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Licht op de energiemarkt
Inzicht in markt en consument door de tijd heen 
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Alles over switchgedrag, marktaandelen, klanttevredenheid en 
energie issues
Sinds de liberalisering van de energiemarkt voor 

kleinverbruikers kunnen consumenten switchen naar een 

energieleverancier naar keuze. Daarnaast kunnen zij 

kiezen uit allerlei contractvormen. Dat menig consument 

door de bomen het bos niet meer ziet is meer dan een 

vermoeden. De GfK Energie Monitor brengt licht op de 

energiemarkt. Wij brengen exact in beeld wat het

beslissingsproces is ten aanzien van het maken van een 

switch binnen de huishoudelijke energiemarkt.

Met deze informatie geeft u richting aan uw marketing- 

en businessplan. Bovendien kunt u afhankelijk van uw 

informatie-behoefte die consumenteninformatie 

aanschaffen die voor u het meeste toegevoegde waarde 

biedt. Dat noemen wij leveren op piekvermogen.

GfK werkt volgens het “Quality of Life” concept, waarbij de consumenten 

centraal staan. De consument is degene die de keuzes maakt. Of het nu gaat 

om een vakantie, een uitstapje, producten uit de supermarkt, kleding, 

financiële diensten of de aanschaf van een auto. Ieder beslissingsproces kent 

haar eigen karakteristieken. Een keuze binnen het ene bestedingsterrein heeft 

altijd gevolgen voor bestedingen binnen andere terreinen. Het zijn als het 

ware communicerende vaten. Op continue basis registreert GfK hoe 

consumenten hun schaarse tijd en geld aanwenden binnen de verschillende 

bestedingsterreinen. 

[ ]energie

Eén van deze bestedingsterreinen is Energie. GfK volgt over een langere 

periode dezelfde groep huishoudens en individuen. Hierdoor worden 

switchbewegingen gerelateerd aan onder andere producten en diensten, 

subsidies en regelingen, kwaliteit van dienstverlening en imago. Door het 

traject te volgen vanaf switchintentie via switchgedrag tot aan switchmotivatie 

ontstaat een compleet inzicht in de energieconsument.

De kwaliteit van het leven



Wat levert de GfK Energie Monitor mij op?
De GfK Energie Monitor is een informatieproduct dat inspeelt op de specifieke 

behoefte van de verschillende spelers in de energiebranche. 

“Ons marktaandeel is niet op het gewenst niveau. Onze naamsbekendheid en 

imago zijn daarentegen uitstekend. Inzicht in het keuzeproces van 

verschillende doelgroepen helpt ons deze discrepantie te verklaren. 

De mogelijke invloed van productaspecten (contractvormen, onderhoud, 

installatie) of andere gerelateerde aspecten (ervaringen met switchen, 

tevredenheid over huidige leverancier, vast contract) op switchgedrag biedt 

handvaten voor aanscherping van onze plannen”. 

“Voor onze businessplanning hebben wij met name inzicht nodig in 

marktaandelen door de tijd heen. Naast ons eigen marktaandeel krijgen we 

uiteraard ook het concurrentieveld optimaal in beeld”.

“Wij gebruiken de monitor voor de segmentatie van de markt. Verschillende 

doelgroepen vragen om verschillende benaderingen. Door de koppeling van 

energiegedrag aan lifestyle kenmerken weten we precies met welke 

propositie, met welke tone-of-voice en via welke kanalen we moeten 

communiceren”.

Leveranciers:

 GfK Energie Dashboard

Klanttevredenheid
Beoordeling (0 - 10)

Spontane naamsbekendheid
(0 - 100%)

Marktaandeel
(0 - 100%)

Score concurrent A

Eigen score

Groen imago
Beoordeling (0 - 10)

Loyaliteit
(0 - 100%)



Overheden:

Andere energie gerelateerde dienst-

verleners of groeperingen binnen 

bijvoorbeeld installatie, onderhoud 

en milieu:

Informatiebehoefte

“Met de GfK Energie Monitor krijgen we een goed inzicht in de effectiviteit 

van subsidies en regelgevingen op energiegebied. Niet alleen de acceptatie 

hiervan, maar ook de daadwerkelijke invloed op het gedrag. Dit maakt het 

voor ons mogelijk om deze projecten goed onderbouwd te evalueren”.

“Sommige consumenten zijn gevoelig voor energiebesparende apparatuur of 

maatregelen omdat ze er geld mee kunnen besparen. Anderen zijn werkelijk 

bevlogen door het milieu. Weer anderen kopen hun schuldgevoel ermee af. 

Het maakt nogal uit met welke boodschap je een specifieke consumenten-

groep moet benaderen. Deze monitor biedt dit inzicht”.

“De GfK Energie Monitor biedt ons indicatoren voor het succes van de 

liberalisering. Niet alleen het switchpercentage ‘an sich’ bepaalt dit, maar 

zeker ook het aantal nieuwe switchers. Daarnaast is de kwaliteit van 

dienstverlening een belangrijk issue. Ook dit komt integraal in beeld bij de 

monitor”.

“Ons assortiment wordt hoog gewaardeerd door de Nederlandse consument. 

Het draagt ook bij aan de intentie om een vast energiecontract te sluiten. 

Met deze informatie uit de monitor interesseer ik andere partijen om mijn 

producten in hun assortiment op te nemen”.

“Met behulp van de GfK Energie Monitor kan ik precies in kaart brengen wat 

de Nederlander denkt en doet op milieugebied. Niet alleen op energiegebied 

maar ook met een op maat gesneden doorkijk naar andere productvelden. 

Deze informatie onderbouwt onze argumentatie richtingen overheden en 

marktpartijen en geeft extra gewicht hieraan”.

Door de unieke combinatie  van een grootschalig huishoudpanel en de 

continue registratie van de totale consumentenmarkt geeft de GfK Energie 

Monitor u dieper inzicht in de consument. Om dit inzicht te verkrijgen 

onderscheiden wij binnen ons onderzoeksmodel 5 fasen. Gezamenlijk geven 

zij inzicht in alle stappen van het beslissingsproces van de consument. 

Aangezien elke organisatie haar eigen specifieke informatiebehoefte heeft 

bieden wij de informatie modulair aan. Dit betekent dat we voor uw 

organisatie een informatieproduct en advies op maat creëren. 



• Marktaandelen energie, gas en 
  dual fuel
• Groene of grijze stroom 
• Variabel of vast
• Contractvorm
• CV installatie
• Installaties voor decentrale 
  opwekking
• .......

1. Bezit

• Naamsbekendheid leveranciers
• Bekendheid producten
• Belang energie
• Tevredenheid huidige leverancier 
  op aspecten als prijs, klachten-
  afhandeling, deskundigheid 
  personeel en betrouwbaarheid
• Belang wat consument hecht aan 
  deze aspecten 
• Mening over energiegerelateerde 
  issues als CO2 uitstoot, kern-
  energie, subsidies, energie-
  besparing, energiebelasting en 
  labelling
• .......

2. Kennis & attitude

• Uitgesplitst naar doelgroep
• Evoked set
• Reden/aanleiding switch
• Oriëntatieproces
• Van wie win ik klanten 
  (switch-in)?
• Aan wie verlies ik klanten 
  (switch-out)?
• Welke consumenten switchen wel 
  en welke niet?
• Verband tussen switchgedrag en:
   • tevredenheid
   • imago
   • kennis en attitude op het 
      gebied van milieu, installatie en 
      onderhoud en subsidies
• Reden van switchen
• Tevredenheid nieuwe leverancier
• Tevredenheid over switchproces
• .......

3. Switchintentie

4. Switchgedrag

5. Switchmotivatie en evaluatie

Afhankelijk van de informatie-
behoefte kan deze verdieping 
kwalitatief van aard zijn 
(bijvoorbeeld groepsdiscussies) 
of kwantitatief (bijvoorbeeld 
imagometing).

Aanvullend onderzoek
(op maat)
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GfK Panel Services maakt voor de monitor gebruik van ConsumerJury. Dit 

grootschalige online en deels offline panel maakt het mogelijk om gebruik te 

maken van illustraties, bewegende beelden, extra toelichtingsmogelijkheden en 

complexe vraagstellingen. Hiermee biedt GfK de mogelijkheid om bijvoorbeeld 

commercials en product- en serviceconcepten te evalueren.

Met de GfK Energie Monitor brengen wij “licht op de energiemarkt”. 

Wij volgen het gedrag van dezelfde consumenten over een langere periode. 

Het inzicht in de energieconsument dat hierdoor ontstaat plaatsen wij in een 

breder perspectief. De GfK Energie Monitor is de voeding van uw marketing- 

en businessplannen.

GfK is graag bereid u te adviseren over de meest geschikte invulling van uw 

informatiebehoefte. Wil u meer weten over de GfK Energie Monitor, neem dan 

contact op met:

Jeroen Barten

Tel: +31 (0)162 384 261

E-mail: jeroen.barten@gfk.nl

GfK Energie Monitor en 

ConsumerJury

Tot slot:

Nadere informatie:


