaliteitsverhouding voor een afwijkende maat niet goed is en dat het isolatiemateriaal loslaat en het 
oppervlak heel glad is.

Algemene tevredenheid wijkinitiatief

Gemiddeld genomen zijn bewoners zeer tevreden over de uitgevoerde acties via het wijkinitiatief 
EnergieRijke Sloten. Zij beoordelen deze acties met gemiddeld een 8,4.



Behoefte

Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van de bewoners (74%) naast de reeds uitgevoerde acties 
behoefte heeft aan meer collectieve inkoopacties via het wijkinitiatief EnergieRijke Sloten. Zij noemen 
voornamelijk een nieuwe voordeur (en bij ‘anders, namelijk’ een nieuwe achterdeur) en groene daken. 
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Behoefte collectieve inkoopacties

Communicatie

Voor toekomstige collectieve inkoopacties via het wijkinitiatief EnergieRijke Sloten willen bewoners het 
liefst benaderd worden via email (68%), gevolgd door een flyer (16%) en sociale media (11%).

Conclusie

Voor een volgende collectieve inkoopactie via het wijkinitiatief Energierijke Sloten kan doorgegaan worden 
met de huidige bedrijven voor vloerisolatie, kruipruimteluiken, HR++-glas en gevelpanelen. Wel zal er goed 
gekeken moeten worden naar de prijs-/kwaliteitsverhouding van de kruipruimteluiken met afwijkende 
maten. Deze waren veel duurder dan een standaardmaat en zagen er minder stevig uit.
Voor toekomstige acties zien we een behoefte vanuit de bewoners van de wijk voor beter geïsoleerde voor- 
en achterdeuren en groene daken.
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