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Versiebeheer
Versie

Datum

Beschrijving

0.1
0.2
1.0
1.1

31-07-2017
03-08-2017
10-08-2017
25-08-2017

1.2

20-9-2017

1.3

22-09-2017

Eerste concept, exclusief blok onderhoud.
Eerste concept, inclusief blok onderhoud.
1.0 versie met aanpassingen na overleg BZK 08-08-2017
Blok Kenmerken Woning:
Vraag Bedrijf verwijderd
Blok Verwarming:
Vraag RadHoog en RadLaag toegevoegd voor mensen die geen thermostaat hebben.
Blok Energiebesparing:
Vraag verbruik tekst aangepast.
Hout:
Haard: toelichting toegevoegd en ‘hout’ toegevoegd bij pellets.
Typhaard: ‘vrijstaande’ toegevoegd bij houtkachel.
Stapelhout: tekst + antwoordcategorieën aangepast
Verkrijghout: ‘meestal’ toegevoegd.
VerbPellet: nieuwe vraag toegevoegd
ProcHout: nieuwe vraag toegevoegd
Blok Onderhoud en werkzaamheden afgel. 5 jaar:
Vragen RO_Geluid en RO_VentVocht toegevoegd (imputaties ook toegevoegd en de
rest laten doornummeren).
Blok Onderhoud en werkzaamheden Toekomst:
Vragen RO_Geluid en RO_VentVocht toegevoegd (imputaties ook toegevoegd en de
rest laten doornummeren).
* Foutjes die naar voren zijn gekomen bij bouw verbeterd
Naamgeving onderzoek aangepast.
Blok Kenmerken Woning:
* VVE: tekst aangepast
Blok Verwarming:
* TempHG toegevoegd
* TempNT aangepast naar TempLG. Instructie toegevoegd
* Tekst aangepast bij WanLaag / RadLaag
Blok Ventilatie
* VT_Stel6 toegevoegd (en nummers 2 stellingen die volgen aangepast)
* HoevWK/HoevSK: ‘weleens’ weggelaten.
Blok Gas, Elektriciteit en Water:
* HV_Oven: alleen stellen bij gasovens. Tekst aangepast.
* EnergAank: alleen stellen bij witgoed. Telller (aantal apparaten) kon daardoor
verwijderd worden.
* Schatdag/Wanairco: vragen verwijderd.
Blok Hout:
* Tekst bij StapelHout aangepast.
Blok onderhoud en werkzaamheden 5 jr / toekomst:
* Bij een paar vragen stond nog ‘energiezuinige’ ipv ‘energiebesparende’
* Bij beide blokken vraag RedGeenEM toegevoegd (en routing aangepast).
Blok kenmerken huidige woning:
Slaapkamer: ‘regelmatig’ toegevoegd.
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1.4

26-09-2017

1.5

11-10-2017

1.6

13-11-2017

1.7
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Vragen BegGrond, Kruipruim, IsolatieBG toegevoegd.
Blok onderhoud en Werkzaamheden 5 jr / toekomst:
TypInstal: hybride ketel toegevoegd
VervCV: vraag toegevoegd
Huishoudbox + blok proxi verwijderd.
Blok Huishouden toegevoegd (nb: CAWI persoonsgegevens opnieuw uitvragen, kan
dan achteraf worden afgeleid of OP zelf of de partner de vragen heeft beantwoord. In
CATI/CAPI dit door de interviewer laten vaststellen).
Tekst Opening CATI aangepast (nb: dit kan dan geen standaardblok zijn). Aangegeven
dat partner vragen mag beantwoorden.
Tekst Opening CAWI aangepast (energieonderzoek ipv energiemeter)
Blok Gas, Elektriciteit en Water: bij Waterkook een harde controle toegevoegd.
Blok Energiebesparing: na vergelijk een {NewPage} toegevoegd
Opening CATI: tekst aangepast IntroA (specifiek moeten maken voor dit onderzoek)
Blok Huishouden: vraag TweeDeel toegevoegd + MaakNonr
Blok Verwarming: Radlaag: typefout
Blok Hout:
VerbrPellet range opgehoogd, stapelhout aangepast, en bij vebrhaard de tekst
aangepast en de range verlaagd.
Blok Onderhoud en werkzaamheden Toekomst: RedGeenEM: typefout
Blok Woningopname: toegevoegd (alleen CAWI)
Tekst PeilAf: aangepast.
Blok Verwarming:
Antwoordcat TAltijd bij V_Keuken t/m V_Werk voorlezen in CATI/CAPI
Blok Gas, Elektriciteit en Water: omdat er nu een route staat op EnergAank
op slechts een aantal items, waren $6 en $7 niet meer correct. Voor de zekerheid
weggehaald (tekst $7 voor iedereen).
Blok Woningopname:
Aangepast (nu voor alle modes + tekst)
Ook vragen naar voorletters / achternaam voor opnamebureau.
Stuurvariabele opgenomen voor tekst woningopname.
Blok Opening CAWI:
Naam woningopnamebureau geïmputeerd.
Blok kenmerken huidige woning:
Koophuur: iets andere inleiding voor CAWI vs CATI/CAPI
Blok Verwarming:
IntroThuis_w / MorgenVroeg: stond in de inleiding een keer ‘er’ te veel.
Middagvroeg t/m Nacht: antwoorden hier niet laten voorlezen.
HoevMorgenVroeg: tweede deel van de tekst onderstrepen
Blok Ventilatie:
SrtVentSyst: zinnetje in ENQ aanwijzing aangepast.
IntroStel_W / IntroStel_TP: intro zin aangepast
Blok Gas, Elektriciteit en Water:
Hv_Kook / Hv_Oven: vanaf 0 laten lopen (minder foutgevoelig cati/capi)
HoevBad: enq aanwijzing (babybadjes) bij $2 erbij zetten (niet laten zien bij 1-persoons
hh)
HoevDouch: douches aangepast naar douchebeurten
Lamp: tekst ingekort.
Hout:
TDag: ook deze bij 0 laten beginnen (minder foutgevoelig cati/capi)
Herfst: imputatie CATI/CAPI moet hetzelfde zijn als bij CAWI
VerbrPellet: DK hier toestaan
Verkrijghout: tekst aangepast
Onderhoud en Werkzaamheden Af. 5 Jr:
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TypGlas: harde controle toegevoegd ‘weet niet’. * gezet bij enq anwijzing
Onderhoud en Werkzaamheden Toekomst:
* Enerzmaat: antw. 6 “uitvoeren” verwijderd
* RedGeenEM: energiebesparende maatregelen onderstreept
* TypGlas: harde controle toegevoegd ‘weet niet’. * gezet bij enq anwijzing
* Intro_REBM_W / Intro_REBM_TP: Tekst iets aangepast zodat de werkwoorden
kloppen voor alle situaties (eenpersoons hh / meerpersoons hh / wel/geen VVE)
* OndhBin: tekst aangepast + antw. Cat -> betere overgang
* WieOndh: Harde controle ontbrak
* Subsidie: imputaties ontbraken
* Kosten: er staat bij antw. 3 ‘zullen’ ipv ‘zal’
Woningopname:
Mailadres: volgorde tweede zin iets aangepast om te voorkomen dat de zin door
imputatie met kleine letter begint.
* TAltijd aangepast: NVT niet voorlezen.
* Op aantal plekken stond nog ‘grotere werkzaamheden’ ipv ‘grote werkzaamheden’
* Gas, Elektriciteit en Water: CAWI bij aantal douches en baden achter het invulveld
‘keer’ toegevoegd.
* Onderhoud afg. 5 jaar en Onderhoud toekomst: RO_Verhuis: imputatie $1 ontbrak.
* Onderhoud toekomst: harde controle op WieEBM ontbrak
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Vragenlijstinstellingen
*Algemeen
Naam CAWI
Header CAWI
Naam CATI/CAPI
Attributen
Knoppen CAWI
Bibliotheken

Energie
Energieonderzoek 2018
Energie_2018A
NODK, RF, NO EMPTY
<vorige><volgende>
GenTypes (Opzoekbestanden)

*Tijdmeting (Blok Tijdmeting)
StartTijd / StartDatum
EindTijd / EindDatum

CAWI bij beantwoorden variabele ControCAWI.Intro
CATI/CAPI Bij beantwoorden variabele HuisHoud.AantalPP
Bij beantwoorden variabele WoningOpn.Mailadres

7

Vragenlijstinstellingen

Energieonderzoek - 2018

Stuurinformatie
Sommige variabelen waarvan de vragenlijst gebruikt maakt, worden al meegegeven als extra variabelen in
de steekproef. Het gaat om de volgende variabelen:
Bureau
*Naam van het opnamebureau
String[100]
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Imputaties, Types en Verwijzingen
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de imputaties, antwoordmogelijkheden of begrippen die regelmatig
worden gebruikt in de vragenlijst. Deze kenmerken worden hier éénmalig gedefinieerd zodat in de vragenlijst
hier slechts kort naar gerefereerd hoeft te worden.
1. Imputaties
$W
$T
$P

Mode = CAWI
Mode = CATI
Mode = CAPI

$A
$B
$C

Persoon beantwoordt zelf de vragen
Proxy beantwoording, OP is een man
Proxy beantwoording, OP is een vrouw

2. Types
Voorlett
String[10]
AchterNa
String[40]
TStraat
String[30]
THuisNr
String[5]
THuisNrTv
String[7]
TPostcode
String[6] {mask = 4 cijfers en 2 letters}
TWoonPlts
String[40]
TTelnr
String[10] {mask = 10 aaneengesloten cijfers, indien response}
TJaNee
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

TJaar
[1900..2030]
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TMaand
1. Januari
2. Februari
3. Maart
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Augustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

[Jan]
[Febr]
[Maart]
[April]
[Mei]
[Juni]
[Juli]
[Aug]
[Sept]
[Okt]
[Nov]
[Dec]

TUur
[0..95]
TAltijd
{Voorlees}
1. Altijd
2. Soms
3. Zelden of nooit
{/Voorlees}
4. Niet van toepassing

[Altijd]
[Soms]
[Nooit]
[NVT]

TDag
0. 0,5
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7

[Half]
[Een]
[Twee]
[Drie]
[Vier]
[Vijf]
[Zes]
[Zeven]
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3. Verwijzingen
RefDatum = startdatum (start.datestart) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet meer
overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
RefJaar = jaar startdatum (start.datestart.year) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet
meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
RefMaand = maand startdatum (start.datestart.month) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt
deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
Lft_OP = New_HHB.Regel[OP].Lft
OP = regelnummer van de OP
PA = regelnummer van de partner van de OP (als OP = regel 1, dan PA = regel 2 en vice versa)
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Blok Opening CAPI
*Vraagteksten
Intro
Type steekproef = personen
* * * <NAW.Voorletters> <NAW.Naam>, <NAW.Geslacht>, <NAW.Geb_Datum> * * *
* * * <NAW.Straatnaam> <NAW.Huisnummer> <NAW.Huisnr_toev> <NAW.Postcode_num>
<NAW.Postcode_alfa> <NAW.Plaatsnaam> * * *
>> Vandaag = <dag> <sysdate> <<
STEL VAST: Klopt de datum?
1. Ja, klopt
2. Nee, klopt niet

[JaKlopt]
[Nee]

NORF
Harde Controle 1
Verlaat de vragenlijst en stel op het startscherm de datum correct in.
PersJuist
* * * <NAW.Voorletters> <NAW.Naam>, <NAW.Geslacht>, <NAW.Geb_Datum> * * *
* * * <NAW.Straatnaam> <NAW.Huisnummer> <NAW.Huisnr_toev> <NAW.Postcode_num>
<NAW.Postcode_alfa> <NAW.Plaatsnaam> * * *
STEL VAST: Woont O.P. op bovenstaand adres?
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

NORF
Harde Controle 2
O.P. moet op het opgegeven adres wonen, anders kan het interview niet worden gestart!
Is O.P. verhuisd dan verantwoorden als non-response “O.P. verhuisd”.
OP niet op het nieuwe adres gaan interviewen!
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Blok Opening CATI
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Tijdstip van bellen = ochtend

<> $2/$3

$2

Tijdstip van bellen = middag

Tijd > 12:00:00 en < 18:00:00

$3

Tijdstip van bellen = avond

Tijd > 18:00:00 en < 24:00:00

*Vraagteksten
IntroA
Telefoonnummer: <NAW.Telefoonnummer1>
Naam: <NAW.Voorletters><NAW.Naam> (<NAW.Geb_Datum> <NAW.Geslacht>)
Adres: <NAW.Straatnaam><NAW.HuisNr><NAW.HuisNr_toev>
Postcode: <NAW.Postcode_num> <NAW.Postcode_alfa>
Woonplaats: <NAW.Plaatsnaam>
>>Controleer naam en adres. Indien naam en/of adres niet juist is mag het interview niet plaatsvinden.<<
>>LET OP: Wil de OP zelf niet meedoen? Dan mag voor dit onderzoek ook de partner meedoen.<<
($1: Goedemorgen $2: Goedemiddag $3: Goedenavond), u spreekt met <......> van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
Ik bel u omdat u een uitnodiging heeft gekregen om mee te doen aan het energieonderzoek. Dit is het vervolg
op het woononderzoek waaraan u eerder al heeft meegedaan. Ik zou u graag een paar vragen willen stellen.
Komt dat nu gelegen?
1. Ga verder
[GaVerder]
2. Afspraak noodzakelijk
[Afspr]
3. Non-respons
[NR]
NORF
MaakAfspr
>>Toets <CTRL> + <ENTER> en kies voor Afspraak.<<
MaakNonr
>> Toets <CTRL> + <ENTER> en kies voor NonRespons.<<
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Blok Opening CAWI
*Vraagteksten
{NewPage}
Intro
Bedankt dat u mee wilt doen aan het energieonderzoek. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een
woningopname. Nadat u deze vragenlijst heeft ingevuld zal er contact met u worden opgenomen door
<Stuur.Bureau> om een afspraak te maken voor de woningopname.
Om de vragen zo goed mogelijk op uw situatie af te stemmen, willen we eerst een paar algemene vragen
stellen over uzelf, uw huishouden en uw woning. Daarna zullen we dieper ingaan op energiegebruik,
energiezuinigheid en onderhoud.
1. Verder
[Verder]
NORF
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PeilStart
*Op hoofdniveau
*De vraag PeilStart is bedoeld als markeerpunt in CATI/CAPI om aan te geven wanneer een interview gestart is.
Dit ivm het non-responsblok en het adminblok.
*Vraagteksten
PeilStart
>>Toets <1> om verder te gaan. <<
1. Verder

[Verder]

NORF
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Blok Huishouden
*Vraagteksten
{NewPage}
TweeDeel
STEL VAST: het onderzoek bestaat uit twee delen: een vragenlijst en een woningopname.
Is de OP hiervan op de hoogte en gaat hij/zij hier akkoord mee?
1. Ja, akkoord
[Ja]
2. Nee, niet akkoord
[Nee]
NORF
MaakNonr
>>Bedank de OP, toets <Ctrl> + <Enter> en kies voor NonResponse - ‘weigering’.<<
M_V
Wat is uw geslacht?
1. Man
2. Vrouw

[Man]
[Vrouw]

NORF
Geboren
Wat is uw geboortedatum?
Datumtype[]
Harde Controle 1
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Harde Controle 2
De geboortedatum klopt niet: de leeftijd mag niet lager zijn dan 15 jaar en niet hoger dan 125 jaar.
Leeft
Wat is uw leeftijd?
[15..125] jaar
NORF
{NewPage}
AantalPP
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (uzelf meegerekend)?
>>Kinderen die niet op uw woonadres staan ingeschreven, moet u NIET tot het huishouden rekenen.<<
[1..49]
NORF

16

Blok Huishouden

Energieonderzoek - 2018

ProxyOP
>>Eventueel mag deze vragenlijst ook worden ingevuld door de partner van de OP.
Wie vult de vragenlijst in?<<
1. OP zelf (<NAW.Geb_Datum> <NAW.Geslacht>)
2. Partner

[OP]
[Partner]

NORF
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Blok Kenmerken Woning
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Er is een kruipruimte

KruipRuim = [Ja]

*Vraagteksten
{NewPage}
KoopHuur
($W: Dan nu een paar vragen $T/$P: De eerste vragen gaan) over uw woning.
Woont u in een koop- of in een huurwoning?
1. Koopwoning
2. Huurwoning

[Koop]
[Huur]

NORF
{NewPage}
VVE
($P: STEL VAST: )Woont u in een flat, appartement of in een boven- of benedenwoning?
En zo ja, is er een vereniging van eigenaren (VVE)?
1. Ja, VVE
[Ja]
2. Ja, maar geen VVE
[Nee]
3. Nee, ander type woning
[NVT]
NORF
{NewPage}
Keuken
Heeft uw woning een open of een gesloten keuken?
1. Open keuken
2. Gesloten keuken
3. Niet van toepassing: geen keuken

[OpenKeuk]
[Gesloten]
[NVT]

NORF
Bad
Heeft uw woning een ligbad, een douche of beide?
>>Gaat het om een ligbad met een douche erboven? Kies dan voor ‘beide’.<<
1. Ligbad
2. Douche
3. Beide
4. Niet van toepassing: geen ligbad en/of douche
NORF
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[LigBad]
[Douche]
[Beide]
[NVT]
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Slaapkamer
Hoeveel kamers zijn er in uw woning regelmatig in gebruik als slaapkamer?
>>Wordt de woonkamer als slaapkamer gebruikt? Dan deze niet meetellen.<<
[0..19]
NORF
{NewPage}
BegGrond
($P: STEL VAST: )Ligt uw woning op de begane grond?
>>We bedoelen daarmee dat er onder uw woning geen andere woningen, garages of bergruimtes zijn.<<
[TJaNee]
KruipRuim
Is er onder de begane grondvloer van uw woning een kruipruimte?
>>Een kelder niet meetellen.<<
1. Ja
2. Nee
3. Weet ik niet

[Ja]
[Nee]
[WeetNiet]

NORF
IsolatieBG
Is de begane grondvloer ($1: en/of de bodem van de kruipruimte) geïsoleerd?
1. Ja
2. Nee
3. Weet ik niet
NORF
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[Nee]
[WeetNiet]
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Blok Verwarming
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Eenpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$2

Meerpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP > 1

$3

Handmatig in te stellen thermostaat

[Hand] in TypVer en [Prog] niet in TypVer

$4

Programmeerbare of slimme thermostaat

[Prog] in TypVer

$5

Meerdere kamers in gebruik als slaapkamer

KenWon.Slaapkamer = response en > 1

$6

Een kamer in gebruik als slaapkamer

<> ($5)

*Vraagteksten
{NewPage}
IntroThuis_W
De volgende vragen gaan over het verwarmen van uw woning. Het is de bedoeling dat u bij het beantwoorden
van de vragen uitgaat van een normale week.
Op welke momenten ($1: bent u doordeweeks (van maandag t/m vrijdag) meestal thuis $2: is er doordeweeks
(van maandag t/m vrijdag) meestal iemand thuis)?
>>Het gaat er om dat ($1: u) het grootste deel van de tijd ($1: thuis bent $2: iemand thuis is).<<
Vragen MorgenVroeg, MorgenLaat, MiddagVroeg, MiddagLaat, Avond, Nacht in CAWI als tabel weergeven.
MorgenVroeg
($T/$P: De volgende vragen gaan over het verwarmen van uw woning. Het is de bedoeling dat u bij het
beantwoorden van de vragen uitgaat van een normale week.
Op welke momenten ($1: bent u doordeweeks (van maandag t/m vrijdag) meestal thuis $2: is er doordeweeks
(van maandag t/m vrijdag) meestal iemand thuis)?
>>Het gaat er om dat ($1: u) het grootste deel van de tijd ($1: thuis bent $2: er iemand is).<<)
Het begin van de ochtend / moment van opstaan (ong. van 6.00 – 9.00):
{Voorlees}
1. Bijna altijd ($2: iemand) thuis
2. Bijna nooit ($2: iemand) thuis
3. Wisselend
{/Voorlees}
MorgenLaat
De late ochtend (ong. van 9.00 – 12.00):
{Voorlees}
1. Bijna altijd ($2: iemand) thuis
2. Bijna nooit ($2: iemand) thuis
3. Wisselend
{/Voorlees}

[Altijd]
[Nooit]
[Wisselend]

[Altijd]
[Nooit]
[Wisselend]
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MiddagVroeg
De voormiddag (ong. van 12.00 – 15.00):
1. Bijna altijd ($2: iemand) thuis
2. Bijna nooit ($2: iemand) thuis
3. Wisselend

[Altijd]
[Nooit]
[Wisselend]

MiddagLaat
De namiddag (ong. van 15.00 – 18.00):
1. Bijna altijd ($2: iemand) thuis
2. Bijna nooit ($2: iemand) thuis
3. Wisselend

[Altijd]
[Nooit]
[Wisselend]

Avond
’s Avonds (ong. van 18.00 – 23.00):
1. Bijna altijd ($2: iemand) thuis
2. Bijna nooit ($2: iemand) thuis
3. Wisselend

[Altijd]
[Nooit]
[Wisselend]

Nacht
’s Nachts (ong. van 23.00 – 6.00):
1. Bijna altijd ($2: iemand) thuis
2. Bijna nooit ($2: iemand) thuis
3. Wisselend

[Altijd]
[Nooit]
[Wisselend]

{NewPage}
HoevMorgenVroeg
Op hoeveel doordeweekse dagen ($1: bent u dan meestal in het begin van de ochtend / op het moment van
opstaan thuis $2: is er dan meestal iemand in het begin van de ochtend / op het moment van opstaan thuis)
(ong. van 6.00 – 9.00)?
>>Wisselt dit per week? Ga dan uit van de afgelopen week.<<
[1..5]
HoevMorgenLaat
Op hoeveel doordeweekse dagen ($1: bent u dan meestal in de late ochtend thuis $2: is er dan meestal iemand
in de late ochtend thuis) (ong. van 9.00 – 12.00)?
>>Wisselt dit per week? Ga dan uit van de afgelopen week.<<
[1..5]
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HoevMiddagVroeg
Op hoeveel doordeweekse dagen ($1: bent u dan meestal in de voormiddag thuis $2: is er dan meestal iemand
in de voormiddag thuis) (ong. van 12.00 – 15.00)?
>>Wisselt dit per week? Ga dan uit van de afgelopen week.<<
[1..5]
HoevMiddagLaat
Op hoeveel doordeweekse dagen ($1: bent u dan meestal in de namiddag thuis $2: is er dan meestal iemand in
de namiddag thuis) (ong. van 15.00 – 18.00)?
>>Wisselt dit per week? Ga dan uit van de afgelopen week.<<
[1..5]
HoevAvond
Op hoeveel doordeweekse dagen ($1: bent u dan meestal ’s avonds thuis $2: is er dan meestal iemand ’s
avonds thuis) (ong. van 18.00 – 23.00)?
>>Wisselt dit per week? Ga dan uit van de afgelopen week.<<
[1..5]
HoevNacht
Op hoeveel doordeweekse dagen ($1: bent u dan meestal ’s nachts thuis $2: is er dan meestal iemand ’s nachts
thuis) (ong. van 23.00 – 6.00)?
>>Wisselt dit per week? Ga dan uit van de afgelopen week.<<
[1..5]
{NewPage}
TypVer
Hoe wordt bij u thuis de temperatuur in de woonkamer geregeld?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Een handmatige thermostaat (u moet altijd zelf de temperatuur hoger of lager zetten)
[Hand]
2. Een programmeerbare, klok- of slimme thermostaat (u kunt per dag een programma instellen zodat de
temperatuur automatisch geregeld wordt of dit gebeurt automatisch)
[Prog]
3. Knoppen op de radiator / verwarming
[KnVerw]
4. Knoppen op de gaskachel
[KnGas]
5. Op een andere manier
[Anders]
{/Voorlees}
Radiator
Heeft de radiator in de woonkamer thermostaatknoppen of gewone knoppen?
>>* Thermostaatknoppen regelen automatisch de temperatuur. Op de knoppen staan meestal cijfers (1 t/m 5).
* Met gewone knoppen kan de verwarming alleen maar open en dicht worden gedraaid. Op de knoppen staan
geen cijfers.<<
1. Thermostaatknoppen
[Therm]
2. Gewone knoppen
[Gewoon]
3. Beide (meerdere radiatoren in de woonkamer)
[Beide]
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Gaskachel
Heeft de gaskachel in de woonkamer thermostaatknoppen of gewone knoppen?
>>* Thermostaatknoppen regelen automatisch de temperatuur. Op de knoppen staan meestal cijfers (1 t/m 5).
* Met gewone knoppen kan de verwarming alleen maar open en dicht worden gedraaid. Op de knoppen staan
geen cijfers.<<
1. Thermostaatknoppen
[Therm]
2. Gewone knoppen
[Gewoon]
3. Beide (meerdere gaskachels in de woonkamer)
[Beide]
{NewPage}
Intro_W / Intro_TP
Dan nu enkele vragen over hoe ($1: u $2: uw huishouden) de thermostaat instelt op doordeweekse dagen
tijdens het stookseizoen. Met stookseizoen bedoelen we de periode waarin de meeste mensen de verwarming
aan hebben staan, ongeveer van oktober tot april.
($T/$P:>>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder
[Verder])
ZelfProgTherm
($3: Wordt elke doordeweekse dag dezelfde temperatuur ingesteld, of wisselt dit per dag?
$4: Is voor elke doordeweekse dag hetzelfde programma ingesteld, of wisselt dit per dag?)
1. Ja, elke doordeweekse dag hetzelfde
[Ja]
2. Nee, wisselend per dag
[Nee]
{NewPage}
WT_MorgenVroeg
Hoe hoog staat de temperatuur dan ingesteld op doordeweekse dagen?
Begin van de ochtend / moment van opstaan (ong. van 6.00 - 9.00):
[0..40] graden
WT_MorgenLaat
Late ochtend (ong. van 9.00 - 12.00):
[0..40] graden
WT_MiddagVroeg
Voormiddag (ong. van 12.00 - 15.00):
[0..40] graden
WT_MiddagLaat
Namiddag (ong. van 15.00 - 18.00):
[0..40] graden
WT_Avond
’s Avonds (ong. van 18.00 - 23.00):
[0..40] graden
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WT_Nacht
’s Nachts (ong. van 23.00 - 6.00):
[0..40] graden
{NewPage}
InstelTempWK
Met welke factoren houdt ($1: u $2: uw huishouden) rekening bij het instellen van de temperatuur op de
thermostaat? ($4: Het gaat hier zowel om het instellen van het programma als om het handmatig hoger of
lager zetten.)
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Of ($1: ik thuis ben $2: er iemand thuis is) of niet
[Aanwez]
2. ($2: Wie er thuis is)
[Wie]
3. Comfort, de temperatuur moet aangenaam zijn
[Comfort]
4. Kosten
[Kosten]
5. Milieu
[Milieu]
6. Iets anders
[Anders]
{/Voorlees}
{NewPage}
WanHoog
($1: Wanneer zet u de thermostaat meestal tijdelijk hoger?
$2: Wanneer wordt de thermostaat meestal tijdelijk hoger gezet?)
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Op het moment dat ($1: ik thuis kom $2: er iemand thuis komt)
2. ($4: Een paar uur voordat ($1: ik thuis kom $2: er iemand thuis komt)
3. Als er bezoek komt
4. Als ($1: ik het te koud heb $2: iemand het te koud heeft)
{/Voorlees}
5. In geen van deze situaties

[MomThuis]
[UurThuis]
[Bezoek]
[Koud]
[GeenDeze]

Harde Controle 1
Het antwoord ‘in geen van deze situaties’ mag niet gekozen worden in combinatie met een ander antwoord.
TempHG
($1: Als u de thermostaat hoger zet, op welke temperatuur is dit dan meestal?
$2: Als de thermostaat hoger wordt gezet, op welke temperatuur is dit dan meestal?)
[0..40] graden
{NewPage}
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WanLaag
($1: Wanneer zet u de thermostaat meestal tijdelijk lager of uit?
$2: Wanneer wordt de thermostaat meestal tijdelijk lager of uitgezet?)
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Als ($1: ik een paar uur niet thuis ben $2: er een paar uur niemand thuis is)
2. Als ($1: ik een paar dagen niet thuis ben $2: er een paar dagen niemand thuis is)
3. Als ($1: ik met vakantie ga $2: wij met vakantie gaan) (langer dan een weekend)
4. Als ($1: ik het te warm heb $2: iemand het te warm heeft)
{/Voorlees}
5. In geen van deze situaties

[Uur]
[Dag]
[Vak]
[Warm]
[GeenDeze]

Harde Controle 2
Het antwoord ‘in geen van deze situaties’ mag niet gekozen worden in combinatie met een ander antwoord.
TempLG
($1: Als u de thermostaat lager zet, op welke temperatuur is dit dan meestal?
$2: Als de thermostaat lager wordt gezet, op welke temperatuur is dit dan meestal?)
>>Wordt de thermostaat helemaal uitgezet? Vul dan 0 in.<<
[0..40] graden
{NewPage}
Intro_GeenTherm_W / Intro_GeenTherm_TP
Dan nu enkele vragen over hoe ($1: u $2: uw huishouden) de temperatuur op doordeweekse dagen regelt
tijdens het stookseizoen. Met stookseizoen bedoelen we de periode waarin de meeste mensen de verwarming
aan hebben staan, ongeveer van oktober tot april.
($T/$P:>>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder
[Verder])
RadHoog
($1: Wanneer zet u de verwarming in de woonkamer meestal tijdelijk hoger?
$2: Wanneer wordt de verwarming in de woonkamer meestal tijdelijk hoger gezet?)
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Op het moment dat ($1: ik thuis kom $2: er iemand thuis komt)
2. Als er bezoek komt
3. Als ($1: ik het te koud heb $2: iemand het te koud heeft)
{/Voorlees}
4. In geen van deze situaties

[MomThuis]
[Bezoek]
[Koud]
[GeenDeze]

Harde Controle 3
Het antwoord ‘in geen van deze situaties’ mag niet gekozen worden in combinatie met een ander antwoord.
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RadLaag
($1: Wanneer zet u de verwarming in de woonkamer meestal tijdelijk lager of uit?
$2: Wanneer wordt de verwarming in de woonkamer meestal tijdelijk lager of uitgezet?)
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Als ($1: ik een paar uur niet thuis ben $2: er een paar uur niemand thuis is)
[Uur]
2. Als ($1: ik een paar dagen niet thuis ben $2: er een paar dagen niemand thuis is)
[Dag]
3. Als ($1: ik met vakantie ga $2: wij met vakantie gaan) (langer dan een weekend)
[Vak]
4. Als ($1: ik het te warm heb $2: iemand het te warm heeft)
[Warm]
{/Voorlees}
5. In geen van deze situaties
[GeenDeze]
Harde Controle 4
Het antwoord ‘in geen van deze situaties’ mag niet gekozen worden in combinatie met een ander antwoord.
{NewPage}
Intro_AndRuim_W / Intro_AndRuim_TP
Als in het stookseizoen de verwarming aanstaat in de woonkamer, wordt dan ook één of meer van de volgende
ruimtes verwarmd?
($T/$P: >>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder
[Verder])
Vragen V_Keuken t/m V_Werk in CAWI in een tabel opnemen.
V_Keuken
Keuken
[TAltijd]
V_Badkamer
Badkamer
[TAltijd]
V_SlaapHoofd
($5: Uw eigen slaapkamer $6: Slaapkamer)
[TAltijd]
V_SlaapAnd
Andere slaapkamers
[TAltijd]
V_Werk
Werkkamers / hobbykamers
[TAltijd]
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{NewPage}
InstelTempOvKm
Met welke factoren houdt ($1: u $2: uw huishouden) rekening bij het instellen van de temperatuur in de
andere ruimtes?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Of ($1: ik gebruik maak van de ruimte $2: er iemand gebruik maakt van de ruimte)
of niet
[Aanwez]
2. ($2: Wie er gebruik maakt van de ruimte)
[Wie]
3. Comfort, de temperatuur moet aangenaam zijn
[Comfort]
4. Kosten
[Kosten]
5. Milieu
[Milieu]
6. Iets anders
[Anders]
{/Voorlees}
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Blok Ventilatie
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$3

Woonkamer wordt geventileerd door roosters
open te zetten

RoosterWK = [Altijd]/[Soms] en RamenWK <>
[Altijd]/[Soms]

$4

Woonkamer wordt geventileerd door ramen
en/of deuren open te zetten

RamenWK = [Altijd]/[Soms] en RoosterWK <>
[Altijd]/[Soms]

$5

Woonkamer wordt geventileerd door roosters,
ramen en/of deuren open te zetten

RoosterWK = [Altijd]/[Soms] en RamenWK =
[Altijd]/[Soms]

$6

Meerdere kamers in gebruik als slaapkamer

KenWon.Slaapkamer = response en > 1

$7

Een slaapkamer in gebruik

<> ($6)

$8

Slaapkamer(s) wordt geventileerd door roosters
open te zetten

RoosterSK = [Altijd]/[Soms] en RamenSK <>
[Altijd]/[Soms]

$9

Slaapkamer(s) wordt geventileerd door ramen
en/of deuren open te zetten

RamenSK = [Altijd]/[Soms] en RoosterSK <>
[Altijd]/[Soms]

$10

Slaapkamer(s) wordt geventileerd door roosters,
ramen en/of deuren open te zetten

RoosterSK = [Altijd]/[Soms] en RamenSK =
[Altijd]/[Soms]

$11

Woning heeft mechanische / balansventilatie

[Vent] in TypeVent

$12

Woning heeft roosters

[Roosters] in TypeVent

$13

Woning heeft ramen / deuren die open kunnen
om te ventileren

[Ramen] in TypeVent

*Vraagteksten
{NewPage}
TypeVent
De volgende vragen gaan over ventilatie, ofwel het luchten van de woning.
Op welke manier(en) kan uw woning worden geventileerd?
Let op: het gaat er alleen om of het kan, niet of u het ook doet.
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Via een ventilatiesysteem (in het hele huis, bijv. mechanische- of balansventilatie)
2. Door roosters open te zetten
3. Door ramen en/of deuren open te zetten
4. Op een andere manier
{/Voorlees}
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ZC_TypeVent
($T/$P:>>)Het is niet gebruikelijk dat in een woning geen ramen en/of deuren open kunnen. Klopt uw
antwoord?( $T/$P:<<)
1. Verder
[Verder]
NORF
{NewPage}
SrtVentSyst
U heeft aangegeven dat de woning een ventilatiesysteem heeft. Gaat het hier om mechanische of
balansventilatie?
>>Bij beide systemen wordt de vuile lucht naar buiten afgevoerd. Bij balansventilatie wordt er ook weer schone
lucht naar binnen toegevoerd. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van een warmteterugwin-systeem: daarbij
wordt de schone lucht verwarmd door de vuile lucht die weer naar buiten gaat.<<
1. Mechanische ventilatie
[Mechan]
2. Balansventilatie
[Balans]
3. Weet ik niet
[WeetNiet]
{NewPage}
IntroStel_W / IntroStel_TP
($W: Hieronder staan enkele uitspraken over ventilatiesystemen $T/$P: Ik noem nu enkele uitspraken over
ventilatiesystemen). Welke hiervan zijn van toepassing op uw thuissituatie?
($T/$P: >>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder
[Verder])
Vragen VT_Stel1 t/m VT_Stel8 in CAWI in een tabel opnemen.
VT_Stel1
De ventilatie staat bijna altijd op dezelfde stand.
[TJaNee]
VT_Stel2
De ventilatie maakt veel lawaai.
[TJaNee]
VT_Stel3
De ventilatie wordt regelmatig hoger of lager gezet.
[TJaNee]
VT_Stel4
De ventilatie staat bijna altijd op de laagste stand.
[TJaNee]
VT_Stel5
De ventilatie staat bijna altijd helemaal uit.
[TJaNee]
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VT_Stel6
De ventilatie wordt bijna altijd hoger gezet tijdens het douchen of koken.
[TJaNee]
VT_Stel7
Het ventilatiesysteem is moeilijk te bedienen/programmeren.
[TJaNee]
VT_Stel8
Door de ventilatie ruik je binnenshuis vieze luchtjes van buiten, zoals sigarettenrook of etenslucht.
[TJaNee]

{NewPage}
RoosterWK
Hoe vaak wordt in het stookseizoen de woonkamer geventileerd door roosters open te zetten?
{Voorlees}
1. Er staan bijna altijd roosters open
[Altijd]
2. Soms
[Soms]
3. Zelden of nooit
[Zelden]
{/Voorlees}
RamenWK
Hoe vaak wordt in het stookseizoen de woonkamer geventileerd door ramen of deuren open te zetten?
{Voorlees}
1. Er staan bijna altijd ramen of deuren open
[Altijd]
2. Soms
[Soms]
3. Zelden of nooit
[Zelden]
{/Voorlees}
HoevWK
Als de woonkamer in het stookseizoen wordt geventileerd door ($3: roosters $4: ramen of deuren $5: roosters,
ramen of deuren) open te zetten, staat dan ook de verwarming aan?
{Voorlees}
1. Bijna altijd
[Altijd]
2. Soms
[Soms]
3. Zelden of nooit
[Zelden]
{/Voorlees}
{NewPage}
RoosterSK
Hoe vaak ($6: worden $7: wordt) in het stookseizoen de ($6: slaapkamers $7: slaapkamer) geventileerd door
roosters open te zetten?
{Voorlees}
1. Er staan bijna altijd roosters open
[Altijd]
2. Soms
[Soms]
3. Zelden of nooit
[Zelden]
{/Voorlees}
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RamenSK
Hoe vaak ($6: worden $7: wordt) in het stookseizoen de ($6: slaapkamers $7: slaapkamer) geventileerd door
ramen of deuren open te zetten?
{Voorlees}
1. Er staan bijna altijd ramen of deuren open
[Altijd]
2. Soms
[Soms]
3. Zelden of nooit
[Zelden]
{/Voorlees}
HoevSK
Als de ($6: slaapkamers $7: slaapkamer) in het stookseizoen ($6: worden $7: wordt) geventileerd door ($8:
roosters $9: ramen of deuren $10: roosters, ramen of deuren) open te zetten, staat dan ook de verwarming
aan?
{Voorlees}
1. Bijna altijd
[Altijd]
2. Soms
[Soms]
3. Zelden of nooit
[Zelden]
{/Voorlees}
{NewPage}
VentBad
Wordt de badkamer weleens geventileerd?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. ($11: Ja, via het algemene ventilatiesysteem)
2. Ja, via ($11: aparte) mechanische afzuiging in de badkamer
3. ($12: Ja, via roosters)
4. ($13: Ja, via het openzetten van een raam of deur)
5. Ja, op een andere manier
6. Nee
{/Voorlees}
Harde controle 1
Het antwoord ‘nee’ mag niet gekozen worden in combinatie met een ander antwoord.
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Blok Gas, Elektriciteit en Water
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Eenpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$2

Meerpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP > 1

$8

Er is een bad

KenWon.Bad = [LigBad]/[Beide]

$9

Er is een keuken

KenWon.Keuken <> [NVT]

$10

CATI en CAPI mode en meerdere type lampen in
de woonkamer / keuken

Aantal antwoorden in Lamp > 1 en Mode =
cati/capi

*Vraagteksten
{NewPage}
Koken
De volgende vragen gaan over het gebruik van energie om te koken en om water te verwarmen.
Wat voor soort fornuis of kookplaat heeft u thuis?
>>Zijn dit er meerdere? Kies dan voor het fornuis / kookplaat die het vaakst wordt gebruikt.<<
1. Gas
[Gas]
2. Inductie
[Inductie]
3. Keramisch
[Keram]
4. Overig elektrisch
[Elek]
5. Anders / geen
[Anders]
Hv_Kook
Hoeveel keer per week wordt op dit fornuis een warme maaltijd klaargemaakt?
0. Minder dan 1 keer per week
1. 1 keer per week
2. 2 keer per week
3. 3 keer per week
4. 4 keer per week
5. 5 keer per week
6. 6 keer per week
7. 7 keer per week
8. 8 keer per week of vaker
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{NewPage}
Oven
Zijn één of meer van de volgende apparaten in uw woning aanwezig:
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Een combimagnetron (combinatie oven / magnetron)
2. Een gewone magnetron
3. Een elektrische oven
4. Een gasoven
5. Een stoomoven
{/Voorlees}
6. Geen van deze

[CombiMag]
[GewMag]
[ElekOv]
[GasOv]
[StoomOv]
[GeenDeze]

Harde Controle 1
Het antwoord ‘geen van deze’ mag niet gekozen worden in combinatie met een ander antwoord.
Hv_Oven
Hoeveel keer per week wordt de gasoven gebruikt?
0. Minder dan 1 keer per week
1. 1 keer per week
2. 2 keer per week
3. 3 keer per week
4. 4 keer per week
5. 5 keer per week
6. 6 keer per week
7. 7 keer per week
8. 8 keer per week of vaker

[Mind1]
[Week1]
[Week2]
[Week3]
[Week4]
[Week5]
[Week6]
[Week7]
[Vaak7]

{NewPage}
WaterKook
Hoe wordt bij u thuis water gekookt, bijv. om thee te zetten?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Met een fluitketel
2. Met een elektrische waterkoker
3. Met een kokend waterkraan (bijv. Quooker)
4. Op een andere manier
{/Voorlees}
5. Niet van toepassing: kook nooit water

[FluitKet]
[ElekWat]
[Quooker]
[Anders]
[NVT]

Harde Controle 2
Het antwoord ‘niet van toepassing: kook nooit water’ mag niet gekozen worden in combinatie met een ander
antwoord.
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{NewPage}
HoevDouch
($1: Hoeveel keer per week doucht u thuis?
$2: Hoeveel keer per week wordt er thuis gedoucht?
Het is de bedoeling dat u de douchbeurten van alle huishoudleden bij elkaar optelt.)
($8: >>Het gaat hier alleen om het gebruik van de douche, het bad komt later aan bod!<<)
[0..100] keer per week
SchatDuur
Hoe lang ($1: doucht u gemiddeld per keer $2: wordt gemiddeld per keer gedoucht)?
{Voorlees}
1. Minder dan 5 minuten
2. 5 tot 10 minuten
3. 10 tot 15 minuten
4. 15 tot 20 minuten
5. 20 minuten of meer
{/Voorlees}

[Min5]
[Tot10]
[Tot15]
[Tot20]
[Meer20]

{NewPage}
HoevBad
($1: Hoe vaak gaat u thuis in bad?
$2: Hoe vaak wordt er thuis een bad genomen?
Het gaat om alle keren van alle huishoudleden bij elkaar opgeteld.
>>Babybadjes tellen niet mee.<<)
{Voorlees}
1. Minstens 1 keer per dag
2. Minstens 1 keer per week
3. Minstens 1 keer per maand
4. Minder vaak dan 1 keer per maand
5. Nooit
{/Voorlees}

[Dag]
[Week]
[Maand]
[Min1Mnd]
[Nooit]

HoevBadWk
Om hoeveel keer per week gaat het dan ($2: voor alle huishoudleden bij elkaar opgeteld)?
[1..100] keer per week
HoevBadMnd
Om hoeveel keer per maand gaat het dan ($2: voor alle huishoudleden bij elkaar opgeteld)?
[1..20] keer per maand
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{NewPage}
IntroE_W
Welke van onderstaande apparaten heeft ($1: u $2: uw huishouden)?
In CAWI vragen E_WasDroog t/m E_Oplaad als tabel weergeven.
E_WasDroog
($T/$P: Ik noem nu een aantal voorbeelden van apparaten. Wilt u telkens aangeven welke apparaten ($1: u $2:
uw huishouden) heeft?)
Een wasmachine met ingebouwde droger
[TJaNee]
E_Was
Een losse wasmachine
[TJaNee]
E_Droog
Een losse droger
[TJaNee]
E_Vaat
Een vaatwasmachine
[TJaNee]
E_Koel
Een tweede koelkast
[TJaNee]
E_Vries
Een losse diepvries
>>Los = zonder koelkast.<<
[TJaNee]
E_Waterbed
Een elektrisch waterbed
[TJaNee]
E_Vloer
Elektrische vloerverwarming
>>Vloerverwarming mbv warmwater telt niet mee.<<
[TJaNee]
E_Terras
Elektrische terrasverwarming
[TJaNee]
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E_Straal
Een elektrische straalkachel
>>Bedoelt om bij te verwarmen.<<
[TJaNee]
E_Airco
Airconditioning
[TJaNee]
E_Aqua
Een aquarium met een elektrische pomp
[TJaNee]
E_Vijver
Een vijver of een fontein met een elektrische pomp
[TJaNee]
E_Infra
Een infrarood sauna
[TJaNee]
E_Sauna
Een gewone sauna
[TJaNee]
E_Oplaad
Een thuis oplaadpunt voor de elektrische auto
[TJaNee]
{NewPage}
EnergAank
Bij de aankoop van een nieuw apparaat stellen mensen vaak vooraf criteria op waaraan moet worden voldaan.
Het apparaat moet bijvoorbeeld bepaalde functies hebben, er mooi uitzien en binnen het budget passen. Ook
een laag energieverbruik kan zo’n criterium zijn.
Was een laag energieverbruik voor u een criterium bij de aankoop van één of meer van de eerder genoemde
apparaten?
{Voorlees}
1. Ja, was een criterium bij alle apparaten
[JaAl]
2. Ja, was een criterium bij sommige apparaten
[JaSom]
3. Nee, was geen criterium
[Nee]
{/Voorlees}
4. Niet van toepassing (was al aanwezig in de woning / gratis gekregen)
[NVT]
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{NewPage}
Airco
Wanneer wordt in de zomer de airco aangezet?
Kies de uitspraak die het beste bij ($1: u $2: uw huishouden) past.
{Voorlees}
1. De airco staat in de zomer bijna alle dagen aan
2. De airco gaat aan als het buiten warm is, ook al is het binnen nog koel
3. De airco gaat pas aan wanneer het binnen te warm is
4. De airco wordt zelden of nooit aangezet
{/Voorlees}
5. Geen van deze

[Altijd]
[Buit]
[Bin]
[Nooit]
[GeenDeze]

{NewPage}
Lamp
Dan nu een vraag over verlichting.
Wat voor type lampen zijn er in uw woonkamer ($9: en uw keuken)?
Alle lampen tellen mee! Denk bijvoorbeeld ook aan schemerlampen en spotjes.
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Gloeilampen
2. Halogeenlampen
3. Spaarlampen
4. Led-lampen
5. TL-lampen
{/Voorlees}
6. Geen van deze

[Gloei]
[Hal]
[Spaar]
[Led]
[TL]
[GeenDeze]

Harde Controle 3
Het antwoord ‘geen van deze’ mag niet gekozen worden in combinatie met een ander antwoord.
{NewPage}
IntroLamp_W / IntroLamp_TP
Hoeveel lampen zijn er dan in de woonkamer ($9: en de keuken)?
($10: We willen dit graag weten per type.)
($T/$P: >>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder
HoevGloei
Gloeilampen:
[1..99]
HoevHal
Halogeenlampen:
[1..99]

37

[Verder])

Blok Gas, Elektriciteit en Water

Energieonderzoek - 2018

HoevSpaar
Spaarlampen:
[1..99]
HoevLed
Ledlampen:
[1..99]
HoevTL
TL-lampen:
[1..99]
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Blok Hout
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Eenpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$2

Meerpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP > 1

$3

Open haard aanwezig

[OpenHrd] in TypHaard

$4

Inzethaard aanwezig

[Inzet] in TypHaard

$5

Houtkachel aanwezig

[Kachel] in TypHaard

$6

Hout CV-ketel aanwezig

[HoutCV] in TypHaard

$7

Pelletkachel aanwezig

[Pellet] in TypHaard

$8

Pellet CV-ketel aanwezig

[PelletCV] in TypHaard

$9

Open haard vaakst gebruikt

VaakHaard = [OpenHrd] of (VaakHaard = empty en
[OpenHrd] in TypHaard)

$10

Inzethaard vaakst gebruikt

VaakHaard = [Inzet] of (VaakHaard = empty en
[Inzet] in TypHaard)

$11

Houtkachel vaakst gebruikt

VaakHaard = [Kachel] of (VaakHaard = empty en
[Kachel] in TypHaard)

$12

Hout CV-ketel vaakst gebruikt

VaakHaard = [HoutCV] of (VaakHaard = empty en
[HoutCV] in TypHaard)

$13

Pelletkachel vaakst gebruikt

VaakHaard = [Pellet] of (VaakHaard = empty en
[Pellet] in TypHaard)

$14

Pellet CV-ketel vaakst gebruikt

VaakHaard = [PelletCV] of (VaakHaard = empty en
[PelletCV] in TypHaard)

$15

Hout wordt gekocht

[Koop] in VerkrijgHout

$16

Hout wordt verkregen uit bos

[Bos] in WaarHout

$17

Hout wordt verkregen uit tuin

[Tuin] in WaarHout

$18

Hout wordt verkregen van openbaar groen

[Groen] in WaarHout

$19

Hout wordt verkregen van landbouw

[Landb] in WaarHout

$20

Hout is gebruikt hout

[Gebruikt] in WaarHout

*Vraagteksten
{NewPage}
Haard
Is er in de woning een open haard, kachel of CV-ketel waarin hout of houtpellets gestookt kunnen worden?
>>Houtpellets zijn brokjes of korrels geperst hout.<<
[TJaNee]
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TypHaard
Gaat het dan om:
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Een open haard
2. Een inzethaard (= open haard die afgesloten wordt met een deurtje)
3. Een vrijstaande houtkachel
4. Een hout CV-ketel
5. Een pelletkachel
6. Een pellet CV-ketel
{/Voorlees}

[OpenHrd]
[Inzet]
[Kachel]
[HoutCV]
[Pellet]
[PelletCV]

{NewPage}
VaakHaard
Wat wordt het vaakst gebruikt?
1. ($3: De open haard)
2. ($4: De inzethaard)
3. ($5: De vrijstaande houtkachel)
4. ($6: De hout CV-ketel)
5. ($7: De pelletkachel)
6. ($8: De pellet CV-ketel)

[OpenHrd]
[Inzet]
[Kachel]
[HoutCV]
[Pellet]
[PelletCV]

NORF
{NewPage}
OudHaard
Hoe oud is de ($9: open haard $10: inzethaard $11: houtkachel $12: hout CV-ketel $13: pelletkachel $14: pellet
CV-ketel)?
>>Bij meerdere ($9/$10: haarden $11/$13: kachels $12/$14: CV-ketels) gaat het om de meest gebruikte.<<
{Voorlees}
1. Jonger dan 5 jaar
[Jong5]
2. 5 tot 15 jaar
[Tot15]
3. 15 tot 25 jaar
[Tot25]
4. 25 jaar of ouder
[Oud25]
{/Voorlees}
5. Weet ik niet
[WeetNiet]
HoevHaard
Hoeveel dagen is de ($9: open haard $10: inzethaard $11: houtkachel $12: hout CV-ketel $13: pelletkachel $14:
pellet CV-ketel) gebruikt in de afgelopen 12 maanden?
{Voorlees}
1. Geen enkele keer
[Niet]
2. 1 tot 5 dagen
[Tot5]
3. 5 tot 20 dagen
[Tot20]
4. 20 dagen of meer
[Meer20]
{/Voorlees}
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{NewPage}
IntroSeiz_W
Hoeveel dagen per week staat de ($9: open haard $10: inzethaard $11: houtkachel $12: hout CV-ketel $13:
pelletkachel $14: pellet CV-ketel) gemiddeld aan in:
In CAWI vragen Herst, Winter en Lente als tabel weergeven.
Herfst
($T.$P: Hoeveel dagen per week staat de ($9: open haard $10: inzethaard $11: houtkachel $12: hout CV-ketel
$13: pelletkachel $14: pellet CV-ketel) gemiddeld aan in:)
De herfst
[TDag]
Winter
De winter
[TDag]
Lente
De lente
[TDag]
{NewPage}
VerbrPellet
($T/$P: >>Kies ‘weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Hoeveel kilo pellets heeft ($1: u $2: uw huishouden) in de afgelopen 12 maanden verstookt?
>>Een schatting is voldoende.<<
[0..99999] kilo
DK
StapelHout
We willen graag weten hoeveel kuub (m³) hout ($1: u $2: uw huishouden) ongeveer in een jaar verstookt.
Een kuub is de hoeveelheid hout dat in een kist van 1 x 1 x 1 meter past. Dit zal meer zijn wanneer het hout
netjes gezaagd en gestapeld is, dan wanneer het hout los gestort is. Het is daarom belangrijk om te weten
welke manier van stapelen mensen in gedachten houden bij een vraag naar houtverbruik.
Daarom allereerst de vraag: welke manier van stapelen heeft u in gedachten als u denkt aan ($1: uw eigen
houtverbruik $2: het houtverbruik van uw huishouden)?
{Voorlees}
1. Gezaagd hout dat gestapeld is
[Compact]
2. Niet gezaagd hout dat gestapeld is (bv takken van een meter)
[Gezaagd]
3. Los gestort hout
[Los]
{/Voorlees}
4. Weet ik niet
[WeetNiet]

41

Blok Hout

Energieonderzoek - 2018

VerbrHaard
($T/$P: >>Kies ‘weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Hoeveel kuub (m³) hout heeft ($1: u $2: uw huishouden) in de afgelopen 12 maanden verstookt binnenshuis?
>>Een schatting is voldoende.<<
($T/$P:>>Een kuub is de hoeveelheid hout dat in een kist van 1 x 1 x 1 meter past.<<)
[0..99] m³
DK
VerkrijgHout
Op welke manier komt ($1: u $2: uw huishouden) meestal aan stookhout?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Door te kopen
2. Door zelf te verzamelen
3. Krijg dit van anderen
{/Voorlees}

[Koop]
[Verzamel]
[Krijg]

{NewPage}
WaarHout
Waar komt het hout dat ($1: u $2: uw huishouden) gebruikt vandaan?
($15: Bij gekocht hout staat dit soms aangegeven op de verpakking of op de website.)
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Bos
2. Eigen of andermans tuin
3. Openbaar groen
4. Landbouwbedrijven
5. Gebruikt hout, zoals oude pallets, meubels en sloophout
6. Weet ik niet / onbekend
{/Voorlees}

[Bos]
[Tuin]
[Groen]
[Landb]
[Gebruikt]
[WeetNiet]

Harde Controle 1
Het antwoord ‘weet ik niet / onbekend’ mag niet gekozen worden in combinatie met een ander antwoord.
{NewPage}
MeestHout
Waar komt het meeste hout vandaan?
1. ($16: Bos)
2. ($17: Eigen of andermans tuin)
3. ($18: Openbaar groen)
4. ($19: Landbouwbedrijven)
5. ($20: Gebruikt hout, zoals oude pallets, meubels en sloophout)

[Bos]
[Tuin]
[Groen]
[Landb]
[Gebruikt]

ProcHout
Hoeveel procent is dit ongeveer van al het hout dat ($1: u $2: uw huishouden) verstookt?
[0..100] %
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Blok Energiebesparing
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Eenpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$2

Meerpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP > 1

*Vraagteksten
{NewPage}
BelangEner
De volgende vragen gaan over energiebesparing.
Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt u energiezuinig gedrag?
{Voorlees}
1. Heel belangrijk
2. Belangrijk
3. Niet belangrijk of onbelangrijk
4. Onbelangrijk
5. Heel onbelangrijk
{/Voorlees}
6. Weet ik niet / geen mening

[HlBelang]
[Belang]
[NietNiet]
[OnBelang]
[HlOnBelang]
[WeetNiet]

{NewPage}
Act_Afval
Heeft ($1: u $2: uw huishouden) in de afgelopen 12 maanden één of meer van de volgende activiteiten gedaan:
Afval gescheiden, zoals plastic, glas of papier?
[TJaNee]
Act_Lamp
Gloei- of halogeenlampen vervangen door energiezuinige spaar- of ledlampen?
[TJaNee]
Act_App
Apparaten die veel energie verbruikten vervangen door energiezuinige apparaten?
[TJaNee]
Act_Gas
Bewust geprobeerd minder gas te gebruiken, bijvoorbeeld door de verwarming lager te zetten?
[TJaNee]
Act_Elekt
Bewust geprobeerd minder elektriciteit te gebruiken, bijvoorbeeld door apparaten niet op stand-by te laten
staan, was buiten te lagen drogen of het licht uit te doen in ruimtes die niet worden gebruikt?
[TJaNee]
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{NewPage}
Act_Water
($W: Heeft ($1: u $2: uw huishouden) in de afgelopen 12 maanden één of meer van de volgende activiteiten
gedaan:)
Bewust geprobeerd om minder water te verbruiken, bijv. door korter te douchen of met de hand af te wassen?
[TJaNee]
Act_Auto
Bewust geprobeerd om minder vaak de auto te gebruiken, bijvoorbeeld door te fietsen of door met het
openbaar vervoer te gaan?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Niet van toepassing: geen auto
[NVT]
{NewPage}
EnerLabel
Wat is volgens u het energielabel van uw woning?
($T/$P: Het energielabel kan een waarde hebben van A, zeer zuinig, tot G, zeer onzuinig.)
1. A (zeer zuinig)
[A]
2. B
[B]
3. C
[C]
4. D
[D]
5. E
[E]
6. F
[F]
7. G (zeer onzuinig)
[G]
8. Weet ik niet
[WeetNiet]
{NewPage}
Verbruik
Weet u hoeveel gas en/of elektriciteit ($1: u $2: uw huishouden) per jaar verbruikt?
We bedoelen hier de hoeveelheid (in m3 en kWu), niet de kosten.
{Voorlees}
1. Ja, ik ben hiervan goed op de hoogte
2. Ja, dat weet ik ongeveer
3. Nee, dat weet ik niet
{/Voorlees}

44

[Ja]
[Ongev]
[Nee]

Blok Energiebesparing

Energieonderzoek - 2018

Vergelijk
Denkt u dat ($1: u $2: uw huishouden) meer of minder gas en/of elektriciteit verbruikt dan andere
huishoudens?
We bedoelen in vergelijking met een huishouden dat in een vergelijkbare woning woont en uit hetzelfde aantal
personen bestaat.
{Voorlees}
1. Veel meer
[VeelMeer]
2. Meer
[Meer]
3. Hetzelfde
[HetZelf]
4. Minder
[Minder]
5. Veel minder
[VeelMind]
{/Voorlees}
{NewPage}
ZuinGas
Hoe zuinig vindt u dat ($1: u $2: uw huishouden) omgaat met energie voor het verwarmen van uw woning?
{Voorlees}
1. Zeer zuinig
[ZeerZuin]
2. Zuinig
[Zuin]
3. Gemiddeld
[Gemiddeld]
4. Onzuinig
[Onzuin]
5. Zeer onzuinig
[ZeerOnzuin]
{/Voorlees}
ZuinElek
Hoe zuinig vindt u dat ($1: u $2: uw huishouden) omgaat met elektriciteit?
{Voorlees}
1. Zeer zuinig
2. Zuinig
3. Gemiddeld
4. Onzuinig
5. Zeer onzuinig
{/Voorlees}

[ZeerZuin]
[Zuin]
[Gemiddeld]
[Onzuin]
[ZeerOnzuin]

{NewPage}
KostVerw
Wat vindt u van de kosten die ($1: u $2: uw huishouden) heeft voor warm water en het verwarmen van uw
woning?
{Voorlees}
1. Zeer hoog
[ZeerHoog]
2. Hoog
[Hoog]
3. Niet hoog en niet laag
[NietNiet]
4. Laag
[Laag]
5. Zeer laag
[ZeerLaag]
{/Voorlees}
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Blok Onderhoud en Werkzaamheden Afgel. 5 Jr
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Eenpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$2

Meerdere personen in huishouden

New_HHB.AantalPP > 1

$3

VVE actief

KenWon.VVE = [Ja]

$4

Ketel vervangen

[CVKet] in EnerzMaat

$4a

CV-ketel

CombiCV = [CV]/[WeetNiet]/RF

$4b

Combiketel

CombiCV = [Combi]

$5

Meer dan 1 energiebesparende maatregel
uitgevoerd

Aantal antwoorden in EnerzMaat > 1 of aantal
antwoorden in AnderEBM > 1

$6

EBM uitgevoerd omdat het toch al nodig was

RE_AndOnd = [Ja]

$7

EBM uitgevoerd om geluidsoverlast te
verminderen

RE_Geluid = [Ja]

$8

“ Etc.

RE_VentVocht = [Ja]

$9

..

RE_Comfort = [Ja]

$10

..

RE_TVerdien = [Ja]

$11

..

RE_Milieu = [Ja]

$12

..

RE_Verkoop = [Ja]

$13

..

RE_ToeWaarde = [Ja]

$14

..

RE_VVE = [Ja]

$15

..

RE_Mensen = [Ja]

$16

EBM uitgevoerd om andere reden

RE_Anders = [Ja]

$17

VVE heeft alles betaald

BetVVE = [JaHeel]

$18

VVE heeft een deel betaald

BetVVE = [JaDeels]

$19

VVE heeft niks betaald / geen VVE

<> ($17)/($18)

$20

Onderhoud buiten uitgevoerd

OndhBuit = response en [GeenDeze] niet in
OndhBuit

$21

Woning heeft een haard/kachel etc.

Hout.Haard = [Ja]

$22

Meerdere type werkzaamheden

(Aantal antwoorden in OndhBuit of OndhBin > 1)
of (OndhBuit = response en [GeenDeze] niet in
OndhBuit en OndhBin = response en [GeenDeze]
niet in OndhBin)

$23

Onderhoud uitgevoerd omdat pas verhuisd

RO_Verhuis = [Ja]

$24

Onderhoud uitgevoerd omdat het toch al nodig
was

RO_AndOnd = [Ja]

$25

“ Etc.

RO_Ruimte = [Ja]

$26

..

RO_Geluid = [Ja]

$27

..

RO_VentVocht = [Ja]

$28

..

RO_Comfort = [Ja]

$29

..

RO_Verkoop = [Ja]

$30

..

RO_ToeWaarde = [Ja]

$31

..

RO_VVE = [Ja]

$32

..

RO_Mensen = [Ja]
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$33

Onderhoud uitgevoerd om andere reden

RO_Anders = [Ja]

$34

Alleen energiebesparende maatregelen
uitgevoerd

RE_AndOnd <> empty en RO_AndOnd = empty

$35

Alleen overige werkzaamheden uitgevoerd

RE_AndOnd = empty en RO_AndOnd <> empty

$36

Zowel energiebesparende maatregelen als overige
werkzaamheden uitgevoerd

RE_AndOnd <> empty en RO_AndOnd <> empty

*Vraagteksten
{NewPage}
IntroEner
Het laatste onderwerp gaat over onderhoud en werkzaamheden.
Allereerst stellen we een aantal vragen over energiebesparende maatregelen, daarna over andere
werkzaamheden of verbouwingen. ($3: Het maakt daarbij niet uit of u de werkzaamheden zelf heeft laten
uitvoeren, of dat dit in opdracht van de VVE is gebeurd.) Het gaat alleen om de afgelopen 5 jaar.
>>Woont u korter dan 5 jaar in deze woning? Dan gaat het alleen om de periode dat u hier zelf woont.<<
1. Verder
[Verder]
NORF
{NewPage}
EnerzMaat
De eerste vragen gaan over energiebesparende maatregelen.
Is in de afgelopen 5 jaar in uw woning:
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Dubbelglas aangebracht
2. Voorzetramen geplaatst
3. Isolatie van dak, muur, vloer of wanden aangebracht
4. Zonnepanelen geïnstalleerd of vervangen
5. De CV-ketel of andere installaties (geisers, boilers etc.) geïnstalleerd of vervangen
6. Andere energiebesparende maatregel(en) uitgevoerd
7. Geen energiebesparende maatregelen uitgevoerd
{/Voorlees}

[DubGlas]
[Voorzet]
[Isolat]
[ZonPanl]
[CVKet]
[Anders]
[GeenDeze]

Harde Controle 1
Het antwoord ‘Geen energiebesparende maatregelen uitgevoerd’ mag niet met een ander antwoord
gecombineerd worden.
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AnderEBM
Welke andere energiebesparende maatregel(en) zijn er dan uitgevoerd?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Kierdichting
2. Rolluiken of andere luiken geïnstalleerd
3. Waterbesparende douchekoppen geïnstalleerd
4. Leidingisolatie
5. Reflectiematerialen achter radiatoren aangebracht
6. Spaarlampen
7. LED-verlichting
8. Andere maatregel(en)
{/Voorlees}

[Kier]
[Rolluik]
[Douchekop]
[Leiding]
[Reflec]
[Spaar]
[LED]
[Anders]

AnderEBM_anders
Om wat voor soort energiebesparende maatregel(en) gaat het dan?
STRING[200]
NORF
RedGeenEM
Om welke reden(en) zijn er in de afgelopen 5 jaar geen energiebesparende maatregelen uitgevoerd?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Niet nodig: de woning is al energiezuinig
[AlZuin]
2. Ik kan dit niet betalen
[NietBet]
3. Dit levert niet genoeg besparing op
[Onvold]
4. Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn
[NietHoe]
5. Ik wil geen verbouwing
[GeenVerb]
6. ($3: De VVE wil dit niet)
[VVE]
7. Nog niet aan toegekomen / geen tijd / niet aan gedacht
[GeenTijd]
8. Ik heb verhuisplannen
[Verhuis]
9. Andere reden
[Anders]
{/Voorlees}
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{NewPage}
TypGlas
Wat voor soort dubbelglas is er aangebracht?
>>* Bij HR-glas zit er een onzichtbaar metaallaagje over het glas. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een
gas (bijv. argon) om de ruimte tussen de ramen op te vullen (= spouwruimte). De spouwruimte is ook breder
dan bij gewoon dubbelglas.
* Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. HR+++ glas / triple glas (= hoogste isolatie)
[Triple]
2. HR++ glas
[Dubbel]
3. HR+ of HR glas
[Enkel]
4. Gewoon dubbelglas, geen HR
[Gewoon]
{/Voorlees}
5. Weet ik niet
[WeetNiet]
NORF
Harde Controle 7
Het antwoord ‘Weet ik niet’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
TypIsolat
Wat voor soort isolatie is er aangebracht?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Spouwmuurisolatie
2. Gevelisolatie (anders dan spouwmuur)
3. Binnenisolatie van het dak
4. Buitenisolatie van het dak
5. Isolatie van de zoldervloer
6. Isolatie van de begane grond
7. Isolatie van andere vloer(en)
8. Leidingisolatie
9. Ander soort isolatie
{/Voorlees}

[Spouw]
[Gevel]
[Binnen]
[Buiten]
[ZolVloer]
[BegVloer]
[Andrvloer]
[Leiding]
[Anders]

NORF
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TypInstal
Wat voor soort ketel of installatie is er geïnstalleerd?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. CV-ketel of een combiketel
2. Warmtepomp
3. Combinatie CV-ketel met warmtepomp (hybride ketel)
4. Geiser
5. Boiler
6. Zonneboiler
7. Stads- of blokverwarming
8. Anders
{/Voorlees}
{NewPage}

[CV]
[Pomp]
[CVPomp]
[Geiser]
[Boiler]
[ZonBoil]
[Stads]
[Anders]

CombiCV
Is er de laatste keer een CV-ketel of een combiketel geïnstalleerd?
Een CV-ketel verwarmt alleen het huis, een combiketel verwarmt daarnaast ook het kraanwater in huis.
1. CV-ketel
[CV]
2. Combiketel
[Combi]
3. Weet ik niet
[WeetNiet]
RendCV
Wat voor type ketel is dit?
{Voorlees}
1. Een hoogrendementsketel (HR-Ketel)
2. Ketel met een verbeterd rendement (VR-Ketel)
{/Voorlees}
3. Anders / weet ik niet

[HRKetel]
[VerbRend]
[WeetNiet]

VervCV
Is deze ketel geïnstalleerd ter vervanging van:
{Voorlees}
1. Een hoogrendementsketel (HR-Ketel)
2. Een ketel met een verbeterd rendement (VR-Ketel)
3. Een ander type CV- of combiketel
4. Anders (bijv. ter vervanging van kachels, geiser, boiler)
{/Voorlees}

[HRKetel]
[VerbRend]
[OudCV]
[Anders]

{NewPage}
CVContract
Heeft ($1: u $2: uw huishouden) ($3: of de VVE) een onderhoudscontract afgesloten voor de ($4a: CV-ketel
$4b: combiketel) of bent u dit van plan?
1. Ja, onderhoudscontract afgesloten
[Ja]
2. Ja, van plan om een onderhoudscontract af te sluiten
[Plan]
3. Nee
[Nee]
ZonPan
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Heeft ($1: u $2: uw huishouden) ($3: of de VVE) een onderhoudscontract afgesloten voor de zonnepanelen of
bent u dit van plan?
1. Ja, onderhoudscontract afgesloten
[Ja]
2. Ja, van plan om een onderhoudscontract af te sluiten
[Plan]
3. Nee
[Nee]
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{NewPage}
Intro_REBM_W / Intro_REBM_TP
($5: De volgende vragen gaan over alle energiebesparende maatregelen die ($1: u $2: uw huishouden)($3: of
de VVE) in de afgelopen 5 jaar heeft doorgevoerd.)
Om welke reden(en) zijn deze maatregelen uitgevoerd?
($T/$P:>>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder

[Verder])

Vragen RE_AndOnd t/m RE_Anders in CAWI in een tabel weergeven.
RE_AndOnd
Dit was toch al nodig vanwege onderhoud ($4: / de oude ketel was aan vervanging toe).
[TJaNee]
RE_Geluid
Om geluidsoverlast te verminderen.
[TJaNee]
RE_VentVocht
Om ventilatie- of vochtproblemen tegen te gaan.
[TJaNee]
RE_Comfort
Om de woning aangenamer te maken.
[TJaNee]
RE_TVerdien
De investering verdient zich terug door een lagere energierekening.
[TJaNee]
RE_Milieu
Vanwege het milieu.
[TJaNee]
RE_Verkoop
Om de woning beter verkoopbaar te maken.
[TJaNee]
RE_ToeWaarde
De waarde van de woning zal zo toenemen.
[TJaNee]
RE_VVE
Dit was afgesproken in de VVE.
[TJaNee]
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RE_Mensen
Andere mensen in de omgeving deden dit ook.
[TJaNee]
RE_Anders
Om een andere reden.
[TJaNee]
RE_WelkAndRed
Om welke andere reden ging het dan?
String[200]
NORF
AFL_Aant_RE
*Afleiding aantal redenen om energiezuinige maatregelen door te voeren.
Integer[]
{NewPage}
BelangEBM
Wat waren de 3 belangrijkste redenen om deze energiebesparende maatregelen uit te voeren?
>>Selecteer maximaal 3 antwoorden.<<
SET[]
{Voorlees}
1. ($6: Was al nodig vanwege onderhoud)
[AndOnd]
2. ($7: Minder geluidsoverlast)
[Geluid]
3. ($8: Ventilatie- of vochtproblemen tegen te gaan)
[VentVocht]
4. ($9: Woning aangenamer maken)
[Comfort]
5. ($10: Lagere energierekening)
[TVerdien]
6. ($11: Milieu)
[Milieu]
7. ($12: Woning beter verkoopbaar)
[Verkoop]
8. ($13: Waarde toename woning)
[ToeWaarde]
9. ($14: Afgesproken in VVE)
[VVE]
10. ($15: Andere mensen deden dit ook)
[Mensen]
11. ($16: Andere reden)
[Anders]
{/Voorlees}
Harde Controle 2
U heeft te veel antwoorden geselecteerd. U mag maximaal 3 antwoorden selecteren!
{NewPage}
WieEBM
Door wie zijn de energiebesparende maatregelen uitgevoerd?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Door ($1: uzelf $2: uzelf, iemand anders in uw huishouden) of bekenden
2. Door een gespecialiseerd bedrijf, klusbedrijf of klusjesman
{/Voorlees}
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{NewPage}
BetVVE
Heeft de VVE deze maatregel(en) geheel of gedeeltelijk betaald? Dit kan ook uit de onderhoudsreserve zijn.
1. Ja, helemaal betaald door VVE
[JaHeel]
2. Ja, deels betaald door VVE
[JaDeels]
3. Nee
[Nee]
{NewPage}
Subsidie
($17: Heeft de VVE voor deze maatregel(en) een subsidie gekregen?
$18: Heeft ($1: u $2: uw huishouden) of de VVE voor deze maatregel(en) een subsidie gekregen?
$19: Heeft ($1: u $2: uw huishouden) voor deze maatregel(en) een subsidie gekregen?)
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Weet niet
[WeetNiet]
{NewPage}
HoevSub
Om hoeveel subsidie ging het?
>>Weet u het niet precies? Probeer dan een schatting te geven.<<
[0..9999] euro
ZonSub
Zouden de energiebesparende maatregelen ook zijn uitgevoerd zonder deze subsidie?
{Voorlees}
1. Ja, waarschijnlijk wel
2. Nee, waarschijnlijk niet
3. ($5: Sommige maatregelen wel, andere niet)
{/Voorlees}
4. Weet ik niet
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{NewPage}
OndhBuit
De volgende vragen gaan over onderhoud en verbeteringen aan uw woning om een andere reden dan
energiebesparing. ($3: Dit kunnen werkzaamheden zijn die u zelf heeft laten uitvoeren, maar ook in opdracht
van de VVE.) Het gaat alleen om de afgelopen 5 jaar.
>>Woont u korter dan 5 jaar in deze woning? Dan gaat het alleen om de periode dat u hier zelf woont.<<
Is in deze periode:
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Het dak vervangen of gerepareerd
2. Een dakkapel geplaatst
3. Een dakopbouw geplaatst
4. Een uitbouw of serre gemaakt
5. Kozijnen gerepareerd of vervangen
6. De buitenkant van de woning of de kozijnen geschilderd
7. De gevel van de woning gerepareerd of schoongemaakt
8. Geen van deze
{/Voorlees}

[Dak]
[Dakkapel]
[Dakopbouw]
[Uitbouw]
[Kozijn]
[Schild]
[Gevel]
[GeenDeze]

Harde Controle 3
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
TypUitbouw
Om wat voor soort uitbouw gaat het dan?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Serre
2. Uitbouw van de woonkamer / keuken
3. Uitbouw van 1 of meer kamers op de bovenverdieping
4. Anders
{/Voorlees}
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{NewPage}
OndhBin
Is ($20: daarnaast) in de afgelopen 5 jaar:
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. De keuken, badkamer of het toilet vernieuwd
2. Een nieuwe vloer gelegd
3. Wanden of plafonds gestuukt
4. ($21: Een houtkachel of openhaard geplaatst)
5. Andere grote werkzaamheden / onderhoud uitgevoerd
6. Geen van deze
{/Voorlees}

[Keuken]
[Vloer]
[Wand]
[KachHrd]
[Anders]
[GeenDeze]

Harde Controle 4
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
SoortAnd
Wat waren deze andere grote werkzaamheden / onderhoud?
String[400]
NORF
{NewPage}
Intro_RO_W / Intro_RO_TP
($22: De volgende vragen gaan over alle werkzaamheden die ($1: u $2: uw huishouden)($3: of de VVE) in de
afgelopen 5 jaar heeft doorgevoerd, anders dan voor energiebesparing.)
Om welke reden(en) zijn deze werkzaamheden uitgevoerd?
($T/$P:>>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder

[Verder])

Vragen RO_Verhuis t/m RO_Anders in CAWI in een tabel weergeven.
RO_Verhuis
($1: Ik ben $2: Wij zijn) hier pas komen wonen en wilde de woning naar ($1: mijn $2: onze) eigen zin maken.
[TJaNee]
RO_AndOnd
Dit was nodig vanwege onderhoud.
[TJaNee]
RO_Ruimte
Om meer ruimte te krijgen.
[TJaNee]
RO_Geluid
Om geluidsoverlast te verminderen.
[TJaNee]
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RO_VentVocht
Om ventilatie- of vochtproblemen tegen te gaan.
[TJaNee]
RO_Comfort
Om de woning aangenamer of mooier te maken.
[TJaNee]
RO_Verkoop
Om de woning beter verkoopbaar te maken.
[TJaNee]
RO_ToeWaarde
De waarde van de woning zal zo toenemen.
[TJaNee]
RO_VVE
Dit was afgesproken in de VVE.
[TJaNee]
RO_Mensen
Andere mensen in de omgeving deden dit ook.
[TJaNee]
RO_Anders
Om een andere reden.
[TJaNee]
RO_WelkAndRed
Om welke andere reden ging het dan?
String[200]
NORF
AFL_Aant_RO
*Afleiding aantal redenen om werkzaamheden door te voeren.
Integer[]
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{NewPage}
BelangOndh
Wat waren de 3 belangrijkste redenen om deze werkzaamheden uit te voeren?
>>Selecteer maximaal 3 antwoorden.<<
SET[]
{Voorlees}
1. ($23: Vanwege verhuizing)
2. ($24: Was nodig vanwege onderhoud)
3. ($25: Meer ruimte)
4. ($26: Minder geluidsoverlast)
5. ($27: Ventilatie- of vochtproblemen tegen te gaan)
6. ($28: Woning aangenamer of mooier maken)
7. ($29: Woning beter verkoopbaar)
8. ($30: Waarde toename woning)
9. ($31: Afgesproken in VVE)
10. ($32: Andere mensen deden dit ook)
11. ($33: Andere reden)
{/Voorlees}

[Verhuis]
[AndOnd]
[Ruimte]
[Geluid]
[VentVocht]
[Comfort]
[Verkoop]
[ToeWaarde]
[VVE]
[Mensen]
[Anders]

Harde Controle 5
U heeft te veel antwoorden geselecteerd. U mag maximaal 3 antwoorden selecteren!
{NewPage}
WieOndh
Door wie zijn de werkzaamheden uitgevoerd?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Door ($1: uzelf $2: uzelf, iemand anders in uw huishouden) of bekenden
2. Door een gespecialiseerd bedrijf, klusbedrijf of klusjesman
{/Voorlees}

[Zelf]
[JaDeels]

RolVVE
Heeft de VVE ook nog een rol gespeeld bij de werkzaamheden? Bijvoorbeeld door een deel van de kosten te
vergoeden of toestemming te verlenen voor de werkzaamheden?
[TJaNee]
{NewPage}
Kosten
Waren de kosten voor ($34: de energiebesparende maatregelen $35: de werkzaamheden $36: de
energiebesparende maatregelen en de andere werkzaamheden samen) 500 euro of meer? Het gaat alleen om
de kosten die ($1: u $2: uw huishouden) zelf heeft betaald.
($3: >>Kosten indirect betaald via de VVE hoeft u hier niet mee te rekenen.<<)
1. Ja, 500 euro of meer
[Ja]
2. Nee, minder dan 500 euro
[Nee]
3. Niet van toepassing: ($1: ik $2: mijn huishouden) had geen kosten
[NVT]
4. Weet ik niet
[WeetNiet]

58

Blok Onderhoud en Werkzaamheden Afgel. 5 Jr

Energieonderzoek - 2018

HoevKost
($T/$P: >>Kies ‘weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Hoe hoog waren de kosten dan in totaal? Een schatting is voldoende.
[500..1000000]
DK
HoevEnBesp
($T/$P: >>Kies ‘weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Hoe hoog schat u dat de kosten waren voor alleen de energiebesparende maatregelen?
[0..1000000]
DK
Harde Controle 6
Het bedrag dat alleen aan de energiebesparende maatregelen is uitgegeven kan niet hoger zijn dan het totaal
bedrag. Pas s.v.p. uw antwoord aan.

59

Blok Onderhoud en Werkzaamheden Toekomst

Energieonderzoek - 2018

Blok Onderhoud en Werkzaamheden Toekomst
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Eenpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$2

Meerdere personen in huishouden

New_HHB.AantalPP > 1

$3

VVE actief

KenWon.VVE = [Ja]

$4

Ketel vervangen

[CVKet] in EnerzMaat

$5

Meer dan 1 energiebesparende maatregel van
plan om uit te voeren

Aantal antwoorden in EnerzMaat > 1 of aantal
antwoorden in AnderEBM > 1

$6

EBM uitgevoerd omdat het toch al nodig was

RE_AndOnd = [Ja]

$7

EBM uitgevoerd om geluidsoverlast te
verminderen

RE_Geluid = [Ja]

$8

“ Etc.

RE_VentVocht = [Ja]

$9

..

RE_Comfort = [Ja]

$10

..

RE_TVerdien = [Ja]

$11

..

RE_Milieu = [Ja]

$12

..

RE_Verkoop = [Ja]

$13

..

RE_ToeWaarde = [Ja]

$14

..

RE_VVE = [Ja]

$15

..

RE_Mensen = [Ja]

$16

EBM uitgevoerd om andere reden

RE_Anders = [Ja]

$17

VVE gaat alles betalen

BetVVE = [JaHeel]

$18

VVE gaat een deel betalen

BetVVE = [JaDeels]

$19

VVE gaat niks betalen / geen VVE

<> ($17)/($18)

$21

Woning heeft een haard/kachel etc.

Hout.Haard = [Ja]

$22

Meerdere type werkzaamheden

Aantal antwoorden in OndhBuit of OndhBin > 1

$23

Onderhoud uitvoeren omdat pas verhuisd

RO_Verhuis = [Ja]

$24

Onderhoud uitvoeren omdat het nodig is

RO_AndOnd = [Ja]

$25

“ Etc.

RO_Ruimte = [Ja]

$26

..

RO_Geluid = [Ja]

$27

..

RO_VentVocht = [Ja]

$28

..

RO_Comfort = [Ja]

$29

..

RO_Verkoop = [Ja]

$30

..

RO_ToeWaarde = [Ja]

$31

..

RO_VVE = [Ja]

$32

..

RO_Mensen = [Ja]

$33

Onderhoud uitvoeren om andere reden

RO_Anders = [Ja]

$34

Alleen energiebesparende maatregelen uitvoeren

RE_AndOnd <> empty en RO_AndOnd = empty

$35

Alleen overige werkzaamheden uitvoeren

RE_AndOnd = empty en RO_AndOnd <> empty

$36

Zowel energiebesparende maatregelen als overige
werkzaamheden uitvoeren

RE_AndOnd <> empty en RO_AndOnd <> empty

$37

Afgelopen 5 jaar energiebesparende maatregelen
of overige werkzaamheden uitgevoerd

Onderh5Jr.RE_AndOnd <> empty of
Onderh5Jr.RO_Verhuis <> empty
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*Vraagteksten
{NewPage}
InvestToek
Overweegt ($1: u $2: uw huishouden) ($3: of de VVE) om in de komende 2 jaar ($37: nog meer)
energiebesparende maatregelen, onderhoud of andere werkzaamheden uit te voeren?
1. Ja, energiebesparende maatregelen
[JaEner]
2. Ja, ander onderhoud of werkzaamheden
[JaOnderh]
3. Ja, beide
[JaBeid]
4. Nee, geen van beide
[Nee]
{NewPage}
EnerzMaat
Wat voor soort energiebesparende maatregelen overweegt ($1: u $2: uw huishouden) ($3: of de VVE) de
komende 2 jaar uit te voeren?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Dubbelglas aanbrengen
[DubGlas]
2. Voorzetramen plaatsen
[Voorzet]
3. Isolatie van dak, muur, vloer of wanden aanbrengen
[Isolat]
4. Zonnepanelen installeren of vervangen
[ZonPan]
5. De CV-ketel of andere installaties (geisers, boilers etc.) installeren of vervangen
[CVKet]
6. Andere energiebesparende maatregel(en)
[Anders]
{/Voorlees}
AnderEBM
Om welke andere energiebesparende maatregel(en) gaat het dan?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Kierdichting
2. Rolluiken of andere luiken installeren
3. Waterbesparende douchekoppen installeren
4. Leidingisolatie
5. Reflectiematerialen achter radiatoren aanbrengen
6. Spaarlampen
7. LED-verlichting
8. Andere maatregel(en)
{/Voorlees}
AnderEBM_anders
Om wat voor soort energiebesparende maatregel(en) gaat het dan?
STRING[200]
NORF
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[Leiding]
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RedGeenEM
Om welke reden(en) overweegt u geen energiebesparende maatregelen uit te voeren?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Niet nodig: de woning is al energiezuinig
[AlZuin]
2. Ik kan dit niet betalen
[NietBet]
3. Dit levert niet genoeg besparing op
[Onvold]
4. Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn
[NietHoe]
5. Ik wil geen verbouwing
[GeenVerb]
6. ($3: De VVE wil dit niet)
[VVE]
7. Nog niet aan toegekomen / geen tijd / niet aan gedacht
[GeenTijd]
8. Ik heb verhuisplannen
[Verhuis]
9. Andere reden
[Anders]
{/Voorlees}
{NewPage}
TypGlas
Om wat voor soort dubbelglas gaat het dan?
>>* Bij HR-glas zit er een onzichtbaar metaallaagje over het glas. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een
gas (bijv. argon) om de ruimte tussen de ramen op te vullen (= spouwruimte). De spouwruimte is ook breder
dan bij gewoon dubbelglas.
* Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. HR+++ glas / triple glas (= hoogste isolatie)
[Triple]
2. HR++ glas
[Dubbel]
3. HR+ of HR glas
[Enkel]
4. Gewoon dubbelglas, geen HR
[Gewoon]
{/Voorlees}
5. Weet ik niet
[WeetNiet]
NORF
Harde Controle 4
Het antwoord ‘Weet ik niet’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
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TypIsolat
Om wat voor soort isolatie gaat het dan?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Spouwmuurisolatie
2. Gevelisolatie (anders dan spouwmuur)
3. Binnenisolatie van het dak
4. Buitenisolatie van het dak
5. Isolatie van de zoldervloer
6. Isolatie van de begane grond
7. Isolatie van andere vloer(en)
8. Leidingisolatie
9. Ander soort isolatie
{/Voorlees}

[Spouw]
[Gevel]
[Binnen]
[Buiten]
[ZolVloer]
[BegVloer]
[Andrvloer]
[Leiding]
[Anders]

NORF
TypInstal
Om wat voor soort ketel of installatie gaat het dan?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. CV-ketel of een combiketel
2. Warmtepomp
3. Combinatie CV-ketel met warmtepomp (hybride ketel)
4. Geiser
5. Boiler
6. Zonneboiler
7. Stads- of blokverwarming
8. Anders
{/Voorlees}

[CV]
[Pomp]
[CVPomp]
[Geiser]
[Boiler]
[ZonBoil]
[Stads]
[Anders]

{NewPage}
CombiCV
Zal dit een CV-ketel of een combiketel zijn?
Een CV-ketel verwarmt alleen het huis, een combiketel verwarmt daarnaast ook het kraanwater in huis.
1. CV-ketel
[CV]
2. Combiketel
[Combi]
3. Weet ik niet
[WeetNiet]
RendCV
Wat voor type ketel zal dit zijn?
{Voorlees}
1. Een hoogrendementsketel (HR-Ketel)
2. Ketel met een verbeterd rendement (VR-Ketel)
{/Voorlees}
3. Anders / weet ik niet

[HRKetel]
[VerbRend]
[WeetNiet]
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VervCV
Zal deze ketel geïnstalleerd worden ter vervanging van:
{Voorlees}
1. Een hoogrendementsketel (HR-Ketel)
2. Een ketel met een verbeterd rendement (VR-Ketel)
3. Een ander type CV- of combiketel
4. Anders (bijv. ter vervanging van kachels, geiser, boiler)
{/Voorlees}

[HRKetel]
[VerbRend]
[OudCV]
[Anders]

{NewPage}
Intro_REBM_W / Intro_REBM_TP
($5: De volgende vragen gaan over alle energiebesparende maatregelen die ($1: u $2: uw huishouden)($3: of
de VVE) de komende 2 jaar wil gaan uitvoeren.)
Om welke reden(en) wil ($1: u $2: uw huishouden) ($3: of de VVE) deze maatregelen uitvoeren?
($T/$P:>>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder
[Verder])
Vragen RE_AndOnd t/m RE_Anders in CAWI in een tabel weergeven.
RE_AndOnd
Dit is nodig vanwege onderhoud ($4: / de oude ketel is aan vervanging toe).
[TJaNee]
RE_Geluid
Om geluidsoverlast te verminderen.
[TJaNee]
RE_VentVocht
Om ventilatie- of vochtproblemen tegen te gaan.
[TJaNee]
RE_Comfort
Om de woning aangenamer te maken.
[TJaNee]
RE_TVerdien
De investering verdient zich terug door een lagere energierekening.
[TJaNee]
RE_Milieu
Vanwege het milieu.
[TJaNee]
RE_Verkoop
Om de woning beter verkoopbaar te maken.
[TJaNee]
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RE_ToeWaarde
De waarde van de woning zal zo toenemen.
[TJaNee]
RE_VVE
Dit is afgesproken in de VVE.
[TJaNee]
RE_Mensen
Andere mensen in de omgeving doen dit ook.
[TJaNee]
RE_Anders
Om een andere reden.
[TJaNee]
RE_WelkAndRed
Om welke andere reden gaat het dan?
String[200]
NORF
AFL_Aant_RE
*Afleiding aantal redenen om energiezuinige maatregelen door te voeren.
Integer[]
{NewPage}
BelangEBM
Wat zijn de 3 belangrijkste redenen om deze energiebesparende maatregelen uit te voeren?
>>Selecteer maximaal 3 antwoorden.<<
SET[]
{Voorlees}
1. ($6: Is nodig vanwege onderhoud)
[AndOnd]
2. ($7: Minder geluidsoverlast)
[Geluid]
3. ($8: Ventilatie- of vochtproblemen tegen te gaan)
[VentVocht]
4. ($9: Woning aangenamer maken)
[Comfort]
5. ($10: Lagere energierekening)
[TVerdien]
6. ($11: Milieu)
[Milieu]
7. ($12: Woning beter verkoopbaar)
[Verkoop]
8. ($13: Waarde toename woning)
[ToeWaarde]
9. ($14: Afgesproken in VVE)
[VVE]
10. ($15: Andere mensen doen dit ook)
[Mensen]
11. ($16: Andere reden)
[Anders]
{/Voorlees}
Harde Controle 1
U heeft te veel antwoorden geselecteerd. U mag maximaal 3 antwoorden selecteren!
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{NewPage}
WieEBM
Door wie worden de energiebesparende maatregelen uitgevoerd?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Door ($1: uzelf $2: uzelf, iemand anders in uw huishouden) of bekenden
2. Door een gespecialiseerd bedrijf, klusbedrijf of klusjesman
3. Weet ik nog niet
{/Voorlees}

[Zelf]
[JaDeels]
[WeetNiet]

Harde Controle 6
Het antwoord ‘Weet ik nog niet’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
{NewPage}
BetVVE
Zal de VVE deze maatregel(en) geheel of gedeeltelijk betalen? Dit kan ook uit de onderhoudsreserve zijn.
1. Ja, wordt helemaal door VVE betaald
[JaHeel]
2. Ja, wordt deels door VVE betaald
[JaDeels]
3. Nee
[Nee]
4. Weet ik nog niet
[WeetNiet]
{NewPage}
Subsidie
($17: Gaat de VVE voor deze maatregel(en) een subsidie aanvragen?
$18: Gaat ($1: u $2: uw huishouden) of de VVE voor deze maatregel(en) een subsidie aanvragen?
$19: Gaat ($1: u $2: uw huishouden) voor deze maatregel(en) een subsidie aanvragen?)
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Weet niet
[WeetNiet]
{NewPage}
ZonSub
Worden de energiebesparende maatregelen ook uitgevoerd wanneer er geen subsidie wordt verleend?
{Voorlees}
1. Ja, waarschijnlijk wel
[Ja]
2. Nee, waarschijnlijk niet
[Nee]
3. ($5: Sommige maatregelen wel, andere niet)
[Wissel]
{/Voorlees}
4. Weet ik niet
[WeetNiet]
NietBetaal
($1: Kunt u $2: Kan uw huishouden) deze maatregelen zonder subsidie niet betalen of gaat het om een andere
reden?
1. Ja, kan dit zonder subsidie niet betalen
[Ja]
2. Nee, andere reden
[Nee]
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{NewPage}
OndhBuit
Wat voor ander soort onderhoud of werkzaamheden overweegt ($1: u $2: uw huishouden) ($3: of de VVE) de
komende 2 jaar uit te voeren?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Het dak vervangen of repareren
[Dak]
2. Een dakkapel plaatsen
[Dakkapel]
3. Een dakopbouw plaatsen
[Dakopbouw]
4. Een uitbouw of serre maken
[Uitbouw]
5. Kozijnen repareren of vervangen
[Kozijn]
6. De buitenkant van de woning of de kozijnen schilderen
[Schild]
7. De gevel van de woning repareren of schoonmaken
[Gevel]
8. Andere grote werkzaamheden / onderhoud
[Anders]
{/Voorlees}
TypUitbouw
Om wat voor soort uitbouw gaat het dan?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Serre
2. Uitbouw van de woonkamer / keuken
3. Uitbouw van 1 of meer kamers op de bovenverdieping
4. Anders
{/Voorlees}

[Serre]
[BegGrond]
[BovVerd]
[Anders]

{NewPage}
OndhBin
Om wat voor andere grote werkzaamheden / onderhoud gaat het dan?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. De keuken, badkamer of het toilet vernieuwen
2. Een nieuwe vloer leggen
3. Wanden of plafonds stuken
4. ($21: Een houtkachel of openhaard plaatsen)
5. Andere grote werkzaamheden / onderhoud
{/Voorlees}
SoortAnd
Wat zijn deze andere grote werkzaamheden / onderhoud dan?
String[400]
NORF
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{NewPage}
Intro_RO_W / Intro_RO_TP
($22: De volgende vragen gaan over alle werkzaamheden die ($1: u $2: uw huishouden)($3: of de VVE) de
komende 2 jaar wil doorvoeren, anders dan voor energiebesparing.)
Om welke reden(en) worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
($T/$P:>>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder

[Verder])

Vragen RO_Verhuis t/m RO_Anders in CAWI in een tabel weergeven.
RO_Verhuis
($1: Ik ben $2: Wij zijn) hier pas komen wonen en wilde de woning naar ($1: mijn $2: onze) eigen zin maken.
[TJaNee]
RO_AndOnd
Dit is nodig vanwege onderhoud.
[TJaNee]
RO_Ruimte
Om meer ruimte te krijgen.
[TJaNee]
RO_Geluid
Om geluidsoverlast te verminderen.
[TJaNee]
RO_VentVocht
Om ventilatie- of vochtproblemen tegen te gaan.
[TJaNee]
RO_Comfort
Om de woning aangenamer of mooier te maken.
[TJaNee]
RO_Verkoop
Om de woning beter verkoopbaar te maken.
[TJaNee]
RO_ToeWaarde
De waarde van de woning zal zo toenemen.
[TJaNee]
RO_VVE
Dit is afgesproken in de VVE.
[TJaNee]
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RO_Mensen
Andere mensen in de omgeving doen dit ook.
[TJaNee]
RO_Anders
Om een andere reden.
[TJaNee]
RO_WelkAndRed
Om welke andere reden gaat het dan?
String[200]
NORF
AFL_Aant_RO
*Afleiding aantal redenen om werkzaamheden door te voeren.
Integer[]
{NewPage}
BelangOndh
Wat zijn de 3 belangrijkste redenen om deze werkzaamheden uit te voeren?
>>Selecteer maximaal 3 antwoorden.<<
SET[]
{Voorlees}
1. ($23: Vanwege verhuizing)
2. ($24: Is nodig vanwege onderhoud)
3. ($25: Meer ruimte)
4. ($26: Minder geluidsoverlast)
5. ($27: Ventilatie- of vochtproblemen tegen te gaan)
6. ($28: Woning aangenamer of mooier maken)
7. ($29: Woning beter verkoopbaar)
8. ($30: Waarde toename woning)
9. ($31: Afgesproken in VVE)
10. ($32: Andere mensen doen dit ook)
11. ($33: Andere reden)
{/Voorlees}
Harde Controle 2
U heeft te veel antwoorden geselecteerd. U mag maximaal 3 antwoorden selecteren!
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{NewPage}
WieOndh
Door wie worden de werkzaamheden uitgevoerd?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Door ($1: uzelf $2: uzelf, iemand anders in uw huishouden) of bekenden
2. Door een gespecialiseerd bedrijf, klusbedrijf of klusjesman
3. Weet ik nog niet
{/Voorlees}

[Zelf]
[JaDeels]
[WeetNiet]

Harde Controle 5
Het antwoord ‘Weet ik nog niet’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
{NewPage}
Kosten
Schat u dat de kosten voor ($34: de energiebesparende maatregelen $35: de werkzaamheden $36: de
energiebesparende maatregelen en de andere werkzaamheden samen) 500 euro of meer zullen zijn? Het gaat
alleen om de kosten die ($1: u $2: uw huishouden) zelf betaalt.
($3: >>Kosten die indirect worden betaald via de VVE hoeft u hier niet mee te rekenen.<<)
1. Ja, 500 euro of meer
[Ja]
2. Nee, minder dan 500 euro
[Nee]
3. Niet van toepassing: ($1: ik $2: mijn huishouden) zal geen kosten hebben
[NVT]
4. Weet ik nog niet
[WeetNiet]
HoevKost
($T/$P: >>Kies ‘weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Hoe hoog schat u dat de kosten in totaal zullen zijn?
[500..1000000]
DK
HoevEnBesp
($T/$P: >>Kies ‘weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Hoe hoog schat u dat de kosten alleen voor de energiebesparende maatregelen zullen zijn?
[0..1000000]
DK
Harde Controle 3
Het bedrag dat alleen aan de energiebesparende maatregelen wordt uitgegeven kan niet hoger zijn dan het
totaal bedrag. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
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Blok Woningopname
{NewPage}
Mailadres
Dit waren alle vragen!
Bij dit onderzoek hoort ook een woningopname. Binnenkort neemt <Stuur.Bureau> contact met u op om
hiervoor een afspraak te maken.
>>Wilt u meer weten over hoe de woningopname in zijn werk gaat? Kijk dan in de folder die is meegestuurd
met de brief.<<
($T/$P: STEL VAST:)Op welk e-mailadres kan <Stuur.Bureau> u bereiken?
($T/$P: >>Is de OP niet per mail bereikbaar? Kies dan voor ‘weigert’ (ctrl + w).<<)
String[60]
Harde controle 2 t/m 10
2. Spaties zijn niet toegestaan.
3. Dubbele quotes ("") zijn niet toegestaan.
4. Puntkomma’s (;) zijn niet toegestaan.
5. Het @-teken ontbreekt.
6. Er mag maar één @-teken voorkomen.
7. Het @-teken mag niet als eerste teken voorkomen.
8. Er moet minstens één punt (.) voorkomen na het @-teken.
9. Een punt (.) mag niet direct aansluiten op het @-teken of een andere punt.
10. Er moeten nog minimaal 2 tekens voorkomen ná de laatste punt (.).
TelefoonCATI
STEL VAST: kan <Stuur.Bureau> de OP het beste bereiken op het volgende telefoonnummer?
<NAW.Telefoonnummer1>
[TJaNee]
NORF
Telefoon
Op welk telefoonnummer kan <Stuur.Bureau> u bereiken?
[TTelnr]
Harde controle 11
Het telefoonnummer is niet volledig (minder dan 10 cijfers).
Harde controle 12
Het eerste cijfer van het telefoonnummer moet 0 zijn.
Harde controle 13
Het telefoonnummer mag alleen uit cijfers bestaan.
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Harde controle 1
<Stuur.Bureau> heeft een e-mailadres óf een telefoonnummer nodig om een afspraak te kunnen maken.
Uw gegevens worden alleen hiervoor gebruikt. Geef s.v.p. tenminste één van beide op.
Voorlet
Naar wie mag <Stuur.Bureau> dan vragen?
Voorletters: [TVoorlett]
NORF
AchterN
Achternaam: [TAchterNa]
NORF
M_V
STEL VAST: geslacht?
1. Man
2. Vrouw

[Man]
[Vrouw]

NORF
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Verzendscherm CAWI
>>Dit waren alle vragen.<<
Klik op ‘Verzenden’ onderaan dit scherm om uw antwoorden te versturen.
>>Hartelijk dank voor uw medewerking!<<
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PeilAf
*Op hoofdniveau
*De vraag PeilAf is bedoeld als markeerpunt in CATI/CAPI om aan te geven wanneer een interview beëindigd is.
Dit ivm het non-responsblok en het adminblok.
*Vraagteksten
PeilAf
STEL VAST: Bedankt voor uw medewerking.
>>Toets <1> om het interview af te sluiten.<<
1. Ja

[Ja]

NORF
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