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Inhoudsopgave

Onderzoeksverantwoording
In dit whitepaper is gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoek van BouwKennis onder eigenaren van koopwoningen en 
huurders in Nederland die een meterkast in hun woning hebben. Hierin is onder andere gevraagd naar de kennis over en het 
gebruik van de meterkast. Het veldwerk en de dataverwerking is uitgevoerd door USP Marketing Consultancy. Dit vond plaats 
in juli 2016. De enquête is via een online vragenlijst afgenomen. De totale bruikbare respons bestond uit 989 enquêtes. Er is 
gezorgd voor een representatieve verdeling naar eigendomssituatie en leeftijd op basis van gegevens van het CBS. Hierdoor 
moeten de onderzoeksresultaten een representatief beeld geven van de gemiddelde Nederlander.
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Toegenomen gebruik van elektra

Het gebruik van elektra in Nederlandse woningen is de laat-
ste decennia flink gestegen. Steeds vaker wordt in en om het 
huis gebruik gemaakt van elektriciteit, doordat veel apparaten 
of toepassingen stroom nodig hebben om te kunnen werken. 
Auto’s rijden tegenwoordig op elektriciteit, zonneschermen zijn 
automatisch te bedienen en smartphones, tablets of zelfs spel-
computers behoren bijna standaard tot de inboedel. Dit toege-
nomen gebruik van elektrische apparatuur verhoogt de druk op 
de elektrische installatie.  

Internet of Things
Deze druk zal de komende jaren blijven toenemen. Apparaten 
zullen, zo is de verwachting, steeds vaker digitaal met elkaar 
gekoppeld worden via een internetverbinding. Op die manier 
ontstaat het Internet of Things (IoT), een omgeving van elek-
trische apparaten die dankzij hun digitale connectie automa-
tisch zaken in huis kunnen regelen, zonder dat mensen daar 
handmatig nog iets aan hoeven te doen. Slimme energieme-
ters, thermostaten en koelkasten zijn de eerste uitingen van 
IoT die al worden toegepast in woningen. Ook de energie-
markt verandert. Consumenten kunnen zelf stroom opwekken 
en opslaan of zelfs teruggeven aan de energiemaatschappij 

via het energienet. De complexiteit van installaties neemt 
daarmee toe. 

High-tech
In oude huizen komen soms nog groepenkasten voor met 
te weinig groepen om de hoeveelheid moderne apparatuur 
veilig en effectief van stroom te kunnen voorzien. Anderzijds 
is vernieuwing noodzakelijk. Waar de apparaten in huis meer 
high-tech worden, dient ook de elektrische installatie aan de 
laatste technologische eisen te voldoen. Het veiligheidsaspect 
is hierbij erg belangrijk. De vraag of consumenten zich vol-
doende bewust zijn van de risico’s op storingen of brand door 
elektra is een reële. De installateur heeft hierbij een belangrij-
ke rol, aangezien hij bij uitstek de kennis heeft van elektrische 
installaties en veiligheid in en om de meterkast. 

In dit whitepaper kijken we naar wat er speelt bij consumenten 
rondom het gebruik van de groepenkast en de elektrische 
installatie. Daarnaast komt ook de houding van de consument 
ten opzichte van deze thema’s aan de orde. In het laatste deel 
van dit whitepaper gaan we in op welke kansen hieruit volgen 
voor installateurs en hoe zij hier op in kunnen spelen.

De complexiteit van 
installaties neemt toe 

dankzij Internet of Things 
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De consument en veiligheid van de 
elektrische installatie

Hoe is het onder consumenten gesteld met de veiligheid van 
hun elektrische installatie? Zijn zij zich bewust van de risico’s 
die bestaan rondom bijvoorbeeld hun groepenkast? Op basis 
van onderzoek onder huurders en eigenaren van koopwoningen 
bekijken we in hoeverre de consument hiervan op de hoogte is. 
Deze inzichten geven een goed beeld van wat er speelt in de 
woningmarkt op het gebied van elektrische installaties. 

Kennis over beveiliging
Ondanks de cruciale rol van de elektrische installatie in wo-
ningen zijn consumenten zich nog lang niet altijd even bewust 
van de gevaren en risico’s die ze in de gaten moeten houden. 
Wat betreft de groepenkast is er nog te weinig kennis over 
hoe te handelen om gevaarlijke situaties te voorkomen of, als 
ze toch ontstaan, hoe dan in te grijpen. Uit figuur 2.1 blijkt 
dat 51% van de huurders en 39% van de woningeigenaren 
bijvoorbeeld nooit de aardlekschakelaar test of laat testen. 
Gemiddeld 10% van de respondenten weet niet of slechts 
enigszins waar deze überhaupt voor dient. Hetzelfde kan 
gezegd worden van de overspanningsbeveiligingen, gemid-
deld weet slechts 47% van de ondervraagden waarvoor deze 
dienen (figuur 2.2). Uit het onderzoek blijkt dat 54% van deze 
groep één of meerdere overspanningsbeveiligingen heeft. 

Figuur 2.1: Hoe vaak test u de aardlekschakelaar?

Bron: BouwKennis, 2016

0

10

20

30

40

50

60

Minimaal 2x per jaar

Huurwoning
Koopwoning

Minimaal 1x per jaar

Minimaal 1x per 2 jaar

Minimaal 1x per 5 jaar

Minimaal 1x per 10 jaar

Minder vaak

Nooit
Weet niet

Figuur 2.2: Weet u waar een overspanningsbeveiliging voor dient?

Bron: BouwKennis, 2016
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Figuur 2.3: Hoe vaak wordt uw meterkast gecontroleerd op veiligheid? 

Bron: BouwKennis, 2016
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Figuur 2.4: Door wie wordt de meterkast gecontroleerd op veiligheid?

Bron: BouwKennis, 2016
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Weinig controle
Opvallend is het ook dat bij veel consumenten de meterkast 
nooit gecontroleerd wordt, of dat zij niet eens weten of en hoe 
vaak zo’n controle plaatsvindt. Bij ruim 50% van de respon-
denten is dit het geval, zowel bij bewoners van huur- als koop-
woningen, zo blijkt uit figuur 2.3. Een jaarlijkse controle of één 
die vaker dan eens per jaar wordt uitgevoerd, is slechts bij 
30% van de consumenten aan de orde. Overigens is het ook 
geen uitgemaakte zaak dat de controle door een professional 
wordt uitgevoerd. De controle van de meterkast op veilig-
heid wordt door een kwart van de huurders en 39% van de 
woningeigenaren gewoon zelf uitgevoerd, zo zien we in figuur 
2.4. Bij 57% van de consumenten met een huurwoning komt 
hiervoor een servicemonteur langs. Bij koopwoningen gaat het 
om 50%. Het is dus voor woningeigenaren en verhuurders niet 
vanzelfsprekend om een servicemonteur in te schakelen om 
de meterkast op veiligheid te controleren.

Meterkast als opbergkast
Hoewel een ruime meerderheid van de respondenten (94%) 
aangeeft dat hun meterkast goed bereikbaar is, komt uit het 
onderzoek nog een aspect naar voren wat verontrustend te 
noemen is. Zo zien we in figuur 2.5 dat 48% van de consumen-
ten de meterkast gebruikt om er spullen in op te bergen. Dat 
roept ook vragen op over de bereikbaarheid. De route naar de 
meterkast mag dan zonder obstakels afgelegd kunnen worden, 
het is net zozeer zaak om binnen de meterkast een veilige 
ruimte te hebben, zonder dat hier allerlei brandbare spullen 
in opgeslagen worden. Gemiddeld 9% van de respondenten 
gebruikt de meterkast ook nog voor andere doeleinden, zonder 
dat hierbij is gespecificeerd wat die dan zijn.

Uit bovenstaande cijfers kan opgemerkt worden dat de vei-
ligheid van de elektrische installatie bij consumenten nog fors 
verbeterd kan worden. De kennis over enkele belangrijke on-
derdelen zoals de aardlekschakelaar of overspanningsbevei-
ligingen is nog matig te noemen. Op het gebied van controles 
valt ook nog veel te verbeteren, zowel qua frequentie als het 
inschakelen van een professional.

Figuur 2.5: Gebruikt u de meterkast ook voor andere doeleinden dan waar 
deze eigenlijk voor is bedoeld?

Bron: BouwKennis, 2016
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Consumenten stellen een periodieke 
keuring op prijs

Naast de kennis over veiligheid is ook de houding van con-
sumenten ten opzichte van een veilige elektrische installatie 
interessant om te bekijken. Zijn zij zich bewust van de mogelijke 
risico’s? Blijkt uit hun reacties dat ze openstaan voor bijvoor-
beeld meer informatie hierover of zelfs een periodieke keuring? 
 
Groot vertrouwen
Het vertrouwen in de veiligheid van de eigen meterkast is 
hoog onder consumenten. Uit figuur 3.1 blijkt dat een over-
grote meerderheid erop vertrouwt dat zijn meterkast veilig 
is. Gemiddeld 87% van alle respondenten vindt de eigen 
meterkast namelijk zeer veilig of veilig. Nog eens 11% geeft 
aan hier neutraal tegenover te staan. Er is dus veel vertrouwen 
aanwezig, wat opmerkelijk is gezien het gebrek aan bijvoor-
beeld de kennis over belangrijke onderdelen van de elektri-
sche installatie onder veel consumenten en de controle op 
veiligheid door een professional.

Al eerder zagen we dat bij een derde van de consumenten de 
meterkast nooit op veiligheid wordt gecontroleerd. Van deze 
groep geeft gemiddeld 44% aan dat zij geen controle (laten) 
uitvoeren omdat ze het vertrouwen hebben dat hun meterkast 
veilig is (zie figuur 3.2). Nog eens 21% ziet geen reden om 
een controle uit te voeren of dit door een professional te laten 
doen. Opvallend is dat 32% geen idee heeft hoe zij een con-
trole kunnen (laten) uitvoeren. Het argument dat het te duur 
zou zijn om een periodieke controle te laten uitvoeren, wordt 
dan weer door slechts 3% van de ondervraagden genoemd. 
Geld lijkt dus geen rol te spelen op dit punt.

Figuur 3.1: Hoe veilig acht u uw meterkast?

Bron: BouwKennis, 2016
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Figuur 3.2: Waarom wordt uw meterkast niet gecontroleerd?

Bron: BouwKennis, 2016

0

10

20

30

40

50

Ik heb vertrouwen dat 

mijn meterkast veilig is

Huurwoning
Koopwoning

Ik weet niet hoe ik mijn meterkast 

kan (laten) controleren

Ik zie geen reden om dit te doen

Anders
Ik vind het te duur om mijn 

meterkast te laten controleren



Consumenten en veiligheid van de elektrische installatie | ABB Een kansrijke omgeving voor installateurs  7

Ruim 70% van 
de huurders 

zou een 
periodieke 

keuring van de 
groepenkast 

op prijs stellen

Figuur 3.3: Zou u een periodieke keuring (van bijvoorbeeld 1x per jaar) van 
de groepenkast op prijs stellen?

Bron: BouwKennis, 2016
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Interesse in een periodieke keuring
Dit alles betekent niet dat de consument niet openstaat voor 
meer informatie over hun elektrische installatie of zelfs een peri-
odieke keuring hiervan. Uit figuur 3.3 blijkt dat gemiddeld 60% 
van hen een periodieke keuring (van bijvoorbeeld één keer per 
jaar) van de groepenkast op prijs stelt. Onder huurders is dit 
zelfs meer dan 70%. 

Uit figuur 3.4 blijkt dat consumenten zelfs bereid zijn om kosten 
te maken voor een periodieke keuring van hun groepenkast. 
Gemiddeld 54% geeft aan niet te weten hoeveel ze voor een 
keuring willen betalen. De groep consumenten die aangeeft 
sowieso niet te willen betalen, is klein (22% van de huurders, 
9% van de woningbezitters). Meer dan 33% van het totaal 
aantal respondenten geeft aan bereid te zijn om een betaalde 
periodieke keuring te laten plaatsvinden.

Het onderzoek laat dus zien dat het bewustzijn van consumen-
ten rondom de risico’s en gevaren van de elektrische installatie 
nog het nodige te wensen overlaat. Het vertrouwen in de veilig-
heid is hoog, terwijl veel consumenten aangeven dat een con-
trole van hun meterkast niet of zelden plaatsvindt. Aangenomen 
mag worden dat consumenten onvoldoende kennis hebben van 
een periodieke controle, hoewel ruim een derde aangeeft dat zij 
deze zelf uitvoeren. Tegelijkertijd bestaan er wel openingen om 
dit te verbeteren. Een deel van de consumenten stelt een peri-
odieke keuring op prijs, zelfs als hiervoor een (beperkt) bedrag 
moet worden betaald.

Figuur 3.4: Hoeveel bent u bereid uit te geven aan een periodieke keuring 
van de groepenkast?

Bron: BouwKennis, 2016
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Een kansrijke omgeving

De ontwikkelingen die in het voorgaande deel van dit white-
paper zijn geschetst, bieden kansen voor de installateur. Het 
is zaak hier nu al op in te spelen. Zo bestaan er verbetermo-
gelijkheden op het gebied van de diensten die de installateur 
aanbiedt. Daarnaast zijn er echter nog andere kansen voor 
installateurs die een verbreding van hun activiteiten betekenen.  
 
Nieuwe dienstverlening
Consumenten stellen een periodieke controle van hun groepen-
kast op prijs. Het is voor installateurs zaak om deze nadruk-
kelijk(er) aan te bieden, zowel naar huurders, verhuurders en 
woningeigenaren toe. Veiligheid van de elektrische installatie is 
immers in ieders belang. Het opstellen van nieuwe contractvor-
men kan hierbij aan de orde zijn, zeker voor allround installa-
teurs die een gecombineerde controle op zowel de CV-ketel 
als de groepenkast kunnen aanbieden. Ook adviezen op maat 
voor nieuwe woningeigenaren of een periodiek onderhouds-
contract kunnen opties zijn in de vernieuwde dienstverlening 
van installateurs. 

Voorlichting
Hoe controleer ik mijn aardlekschakelaar? Wat is een over-
spanningsbeveiliging? Wat zijn de gevaren van stekkerdo-
zen en verlengsnoeren? Over dit soort vragen bestaat onder 
consumenten nog veel onduidelijkheid. Voorlichting geven 
over de gevaren en risico’s binnen de elektrische installatie, 
bijvoorbeeld in de groepenkast, zou een belangrijk onderdeel 
moeten zijn van het werk van installateurs. Ook het toegeno-
men gebruik van moderne, high-tech apparatuur speelt hierbij 
een rol. De installateur is bij uitstek degene die consumenten 
kan wijzen op het belang van bijvoorbeeld uitbreiding en/of 
vervanging van de groepenkast. Voorlichting, zowel aan huur-

ders, verhuurders en woningeigenaren, wordt een essentiële 
taak voor de installateur van morgen. Ook het aandragen van 
oplossingen voor onveilige situaties valt hieronder. Soft skills, 
vaardigheden waarbij de nadruk ligt op omgang met anderen, 
zijn daarbij minstens zo belangrijk als het ‘ambachtelijke werk’ 
(de hard skills) waar installateurs altijd al bekwaam in waren.

Nazorg
Nog een manier waarop installateurs zichzelf kunnen profileren, 
is door het verlenen van service. Uit onderzoek van WoonKen-
nis onder 500 consumenten bleek in 2016 dat 20% van de 
respondenten nazorg een belangrijk aspect vindt bij het laten 
uitvoeren van een klus.  Ze stellen het op prijs dat ze achteraf 
nog vragen kunnen stellen aan de professional die de opdracht 
heeft uitgevoerd. Ook het navraag doen van de aannemer of 
installateur of de klus naar tevredenheid is volbracht, wordt 
door klanten gewaardeerd. Installateurs kunnen dus met het 
verlenen van goede service zorgen voor een goede band met 
vaste klanten. Een hoge klanttevredenheid zal leiden tot meer 
nieuwe klanten, via bijvoorbeeld referenties, mond-tot-mondre-
clame of buzz via social media.

Full service
Bovenstaande ontwikkelingen maken duidelijk dat installateurs 
diverse kansen op de markt kunnen benutten door zich te ont-
wikkelen als moderne, full service professionals. Door meer aan 
te bieden dan puur vakinhoudelijk werk, kunnen zij zich beter 
verkopen richting zowel de consument als woningcorporaties. 
Ook wordt zo hun kennis verder verspreid onder particulieren, 
wat tot meer opdrachten voor installateurs en uiteindelijk een 
verbetering van de veiligheid van de elektrische installaties in 
woningen zal leiden. 

1 Bron: WoonKennis, februari 2016.


