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Milieu en energie zijn momenteel zaken waar de overheid en mensen erg mee bezig zijn. Men begint 
steeds meer in te zien dat nodeloos energieverbruik niet nodig is en dat er schonere, energiezuinigere 
oplossingen zijn. De Europese Unie is al enige jaren bezig met promoten van energiezuinigere 
oplossingen op verschillende gebieden, waaronder elektronische apparaten en ook woningen.
Het energielabel voor woningen is vanaf � januari 2008 in Nederland wettelijk verplicht voor iedereen 
die een huis verkoopt en moet opgesteld worden door een gecertificeerde bouwkundige. Dit is 
een opportuun moment voor bouwkundige bedrijven en bouwkundige adviesbureaus om via deze 
veranderde wetgeving hun markt te vergroten. 
Woning Schouw B.V., een bouwkundig adviesbureau uit Eefde, heeft om deze markt optimaal te 
benaderen een opdracht opgesteld om een promotie op te zetten voor de verkoop van Energielabels. 
De gehele opdracht bleek te breed voor een bachelor opdracht en derhalve is voor deze opdracht 
een gedeelte daaruit gekozen om uit te werken, namelijk de webapplicatie voor het schatten van 
energielabels. Het uitwerken van een bachelor opdracht gaat gepaard met veel onderzoek en levert 
niet meteen een product op, terwijl de opdrachtgever natuurlijk het liefst het product gisteren al had 
gehad.

Ik wil de mensen van Woning Schouw B.V. dan ook bedanken voor het geduld en enthousiasme dat 
ze hebben opgebracht gedurende de uitvoering van mijn opdracht en in het bijzonder Willem en 
Marja Verstraete voor de hulp die ze gegeven hebben. Verder bedank ik natuurlijk Mieke Brouwer die 
mij gedurende � maanden heeft geholpen met het kritisch bekijken van mijn eigen werk en goede 
nieuwe ideeën en literatuur heeft aangedragen, om mijn werk verder te onderbouwen en uit te 
kunnen werken. 
Daarnaast bedank ik nog Nico voor het relativeren van knelpunten in mijn opdracht, mijn ouders 
voor de steun gedurende de opdracht en alle mensen die bereid waren mijn prototype te testen en te 
voorzien van commentaar.

Voorwoord
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Doelstelling van deze bacheloropdracht is het creëren van een interactieve applicatie op een 
gesimuleerde website, die informatie en duidelijkheid over de energie-index voor de potentiële 
klant schept, een schatting maakt van de huidige energie-index van de ingevoerde woning, de 
mogelijkheden van verbeteringen voor de woning en de gevolgen van deze verbeteringen laat zien 
op het gebied van kosten en milieu. Deze informatie moet op een gebruikersvriendelijke manier 
gecommuniceerd worden.

Dit is gedaan door de verschillende stakeholders in kaart te brengen, te analyseren welke bestaande 
energielabels er al zijn op de markt, de opbouw en berekening van de energie-index te analyseren, te 
kijken naar soortgelijke applicaties op het internet, te onderzoeken wat consumenten al weten van 
het energielabel, vakliteratuur  te bestuderen betreffende dit soort webapplicaties en een taakanalyse 
van de applicatie te maken. 
Uitkomsten van deze analyse en het onderzoek zullen gebruikt worden voor het opstellen van een 
programma van eisen, de ontwikkeling van concepten en de detaillering daarvan. 
Hieruit volgt een prototype dat getest wordt met behulp van een gebruiksonderzoek. De conclusies 
en vergelijking met het PVE vormen de basis voor de uiteindelijke  conclusie en aanbevelingen van dit 
verslag.

Samenvatting
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The goal of this bachelor assignment is the creation of an interactive application on a simulated 
website, which provides information about energy-indices for a potential customer, can make an 
estimation of the current energy-index of a building and can show the possibilities to improve the 
building on a cost and environmental level. This information has to be communicated in a user-
friendly way.

This has been accomplished by identifying and describing the different stakeholders, by analyzing the 
energy-labels which are currently on the market, by analyzing the way the energy-index is calculated, 
by examining similar web applications and by creating a task analysis for this application.
The results from these different analyses will be used to create the requirements of the application, the 
development of different ideas and the different details involved.
A prototype is created based on these analyses and ideas and is tested with a usability test. The results 
from this test and the requirements will be the basis for the conclusion and recommendations for this 
assignment.

Summary
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Per � januari 2008 is een Energielabel verplicht voor de bouw, verkoop en verhuur van nieuwe en 
bestaande gebouwen in Nederland. Deze verplichting komt voort uit de Europese Richtlijn voor 
energieprestaties van gebouwen (EPBD), om zo de energieprestaties van gebouwen te verbeteren en 
CO2 uitstoot te verminderen.(VROM, 2007)
Het energielabel geeft informatie over de energiezuinigheid van het betreffende gebouw, wat 
wordt weergegeven met behulp van een label, die op basis van de berekende energie-index, de 
energieklasse van de betreffende bewoning visueel weergeeft. Dit certificaat wordt uitgegeven door 
gecertificeerde adviseurs, die bij verscheidene bedrijven werkzaam zijn, zoals installatie-, isolatie-, 
bouw- en energiebedrijven. 

Om de energieprestatie van een gebouw te verhogen en zo de energie-index van het gebouw te 
verlagen, geven deze adviseurs ook een Energie Prestatie Advies (EPA). Hierin worden de mogelijke 
verbeteringen weergegeven om energie te besparen en wanneer deze verbeteringen winstgevend 
worden voor de eigenaar van het gebouw. (VROM, 2007) 
Aangezien het energielabel verplicht wordt en het huidig aantal gecertificeerde woningen in 
Nederland gering is en er jaarlijks meer dan �00.000 bestaande woningen worden verkocht, is de 
afzetmarkt voor het Energielabel zeer groot. 

Woning Schouw B.V. is een beëdigd bouwkundig expertise bureau, dat al ruim �4 jaar ervaring heeft 
met het bouwkundig keuren van gebouwen. Woning Schouw wil een deel van deze markt invullen 
door potentiële klanten direct of indirect te benaderen en hen te overtuigen van de expertise en 
producten van Woning Schouw.
Onderdeel van het projectkader om deze klanten te benaderen is een interactieve applicatie, die op 
de website van de Woning Schouw moet komen, die informatie en duidelijkheid over de energie-
index voor de potentiële klant schept en een schatting maakt van de huidige energie-index van de 
ingevoerde woning. 

Doel van deze opdracht is onderzoek doen naar de elementen die ten grondslag liggen aan het 
ontwerp van deze applicatie en deze te gebruiken bij het daadwerkelijke ontwerp. In het eerste 
gedeelte van het verslag wordt per hoofdstuk een onderdeel van het vooronderzoek behandeld. 
Hierna wordt een Programma van eisen opgesteld en worden concepten voorgesteld. Deze 
concepten zijn verwerkt in een prototype, dat getest is in een gebruiksonderzoek. De conclusies 
en aanbevelingen die hieruit voortkomen, vormen het einde van het verslag. Al laatste zijn 
debronvermelding en bijlagen te vinden.

In het hoofdstuk Stakeholders analyse worden de verschillende belanghebbenden van deze opdracht 
belicht en hun belangrijkste kenmerken beschreven. Energielabels geeft een inzicht hoe het 
energielabel voor woningen eruit ziet en beschrijft in het kort andere vergelijkbare energielabels en 
keurmerken. In Berekening Energie Index wordt beschreven hoe de berekening van het energielabel 
tot stand komt en wat de gevolgen hiervan zijn voor de uitvoering van de opdracht. In het 
Inspiratieonderzoek zijn vergelijkbare interfaces op het internet onderzocht en worden de technische 
en interface elementen toegelicht. Bij het Consumentenonderzoek worden de resultaten getoond 
van een onderzoek naar de huidige kennis betreffende het energielabel bij een aantal consumenten. 
In het hoofdstuk Literatuur worden twee ideologieën van twee user interface experts behandelt 
en geanalyseerd voor toepassing bij deze opdracht. Taakanalyse behandelt de twee taken die de 
gebruiker kan uitvoeren bij deze applicatie en legt het verschil daartussen uit. 

1. Inleiding
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Het Programma van eisen behandelt alle eisen en wensen waar de applicatie aan moet voldoen. In 
het hoofdstuk Concepten, Conceptkeuze en Detaillering worden de verschillende concepten, hun 
detaillering en de uiteindelijke conceptkeuze behandeld. Het hoofdstuk Prototype behandelt het 
uiteindelijke prototype, dat bij de gebruikstest gebruikt is. De resultaten van deze gebruikstest zijn 
te vinden in Gebruikstest, waar per onderzoeksvraag behandeld wordt welke problemen optraden en 
welke conclusies daaruit getrokken zijn. De algehele Conclusie en Aanbeveling zijn de conclusies die 
getrokken zijn uit de prestatie van het prototype tijden de gebruikstest en de vergelijking met het 
programma van eisen. Op basis van deze conclusies zijn aanbevelingen geschreven om het prototype 
te verbeteren.
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Deze opdracht kent een aantal stakeholders die ieder hun eigen belang hebben bij de applicatie. 
De stakeholders bij deze opdracht zijn: Woning Schouw B.V., intermediairs, particulieren die hun 
huis verkopen en particulieren die hun huis verhuren. De stakeholders beperken zich tot het gebied 
Nederland.

Woningschouw
Woningschouw heeft als opdrachtgever een aantal belangen bij de applicatie. De applicatie moet de 
naamsbekendheid van de Woningschouw vergroten en als reclame middel gebruikt kunnen worden 
voor de producten en vakkundigheid van Woningschouw. Verder moeten de gecertificeerde keurders 
en back-office personeel met behulp van de applicatie aan klanten de werking van het Energielabel 
kunnen illustreren. Zo wil de Woningschouw naast informatie bieden over het Energielabel, klanten 
werven voor hun producten.

Intermediairs
Intermediairs, zoals banken en verzekeringsbedrijven, gebruiken de website van de Woningschouw 
als referentie voor informatie en voorlichting betreffende de producten van Woningschouw, zoals 
het energielabel.  Deze bedrijven hebben belang bij een goede informatie bron die blijk geeft van 
de vakkundigheid van hun partner, om via deze informatie hun eigen klanten optimaal te kunnen 
bedienen met eigen producten.

Particulieren die hun huis verkopen
Particulieren die hun huis verkopen zijn vanaf januari 2008 verplicht een energielabel aan te schaffen 
voor hun woning en hebben dan ook belang bij informatie omtrent het Energielabel. De waarde van 
het Energielabel kan een goed verkoopargument zijn voor de verkoper van het huis en zal als eigenaar 
dan ook belang hebben bij informatie over de energie-index van zijn woning en de mogelijkheden 
om deze te verbeteren. 

Particulieren die hun huis verhuren
Particulieren die hun huis verhuren zijn vanaf januari 2008 verplicht een energielabel aan te schaffen 
voor hun verhuurwoning en hebben dan ook belang bij informatie omtrent dit energielabel. 
Aangezien een goede energiewaarde resulteert in relatief lage maandlasten, kan de waarde van 
het energielabel een goed verhuurargument zijn voor de verhuurder van het huis, waardoor de 
verhuurder ook belang heeft bij informatie over de energie-index van zijn verhuurwoning en de 
mogelijkheden om deze te verbeteren.

2. Stakeholders analyse
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Er bestaan een groot aantal energielabels, waarvan een selectie bekeken en geanalyseerd is voor de 
oriëntatieanalyse van deze opdracht. De bekeken labels gaan alleen over de energie-efficiëntie van 
producten en laten zien in hoeverre deze producten efficiënt zijn, zoals het EU Energielabel (B2), of dat 
ze aan een aantal specificaties voldoen, zoals het Energy Star label (B2). De details van dit onderzoek 
zijn te vinden in bijlage 2. De conclusie van dit hoofdstuk is gebaseerd op het onderzoek uit deze 

Afbeelding �.� Voorkant energielabel voor 
woningen

Energielabel voor woningen 

Het energielabel voor woningen is gebaseerd op het 
Europese Energielabel(B2.�), dat voor witgoed en 
motorvoertuigen bestaat. Vanaf � januari 2008 is het 
verplicht voor iedereen die een woning verkoopt of verhuurt 
een energielabel te laten aanmeten voor de betreffende 
woning. 
Op de voorkant van het certificaat staat het label waarop de 
energie-index van de woning te vinden is, die gevisualiseerd 
wordt aan de hand van zeven balken, gelijk aan dat van het 
EU energielabel. De zeven balken staan voor zeven klassen, 
waarbij klasse A(groen) het hoogst is en klasse G(rood) het 
laagst is. Binnen de klasse A bestaan ook nog de A+ en de 
A++ klasse, welke beter zijn de gewone A klasse. Verder 
bevat het informatie betreffende de gecertificeerde woning 
en korte informatie over de berekening van de energie-
index. 
Op de achterkant van het certificaat staan een aantal 
mogelijkheden om de energie-index te verbeteren, een 
disclaimer en weer gegevens betreffende de gecertificeerde 
woning.

Conclusie
Er bestaan twee verschillende soorten energielabels: labels 
die per product aangeven hoe energiezuinig een product 
is ten opzichte van vergelijkbare producten en labels die 
aangeven dat het product aan een set criteria voldoet. 
Daar waar het EU energielabel vrij duidelijk aangeeft wat 
de prestaties zijn van het product, laten de andere labels 
enkel zien of ze aan bepaalde specificaties voldoen. Deze 
specificaties zijn niet duidelijk op het label aangegeven 
en moeten apart opgezocht worden, wat het label vrij 
onduidelijk en misschien wel overbodig maakt. Het EU 
energielabel geeft zijn specificaties ook niet weer, maar laat 
op een schaal de energieprestatie zien ten opzichte van 
andere producten. 

Dit geeft duidelijkheid, maar misleid ook, aangezien alle 
producten vergeleken worden met een referentie product 
van een aantal jaren terug. Als dit referentie model niet 
voldoende geëvalueerd wordt, kan het label snel verouderen 
en verliest het zijn waarde. Dit is het geval bij koelkasten, 

Afbeelding �.� Voorkant energielabel voor 
woningen

3. Energielabels
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waar het referentie model zo energie onzuinig is dat vrijwel alle nieuwe koelkasten in de A en A+ 
klasse vallen. Dit verschil in energieverbruik is dan zo klein op de schaal, dat de consument het verschil 
nauwelijks kan zien, terwijl het toch een factor 2 kan schelen. (Natuur en milieu, 2007).
Het energielabel bij auto’s is ook misleidend, aangezien de afmetingen van de wagen de energie-
index beïnvloeden. De afmetingen van de auto zijn nauwelijks van invloed ten opzicht van de 
andere variabelen, zoals motorinhoud. Zo creëert een label ook weer misleidende beelden over het 
energiegebruik van producten en verliest geloofwaardigheid.
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De energie-index is een maat voor het vastleggen van de energetische kwaliteit van een woning 
op een uniforme wijze. De energie-index van een specifiek gebouw wordt bepaald met behulp van 
de gebouwkenmerken, de standaardcondities, de specifieke condities en een fysisch model. De 
energie-index bepaalt wat voor Energielabel een woning krijgt. De zeven klassen (A t/m G) van het 
Energielabel zijn gebaseerd op de energie-index en hebben een waarde van respectievelijk 0 tot 
>2,90.

Omdat de officiële berekeningsmethode vanwege zijn omvang en complexiteit onbruikbaar is 
voor de uiteindelijk applicatie en daarmee buiten de opdracht valt, is de analyse zoals hij in B�.� 
staat onvolledig. In plaats van deze analyse volledig uit te werken is gekozen om in de uiteindelijke 
applicatie een versimpelde methode te gebruiken. De informatie uit de analyse is gebaseerd op de 
ISSO Publicatie “Formulestructuur EI en maatwerkadvies woningbouw” (ISSO Publicatie, 2007).

Conclusie 
De standaardberekening is te complex en bevat te veel variabelen voor een bruikbare 
berekeningsmethode voor gebruik in de applicatie. De benodigde informatie kan niet ingevuld 
worden door een consument, omdat hij niet over alle verschillende variabelen uit de formule  de 
benodigde kennis bezit. Een dergelijk algoritme is ook te uitgebreid voor deze opdracht. Er zal daarom 
een versimpelde berekening moeten komen op basis van informatie die en bruikbaar is voor de 
berekeningsmethode en invulbaar is door de gebruiker: de consument.
Op basis van interne documentatie (Woningschouw, 2007) van de Woningschouw betreffende 
de opbouw en berekening van de energie-index is besloten in de applicatie gebruik te maken 
van verschillende isolatietypen, de warmte-installatie en het glastype van de woning om tot een 
benadering van de energie-index te komen. 
Door de gebruiker te vragen naar het woningtype en bouwjaar van de woning, kan op voorhand 
een bepaling gemaakt worden van bovengenoemde variabelen, die dan als standaard dienen voor 
de verdere berekening. De berekening wordt dan een optelling van de toegekende waarden aan de 
verschillende variabelen. Deze waarden zijn voor deze opdracht willekeurig gekozen en zullen indien 
nodig voor uitlevering naar de opdrachtgever aangepast worden.

4. Berekening Energie Index
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Ter referentie en inspiratie voor het ontwerp van 
de interface van deze opdracht zijn een aantal 
soortgelijke webapplicaties onderzocht. Deze 
webapplicaties gebruiken allemaal gegevens van de 
gebruiker om via een berekening tot een eindresultaat 
te komen. Per webapplicatie is de structuur kort 
uitgelegd, welke data gevraagd wordt van de 
gebruiker en hoe het technisch is opgebouwd. Voor 
meer informatie betreffende de technische opbouw 
van webapplicaties zie bijlage B�.

Energie Besparings Verkenner
De energie besparings verkenner is een applicatie 
van SenterNovem (Senternovem, 2007), het 
agentschap dat door het ministerie van VROM is 
ingesteld voor de bevordering van innovatie en 
duurzaamheid. Dit agentschap richt zich onder 
andere op het Energielabel en de Energie Prestatie 
Advies. De applicatie berekent het Energielabel en kan 
verbeterende maatregelen voorstellen.

Beschrijving

De applicatie bestaat uit drie stappen: De eerste 
stap(afb. 5.�), waarin algemene data gevraagd wordt, 
de tweede stap waar een overzicht gegeven wordt 
van de verschillende mogelijke maatregelen die 
getroffen kunnen worden en hun kosten, en een 
derde stap(afb. 5.2) waar isolatie data ingevuld wordt 
en een schatting van het bijbehorende Energielabel. 
De gebruiker moet dus ook van stap � naar stap � om de data in te vullen, waarna hij terug kan gaan 
naar stap 2 om de maatregelen te treffen. Er kan door deze stappen genavigeerd worden met behulp 
van vier knoppen bovenin het scherm die aangegeven op welke stap de gebruiker momenteel 
is. Deze knoppen werken enkel wanneer de gebruiker in stap 2 of � is. Voor het verschaffen van 
extra informatie zijn drie knoppen onderin geplaatst, die een beschrijving van de gekozen woning, 
informatie over de berekening en een begrippenlijst bevatten.

De Verkenner geeft op basis van woningtype en bouwjaar (stap �) een indicatie van de isolatie en de 
verwarmingsinstallatie die in het huis aanwezig zijn (stap �). Op basis van die gegevens geeft hij ook 
een Energielabel weer in de energielabelverkenner. De basis isolatie gegevens van het huis kunnen 
aangepast worden naar de verbeteringen die toegevoegd zijn door de bewoner, waarna direct het 
Energielabel wordt aangepast. 
In de bijbehorende energiemaatregelverkenner (stap 2) wordt aan de hand van de ingevulde data 
de huidige situatie, de verbeterde situatie en de maximaal haalbare situatie geschetst. Hierbij wordt 
een indicatie van de kosten, de besparing, het energieverbruik en een indicatie van de energie-index 
weergegeven.

Technisch

De applicatie bestaat uit standaard HTML Form elementen, die semi-dynamisch geupdate worden 
met Javascript. Ieder input veld is een drop-down menu, waarvan de listitems al hardcoded in het 
HTML bestand staan. Na keuze van een listitem wordt de pagina herladen met de nieuw gekozen 

Afbeelding 5.� Stap �: Keuze van bouwjaar een 
woningtype, met bovenin de navigatieknoppen

Afbeelding 5.2 Stap 2: Overzicht van de isolatie en 
uiteindelijke energielabel

5. Inspiratieonderzoek
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keuze als variabele. Aan de hand van die keuze wordt óf een ander drop-down menu óf een statisch 
informatie veld aangepast.
Onderin de pagina zijn knoppen te vinden die een popup genereren die extra informatie bevat. Deze 
popups zijn geoptimaliseerd voor printen.

HomeEnergyCheck
De HomeEnergyCheck is een applicatie van Builddesk; 
een bedrijf dat consultancy en sofware oplossingen 
biedt voor het verbeteren van de energieprestaties 
van woningen (Builddesk, 2007). De applicatie maakt 
aan de hand van ingevoerde data over de woning van 
de gebruiker en het energieverbruik een schatting 
van de energiezuinigheid van de woning en het 
energieverbruik per bewoner en doet een aantal 
aanbevelingen om het energiegebruik te verbeteren.

Beschrijving

De applicatie bestaat uit vier stappen. In de eerste 
drie stappen wordt verschillende gegevens van de 
gebruiker gevraagd, waarna in stap vier een overzicht 
wordt gegeven van het energiegebruik van de woning 
en zijn gebruikers. 
Bij de eerste stap worden naam, adres en woonplaats 
gevraagd en wordt de regio van de woning ingevoerd. 
Bij de tweede stap wordt het woningtype, het 
bouwjaar van de woning,  het aantal bewoners en de 
gebruiksoppervlakte gevraagd. Voor de keuzes uit de 
woningtype worden afbeeldingen gebruikt om het 
gekozen woningtype aan de gebruiker te illustreren. 
(afb. 5.�) 
Bij stap drie worden de verschillende 
energieverbruiken, zoals verwarming en elecktriciteit 
gevraagd, welke in een lijst ingevuld dienen te worden.
Bij stap vier wordt een overzicht gegeven van de 
energie-efficiënte van de woning met behulp van 
een nagemaakt EU energielabel. Verder geeft het 
overzicht het energiegebruik per gebruiker weer in een 
staafdiagram. (afb. 5.4)
Ter navigatie is er per stap een tabblad bovenin de 
applicatie te vinden. Met behulp van deze tabbladen 
kan de gebruiker terug navigeren naar eerdere pagina’s, 
waarna hij vervolgens enkel via de “volgende” knop 
weer vooruit kan.

Technisch

De applicatie bestaat uit een aantal standaard HTML Form elementen. Per stap is er een ASP pagina 
aangemaakt die de data verwerkt en in een sessie opslaat. Per stap wordt de pagina opnieuw 
geladen; alleen de afbeelding van het gekozen woningtype wordt dynamisch aangepast met 
behulp van Javascript. Het label in stap 4 en de staven die het energieverbruik aangeven worden 
gegenereerd met HTML en CSS. 
 

Afbeelding 5.� Stap 2: invoeren van woningtype

Afbeelding 5.4 Stap 4: Overzicht van 
energieprestatie



pagina �6

Startersscan
De startersscan (Postbank, 2007) is een applicatie van 
de Postbank die aan de hand van door de gebruiker 
ingevoerde data een vergelijking geeft van het 
ingevoerde profiel ten opzichte van leeftijdsgenoten en 
tevens starters op de woningmarkt .

Beschrijving

De applicatie bestaat uit twee stappen: het invoeren van 
de aan de gebruiker gerelateerde data en een overzicht 
van de keuzes voor de gebruiker. Er kan gewisseld worden 
tussen deze twee stappen door de twee tabbladen 
bovenaan de applicatie.
Bij de eerste stap wordt aan de hand van vijf pulldown 
menu’s de data van de gebruiker vastgelegd.(afb. 5.5) 
De informatie wordt vervolgens aan de gebruiker 
voorgeschoteld met behulp van tabbladen en 
staafgrafieken.(afb. 5.6-5.7)  Er zij drie hoofdcategorieën, 
namelijk Woning, Hypotheek, en En nu?. Onder deze 
categorieën zitten weer een aantal verschillende 
tabbladen waar informatie in te vinden is. De gebruiker 
krijgt zo informatie te zien welke keuzes leeftijdgenoten 
en starters ook gemaakt hebben.

Technisch

De applicatie is een Flash applicatie, die in een HTML 
pagina draait. In de Flash applicatie is in- en uitzoomen 
ingeschakeld, zodat de applicatie binnen het venster 
vergroot en verkleind kan worden.

Samenwoonscan
De samenwoonscan(Postbank, 2007) is een applicatie 
van de Postbank die aan de hand van door de gebruiker 
ingevoerde data een aantal tips via email geeft over de 
mogelijkheden die er zijn bij samenwonen.

Beschrijving

De applicatie bestaat uit een groot aantal stappen, 
waarvan de voortgang te zien is aan de rechterkant aan 
de hand van een staaf die groter wordt naarmate de 
gebruiker vordert in het programma. De gebruiker voert 
aan de hand van een standaard set van invoervelden 
gegevens in. (afb. 5.8-5.9) Deze velden bestaan uit 
dropdown menu’s voor meerdere keuzes en radiobuttons 
voor ja/nee vragen. De gebruiker kan achter- en vooruit 
navigeren met de knoppen “Terug” en “Ga Verder”, maar 
kan dat met maar een stap per keer.

Technisch

De applicatie is een Flash applicatie, welke in een HTML 
pagina draait. In de Flash applicatie is in- en uitzoomen 
ingeschakeld, zodat de applicatie binnen het venster 
vergroot en verkleind kan worden.

Afbeelding 5.5 Invoeren van data

Afbeelding 5.6 Overzicht van de waarden van 
huizen van soortgelijke starters

Afbeelding 5.7 Overzicht van rentevaste 
periode van soortgelijke starters  

Afbeelding 5.9 drop down menus en radio 
buttons van de samenwoonscan

Afbeelding 5.8. Drop down menus van de 
samenwoonscan
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Rabobank Verhuizen of verbouwen
De Rabobank Verhuizen of verbouwen applicatie 
geeft aan de hand van ingevoerde data aan of een 
gebruiker beter kan verhuizen of zijn huis verbouwen. 
(Rabobank, 2007)

Beschrijving

De applicatie bestaat uit vijfstappen. Eerst vult de 
gebruiker algemene gegevens in over het huis, met 
behulp van radio buttons(afb. 5.�0). Bij stap twee geeft 
de gebruiker door middel van sliders aan of ze het 
over een bepaald onderwerp betreffende de buurt 
compleet oneens tot helemaal mee eens zijn (afb. 
5.��). Wanneer de slider van waarde verandert, wordt 
de Flash applicatie met de meter direct aangepast. In 
de derde stap moet de gebruiker kladbloknotities naar 
een van de drie betreffende belangrijkheidsvakken 
slepen en loslaten(afb. 5.�2). Bij de vierde stap moet 
met behulp van sliders een waarde van � tot �0 aan 
bepaalde aspecten van het huis gegeven worden, 
waarna de meter direct aangepast wordt. Bij de laatste 
stap worden beide meters weergegeven en wordt een 
algemene conclusie getrokken, die aan de gebruiker 
getoond wordt met tekst. 

Technisch

De applicatie bestaat uit standaard HTML Form 
elementen, een flashapplicatie en elementen uit de 
Yahoo User Interface Library (YUI), die gemaakt is met 
javascript. De sliders komen uit deze library en sturen, 
wanneer de positie van de slider verandert, informatie 
door naar de flash-aplicatie, die daar direct op reageert 
door de wijzer te draaien.
  
Rabobank Kort Hypotheekadvies
De Rabobank Kort Hypotheekadvies is een applicatie 
die aan de hand van de door de gebruiker ingevoerde 
data een advies geeft over de best passende 
hypotheek voor de gebruiker. (Rabobank, 2007)

Beschrijving

De applicatie bestaat uit twee stappen: Eerst vult de 
gebruiker een viertal gegevens in, waarna bij stap twee 
een advies gegeven wordt(afb. 5.�4). De gegevens 
worden ingevuld met een invoerveld en radiobuttons. 
(afb. 5.��)

Technisch

De applicatie bestaat uit standaard HTML Form 
elementen en een Javascript submit knop.

Afbeelding 5.�0 Algemene informatie

Afbeelding 5.��  Sliders om vijf moglijkheden te 
kiezen

Afbeelding 5.�2 Kaartjes slepen naar het 
betreffende vak.
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Hypotheek.nl
De applicatie van hypotheek.nl geeft aan de hand van de 
door gebruiker ingevoerde data een benodigd hypotheek 
bedrag en kan daarna een vergelijking maken tussen 
verschillende aanbieders van hypotheken, waarna direct 
een offerte aangevraagd kan worden. (Hypotheek.nl, 
2007)

Beschrijving

De applicatie bestaat uit drie fases, die allemaal 
verschillende stappen hebben. In fase � worden 
gegevens van de gebruiker verzameld om het benodigde 
hypotheekbedrag te bepalen. (afb. �.�5-�6) In fase 2 
worden de verschillende aanbieders neergezet met 
hun gegevens en kan worden gekozen voor een van de 
aanbieders, waarvan in fase � een offerte aangevraagd 
kan worden.
Voor het invullen van de gebruikersgegevens worden 
invoervelden, radio buttons en drop-down menu’s 
gebruikt. Bij veel invoervelden is ook nog een tooltip-box 
beschikbaar, waar extra informatie in staat, die in veel 
gevallen ook niks toevoegt. Bovenin de applicatie is een 
statusbalk te zien met de voortgang van de applicatie, 
zodat de gebruiker een globaal beeld krijgt van het aantal 
vragen dat hij nog moet invullen. De knoppen om verder 
en terug te gaan werkt niet in Firefox en de opmaak van 
de buttons gaat fout in Internet Explorer.

Technisch

De applicatie bestaat uit standaard HTML Form 
elementen, waarbij Javascript gebruikt wordt voor 
navigatie-elementen.

Conclusie
Veel van de onderzochte applicaties gebruiken de 
interface elementen zoals die ook standaard in HTML 
zitten. Ook de flash applicaties van de Postbank 
gebruiken dezelfde elementen. Dit zorgt ervoor dat de 
input elementen snel herkenbaar zijn voor de gebruiker. 
Sommigen van de onderzochte applicaties gebruiken 
afbeeldingen om keuzes duidelijker te illustreren, zoals 
de twee energie applicaties. Eén applicatie gebruikte 
een javascript library om de input mogelijkheden uit 
te breiden met sliders. Dit kan bruikbaar zijn als de 
bestaande input elementen niet toereikend zijn, maar 
kan ook vervreemdend werken, als de gebruiker niet 
weet hoe ze gebruikt dienen te worden. In het geval van 
de sliders zal dit minder het geval zijn, aangezien ze een 
input element zijn dat in andere producten voorkomt, 
dus gebruikers zullen waarschijnlijk in staat zijn het te 
herkennen en daarmee ook weten hoe ze het moeten 
gebruiken.

Afbeelding 5.�� Invullen van gebruikersdata

Afbeelding 5.�4 Overzicht van advies en 
ingevulde data

Afbeelding 5.�5 Invoeren van algemene data 
via radio buttons

Afbeelding 5.�7 Overzicht van het benodigd 
hypotheekbedrag
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Alle onderzochte applicaties hebben eenzelfde structuur. Aan de hand van verschillende stappen 
worden gegevens gevraagd aan de gebruiker, waarna in een overzicht de keuzes en implicaties 
gepresenteerd worden. Alle onderzochte applicaties hebben ook een statusoverzicht van het systeem, 
waaraan te zien is hoeveel stappen er in totaal zijn en in welke stap de gebruiker zich momenteel 
bevindt. Met behulp van dit overzicht is het in sommige applicaties mogelijk terug te gaan naar eerder 
ingevulde gegevens om deze weer te wijzigen.
Over het algemeen lijken de verschillende onderzochte applicaties erg veel op elkaar. Dit komt door 
de beperkingen die HTML heeft, maar creëert daardoor wel consistentie in de onderlinge applicaties, 
wat de gebruiker ten goede komt.
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Om er achter te komen wat voor de gebruiker van de te ontwerpen applicatie interessant is uit het 
Energielabel en over welke informatie de gebruiker op voorhand beschikt is een enquête gehouden 
onder �5 potentiële gebruikers. Deze gebruikers zijn mensen uit de doelgroep. De enquête is 
te vinden in bijlage B4 en de uitslag staat in B5. De enquête is gehouden onder klanten van 
Woningschouw. Verscheidene geënquêteerden hebben bij een aantal vragen meer dan één antwoord 
ingevuld wat bij sommige vragen een totale score van meer dan honderd procent veroorzaakt.

Onderwerpen 
De enquête bestaat uit de volgende onderwerpen onderwerpen:

Koop/huurhuis
Bekendheid met energielabels
Interesse in opbouw EPC
Kosten vs. Milieubewustheid
Gebruik van internet betreffende energielabel

Koop/huurhuis

Voor de gebruiker is het nogal een verschil of hij huurt 
of koopt. Wanneer de gebruiker een huurder is zal hij vrij 
weinig te maken hebben met de vaste elementen in een 
huis, zoals isolatie en warmte installaties, aangezien dit de 
verantwoordelijkheid van de verhuurder is. 
Uit de enquête blijkt dat zesentachtig procent van de 
respondenten een koopwoning bewoond, zeven procent 
een huis huurd en het resterende percentages bestaat uit 
niet ingevulde vragen.

Bekendheid met energielabels

Het is voor de uiteindelijke gebruiksvriendelijkheid van de 
applicatie belangrijk om te onderzoeken of de uiteindelijke 
gebruiker weet heeft van het al bestaande EU energielabel 
of het aankomende Energielabel voor woningen. Uit de 
enquête bleek dat drieënnegentig procent bekend was 
met het EU energielabel en dat vierenzestig procent nog 
nooit gehoord had van het Energielabel voor woningen. 
Dit impliceert dat de elementen uit het energielabel, zoals 
de visuele weergave van het label en het principe van hoog 
label->goede energiezuinigheid bruikbaar zijn. De opbouw 
en implicaties van het Energielabel voor woningen zal wel 
belicht moeten worden in de applicatie om duidelijkheid te 
creëren.

Interesse in opbouw energielabel

Betreffende de opbouw en berekening van de energie-
index gaf vijftig procent aan te willen weten hoe dit gedaan 
wordt om het zelf te kunnen begrijpen en controleren. 
Vijftig procent gaf aan het te willen weten om hun woning 
energiezuiniger of goedkoper te maken en iets meer dan 
twintig procent gaf aan geen interesse te hebben, mits hun 
adviseur maar over de benodigde kennis beschikt.

•
•
•
•
•

Rest

Huur

Koop

koop vs huur

bekendheid met energielabels

Bekend

Niet 
Bekend

interesse in opbouw energielabel

Bekend

Niet 
Bekend

6. Consumentenonderzoek
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Kosten vs milieubewustheid

Uit het onderzoek bleek dat de vijfenvijftig procent van 
de ondervraagden die wel eens isolatie of een warmte 
installatie hebben vervangen, of nieuwe producten kopen 
met een energielabel, dit doen op basis van de meest 
financieel aantrekkelijke keuze. Vijfentwintig procent van 
de ondervraagden gaf aan te kijken naar én kosten en 
milieu, terwijl twintig procent aangaf dit te doen op pure 
milieuoverwegingen. 
Op de vraag of men de informatie uit de te ontwikkelen 
applicatie zou gaan gebruiken om maatregelen te 
treffen gaf zesenveertig procent aan dit te doen mits de 
terugverdientijd goed weergegeven wordt, terwijl maar 
vijftien procent de informatie zou gebruiken om het huis 
milieubewuste te maken.
Gemiddeld gaf drieënvijftig procent over de vragen 
betreffende milieu en kosten aan voornamelijk naar 
de kosten te kijken, tweeëntwintig procent gaf aan 
voornamelijk naar milieuaspecten te kijken en vijfentwintig 
procent gaf aan naar beide aspecten te kijken.

Gebruik van internet betreffende energielabel

Betreffende het gebruik van applicaties op het internet gaf drieëntwintig procent aan dit niet snel 
te doen, vanwege complexiteit van soortgelijke producten, terwijl de meerderheid met zeventig 
procent aangaf dit te willen gebruiken. Hierbij gaven deze ondervraagden aan met een schatting van 
het Energielabel tevreden te zijn. 
Indien men op zoek zou gaan naar een applicatie op internet voor een schatting van het Energielabel, 
gaf zevenenzeventig procent aan dit te doen met behulp van zoekmachines en vijftien procent zou 
op zoek gaan via de website van de adviseur.

Conclusie
Het grootste deel van de ondervraagden heeft een koopwoning, wat aangeeft dat het grootste deel 
van de doelgroep van Woningschouw een koopwoning heeft. Bijna alle ondervraagden gaven aan 
dat ze bekend waren met energielabels, maar niet zo goed met het Energielabel voor woningen. De 
globale opzet kan dus gebruikt worden in de applicatie, maar details die verschillen met het andere 
energielabel zullen beter uitgelicht moeten worden. Ondervraagden blijken geïnteresseerd te zijn in 
de opbouw van het Energielabel en willen ook duidelijkheid betreffende  de opbouw en berekening 
van een label. Hierbij blijkt dat de grootste drijfveer kosten zijn en dat milieuaspecten bij het 
verbeteren van woningen veel minder interessant zijn bij de ondervraagden. Het gebruik van internet 
voor soortgelijke applicaties bleek erg ingeburgerd en geeft dus aan dit soort applicaties via internet 
gebruikt zullen gaan worden. 

Kosten

Milieu

Beide

kosten vs milieubewustheid

Zou 
gebruiken

Zou niet 
gebruiken

gebruik van internet
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Aan de hand van literatuur van twee usability experts zijn richtlijnen bepaald, die meegenomen 
worden in het programma van eisen. De twee usability experts die behandeld worden zijn Jef Raskin 
en Jakob Nielsen.

Jef Raskin –The Humane Interface
The Humane Interface (J. raskin, 2000) is een boek van Jef Raskin over user interface design. Jef Raskin 
was ontwerper van het Macintosh Project voor Apple en heeft de Canon Cat ontworpen. In deze 
ontwerpen stond altijd een thema centraal, wat Raskin uitwerkt in The Humane interface. 

Modes

De interface van een computer is er om de mens te ondersteunen in zijn trein van gedachten en niet 
om hem te onderbreken zoals de huidige op “modes” gebaseerde applicaties en operating systems dat 
doen. 
Modes zoals Raskin die definieert zijn bepaalde omgevingen binnen een computer waarbij inputs 
een bepaalde reactie veroorzaken. Wanneer een applicatie van mode verwisselt, kan de reactie op 
diezelfde input verschillen. Doordat de mens geneigd is om gewoontes te creëren, kan bij het gebruik 
van modes voorkomen, dat de gebruiker niet doorheeft in welke mode hij bezig is en een fout maakt 
bij het invoeren van content. Een voorbeeld dat Raskin hierbij geeft is de caps-lock knop. Deze 
initieert een mode waarin de gebruiker óf in hoofdletters óf in kleine letters tikt. De gebruiker is zich 
vak pas bewust van de mode van de caps-lock knop wanneer deze verkeerd staat. Hij stelt dan ook 
“quasimodes” voor, waarbij de gebruiker bewust de mode tijdelijk verandert door bijvoorbeeld een 
knop ingedrukt te houden. De Shift knop veroorzaakt de quasimode als tegenhanger van de caps-lock 
en is volgens Raskin een beter alternatief.

Monotoon gebruik

Uitgaande van diezelfde gewoontes die de mens ontwikkelt bij het gebruik van een applicatie, pleit 
hij voor een monotoon ontwerp, waarbij een enkele actie ook maar via een enkele input voltooid kan 
worden en niet door een verscheidenheid aan mogelijkheden. Op deze manier weet de gebruiker 
altijd hoe welke functie voltooid moet worden. 
Het nadeel van het monotoon aanroepen van functies is dat en de novice users en de expert users 
dezelfde methoden moeten gebruiken om een functie aan te roepen. De novice user prefereert bijna 
altijd een menustructuur van verschillende mogelijke functies, omdat dit een mogelijkheid geeft 
tot zoeken van een functie, dit in tegenstelling tot het moeten onthouden van een commando. De 
expert users daarentegen prefereren het onthouden van een commando omdat het veel tijd kost om 
een functie op te zoeken in een lange lijst van menuopties. (Wickens & Hollands, 2000). Door geen 
onderscheid te maken tussen novice en expert users kan de gebruikersvriendelijkheid van de interface 
dus ook verminderen. 
De richtlijn die hier dan ook uit volgt is: er moet gepoogd worden alle functies op een enkele manier 
beschikbaar te maken aan de gebruiker, behalve wanneer dat veel tijdverlies oplevert.

Content

De content van een gebruiker, oftewel de data die een gebruiker invoert in een systeem, is heilig en 
moet altijd direct op het systeem worden opgeslagen. Iedere actie die een gebruiker onderneemt 
moet ook weer teruggeroepen kunnen worden. Hieruit volgt dat alle gegevens die een gebruiker 
invoert ergens bewaard moeten blijven.
Verder behandelt Raskin hoe gebruikers hun aandacht gebruiken om door applicaties te navigeren en 
verschillende manieren om dit te kunnen kwantificeren in tijd. 

7. Literatuur
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Intuïtieve systemen

Intuïtieve en natuurlijke systemen doet Raskin af als “bekend van andere producten”en “gemakkelijk 
te leren”. Systemen zijn volgens hem niet intuïtief en natuurlijk, maar corresponderen met het 
denkpatroon van de gebruiker(hij is al bekend met het principe) of zijn gemakkelijk te gebruiken (de 
gebruiker kan na een voorbeeld inbeelden hoe het moet). 
De richtlijn die hier uit volgt is dat de applicatie componenten moet gebruiken die de gebruiker 
herkend van andere applicaties om intuïtief aan te doen.

Jakob Nielsen
Jakob Nielsen is een usability expert, die zich richt op het beter bruikbaar maken van het web. Hij 
heeft een Ph.D. in human-computer interaction en heeft bij Sun Microsystems gewerkt, waar hij het 
intranet van Sun onder handen heeft genomen. Daar is hij zich gaan specialiseren in web usability. 
Nielsen heeft een groot aantal publicaties uitgebracht over web design en usability op het internet. 
Ook bekritiseert hij periodiek webpagina’s op zijn website useit.com.
Hij pleit voor minimalisme en vermijdt het gebruik van afbeeldingen in zijn werken. Hij stelt tekstuele 
informatie boven alles en negeert de toevoegingen van grafisch ontwerp.
Hij definieert usability als vijf kwalitatieve waarden: leerbaarheid, efficiëntie, onthoudbaarheid, fouten 
en voldoening (Nielsen, 200�). De beste methode om deze waarden te verbeteren is het testen van je 
interface door gebruikers.

Ten Usability Heuristics

Nielsen (Nielsen, �994) heeft �0 algemene regels opgesteld voor interface ontwerpen. Deze gaan niet 
specifiek over het web, en zijn dus ook meer algemene richtlijnen, dan duidelijke specificaties.

Zichtbaarheid van de status van het systeem
Systeem moet overeen komen met de echte wereld
De gebruiker moet zijn acties kunnen controleren en terugdraaien
Het systeem moet consistent zijn met het platform waar het op draait
Het systeem moet fouten voorkomen
Het systeem moet altijd keuzes duidelijk laten zien, zodat de gebruiker niet alles zelf hoeft te 
onthouden
Het systeem moet acties efficiënter kunnen maken voor meer ervaren gebruikers
Systeem invoervensters moeten geen irrelevante informatie bevatten.
Foutmeldingen moeten in tekst weergegeven worden, niet in codes.
Indien nodig moet documentatie voor het systeem makkelijk doorzoekbaar zijn en gefocust zijn 
op de taken van de gebruiker.

Top tien fouten in web design

Nielsen (Nielsen, 2007, 2005, 200�, �999) stelt ook jaarlijks de top tien van de grootste fouten in 
websites samen. Hieruit is een lijst gemaakt van een aantal items die de lijst over de jaren heen 
hebben gehaald.

Slechte zoekfunctie
PDF bestanden voor artikelen
Hyperlinks waarvan de status onduidelijk is (visited, hover)
Niet leesbare tekst (te lang, onoverzichtelijk)
Lettergrootte niet aanpasbaar
Geen consistentie met andere webpagina’s
Nieuwe windows openen
Browser incompatibiliteit

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Overdreven formulieren
Fixed-size layouts
Onduidelijkheid over doel van de webpagina
Geen vergelijkingspagina’s voor producten
Geen duidelijke grotere foto’s voor producten
Doorbreken van de “Terug” knop gewoonte

De richtlijnen die uit Nielsens literatuur volgen zijn:
Status van het systeem moet zichtbaar zijn
Systeem moet consistent zijn met het platform waar het op draait
Systeem moet keuzes duidelijk illustreren
Systeem moet duidelijke feedback geven.
Systeem moet de gedachtegang van de gebruiker niet storen
Tekst moet duidelijk leesbaar zijn

Conclusie
Daar waar Raskin zich voornamelijk toespitst op operating systems en dus bezig is met een algemene 
overkoepelende interface, houdt Nielsen zich specifiek bezig met het gebruik van Internet en treedt 
daarbij heel erg in details.
Beiden pleitten voor een monotoon systeem, waarbij een functie maar op een manier uitgevoert kan  
worden, gestandaardiseerd over de verschillen de operating systems en platforms. Ook stellen beiden 
dat consistentie belangrijk is voor de interface, om zo duidelijkheid bij de gebruiker te creëren. 
In zijn boek, The Humaen Inreface, bespreekt Raskin zogeheten “modes” waarin de gebruiker verkeert 
bij het gebruik van applicaties. De gebruiker moet zich bewust zijn van de mode waarin hij zit om 
de mode effectief te laten zijn en fouten te voorkomen. Om dit te voorkomen stelt hij quasimodes 
voor waarbij de gebruiker constant een handeling moet uitvoeren om in die mode te blijven. Raskin 
keurt het gebruik van deze modes af, maar ze zijn wel te gebruiken. Bij de te ontwerpen applicatie zit 
de gebruiker al in de mode “Internet” en kan dus gebruik gemaakt worden van de denkbeelden en 
gewoontes die de gebruiker heeft aangeleerd bij het gebruik van internet. Als de applicatie consistent 
is met andere internetapplicaties zal de gebruiker het als intuïtief en natuurlijk ervaren.
Nielsen predikt voor webpagina’s zonder afbeeldingen, waarbij de tekst en kleur van de tekst aangeeft 
wat de functies zijn. Dit omdat alle elementen van een pagina die geen informatie toevoegen 
overbodig zijn. Hierbij negeert hij dat visuele elementen in webpagina structurerend kunnen werken 
voor het overzicht en de hiërarchie van een webpagina. 
Zo pleit hij ook voor webpagina’s die een vloeibare layout hebben zodat de pagina zich aanpast aan 
het scherm waar het op bekeken wordt. Dit is natuurlijk een wenslijk gedrag, behalve wanneer de 
leesbaarheid van een pagina erop achteruit gaat, zoals menig vloeibaar layout doet op schermen 
die te groot zijn. Dan worden de tekstregels te lang en gaat de leesbaarheid sterk achteruit. Hierbij 
spreekt hij zichzelf ook tegen, aangezien hij ook pleit voor goed leesbare tekst, die niet te lang en 
overzichtelijk moet zijn.
Nielsen pleit daarnaast voor consistentie binnen webpagina’s en goede feedback betreffende 
hyperlinks en keuzes, een goed status overzicht van het systeem en geen doorbreking van de 
gedachtegang van de gebruiker door middel van PDF bestanden of het negeren van de Terug knop. 
Op deze vlakken lijken Raskin en Nielsen het dan ook eens te zijn.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Taak

0. Om informatie over de energiewaarde van een huis te krijgen
 �. Woningtype invullen 
 2. Bouwjaar invullen
 �. Warmte-installatie invullen
  �.� Warmte installatie type opzoeken
  �.2 Door systeem ingevulde waarde verbeteren
  �.� Gewenste installatie invullen
 4. Glastype invullen
  4.� Glastype type opzoeken
   4.2 Door systeem ingevulde waarde verbeteren
  4.� Gewenste glastype invullen
 5. Isolatietypen invullen
  5.� isolatietypen opzoeken
  5.2 Huidige isolatietypen invullen
  5.� Gewenste isolatietypen invullen
 6. Energielabel aflezen
 7. Indicatie maandlasten aflezen
 8. Indicatie milieu effect aflezen. 
 9. Klant overhalen tot contact met Woningschouw
  

Taak 1: Energielabel aflezen

Doe �-2-�.�-�.2-4.�-4.2-5.�-5.2-6-9, indien waarde van �.�, 4.� en/of 5.� niet bekend, sla respectievelijk 
�.2, 4.2 en 5.2 over. 

Taak 2: Energielabel aflezen en verbeteren

Doe �-2-�-4-5-6-7-8-9 indien waarde van �.�, 4.� en/of 5.� niet bekend, sla respectievelijk �.2, 4.2 en 
5.2 over.

De gebruiker kan twee taken uitvoeren. Taak � is het schatten van het energielabel van zijn woning en 
taak 2 is het schatten van het energielabel van zijn woning en het kijken of verbeteringen moglijk zijn 
om zijn energielabel omhoog te krijgen. Deze twee taken verschillen op punt �.�, 4.� en 5.2, waar de 
gebruiker een gewenste situatie invult. 

Wanneer de gebruiker enkel een energielabel wil aflezen, voldoet het wanneer hij bij huidig zijn 
situatie invult en vervolgens gewoon het energielabel afleest. 
Wanneer de gebruiker ook wil gaan vergelijken tussen twee situaties moet hij bij gewenst de gewenste 
situatie invullen en vervolgens de twee energielabels, het verschil in milieu compensatie en het 
verschil in maandlasten aflezen.

8. Takenanalyse
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Functies Eisen Technische specificaties
Gebruiker moet applicatie kunnen 
gebruiken

Systeem moet functioneren op 
meerdere desktops versies van 
webbrowsers. 

Applicatie moet volledig 
functioneren in IE, Firefox, Opera 
en Safari

Gebruiker moet gegevens kunnen 
invoeren

Gebruiker moet de invoervelden 
herkennen

Gebruiker moet zonder mis te 
klikken invoervelden kunnen 
manipuleren

Systeem moet standaard 
invoerelementen gebruiken van 
webbrowser

Systeem moet vragen aanbieden 
die invulbaar zijn door de 
gebruiker

Gebruiker moet in logische 
volgorde door velden kunnen 
lopen

Systeem moet invoervelden in 
volgorde van taak aanbieden. 

Gebruiker moet kunnen zien 
“waar” hij in het proces zit

Systeem moet progressie status 
weergegeven

Gebruiker moet gegevens weer 
kunnen aanpassen

Gebruiker moet vanaf iedere stap 
naar iedere andere stap kunnen 
navigeren

Gebruiker moet invloed van zijn 
gewijzigde gegevens zien

Systeem moet resultaat 
aanpassen aan de hand van 
gegevens

Systeem moet binnen een 
seconde de resultaten aanpassen.

Gebruiker moet resultaat kunnen 
aflezen

Gebruiker moet energie-index 
relatief kunnen aflezen ten 
opzichte van maximum en 
minimum

Weergeven van klasse (A t/m G)

Gebruiker moet indicatie 
maandlasten kunnen aflezen

Relatief weergeven tussen twee 
situaties
Niet numeriek weergegeven

Gebruiker moet indicatie milieu 
effect kunnen aflezen

Relatief weergeven tussen twee 
situaties

Letters moeten leesbaar zijn Letters moeten op een �7” �024 
*768 pixels beeldscherm op 
normale afstand leesbaar zijn

Tekst moet te begrijpen zijn Moet zonder woordenboek te 
begrijpen zijn

Gebruiker moet uitleg kunnen 
opvragen

Systeem moet uitleg kunnen 
aanbieden

Uitleg over termen en werkwijze 
van interface

Gegevens opslaan Systeem moet gegevens opslaan Gegevens moeten voor bewaard 
blijven tijdens gebruik

Wens
Gebruiker moet tevreden zijn na 
gebruik

Het systeem moet leuk zijn in 
gebruik

Gebruiker moet applicatie kunnen 
gebruiken

Systeem moet functioneren 
op mobiele varianten van 
webbrowsers.

9. Programma van eisen
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Concept 1 – Iconen en Label Meter
Dit concept bestaat uit drie stappen. In de 
statusbalk bovenaan kan de gebruiker zijn 
keuzes van stap twee zien en kan door erop 
te klikken terugkeren naar de desbetreffende 
pagina. In de eerste stap wordt uitgelegd 
wat de gebruiker gaat doen, en hoe hij dit 
moet bereiken. Bij de tweede stap kiest de 
gebruiker aan de hand van een set iconen zijn 
betreffende woningtype en schuift de slider 
naar de plek van het bouwjaar van de woning. 
Bij de derde stap moet de gebruiker specifieke 
data invullen zoals verwarmingsinstallatie en 
isolatie in de woning. Bij iedere verandering 
verandert direct de label-meter.

Voordelen

Voordelen van dit concept zijn dat de gebruiker 
in een oogopslag ziet wat de keuze en 
invulmogelijkheden zijn, met uitzondering van 
de dropdown menu’s bij stap drie. Met behulp 
van de sliders kan een nauwkeurige waarde 
ingevoerd worden per veld. Doordat de meter 
direct verandert aan de hand van de invoer 
is er directe feedback en merkt de gebruiker 
direct de implicaties van zijn keuzes.

Nadelen

Door het gebruik van niet conventionele 
HTML objecten, zoals de sliders en de label 
meter, zullen gebruikers niet direct snappen 
wat het nut is van de invoerelementen. Ook 
kunnen de sliders teveel waarden aannemen in 

vergelijking met wat de gebruikers kunnen invullen. De gebruiker kan bijvoorbeeld niet op een schaal 
van � tot 20 aangeven wat de gevelisolatie is van zijn woning. Dit concept geeft niet weer in welke 
stap de gebruiker momenteel zit.

Stap 2 met keuze voor woningtype en bouwjaar

Stap � met specifieke data en label meter

10. Concepten
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Concept 2 – Kamer voor kamer 
Dit concept bestaat uit vier stappen, waar 
door heen genavigeerd kan worden aan 
de hand van twee knoppen: “vorige” en 
“volgende”. In de eerste stap wordt uitgelegd 
wat de gebruiker gaat doen, en hoe hij dit 
kan  bereiken. Bij de tweede stap kiest de 
gebruiker het woningtype, bouwjaar en de 
warmte installatie van de woning. Bij de derde 
stap krijgt de gebruiker een voorbeeld van 
een soortgelijke woning als de zijne te zien, 
waarna hij per kamer moet aangegeven wat 
voor soort isolatie en type glas er aanwezig 
is. Dit doet de gebruiker door op een kamer 
te klikken en vervolgens uit de drop down 
menu’s de betreffende waardes te kiezen. Bij 
stap vier krijgt de gebruiker een overzicht 
van de ingevulde kamers en de ingevulde 
waarden. Ook is te zien welke investering de 
gebruiker moet doen om een A label te krijgen. 
Het totaal van deze investeringen wordt 
gedeeld door de geschatte besparing op de 
maandlasten en zo wordt een terugverdientijd 
weergegeven.

Voordelen

Bij dit concept kan de gebruiker gedetailleerd 
per kamer invullen wat de energetische 
waarden zijn. Zo kan hij een zeer accuraat 
beeld krijgen van de energetische waarde van 
zijn woning en de investeringen die hij moet 
doen om dit te verbeteren. Door middel van de 
terugverdientijd wordt ook duidelijk wanneer 
de investeringen geld gaan opleveren.

Nadelen

Dit concept werkt alleen als de gebruiker ook daadwerkelijk over voldoende gedetailleerde 
informatie beschikt betreffende zijn woning. Wanneer de gebruiker hier niet over beschikt wordt het 
een vrij ruime schatting, waarbij de meerwaarde van de getailleerde investeringen verloren gaat. Ook 
is het invullen van de details per kamer een vrij tijdrovend proces.  
Het voorbeeld van de woning die de gebruiker voorgeschoteld krijgt hoeft niet overeen te komen 
met de woning van de gebruiker, waardoor details verloren kunnen gaan. Dit heeft als bijkomend 
risico dat de gebruiker hierdoor verward wordt en afhaakt.
Dit concept geeft niet weer in welke stap de gebruiker momenteel zit.

Stap � met keuze voor woningtype en bouwjaar

Stap 4 Overzicht van de kamers en mogelijke investeringen
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Concept 3 – Energielabel en klimaat 
compensatie
Dit concept bestaat uit drie stappen. Aan de 
hand van de status balk aan de bovenkant 
kan de gebruiker zien in welke stap hij 
momenteel zit en kan desgewenst terug en 
vooruit navigeren. In de eerste stap wordt 
kort uitgelegd wat de gebruiker moet doen 
in de applicatie. Bij de tweede stap kan de 
gebruiker aan de hand van radio buttons zijn 
woningtype en bouwjaar kiezen. Wanneer 
de gebruiker dit doet krijgt hij rechts een 
voorbeeld van hetzelfde type woning te zien. 
Bij stap drie kan de gebruiker aan de hand 
van twee rijen radio buttons, de huidige 
situatie en de gewenste situatie in de woning 
invullen. Wanneer de gebruiker gegevens 
in die twee rijen invult veranderen de twee 
meters overeenkomstig naast het energielabel 
naar het corresponderende niveau. Naast het 
energielabel wordt de klimaatcompensatie 
weergegeven van de verbeteringen die 
zijn ingebracht en een verhouding van de 
maandlasten van de huidige en gewenste 
situatie, die ook direct aangepast worden 
bij een verandering in de input. De 
klimaatcompensatie wordt weergegeven door 
een aantal bomen en het aantal bomen dat 
gespaard wordt door de verbeteringen. 

Voordelen

Voordelen van dit concept zijn dat de gebruiker 
alle keuzes kan zien en direct feedback krijgt 

op de gemaakte keuzes. De gebruiker kan duidelijke vergelijkingen maken tussen twee situaties 
(huidig en gewenst) en kan zo direct zien wat de invloed is van de aangebrachte veranderingen in zijn 
woning op het gebied van energie-index, maandlasten en milieu.

Nadelen

De mate in hoeverre de maandlasten verminderen of vergroten is beperkt en kan alleen relatief 
worden weergegeven ten opzichte van de huidige situatie. Voor het invullen van de twee situaties 
zijn twee rijen radio buttons nodig, wat verwarring kan veroorzaken bij de gebruiker.

Stap 2 met keuze van woningtype en bouwjaar

Stap � met specifieke data, gewenste data, relatieve 
maandlasten en klimaat compensatie
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Er is gekozen voor concept drie. Concept drie voldoet het beste aan de gestelde eisen, want:
Gebruik van standaard HTML componenten; dit verzekert herkenbaarheid voor de gebruiker
Volgt taakstructuur van de gebruiker
Gevraagde gegevens kunnen ingevuld worden door gebruiker
Geeft overall status van het systeem weer
Invloed van invoergegevens is op meerdere plekken direct te zien
Energie-index is af te lezen
Indicatie van milieueffect wordt weergegeven
Indicatie van maandlasten wordt weergegeven

•
•
•
•
•
•
•
•

11. Conceptkeuze
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Mogelijkheden voor radiobuttons
 In afbeelding �2.� worden twee mogelijkheden voor 
het rangschikken van radio buttons getoond. 
Bij de eerste mogelijkheid krijgt de gebruiker per 
element twee rijen radio buttons te zien, waarbij de 
bovenste rij correspondeert met de huidige situatie van 
de woning en de middelste rij met de gewenste situatie 
in de woning. Op de onderste rij is een bijschrift van de 
keuze te zien. 
Bij de tweede mogelijkheid staan de radio buttons in 
twee verticale rijen, met de bijschrift aan de zijkant.
De tweede mogelijkheid creëert meer duidelijkheid 
dan de eerste mogelijkheid, omdat de informatie 
maar uit drie chunks (Wickens, C.D. & Hollands J G, 
2000)bestaat, namelijk de drie verticale rijen, die 
allemaal dezelfde functie hebben, terwijl bij de eerste 
methode ieder elementen een chunk is en zelf weer uit 
drie chunks bestaat. De gebruiker kan zo bij de tweede 

mogelijkheid direct de keuzes voor huidige situatie en gewenste situatie vergelijken over het gehele 
systeem, terwijl dat bij de eerste mogelijkheid per element moet gebeuren.

Concepten voor milieueffect
Voor het weergeven van de relatieve milieubesparing zijn een aantal concepten opgezet 

Bomen

Voor de compensering van 20 kg CO2 uitstoot is volgens Milieu Centraal (Milieu Centraal, 2007) de 
aanplant van � boom nodig. Dit gegeven kan gebruikt worden om het relatieve milieu effect van de 
aanpassingen aan de woning te illustreren. Aan de hand van het aantal bomen dat getoond wordt 
voor de huidige en gewenste situatie en het verschil daartussen kan de gebruiker zien wat de impact 
van zijn keuzes is.

Schoorstenen

Aan de hand van het aantal rokende schoorstenen die  de gebruiker te zien krijgt is de hoeveelheid 
CO2 uitstoot te zien. Zo wordt duidelijk gemaakt hoe vervuilend of hoe minder vervuilend een keuze 
is.

Zeepeil met duinen

Om te laten zien hoe de gebruiker bijdraagt aan de globale opwarming en het smelten van de polen 
daaruitvolgend, wordt aan de hand van de keuzes van de gebruiker het waterpeil ten opzicht van 
duinen getoond. Hoe slechter de energetische waarde van het huis, hoe hoger het water komt te 
staan.

Concepten voor maandlasten
Voor het weergeven van de relatieve maandlastenvermindering zijn een aantal concepten opgezet. 
Aangezien de opdrachtgever expliciet heeft aangegeven dat de kosten en terugverdientijd niet 
numeriek in de applicatie mogen staan, zal aan de hand van relatieve modellen duidelijk gemaakt 
moeten worden wat de implicaties zijn van de door de gebruiker gemaakte keuzes.

Staven

Aan de hand van het verschil in hoogte van gekleurde staven kan de gebruiker zien hoe de gekozen 

�2.� Twee mogelijkheden voor de rangschikking 
van de radio buttons

12. Detaillering 
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gewenste aanpassingen invloed hebben op de maandlasten.

Stapels Muntgeld/Bankbiljetten

Aan de hand van de hoogte van de stapel van geldmunten of biljetten kan de gebruiker zien wat het 
verschil is tussen zijn huidige situatie en desbetreffende gewenste situatie. 

Euromunten: 2 euro t.o.v. 20 cent

Met behulp van de waardes van munten (Euromunten) als symbolische waardes voor de maandlasten 
kan relatief getoond worden wat de invloed is op de maandlasten. Nadeel is dat gebruikers hier direct 
oordelen aan kunnen verbinden e.g.: � euro is de helft van 2euro, dus de maandlasten halveren. Door 
de beperkte keuze in munten kunnen niet genoeg waardes getoond worden.

Kleurgebruik van huisstijl Woningschouw
 Om onderscheid te kunnen maken gedurende het 
gebruik van het systeem tussen de huidige situatie 
en de gewenste situatie van de woning is het 
handig om deze te onderscheiden op basis van een 
kleurcodering.
Voor kleurgebruik kan gekeken worden naar de 
kleuren van de huisstijl van Woningschouw, om zo 
de applicatie aan te laten sluiten bij de huisstijl van 
de opdrachtgever. Om ervoor te zorgen dat iemand 
met kleurenblindheid onderscheidt kan maken tussen 
de twee kleuren is gekeken naar de website van de 
Woningschouw zelf. Kleurenblindheid bestaat uit 
drie vormen: Protanopia, Deuteranopia en Tritanopia, 
waarvan de laatste erg zeldzaam is. De afbeelding 
�2.2 is gemaakt met behulp van een photoshop 
plugin van Vischeck (Vischeck 2007), die het mogelijk 
maakt afbeeldingen te manipuleren, zodat ze eruit 
zien alsof een kleurenblinde er naar kijkt.
In de bovenste afbeelding afgebeeld in afb. �2.2 
is te zien hoe iemand zonder kleurenblindheid de 
website zou zien: de kleuren bordeaux rood en geel, 
de kleuren van de huisstijl van Woningschouw, zijn 
goed te onderscheidden. In de middelste en onderste 
afbeelding is de website te zien zoals iemand met 
respectievelijk protanopia en deuteranopia het zou 
zien. Er blijkt dat mensen met deze aandoeningen 
nog steeds onderscheidt kunnen maken tussen 
de twee kleuren en dat ze dus bruikbaar zijn in het 
prototype.

Afbeelding �2.2 De Woningschouw website. �. 
Geen kleurblindheid 2. Protanopia �. Deuteranopia
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Afbeelding ��.� Inleiding van het prototype

��.2 Twee screenshots van de pagina gegevens

��.� Screenshot van de pagina schatting

Het prototype is opgebouwd uit standaard HTML 
invoervelden en is dynamisch gemaakt met behulp van 
Javascript. Het bestaat uit vier stappen: De inleiding, 
waar een korte inleidende tekst wordt weergegeven; 
De basisgegevens, waar basisgegevens van de woning 
gevraagd worden; De schatting, waar de gebruiker 
aan de hand van gedetailleerde gegevens een 
schatting van zijn energielabel, milieucompensatie en 
maandlasten te zien krijgt; Het overzicht, waar in een 
korte tekst uitgelegd wordt wat de gebruiker nu aan 
deze informatie heeft en hoe Woningschouw hem daar 
bij kan helpen.
Het prototype is te bekijken op 
http://www.agnontwikkel.nl/bo

Inleiding

Op afbeelding ��.� is de eerste pagina van het 
prototype zichtbaar. Het bevat een inleidende tekst, 
waar korte informatie betreffende het energielabel en 
de applicatie te vinden zijn. 
Bovenin het scherm is de status balk te zien, die 
aangeeft dat de gebruiker momenteel op de pagina 
Inleiding is. Door op de betreffende pagina op deze 
status balk of op de verder knop te klikken kan de 
gebruiker door de verschillende pagina’s navigeren.

Basisgegevens

Afbeelding ��.2 laat twee screenshots zien van de 
tweede pagina. Door op de radio buttons te klikken 
kiest de gebruiker zijn woningtype en krijgt hij direct 
een voorbeeld te zien van zo’n woning. 
Onderin het beeld is nu ook een terug knop te vinden, 
zodat de gebruiker ook terug kan navigeren naar 
eerdere pagina’s. 

Schatting

De schattingspagina (afbeelding ��.�. en ��.4) bestaat 
uit een aantal verschillende elementen. Zo zijn er 
twee kolommen van radio buttons, waar de gebruiker 
zijn huidige situatie en de gewenste situatie van zijn 
woning kan invullen. Wanneer de gebruiker dit doet 
gaat de pijl naast het energielabel naar boven of 
beneden lopen, afhankelijk van de keuze. Naast het 
energielabel staan twee combinaties van twee staven, 
namelijk de milieucompensatie en de maandlasten. 
Die geven beide respectievelijk het verschil in 
milieucompensatie en het verschil in de maandlasten 
van de huidige situatie ten opzichte van de gewenste 
situatie weer. Deze waarden veranderen meteen 
wanneer de gebruiker een verandering in de keuzes 

13. Prototype
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maakt, net zoals bij het energielabel. Zo krijgt de 
gebruiker direct feedback op de keuzes die hij maakt 
en kan meteen zien welke invloed zijn keuzes hebben 
op het energielabel, de milieucompensatie en de 
maandlasten.
Boven de verschillende kolommen, het label en de 
staven zijn ook vraagtekens te vinden, die, wanneer 
de gebruiker er met zijn muis overheen gaat, 
helpinformatie betreffende het bijbehorende element 
bieden. 
De verschillende keuzes in de kolommen zijn 
gebaseerd op wat de gebruikers in kunnen vullen 
zoals onderzocht in het consumentenonderzoek.

Overzicht

Op de laatste pagina (afb. ��.5) krijgt de gebruiker een 
tekst te zien, waarin uitgelegd wordt wat de gebruiker 
nu aan de informatie, die hij heeft opgedaan in het 
systeem, heeft en hoe Woning Schouw de gebruiker 
hier mee kan helpen. Daaronder is een invulformulier 
te vinden waar gebruikers hun gegevens kunnen 
invullen, zodat Woning Schouw contact met ze kan 
opnemen betreffende meer informatie en diensten.

Herkenbaarheid voor gebruiker

Het prototype maakt gebruik van standaard HTML 
elementen, zodat invoervelden opgemaakt zijn zoals 
de gebruiker dat verwacht in zijn operating system 
en webbrowsers. Afbeelding ��.6 laat duidelijk 
de verschillen zien die er zijn in de verschillende 
webbrowsers bij de opmaak van radiobuttons en 
knoppen. Zo is herkenbaarheid bij de gebruiker 
verzekerd en weet hij direct wat binnen de applicatie 
invulbaar is.

��.4 Screenshot van de pagina schatting

��.5 Screenshot van de pagina overzicht

��.6  Screenshot van de applicatie in meerdere 
browsers en operating systems. 

Linksboven: Firefox(Windows XP), Rechtsboven 
Internet Explorer 6(Windows XP),

Linksonder Opera 9(Windows XP),  Rechtsonder 
Safari � (Mac OS �0.4)
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Doel is het opsporen van problemen bij het gebruik van het prototype tijdens een gebruikstest. Aan 
de hand van een aantal onderzoeksvragen zal gekeken worden hoe effectief het systeem is en waar 
eventueel problemen ontstaan. Ook zal gekeken worden hoe effectief gebruikers, die minder ervaring 
hebben met computer interfaces, overweg kunnen met het systeem ten opzicht van meer ervaren 
gebruikers. 

Opzet

Onderzoeksvragen

�. Kunnen gebruikers het systeem bedienen
a. Kunnen gebruikers de teksten goed lezen
b. Is het duidelijk hoe gebruikers gegevens moeten invullen
c. Is het duidelijk hoe gebruikers tussen verschillende pagina’s kunnen navigeren

2. Begrijpen gebruikers de relaties tussen ingevulde data en resultaat?
a. Begrijpen gebruikers de relatie tussen de ingevoerde gegevens en het energielabel?
b. Begrijpen gebruikers de relatie tussen de ingevoerde gegevens en het milieueffect?
c. Begrijpen gebruikers de relatie tussen de ingevoerde gegevens en de maandlasten?

�. Is er verschil in gebruik van het systeem door mensen met weinig of veel computerervaring?

Onafhankelijke variabelen

Computerervaring

Omgeving

Systeem elementen consistent met browser van gebruiker 

Evaluatiemethoden

Directe observatie bij gebruik interface
Gebruiker gedurende test hardop laten praten
Ondervraging aan de hand van vragenlijst

Taken

Gebruiker volgt stappen van het programma en vult gegevens van zijn eigen huis in.

Planning

Tijd per proefpersoon : �0min.
Aantal proefpersonen: 8

Opstelling

Aanwezig is een tafel met daarop een laptop, waar de te testen interface opstaat. Er is een muis 
op aangesloten en het geheel is zo gesitueerd dat er genoeg ruimte is voor de gebruiker om goed 
overweg te kunnen met de opstelling.  Op de laptop staat het te testen prototype al geopend in een 
webbrowser.

Procedure

Gebruiker wordt uitgelegd wat het idee achter het energielabel voor een woning inhoudt
Gebruiker wordt uitgelegd wat hij moet doen bij de gebruikstest
Gebruiker wordt gevraagd de applicatie te gebruiken zoals hij dat normaal ook zou doen op met 
soortgelijke applicaties op het internet.
Gebruiker gaat systeem testen en vertelt hardop wat hij ziet en denkt

•

•

•
•
•

•

•
•

�.
2.
�.

4.

14. Gebruikstest
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Observeerder schrijft handelingen en problemen van gebruiker op
Gebruiker wordt ondervraagd door observeerder

Resultaten
Er wordt per onderzoeksvraag behandeld in hoeverre het prototype voldeed op de gestelde punten. 
De gepresenteerde conclusies zijn gebaseerd op de data van de gebruikstest zoals die in bijlage B6 
(Data Gebruikstest) staat. 

1. Kunnen gebruikers het systeem gebruiken 

a Kunnen gebruikers de teksten goed lezen
Uit de ondervraging na de test bleek dat vier van de acht proefpersonen de teksten goed leesbaar 
vond. Twee van de proefpersonen hadden een leesbril nodig om het te kunnen lezen, maar gaven 
aan dat altijd nodig te hebben, wanneer ze van schermen lezen. Een proefpersoon sloeg alle teksten 
over en een ander proefpersoon vond de teksten niet duidelijk en niets toevoegen. Als een algemene 
opmerking gaf een proefpersoon aan dat zij de tekst goed leesbaar vond, maar dat deze best iets 
groter kon voor het leesgemak.
Betreffende de teksten in de help tooltips, gaven zeven van de acht deelnemers aan, deze niet nodig 
te hebben gehad of niet gezien te hebben en konden hier dan dus ook niets op aan merken. Één 
proefpersoon heeft de tooltips wel gebruikt en gaf aan dat de informatie nuttig en duidelijk was.

b Is het duidelijk hoe gebruikers gegevens moeten invullen
Tijdens de observatie bleek dat alle gebruikers in staat waren om via de radio buttons en invoervelden 
gegevens in te voeren.

c. Is het duidelijk hoe gebruikers tussen verschillende pagina’s kunnen navigeren
Uit de observatie bleek dat alle proefpersonen in eerste instantie gebruik maakten van de “Verder” 
knop van de applicatie om verder te gaan in de applicatie. Wanneer men een pagina terug moest om 
aanpassingen te maken gebruikten zeven proefpersonen ook weer de “Terug” knop van de applicatie, 
terwijl één proefpersoon gebruik maakte van de “Back” knop van de browser zelf. Geen van de 
proefpersonen gebruikte de statusbalk bovenin de applicatie om te navigeren binnen te applicatie, 
terwijl deze wel door iedere  proefpersoon gebruikt werd, om te kijken op welke pagina ze zich 
bevonden.

Conclusie
Uit de test bleek dat de proefpersonen de applicatie goed kunnen bedienen. De teksten zijn 
acceptabel, maar kunnen nog verbeterd worden op het gebied van lettergrootte en inhoud. 
Betreffende de invoermogelijkheden waren er geen problemen bij de proefpersonen. Bij het 
navigeren tussen de verschillende onderdelen waren er ook geen problemen, wel bleek dat de 
proefpersonen bijna allemaal gebruik maakten van de knoppen van de applicatie zelf en niet de 
knoppen van de browser of de status balk van de applicatie.

2. Begrijpen gebruikers de relaties tussen ingevulde data en resultaat?

a Begrijpen gebruikers de relatie tussen gegevens en energielabel
Uit de observatie en ondervraging bleek dat drie van de proefpersonen het verschil tussen huidig 
en gewenst niet zagen en dan ook voor de kolom gewenst gegevens gingen invullen. Twee van 
deze proefpersonen zagen hierna in dat ze de verkeerde kolom aan het invullen waren en vulden 
vervolgens de gegevens in voor in de kolom huidig.

5.
6.
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Vier van de proefpersonen zagen de relatie tussen de ingevoerde gegevens en het energielabel niet 
en gingen direct na het invullen van de gegevens verder naar de volgende pagina. Daar verwachtten 
ze een overzicht te vinden van de ingevulde data. Door het gebrek aan verdere informatie realiseerden 
ze zich dat ze iets gemist hadden en ze gingen ze terug naar de vorige pagina, om het energielabel 
te bekijken. In de ondervraging gaf iedereen aan uiteindelijk te snappen wat de relatie is tussen de 
ingevulde gegevens en het energielabel, waarbij drie proefpersonen aangaven dat het even duurde 
voordat ze het inzagen.
Een probleem dat in de observatie naar voren kwam is dat de kolom gewenst niet verandert wanneer 
de huidige kolom aangepast wordt. De proefpersonen snapten niet dat deze waarde wederom 
aangepast moest worden.

b Begrijpen gebruikers de relatie tussen gegevens en milieueffect?
Uit de ondervraging bleek dat de proefpersonen de relatie snapten tussen de gegevens van 
het milieueffect, maar niet altijd wat het de representatie van het milieueffect inhoudt. Drie 
proefpersonen gaven aan het niet duidelijk te vinden. Eén proefpersoon vond het onduidelijk, omdat 
het niet overeen komt met de werkelijkheid en een ander vond het gebruik van een plaatje van een 
bos onbegrijpelijk en voelde meer voor losse bomen als representatie.
c Begrijpen gebruikers de relatie tussen gegevens en maandlasten?
Zeven van de acht proefpersonen gaven aan dat ze de relatie tussen de gegevens en de maandlasten 
zagen. De stapel munten werd als zeer duidelijk ondervonden. Een proefpersoon vond wel dat de 
informatie concreter had kunnen zijn.

Conclusie
Ongeveer de helft van de gebruikers had problemen met het onderscheiden van de kolommen huidig 
en gewenst. Deze personen vulden eerst de kolom gewenst in, voordat ze zagen dat de ze eerst huidig 
moesten invullen. Het is was dus voor de proefpersonen niet meteen duidelijk welk doel de twee 
verschillende kolommen hebben.
Een aantal proefpersonen voerde de gegevens in zonder een blik te werpen op het energielabel dat er 
naast staat. Hierdoor misten ze belangrijke informatie.
De representatie van de milieu compensatie was niet voor alle proefpersonen duidelijk. De metafoor 
van bomen voor CO2 compensatie was voor een aantal proefpersonen onduidelijk en voor een aantal 
vanzelfsprekend
De representatie voor verschil in maandlasten was voor iedere proefpersoon duidelijk. De stapel 
muntjes is een sprekende metafoor voor uitgaven. De gegeven informatie is wel te summier voor een 
aantal proefpersonen, die liever ook kosten en terugverdientijd hadden gezien.

 3.Is er verschil in gebruik van het systeem door mensen met weinig en veel computerervaring?

Uit de observatie blijkt dat de proefpersonen die weinig ervaring hebben met computers tot een 
vergelijkbaar resultaat kwamen als de proefpersonen met veel ervaring en dat beide groepen 
gelijkwaardig overweg gaan met de applicatie. De proefpersonen met weinig ervaring hadden iets 
meer tijd nodig voor het snappen van de relatie van de gegevens tot het energielabel, maar konden in 
één keer overweg met de verschillende invoervelden.
Waar de proefpersonen met weinig computerervaring in verschilden, ten opzichte van 
de meer ervaren groep van computergebruikers, is dat ze meer vertrouwen op hun eigen 
inschattingsvermogen dan in die van de applicatie. Zo gaven ze aan dat ze zelf wel kunnen inzien wat 
de gevolgen zijn van een laag energielabel en één proefpersoon gaf aan dat hij het verhaal rondom 
milieu compensatie onzin vond.
De proefpersonen met veel ervaring daarentegen vertrouwen meer op het inschattingsvermogen van 
de applicatie dan de groep van onervaren gebruikers en willen alleen maar meer specificaties zien 
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Doel van deze opdracht is het creëren van een interactieve applicatie op een gesimuleerde website, 
die informatie en duidelijkheid over de energie-index voor de potentiële klant schept, een schatting 
maakt van de huidige energie-index van de ingevoerde woning, de mogelijkheden van verbeteringen 
voor de woning en de gevolgen van deze verbeteringen laat zien op het gebied van kosten en milieu. 
Deze informatie moet op een gebruikersvriendelijke manier gecommuniceerd worden.

De creatie van een prototype is geslaagd en bevat alle functie zoals die in de doelstelling gesteld zijn. 
Het creëert een schatting van de energie-index op basis van gegevens van de gebruiker en geeft een 
indicatie van de implicatie voor het milieu en de maandlasten. 
Uit de gebruikstest bleek dat betreffende de gebruiksvriendelijkheid nog punten zijn die verbeterd 
kunnen worden, maar iedere proefpersoon had aan het einde van de test wel een energielabel 
uitgerekend, wat aangeeft dat de applicatie goed bruikbaar is. 

Wanneer het prototype naast het PVE wordt gelegd blijkt dat hij op bijna alle punten voldoet. Uit 
de gebruikstest bleek dat een aantal proefpersonen moeite had met het lezen van de teksten, qua 
inhoud en lettergrootte. Op dat punt kunnen er nog verbeteringen gedaan worden in de uiteindelijke 
applicatie. De wens dat het systeem moet werken op mobiele varianten van webbrowsers is deels 
gehaald. De applicatie werkt in sommige varianten, maar dit is verder niet onderzocht.
Verdere aanbevelingen hebben alleen betrekking op de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie en 
de technische berekening die achter de applicatie zit. 

15. Conclusie
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Het prototype heeft zich gedurende de gebruikstest goed gehouden. De gebruikers waren over het 
algemeen erg enthousiast over de applicatie, maar vonden bepaalde onderdelen nog niet duidelijk 
genoeg.. 

Teksten

De leesbaarheid van de tekst kan verbeterd worden door deze standaard op een groter lettertype te 
zetten. Ook moeten de teksten verduidelijkt worden en meer toegespitst worden op de taak die de 
gebruiker moet volbrengen en op welke manier hij dat moet doen.

Energielabel

Een aantal van de proefpersonen had moeite met het onderscheid tussen de huidige en gewenste 
kolom. Bij het uiteindelijke systeem moet dit onderscheid duidelijker gemaakt worden door andere 
kleuren te gebruiken en de tekst te verduidelijken. De huidige kolom is momenteel erg donker van 
kleur, waardoor de proefpersonen hem over het hoofd zagen. Ook vonden de proefpersonen die de 
tekst lazen hem niet verhelderend.. Dit zal aangepast moeten worden zodat de tekst begrijpelijker 
wordt en de gebruiker bij de taak assisteert.
Proefpersonen die wel het verschil zagen tussen huidig en gewenst vonden het raar dat wanneer 
huidig aangepast werd, gewenst niet mee omhoog ging. Dit moet ook aangepast worden zodat 
wanneer huidig aangepast wordt, gewenst direct de waarde aanneemt van huidig. Zo wordt het 
duidelijker dat gewenst een situatie voorstelt, die anders en beter is dan de huidge situatie.
De helft van de proefpersonen ging direct na het invoeren van de gegevens verder naar de laatste 
pagina, zonder te kijken naar het energielabel. Dit moet voorkomen worden door de gebruiker er 
op te attenderen dat het energielabel op die pagina staat en dat hij niet direct verder moet. Dit kan 
bewerkstelligd worden door de tekst aan te passen en door de gebruiker visueel duidelijk te maken 
dat er iets verandert bij het energielabel.

Milieucompensatie

Een aantal proefpersonen vond de milieu compensatie niet erg duidelijk en een proefpersoon 
vond het zelfs onzin. De andere proefpersonen vonden het wel duidelijk en erg sprekend. Voor 
de verduidelijking van het milieu effect kan het plaatje van het bos vervangen worden door een 
ophoping van bomen, waarbij het aantal bomen duidelijk te schatten is. Zo kan de gebruiker een 
beter overzicht krijgen van het daadwerkelijke verschil tussen de gewenste en huidige situatie 
betreffende de milieucompensatie.

Overzicht

Op de pagina overzicht staat momenteel enkel een beschrijvende tekst en een invulformulier 
om contact op te nemen met de woningschouw. De proefpersonen gaven aan dat ze hier ook 
daadwerkelijk een overzicht van het energielabel willen hebben. Het overzicht moet kort weergeven 
welk energielabel het huis met de ingevulde gewenste situatie krijgt.
Berekening aanpassen
De huidige berekening die gebruikt wordt door het systeem is nog niet optimaal en komt ook niet 
geheel overeen met de berekening zoals die gebruikt wordt voor de berekening van het energielabel. 
Deze zal beter benaderd moeten worden om tot een juistere schatting te komen.
Ook moeten de klassen van jaartallen in de applicatie aangepast worden om beter overeen te komen 
met de periodes van isolatiegebruik in woningen in Nederland

16. Aanbevelingen
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B1 Berekening energieindex

1.1 Uitgangspunten berekening
Voor de berekening van de EI wordt uitgegaan van standaard klimaat gegevens (tabel 1.1) 
Deze zijn gebaseerd op een stookseizoen van 1 oktober tot 30 april.
Bij deze uitgangspunten is uitgegaan van zonnestraling op een verticaal vlak op het zuiden. 
Voor daglichtopeningen geldt een omrekenfactor (z • rs) zoals gedefinieerd in tabel 1.2 in de 
bijlage. 
Voor het bewonersgedrag zijn ook een aantal standaardcondities vastgesteld.   

[1] EI = 
9560106155 +⋅+⋅ verliesg

tot

AA
Q

 
De EI wordt naar boven afgerond op twee decimalen.

Qtot Totaal energie gebruik MJ
Ag Gebruiksoppervlakte m2

Averlies Verliesoppervlakte m2

[2] Averlies =  ∑ ⋅
k

kk Ad

dk Reductiefactor van constructie k (tabel 
1.3)

-

Ak Oppervlak van constructie k m2

Totale warmteverbruik (Standaardberekening)
[3a] Qtot = Qrv + Qtap + Qhulp + Qverl - Qpv
Totale warmteverbruik (gas en elektriciteit)
[3b] Qtot = Qtot,gas + Qtot,el

Qrv Energie gebruik voor ruimteverwarming MJ
Qtap Energie gebruik voor warm tapwater MJ
Qhulp Energie gebruik voor hulpenergie 

(pompen en ventilatoren)
MJ

Qverl Energie gebruik voor verlichting MJ
Qpv Jaarlijkse bijdrage van het fotovoltaïsche 

zonne-energiesysteem
MJ

Qtot,gas Totaal gasverbruik m3

Qtot,el Totaal elektriciteitsverbruik kWh

[4] Qtot,gas = Qrv,gas + Qtap,gas

Qrv,gas Gasverbruik voor ruimteverwarming m3

Qtap,gas Gasverbruik voor warm tapwater m3

[5] Qtot,el = Qrv,el + Qtap,el + Qhulp,el + Qverl,el - Qpv,el

Qrv,el Elektriciteitsverbruik  voor 
ruimteverwarming

kWh

Qtap,el Elektriciteitsverbruik  voor warm tapwater kWh

Bijlagen
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Qhulp,el Elektriciteitsverbruik  voor hulpenergie kWh
Qverl,el Elektriciteitsverbruik  voor verlichting kWh
Qpv,el Elektrische productie van het 

fotovoltaïsche zonne-energiesysteem
kWh

[6] Qrv = waakvlam
verwopw

rvze
sys

stook

Q
Q

Q

+

−

,

,

h

h

Qstook Warmte behoefte voor verwarming van de 
woning

MJ

ηsys Systeemrendement van de 
ruimteverwarmingsinstallatie

-

Qze,rv Jaarlijkse bijdrage van een zonne-
energiesysteem

MJ

ηopw,verw Opwekkingsrendement van de 
ruimteverwarmingsinstallatie

-

Qwaakvlam Primair energiegebruik voor de waakvlam MJ

[7] Qstook = Qverlies - ηb • Qwinst – Qserre

Qverlies Warmteverlies totaal MJ
ηb Benuttingsfactor van de warmtewinst -
Qwinst Warmtewinsten MJ
Qserre Warmtewinst door serre MJ

[8] Qverlies = Qtransmissie + Qventilatie

Qtransmissie Warmteverlies door transmissie MJ
Qventilatie Warmteverlies door ventilatie MJ

[9] Qwinst = Qzon + Qintern

Qzon Warmtewinst door zoninstraling MJ
Qintern Warmtewinst door interne 

warmteproductie
MJ

[10] Qtransmissie = Htransmissie  • (Ti – Te) • tstook

Htransmissie Specifiek transmissieverlies W/K
Ti Gemiddelde binnentemperatuur van de 

zone (1.4)
°C

Te Gemiddelde buitentemperatuur (1.1) °C
tstook Duur stookseizoen (1.1) Ms

[11] Htransmissie = Htr,constr≠glas + Htr,constr=glas,verw + Htr,constr=glas,onverw

Htr,constr≠glas Specifiek transmissieverlies door 
constructies niet zijnde glas

W/K

Htr,constr=glas,verw Specifiek transmissieverlies door 
constructies grenzend aan een 
verwarmde ruimte 

W/K

Htr,constr=glas,onverw Specifiek transmissieverlies door 
constructies grenzend aan een 
onverwarmde ruimte

W/K
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[12] Htr,constr≠glas , Htr,constr=glas,verw , Htr,constr=glas,onverw =     ( )∑
=

⋅⋅⋅
N

n
bUAa

1
 

a Weegfactor van de betreffende 
constructie

-

A Oppervlakte van de betreffende 
constructie

m2

U Warmtedoorgangscoëfficiënt van de 
betreffende constructie 

W/m2K

b Correctiefactor voor glas aan 
binnenzijde grenzend aan 
verwarmde ruimtes/matig 
verwarmde ruimtes

-

In een standaardberekening is Ti altijd gelijk aan 18°C en grenst het glas altijd aan een 
verwarmde ruimte. Dit betekent dat de correctiefactor b gelijk is aan 1. 

1.2 Uitgangspunten klimaat en stookseizoen
Gegeven Waarde
Duur stookseizoen 18,3168 Ms
Gemiddelde buitentemperatuur stookseizoen (Te) 5,46 °C
Geaccumuleerde zonnestraling in stookseizoen op verticaal 
uitvlak op het zuiden (Qzon,z,v)

1200 MJ/m2

Geaccumuleerde zonnestraling in stookseizoen op verticaal 
uitvlak op het zuiden, incl. Kozijnfactor (fc =0,75) en 
correctiefactor voor vervuiling en vitrage (fIv =0,95) (qzon,z,v)

855 MJ/m2

Geaccumuleerde jaarlijkse zonnestraling op verticaal vlak op 
het zuiden voor zonnecollectoren (qzon;z;v;jaar)

2800 MJ/m2

 

1.3 Oriëntatiegetallen en beschaduwingsreductiefactoren voor daglichtopeningen en serres. 

Oriëntatie Oriëntatiegetal
(z)

Beschaduwings-
reductiefactoren 

(rs)

z • rs

Zuid 1,00 0,90 0,90
Zuidoost en zuidwest 0,85 0,80 0,68
Oost en west 0,56 0,90 0,50
Noordoost en noordwest 0,38 0,95 0,36
Noord 0,33 1,00 0,33
Horizontaal 0,89 1,00 0,89

1.4 Reductiefactor d
Constructie en begrenzing Reductiefactor d 
Constructies grenzend aan grond of 
kruipruimte

0,7

Overige constructies 1

1.5 Standaard bewonersgedrag
Ti Gemiddelde 

binnentemperatuur
18 °C

nv,s Ventilatiecorrectiefactor 1,0
qintern Interne warmteproductie         
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B2 Energielabels

2.1 EU Energielabel

Afbeelding 2.1 Voorbeeld van een 
EU energielabel. 

Het EU Energielabel (MilieuCentraal, 2007) is verplicht voor witgoed, verlichting en auto’s. 
Het laat zien hoe energiezuinig het betreffende apparaat is ten opzichte van vergelijkbare 
apparaten. In afbeelding 2.1 is een voorbeeld zichtbaar van een airconditioner. Alle EU 
Energielabels zijn op dezelfde wijze opgebouwd. Het label bestaat uit een klassering van het 
apparaat en een aantal aanvullende gegevens betreffende de efficiëntie van het apparaat. 
De klassering bestaat uit zeven verschillende klassen, A tot en met G, waarbij A de hoogste 
klasse is en G het laagst. Deze klassen worden weergegeven met verschillende kleuren, 
waarbij A groen is en langzaam via geel overloopt naar rood, bij klasse G.
Bij een aantal labels bestaan ook de variaties A+ en A++, welke aangeven dat ze een 
hogere energie efficiëntie halen dan apparaten uit de A-klasse.
De aanvullende gegevens vertellen iets over de gebruiksenergie, gebruiksvolume, 
geluidsproductie en type van het apparaat.

Bestaat voor:
a) Airconditioners (EC, 2002)

o	 Weergegeven data
	 Energie-index uitgedrukt in percentages: verschillende klassen
	 Jaarlijkse energieverbruik in kWh
	 Type (koelen, verwarming, luchtgekoeld, watergekoeld)
	 Geluidsproductie in dB

o	 Bepaling energie-index: Energiegebruik specifieke apparaat / energiegebruik 
referentie apparaat

b) Lichtbronnen (Europese richtlijn 98/11/EC)
o	 Weergegeven data



pagina 46

	 Energie-index uitgedrukt in percentages
	 Lichtstroom in lumen
	 Opgenomen vermogen in Watt
	 Gemiddelde levensduur

o	 Valt in klasse A als voldoet aan: Φ∗+∗Φ< kcW , met W=vermogen in 
Watt, Φ is lichtstroom in lumen, en c en k zijn standaardconstanten: deze 
hangen af van het type lamp.

o	 Wanneer het apparaat buiten klasse A valt, wordt het opgenomen vermogen 
gedeeld door een referentie vermogen (wordt door dezelfde formule 
berekent), om een energie-index te krijgen (%) 

c) Koel/vriesapparaten (EC, 1994)
o	 Weergegeven data

	 Energie-index uitgedrukt in percentages: verschillende klassen
	 Jaarlijkse energieverbruik in kWh
	 Volume koelruimte
	 Volume vriesruimte
	 Steraanduiding
	 Geluidsproductie in dB

o	 Bepaling energie-index: Energiegebruik apparaat / standaard energiegebruik
o	 Standaard energiegebruik: Volume van koelvak en vriesvak vermenigvuldigd 

met standaardconstanten
d) Ovens (EC, 2002)

o	 Weergegeven data
	 Energie-index uitgedrukt in percentages
	 Energieverbruik in kWh
	 Bruikbaar volume
	 Grootte (drie klassen:groot,middel,klein) 
	 Geluidsproductie in dB

o	 Bepaling energie-index: Energiegebruik apparaat / energiegebruik referentie 
apparaat

e) Wasmachines (EC, 1995)
o	 Gebaseerd op energieverbruik in kWh/kg, wasprestatie in % en 

centrifugeerprestatie in % restvochtgehalte.
f) Wasdroger (EC, 1995)

o	 Weergegeven data
	 Energie-index uitgedrukt in percentages
	 Energieverbruik in kWh per cyclus
	 Bruikbare capaciteit in kg katoen
	 Type (lucht of condens) 
	 Geluidsproductie in dB

o	 Bepaling energie-index: Energiegebruik apparaat / energiegebruik referentie 
apparaat

g) Wasdroogcombinatie (EC, 1996)
o	 Weergegeven data

	 Energie-index uitgedrukt in percentages
	 Energieverbruik in kWh per totale cyclus
	 Energieverbruik in kWh per wascyclus
	 Wasprestatie klasse
	 Maximale rotatiesnelheid
	 Bruikbare capaciteit in kg katoen
	 Water consumptie in liters per totale cyclus
	 Geluidsproductie in dB

o	 Bepaling energie-index: Energiegebruik apparaat / energiegebruik referentie 
apparaat

h) Vaatwasser (EC, 1997)
o	 Weergegeven data

	 Energie-index uitgedrukt in percentages: verschillende klassen
	 Energieverbruik in kWh per cyclus
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	 Schoonmaakprestatie klasse
	 Droogprestatie klasse
	 Capaciteit in standaardcouverts
	 Geluidsproductie in dB

o	 Bepaling energie-index: Energiegebruik apparaat / energiegebruik referentie 
apparaat

i) Auto’s (EC, 1999)
o	 Weergegeven data

	 Brandstof verbruik in liters per 100km en kilometers per 1 liter
	 Energie-index uitgedrukt in percentages: verschillende klassen
	 Co2 uitstoot(gram) per km

o	 Bepaling energie-index: zuinigheid van de auto in vergelijking met andere 
auto’s van dezelfde afmetingen. 

2.2 Energy Label /GEEA Label

Afbeelding 2.2 Logo van het 
GEEA Label

Initiatief van de “Group for Energy-Efficient Appliances” om het verbruik van elektrische 
huishoudartikelen in de stand-by modus te verlagen. Het bestaat uit een aantal 
energieagentschappen uit Europa, zoals Denemarken, Nederland en Duitsland (GEEA, 
2006). De Nederlandse vertegenwoordiger is SenterNovem: een agentschap van het 
Ministerie van Economische Zaken (SenterNovem, 2007).

Een product voldoet aan het label als het voldoet aan de criteria die gesteld zijn voor het 
betreffende product. De criteria van het GEAA Label zijn gebaseerd op het energie verbruik 
in Watt per modus(standby, actief, slaapmodus) van het apparaat. Wanneer het product 
voldoet aan de gestelde criteria wordt het voorzien van het logo.

Bestaat voor:
−	 Tv’s
−	 Videocassette spelers en opnemers
−	 Digitale Decoders (Set top box)
−	 DA Converters (Set top box)
−	 Audio systemen
−	 Externe voedingen
−	 Draagbare persoonlijke producten
−	 Energiebesparende producten
−	 Pc’s 
−	 Notebooks en tablet-pc’s
−	 Workstations
−	 Beeldschermen
−	 Printers
−	 Mobiele telefoons
−	 Modems
−	 Wireless producten
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2.3 Energy Star

Afbeelding 2.3 Logo 
van Energy Star

Energy star is een energielabel van de Amerikaanse “Environmental Protection Agency” 
(EPA), wat weer onderdeel is van de “Department of Energy” (U.S. EPA and U.S. DoE, 
2007). Het label wordt uitgegeven voor energie-efficiënte producten. De Energy Star 
bestaat ook in de EU, maar wordt daar enkel toegepast op kantoorartikelen. De criteria 
voor deze producten worden bepaald aan de hand van energieverbruik tijdens een bepaalde 
status of per cyclus.

Bestaat voor:
−	 Wasmachines
−	 Vaatwassers
−	 Koelkasten
−	 Airconditioning
−	 Boilers
−	 Ventilatoren
−	 Verlichting
−	 Draadloze telefoons
−	 DA Converters
−	 Dvd producten
−	 Tv’s
−	 Audio apparatuur
−	 Videocassette spelers en opnemers
−	 Computers
−	 Kopieerapparaten
−	 Pc’s
−	 Monitors
−	 Printers

2.4 Gaskeur

Afbeelding 2.4 Voorbeeld van 
een Gaskeur label

Een keurmerk opgesteld door de Vereniging van cv-ketel fabrikanten en GASTEC 
Certification BV. Cv-ketels met dit keurmerk zijn energie-efficiënter dan wettelijk gesteld is 
en zijn dus erg energiezuinig en milieubewust. 
Het keurmerk wordt uitgegeven op basis van het rendement van de ketel, gebaseerd op 
de onderwaarde. Bij een rendement hoger dan 88,5 wordt het keurmerk gegeven. Voor 
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Hr-ketels zijn er drie klassen HR 107, HR 104 en HR 100, waarbij het cijfer het rendement 
aangeeft. Omdat het rendement op de Europese manier genoteerd wordt, die op basis van 
de onderwaarde en niet van de bovenwaarde wordt berekend, kan het rendement van een 
ketel hoger dan 100% worden, wat het geval is bij HR ketels.
Het label kan worden aangevuld met additionele labels,wanneer de ketel ook uitgerust 
is met, of voldoet aan de eisen van de aanvullende elementen, zoals een Zonneboiler en 
Schone Verbranding. (Stichting Energie Prestatie, 2007) 

2.5 TCO 

Afbeelding 2.5 TCO 
label van 2003

TCO Development geeft certificaten uit voor kantoorapparatuur op het gebied van 
energiezuinigheid, ergonomie en milieubewustheid. Het heeft zich over de jaren heen 
voornamelijk gericht op de verbetering van de ergonomie, vermindering van elektrostatische 
velden, verlaging van energiegebruik en vermindering van gebruik van verbroomde en 
verchloorde metalen in monitoren: CRT en Flat panels. (TCO, 2007)

De certificaten worden vernoemd naar het jaar dat ze uitgebracht worden:
−	 TCO ‘95

o	 CRT monitoren
o	 Keyboards
o	 System units

−	 TCO ‘99
o	 CRT Monitoren
o	 Flat panel displays
o	 Laptops
o	 Dekstops
o	 Keyboards
o	 Printers

−	 TCO ’01 (Mobile Phones)
o	 Mobiele telefoons

−	 TCO ’03 (Displays)
o	 CRT monitoren
o	 Flat panel displays

−	 TCO ’05 (Notebooks) en (Desktops)
o	 Notebook computers
o	 Desktop computers

−	 TCO ’06 (Media Displays)
o	 LCD displays (Voor gebruik bij bewegende beelden)

−	 TCO ’07 (Headsets)
o	 Headsets
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2.6 Europees Ecolabel

Afbeelding 2.6 Logo 
van het Europees 
Ecolabel

Het Europese Ecolabel is een label dat uitgegeven wordt voor non-food producten en is een 
initiatief van de EU. Het label geeft aan dat het product over zijn gehele levensloop minder 
invloed heeft op het milieu  dan producten zonder het label. De criteria bestaan uit hoge 
energie-efficiëntie, gebruik van milieubewuste materialen en recyclebaarheid. (Stichting 
Milieukeur, 2007)

Bestaat voor:
−	 Matrassen
−	 Tuinartikelen
−	 Computers
−	 Tv’s
−	 Schoenen
−	 Koelkasten
−	 Vaatwassers
−	 Wasmachines
−	 Kleding
−	 Gloeilampen
−	 Schoonmaakmiddelen
−	 Papier
−	 Toeristische accommodaties

B3 Applicaties op het web  Voor het maken van applicaties op het web zijn een aantal mogelijkheden 
beschikbaar. Er zijn plug-ins beschikbaar die de mogelijkheden van een webbrowser uitbreiden om 
applicaties te draaien die vergelijkbaar zijn met grote applicaties die op een Operating System draaien, 
zoals Adobe’s Flash (voorheen van Macromedia) en Microsofts recente tegenhanger Silverlight. 
Deze plugins dienen van te voren geïnstalleerd te worden voordat de applicatie gedraaid wordt en 
gebruiken meer system resources dan HTML pagina’s. Daarentegen bieden ze de ontwerper wel meer 
mogelijkheden betreffende opmaak en interactiviteit.
De web-standaard HTML bood van oudsher uit beperkte mogelijkheden om applicaties te 
ontwikkelen. 
Met behulp van hyperlinks is het mogelijk om goede hiërarchie binnen een applicatie op te bouwen 
en informatie aan te bieden op verschillende niveaus, maar interactiviteit is beperkt. 

HTML is een geen echte programeer taal, maar een opmaaktaal; dit betekent dat alle “code” in een 
HTML bestand enkel bedoeld is voor de opmaak van de informatie en de pagina. Wanneer een HTML 
pagina benaderd wordt, wordt de informatie geladen en opgemaakt door een webbrowser, waarna 
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de pagina aan de gebruiker getoond wordt. Dit verandert ook 
niet totdat een gebruiker de pagina herlaadt of een andere 
pagina laadt. Dit zorgt ervoor dat HTML pagina’s niet realtime 
aangepast kunnen worden. Pagina’s worden alleen aangepast 
wanneer op een hyperlink geklikt wordt, de URL verandert 
wordt of wanneer een gebruiker op de submit knop van een 
formulier klikt. De elementen van deze formulieren zijn een 
standaard in HTML. Deze zogenaamde FORM elementen, 
bestaan uit een aantal standaard interface elementen zoals 
radio buttons, drop menu’s en invoervelden (afbeelding B�.�). 
HTML kan deze elementen alleen maar statisch aanbieden, 
vanwege de opbouw van HTML.

Met de komst van Javascript konden aan de hand van acties 
die de gebruiker uitvoerde op deze elementen, zoals klikken 
en waardes veranderen, wel dynamische mogelijkheden 
worden toegevoegd. Javascript is een programmeertaal die 
oorspronkelijk is ontwikkeld door de mensen van Netscape. 
Wanneer de gebruiker een handeling uitvoert op een FORM 
element, kan een Javascript script aangeroepen worden. 
Dit script kan dan realtime andere elementen aanpassen in 
dezelfde pagina met data die van tevoren in het script of de 
pagina is vastgelegd. Zo kan een dynamische webpagina 
gemaakt worden waarbij realtime feedback gegeven kan 
worden op de input van de gebruiker.

De beperkende factor in Javascript was hierbij wel, dat de 
gegevens die gebruikt moeten worden ook daadwerkelijk 
al vast moeten liggen in het script, of in de pagina waar het 
script draait. Met behulp van AJAX kunnen Javascripts wel 
externe informatie aanboren. AJAX staat voor Asynchronous 
Javascript And XML en houdt in dat een Javascript 
asynchroon(dus dynamisch) een XMLHttpRequest naar een 
remote script kan sturen. Een javascript kan op deze manier 
dus informatie opvragen die niet in de pagina aanwezig is 
en dat vervolgens weer weergeven in de bestaande pagina 
zonder deze te herladen. Zo kan een webpagina dus realtime 
informatie opvragen van externe bronnen zoals databases.
Met HTML en AJAX is het mogelijk bestaande applicaties 
die offline draaien na te bootsen door dezelfde hoeveelheid 
realtime feedback te kunnen genereren. AJAX wordt 
toegepast in veel interactieve pagina’s zoals Google’s Gmail of 
nieuwssites. 

Afbeelding B�.� Form elementen van HTML
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B4 Consumentenonderzoek - Enquête

Energielabel

Vanaf � januari 2008 is het verplicht voor iedereen om een Energielabel aan te vragen voor zijn of haar 
huis, wanneer deze verkocht of verhuurd wordt. Bij een keuring van uw huis krijgt u een energielabel 
waarop staat hoe energie-efficiënt uw huis is. Dit energielabel is vergelijkbaar met de energielabels 
op elektronische producten en auto’s. Via deze enquête wil ik uitzoeken of u op de hoogte bent 
van het Energielabel, welke energiebesparende maatregelen u al getroffen heeft in uw huis en of u 
geïnteresseerd bent in het online, via internet, berekenen van een indicatie in welke energieklasse uw 
huis zou uitkomen.

1. Heeft u een koop of huurhuis?
 a) Koophuis
 b) Huurhuis

2. Bent u bekend met energielabels, zoals die bijvoorbeeld te vinden zijn op koelkasten, 
wasmachines en auto’s?
 a) Ja
 b) Nee

3. Waar berust uw keuze op bij het aanschaffen van nieuwe elektronisch producten? 
 a) Een hoge energieklasse op het energielabel
 b) Laag energiegebruik
 c) Lage aanschafkosten
 d) Afweging van energieklasse en kosten

4. Weet u of een van de  volgende elementen in uw huis aanwezig is en zo ja, welk type? 
Verwarmingsinstallatie, type (HR, VR) 
 a) Glastype (dubbel glas of enkel glas) 
 b) Gevelisolatie
 c) Dakisolatie
 d) Zolderisolatie
 e) Vloerisolatie
 f ) Geen idee

5.  Heeft u in uw huis wel eens de CV-ketel vervangen?
 a) Nee, nog niet nodig
 b) Ja, om energiekosten te besparen 
 c) Ja, om de CO2 uitstoot van mijn huis te verminderen.
 d) Ja, vanwege de kosten en het milieu

6. Heeft u wel eens isolerende maatregelen getroffen in uw huidige woning
 a) Nee, niet echt over nagedacht 
 b) Nee, de kosten zijn te hoog om ze terug te verdienen
 c) Ja, om de energiekosten terug te dringen
 d) Ja, om een bijdrage te leveren aan de milieu doelstellingen
 e) Nee, was al aanwezig in het huis
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7. Was u voor deze enquête bekend met het Energielabel voor woningen?
 a) Ik lees er net voor het eerst over
 b) Ik wist al van het EPC door een adviseur
 c) Ik heb de spotjes van de overheid gezien
 d) Ik heb al een EPC keuring laten doen voor mijn huis

8. Zou u willen weten hoe een Energielabel berekend wordt?
 a) Nee, zolang mijn adviseur het maar weet
 b) Ja, zodat ik zelf kan kijken hoe ik mijn woning energiezuiniger kan maken
 c) Ja, zodat ik mijn energiekosten omlaag kan brengen
 d) Ja, Ik wil zelf kunnen begrijpen en kunnen controleren wat er berekend wordt

9. Als uw huis een in lage energieklasse terechtkomt na een Energielabel keuring, zou u 
aanpassingen aan het huis maken?
 a) Nee, niet als het veel geld kost
 b) Ja, alleen als ik op korte termijn de kosten eruit heb
 c) Ja, als mijn huis er energiezuiniger van wordt

10. Denkt u dat de energieklasse van uw huis mede bepalend is voor verkoopwaarde of de tijd dat 
de woning te koop staat
 a) Nee, energieklasse is niet bepalend, andere factoren zijn veel belangrijker
 b) Nee, energieklasse zegt helemaal niets
 c) Ja, energieklasse is extra verkoopargument vanwege de milieuaspecten
 d) Ja, vanwege de stijgende energieprijzen 

11. Op internet is een aantal programma’s te vinden die de energieklasse van uw woning kunnen 
schatten. Zou u zoiets gebruiken om de energieklasse van uw eigen te woning schatten?
 a) Nee, ik vind dat soort programma’s te complex
 b) Nee, ik zou alleen algemene informatie willen krijgen over het Energielabel, voor de 
energieklasse van mijn woning ga ik wel naar een adviseur
 c) Ja, als hij duidelijk laat zien hoe de energieklasse van mijn woning wordt bepaald.
 d) Ja, al is het is maar een schatting, zo kan ik wel een globaal beeld krijgen.

12. Als u zo’n programma zou willen raadplegen waar zou u beginnen met zoeken op het internet?
 a) Pagina’s van het VROM
 b) Zoekmachine (bijv. Google)
 c) Energie gerelateerde bedrijven
 d) Website van adviseur

13. Zou u de informatie uit dit programma gaan gebruiken om energiebesparende maatregelen te 
treffen
 a) Nee, ik gebruik deze informatie alleen als indicatie
 b) Nee, maar wel om een afspraak te maken met een keuringsinstantie
 c) Ja, indien de kosten en de terugverdientijd duidelijk worden aangegeven
 d) Ja, vanwege mijn bijdrage aan verbeteringen aan het milieu 
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B5 Consumentenonderzoek - Uitslagen Enquête
totaal �5  5�% 22%

 0,4� 0,�7

     kosten  milieu 
� a �� 87%       
 b � 7%       
2 a �4 9�%       
 b � 7%       
� a � 7%  �  0,07

b � 7%  �  
c � 20% � 0,20
d �2 80%  �  

4 a �� 7�%       
b �5 �00%   
c 8 5�%   
d �2 80%   
e 4 27%   

 f 5 ��%       
5 a 5 ��%   

b 5 ��% � 0,��
c 0 0%  �  0,00
d 2 ��%  �  

6 a 4 27%       
b � 7% � 0,07
c � 20% � 0,20
d 0 0%  �  0,00

 e 7 47%       
7 a �0 67%   

b � 7%   
c � 20%   
d 0 0%   

8 a � 20%       
b 4 27%  �  0,27
c � 20% � 0,20

 d 8 5�%       
9 a 4 27% � 0,27

b 5 ��% � 0,��
c 5 ��%  �  0,��

10 a 6 40%      
b � 7%   
c � 20%   

 d 6 40%      
�� a � 20%    

b � 7%   
c 2 ��%   
d 9 60%    

�2 a 0 0%      
b �� 7�%   
c � 7%   

 d � 20%       
�� a 4 27%   

b � 7%   
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c 7 47% � 0,47
d � 20%  �  0,20

B6 Data Gebruikstest

Computerervaring

Nr Computerervaring
� Weinig
2 Gemiddeld
� Gemiddeld
4 Gemiddeld
5 Gemiddeld
6 Weinig
7 Veel
8 Veel

Observatie

Nr Algemeen Inleiding Gegevens Schatting Overzicht
� -Gebruikt verder 

en terug knop
-Heeft geen 
problemen met 
radio buttons

-Leest tekst door - -Kiest eerst voor 
gewenst
-Negeert eerst label
-Vult gegevens in en 
gaat direct verder
- Ziet maandlasten en 
milieucompensatie, 
vind het onzin

-Realiseert dat 
het label op de 
vorige pagina 
stond
-Gaat terug
-Vult formulier 
in

2 -Leest teksten 
aandachtig door
-Gebruikt Back 
en Next knop van 
browser
-Heeft geen 
problemen met 
radio buttons

-Leest tekst door -Ziet plaatje 
van woning 
veranderen.
-Speelt met 
knoppen om 
plaatjes van 
woning te zien

-Gebruikt 
helpinformatie
-Slaat in eerste 
instantie energielabel 
over
-Ziet verschil tussen 
huidig en gewenst
-Gebruikt 
helpinformatie

-Realiseert dat 
het label op de 
vorige pagina 
stond
-Gaat terug
-Vult formulier 
in

� -Leest teksten 
vluchtig door
-Gebruikt verder 
knop
-Heeft geen 
problemen met 
radio buttons

-Leest tekst 
vluchtig door

-Kiest in een 
keer correcte 
woningtype en 
bouwjaar

-Ziet verschil tussen 
huidig en gewenst
-Gebruikt gewenst 
niet en vraagt of het 
uit kan
-Ziet maandlasten en 
milieucompensatie

- Leest tekst 
door
-Vult formulier 
in

4 -Slaat teksten over
-Negeert 
helpinformatie
-Gebruikt verder 
knop
-Heeft geen 
problemen met 
radio buttons

-Gaat direct 
verder

-Kiest in een 
keer correcte 
woningtype en 
bouwjaar

-Negeert energielabel
-Negeert 
milieucompensatie
-Negeert Maandlasten

- Realiseert dat 
het label op de 
vorige pagina 
stond
-Gaat terug
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5 -Slaat meeste 
teksten over
-Gebruikt verder 
knop 
-Heeft geen 
problemen met 
radio buttons

-Leest hier 
gehele tekst 
door

-Kiest in een 
keer correcte 
woningtype en 
bouwjaar

-Kiest voor gewenst 
en negeert huidig
-Weinig verandering 
en negeert dus 
energielabel

- Realiseert dat 
het label op de 
vorige pagina 
stond
-Gaat terug

6 -Leest teksten 
door
-Gebruikt verder 
knop
-Heeft geen 
problemen met 
radio buttons

-Leest gehele 
tekst door

-Kiest in een 
keer correcte 
woningtype en 
bouwjaar

-Gebruikt huidig
-Snapt niet dat 
gewenst laag staat

-

7 -Slaat teksten over
-Negeert 
helpinformatie
-Gebruikt verder 
knop
-Heeft geen 
problemen met 
radio buttons

-Gaat direct 
verder

-Ziet plaatje 
van woning 
veranderen.
-Speelt met 
knoppen om 
plaatjes van 
woningen te zien
-Kiest goede 
woningtype en 
bouwjaar

-Twijfelt tussen huidig 
en gewenst
-Leest tekst nu wel 
wel door
-Gebruikt huidig en 
gewenst op goede 
manier

-

8 -Leest teksten 
door
-Gebruikt verder 
knop
-Heeft geen 
problemen met 
radio buttons

-Leest tekst door -Kiest correcte 
woningtype 
-Twijfelt over 
bouwjaar

-Leest tekst door
-Kiest eerst voor 
gewenst
-Ziet fout en kiest 
dan huidig en daarna 
gewenst
-Kijkt vluchtig naar 
maandlasten

-

Vragenlijst

Was het voor u duidelijk wat de relatie tot de verschillende elementen en het energielabel was?
1 2 3 4 5 6 7 8

Ja x x x x x
Nee
Duurt 
even

x x x

Opmerkingen van proefpersonen:
4: Opbouw jaartallen raar
4: Gewenst schuift niet mee wanneer huidig aangepast wordt
7: Feedback was zeer duidelijk

Was het duidelijk hoe u een hoger energielabel kon krijgen?
 

1 2 3 4 5 6 7 8
Ja x x x x x x x x
Nee

•
•
•
•
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Was het u duidelijk waar het “milieueffect” over ging? 
1 2 3 4 5 6 7 8

Ja x x x x x
Nee x x x

Opmerkingen van proefpersonen:
2: Bomenmetafoor komen niet overeen met werkelijkheid
5: Gebruik losse boompjes in plaats van een bos
6: Zag veranderen
7: Was niet meteen duidelijk

Was het u duidelijk waar het “maandlasten” over ging? 
1 2 3 4 5 6 7 8

Ja x x x X x x x x
Nee

Waren de teksten goed leesbaar? 
1 2 3 4 5 6 7 8

Ja x x x x
Nee x
Leesbril x x
Overgeslagen x

Opmerkingen van proefpersonen:
�: Had leesbril nodig
2: Bevat aantal tikfouten
7: Onduidelijk en hielp niks

Heeft u wat gehad aan de helpinformatie? 
1 2 3 4 5 6 7 8

Ja x
Niet 
gezien

x x x

Niet 
nodig 
gehad

x x x x

Zou u nog meer willen kunnen doen met het programma? 
1 2 3 4 5 6 7 8

Ja x x
Nee x x x x x x

Opmerkingen van proefpersonen:
5: Kosten en terugverdientijd 
6: kan zelf wel bedenken dat het veel geld kost
7: Kosten en terugverdientijd
7: Invoeren van aantal bewoners en gebruiksoppervlakte, want dat heeft ook invloed op hoe 
goedkoop je woning in gebruik is.
8: Het is toereikend, want het is toch maar een indicatie

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
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Algemene opmerkingen van proefpersonen:
�: Toevoegen van “enkel en dubbel glas”
�: Vind maandlasten duidelijk
�: Milieu compensatie per definitie onzin
2: Term schatter was onduidelijk
2: Plaatjes bij woningtype waren erg verduidelijkend
�: Duidelijk en toegankelijk
4: Aanpassen berekeningsformule
4: Veranderen bouwjaren klassen
5: Duidelijker maken dat er iets verandert bij schatting
6: Ziet zelf al wel in dat een energielabel (D) niet erg energiezuinig is.
7: Gewenst geeft meteen slecht aan, gewenst moet meeschuiven wanneer huidig aangepast 
wordt
7: Maandlasten zijn niet concreet
7: Alleen uit de tekst bleek dat er tooltips zijn, maar die heb ik niet gelezen
7: Overzicht moet ook overzicht van energielabel geven tonen.
8: Tekst wat groter 
8: Makkelijk dat foto bij woningtype staat

 

•
•
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