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GfK Smart Home 
Monitor 2016  
Het slimme huis van 
de toekomst  
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Consumentenonderzoek 

• Smart Home online survey onder 1.000 beslissers over aankopen in NL huishoudens 

• Vragenlijst van 12 minuten, extra vragen mogelijk (tegen meerprijs)  

• Rapportage in PowerPoint (NL/EN), inclusief conclusies en een klantspecifiek advies 

• Verdiepende modules: Smart Health, Smart Energy, Retail & Services, Smart City en Connected Car 

 

Point of Sales data 

• Verkoopinformatie voor 1 productgroep Q1 en Q2 2016 met daarin aantallen, omzet en gemiddelde prijs 

• Informatie over distributiekanelen en merken 

 

Eindpresentatie 

• Eindpresentatie (deels interactief) samen met andere deelnemers bij GfK op kantoor 

 

 

Resumé 
Smart Home Monitor: wat gaan we doen en wat krijgt u? 
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1. Achtergrond 

2. Aanpak & rapportagevoorbeelden 

(consumentenonderzoek) 

3. Verdiepende modules (consumentenonderzoek) 

4. Point of Sales data 

5. Planning & kosten, Smart Home team 
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Smart Home Monitor 2016: trends en ontwikkelingen en verdiepingen op 

specifieke thema’s 

Een nieuwe markt: welke behoeften hebben consumenten? 

Smart Home is hot! Steeds meer aanbieders begeven zich op deze veelzijdige markt met talrijke oplossingen om 

huizen slimmer te maken. Om de potentie van Smart Home maximaal te benutten is het belangrijk grip te blijven 

houden op behoeften van consumenten binnen dit thema.  

 

Smart Home in 2016: welke ontwikkelingen zien we bij de consument? 

In 2015 is de Smart Home monitor gelanceerd: de kennis, interesse en houding van Nederlandse consumenten ten 

aanzien van Smart Home oplossingen is daarin uitgebreid onderzocht. Anno 2016 willen we weten of… 

 …het kennisniveau van de Nederlandse consument nog altijd zo laag is 

 …de interesse per product(categorie) nog altijd zo sterk verschilt 

 …de zorgen rondom privacy meer of juist minder worden 

 …de behoeften rondom Smart Home producten zijn veranderd 

 

Uiteraard zullen we niet alleen trends monitoren, maar ook nieuwe thema’s belichten. Via additionele modules – 

zoals Smart Health, Connected Car, Smart Energy – zullen we bepaalde thema’s uitdiepen. Binnen deze modules 

kunnen we concrete concepten voorleggen en toetsen.  
 

Uiteraard zijn andere modules / mogelijkheden op aanvraag bespreekbaar.  
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De 8 categorieën die we onderscheiden 

• Smart  

Domestic Appliances 

• Smart  

 Entertainment 

• Smart Energy • Smart  

Motorisation  

• Smart 

 Communication 

• Smart  

Lighting   

• Smart 

 Security  

Smart Health 
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1. Achtergrond 

2. Aanpak & rapportagevoorbeelden 

(consumentenonderzoek) 

3. Verdiepende modules (consumentenonderzoek) 

4. Point of Sales data 

5. Planning & kosten, Smart Home team 
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Thema’s 2016 

 Kennis over / interesse in Smart Home oplossingen 

 Drivers & barriers: waarom wil men bepaalde producten wel of juist niet aanschaffen? 

 Merken: wat is – per domein – de merkvoorkeur? 

 Informatiebronnen en aankoopkanalen: waar zoekt men informatie en waar verwacht men te kopen? 

 Houding en behoeften ten aanzien van Smart Home 

 Trends 2015-2016: in hoeverre is onze houding ten aanzien van Smart Home anno 2016 veranderd? 

 Voorspellers voor toekomstige ontwikkelingen: Leading Edge Consumers (zie uitleg volgende slide) 

 Interesseprofielen: welke doelgroep wil welk product aanschaffen? 

 Themaverdiepingen (optioneel): Smart City, Connected Car, Smart Health, Smart Energy, Retail en 

Services 
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Een indeling op basis van drie factoren 

• LEC’s zijn categorie-specifiek en worden gevonden op basis van 3 

factoren: 

1. Early Adopters: voorlopers, mensen die als eerste nieuwe producten 

willen hebben 

2. Beïnvloeders: mensen die advies geven / naar wie geluisterd wordt 

3. Consumenten met passie voor de categorie – mensen die echt veel 

affiniteit hebben met de betreffende categorie  

We hebben een vaste set (categorie-specifieke) vragen die we aan de 

Smart Home monitor hebben toegevoegd om deze analyse over 

LEC’s in het onderzoek op te kunnen nemen. 

LEC’s zijn consumenten waarmee we toekomstig gedrag kunnen voorspellen, zodat we 

kunnen inschatten welke kant de markten zich op zullen ontwikkelen en in hoeverre 

nieuwe ideeën kans van slagen hebben in de toekomst.  

Voorspellers voor toekomstig succes: Leading Edge Consumers (LEC) 
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Intuïtief gebruik 

Makkelijk te installeren 

Meer comfort 

Langere-termijn ROI 

Meer plezier 

Bescherming van de data bij mobiel gebruik 

Aantrekkelijk design 

Oplossingen „op maat“ in te richten 

Onmogelijk om systeem te hacken 

Werkt via de huidige infrastructuur 

… 

Welke productvoordelen zijn beslissend bij de keuze voor Smart Home oplossingen? En hoe verschilt dat per 

doelgroep? Welke voordelen kan u in uw Communicationstrategie benadrukken? 

NL Publiek 

Leading Edge Consumers 

Waar liggen de kansen in de markt? 
Het belang van productvoordelen 
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Privacy-issues 

Twijfel over meerwaarde 

Verwachte kosten 

Vrees voor complexiteit installatie 

Gebrek aan kennis 

Twijfels over infrastructurele mogelijkheden 

Onduidelijkheid over wat Smart Home is 

… 

… 

NL Publiek 

Leading Edge Consumers 

Waar liggen de kansen in de markt? 
Inzicht in het belang van barrières 

Welke belemmeringen spelen er bij consumenten om over te schakelen op Smart Home oplossingen? 

Waar liggen de drempels en hoe kun je deze verlagen of wegnemen? 
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18%

11%

Het bespaart me zorgen

Gezondheid in eigen hand

36%

22%

10%

5%

Meer comfort

Meer plezier/leuk om te gebruiken

Aantrekkelijk ontwerp

Indruk maken

ZEKERHEID 

 “Gemoedsrust" 

WELZIJN 

“Ik voel me goed" 

VOLDOENING 

“Ik ben het waard" 

VRIJHEID 

“Het maakt me vrij" 

Zekerheid Welzijn 

Vrijheid Voldoening 

36% 

19% 

7% 

38% 

A06 Wat zijn voor u doorslaggevende factoren bij de aanschaf van dit product?  

Ontwikkelingen 2015-2016 
Worden Smart Home producten nog altijd vanuit dezelfde voordelen 

aangeschaft? 
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42% 

37% 

21% 

12% 

Smart Home maakt het leven een 

stuk gemakkelijker 

Smart Home oplossingen zullen 

je uiteindelijk geld besparen 

Over 2 jaar is Smart Home binnen 

vrijwel elk huishouden 

gebruikelijk 

Smart Home is een hype die snel 

zal overwaaien 

2015 2016 

?% 

?% 

?% 

?% 

Ontwikkelingen 2015-2016 
Hebben we nog altijd dezelfde behoeftes en het zelfde beeld over waar  

het met Smart Home naar toe gaat? 
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56%

46%

41%

35%

32%

Vergelijkingssites

Informatieve sites

Website winkels

Website fabrikant

Fysieke winkel

Belangrijkste inzichten per categorie  
Een overzichtelijke weergave van de belangrijkste resultaten (inzichten 

afkomstig uit onderzoek 2015) 

Doorslaggevende factoren aanschaf 

Redenen waarom product niet 

aanschaffen 

Merkvoorkeur Waar Smart Home product kopen 

33% 

31% 

28% 

26% 

25% 

Informatie inwinnen 

• Elektronica-
speciaalzaak 

• Online 
speciaalzaak 

• Online 
warenhuis 

• Warenhuis • Rechtstreeks  
fabrikant 

46% 35% 28% 18% 18%

Bedrag maximaal willen betalen 

€ 87,52 € 69,29
€ 177,46

€ 649,53
€ 560,18

€ 706,86

€ 236,71
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43%

41%

38%

30%

26%

Meer comfort

Makkelijker leven

Energiebesparing

Kostenbesparing

Meer efficiëntie

61%

22%

21%

9%

8%

Twijfel meerwaarde

Twijfels gebruiksgemak

Verwachte kosten/te duur

Graag bij het oude houden

Zie nooit in winkel
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0%

10%

20%

30%

40%

50%
Man

Vrouw

Leeftijd 18-34

Leeftijd 35-49

Leeftijd 50-64Leeftijd 65+

Opleiding laag

Opleiding midden

Opleiding hoog

Slimme tandenborstel

Slimme waterkoker

Slim koffiezetapparaat

Slimme airconditioner

Slimme koelkast

Slimme wasmachine

Robot Stofzuiger

Profiel aankoopintentie Smart Huishoudelijk 

Per categorie wordt een 

profiel van alle individuele 

apparaten geleverd. 

Daarnaast geven we voor 

dezelfde apparaten aan 

hoeveel consumenten 

deze bezitten, hoe groot de 

interesse is en hoe groot 

het aandeel afwijzers is. In 

de bijlage staat een 

overzicht van alle 

categorieën en apparaten 

die we in het onderzoek 

meenemen. 

Profielen per apparaat + huidig bezit / interesse / afwijzing apparaten 
Onderstaande profielen zijn afkomstig uit rapportage 2015 

A05b Welke van de volgende Smart Home producten / diensten zou u – los van de prijs – voor uw huishouden willen aanschaffen? 

 

Basis: allen 

H 
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1. Achtergrond 

2. Aanpak & rapportagevoorbeelden 

(consumentenonderzoek) 

3. Verdiepende modules (consumentenonderzoek) 

4. Point of Sales data 

5. Planning & kosten, Smart Home team 
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Module Smart City 
Hoe zien consumenten de slimme stad? 

Essentiële sturingsinformatie voor partijen die binnen het Smart City domein actief zijn 

Thema’s 

 Wat verstaan consumenten onder Smart City? 

 Bekendheid met / interesse in verschillende 

Smart City oplossingen 

 Behoeften en bezorgdheden rondom Smart 

City 

 Aanbieders: welke partijen zijn logische 

partijen om zich met Smart City bezig te 

houden? 

 Specifieke producten / ideeën (3 in totaal): 

 Sterktes / zwaktes 

 Gebruiksintentie 

 

 

Praktische informatie 

 Verdiepende module naast het 

hoofdonderzoek 

 15 “vaste” vragen en ruimte om 3 vragen naar 

wens toe te voegen 

 Ook invloed op de producten / ideeën die we 

toetsen 

 300 respondenten, representatief 

 Gerapporteerd als aparte module binnen het 

totaalrapport (PowerPoint) 

 Eigen vragen worden exclusief gerapporteerd 

 Meerkosten: € 2.900,- excl. BTW 
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Module Connected Car 
Welke slimme auto-toepassingen hebben de meeste potentie? 

Essentiële sturingsinformatie voor partijen die binnen het Connected Car domein actief zijn 

Thema’s 

 Behoeften en bezorgdheden rondom de 

Connected Car 

 Aanbieders: welke partijen zijn logische 

aanbieders voor Connected Car oplossingen? 

 Informatie: type informatie en bronnen 

 Specifieke producten / ideeën (3 in totaal): 

 Sterktes / zwaktes 

 Gebruiksintentie 

 Randvoorwaarden om producten te 

kunnen / willen gebruiken  belang + 

perceptie van het specifieke product 

 Waar zou men deze aanschaffen? 

 

 

Praktische informatie 

 Verdiepende module naast het 

hoofdonderzoek 

 15 “vaste” vragen en ruimte om 3 vragen naar 

wens toe te voegen 

 Ook invloed op de producten / ideeën die we 

toetsen 

 300 respondenten ten minste geïnteresseerd 

in Connected Car, representatief 

 Gerapporteerd als aparte module binnen het 

totaalrapport (PowerPoint) 

 Eigen vragen worden exclusief gerapporteerd 

 Meerkosten: € 2.900,- excl. BTW 
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Module Smart Health 
Welke Healthsoplossingen hebben de meeste potentie? 

Essentiële sturingsinformatie voor partijen die binnen het Smart Health domein actief zijn 

Thema’s 

 Behoeften en bezorgdheden rondom Smart 

Health 

 Aanbieders: welke partijen zijn logische 

aanbieders voor Smart Health producten? 

 Informatie: type informatie en bronnen 

 Specifieke producten / ideeën (3 in totaal): 

 Sterktes / zwaktes 

 Gebruiksintentie 

 Randvoorwaarden om producten te 

kunnen / willen gebruiken  belang + 

perceptie van het specifieke product 

 Waar zou men deze aanschaffen? 

 

 

Praktische informatie 

 Verdiepende module naast het 

hoofdonderzoek 

 15 “vaste” vragen en ruimte om 3 vragen naar 

wens toe te voegen 

 Ook invloed op de producten / ideeën die we 

toetsen 

 300 respondenten ten minste geïnteresseerd 

in Smart Health, representatief 

 Gerapporteerd als aparte module binnen het 

totaalrapport (PowerPoint) 

 Eigen vragen worden exclusief gerapporteerd 

 Meerkosten: € 2.900,- excl. BTW 
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Module Smart Energy 
Welke Energyoplossingen hebben de meeste potentie? 

Essentiële sturingsinformatie voor partijen die binnen het Smart Energy domein actief zijn 

Thema’s 

 Behoeften en bezorgdheden rondom Smart 

Energy 

 Aanbieders: welke partijen zijn logische 

aanbieders voor Smart Energy producten? 

 Informatie: type informatie en bronnen 

 Specifieke producten / ideeën (3 in totaal): 

 Sterktes / zwaktes 

 Gebruiksintentie 

 Randvoorwaarden om producten te 

kunnen / willen gebruiken  belang + 

perceptie van het specifieke product 

 Waar zou men deze aanschaffen? 

 

 

Praktische informatie 

 Verdiepende module naast het 

hoofdonderzoek 

 15 “vaste” vragen en ruimte om 3 vragen naar 

wens toe te voegen 

 Ook invloed op de producten / ideeën die we 

toetsen 

 300 respondenten ten minste geïnteresseerd 

in Smart Energy, representatief 

 Gerapporteerd als aparte module binnen het 

totaalrapport (PowerPoint) 

 Eigen vragen worden exclusief gerapporteerd 

 Meerkosten: € 2.900,- excl. BTW 
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Module Retail en Services 
Wat is de rol van retailers binnen het Smart Home domein? 

Essentiële sturingsinformatie voor retailers én fabrikanten die binnen het Smart Home domein 

actief zijn: hoe kunt u Smart Home optimaal positioneren? 

Thema’s 

 Welke retailers vindt men geschikte 

aanbieders voor Smart Home producten? 

 Heeft men de voorkeur voor een on- of offline 

aanschaf? 

 Wat is de gewenste aanschafvorm (bv direct 

betalen, abonnement, op afbetaling, etc). 

 Welke service(s) verwacht men van retailers? 

 

Uiteraard zal dit per categorie verschillen, dus 

we brengen deze inzichten per categorie in kaart 

 

 

Praktische informatie 

 Verdiepende module naast het 

hoofdonderzoek 

 15 “vaste” vragen en ruimte om 3 vragen naar 

wens toe te voegen 

 Ook invloed op de producten / ideeën die we 

toetsen 

 300 respondenten, representatief 

 Gerapporteerd als aparte module binnen het 

totaalrapport (PowerPoint) 

 Eigen vragen worden exclusief gerapporteerd 

 Meerkosten: € 2.900,- excl. BTW 
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1. Achtergrond 

2. Aanpak & rapportagevoorbeelden 

(consumentenonderzoek) 

3. Verdiepende modules (consumentenonderzoek) 

4. Point of Sales data 

5. Planning & kosten, Smart Home team 
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SMART HOME 

SMART SMALL 

DOMESTIC 

APPLIANCES 

SMART MAJOR 

DOMESTIC 

APPLIANCES 

HOME 

AUTOMATION & 

SECURITY 

SMART 

ENTERTAINMENT 

COMMUNICATION AND CONTROL DEVICES 

Point of Sales data 
De ontwikkeling van Smart Home op basis van verkoopcijfers 
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Eenmalige keuze uit 1 productgroep (zie volgende slide), Smart Connect only + 

Smart Enabled 

Periode: Q1 - Q2 2016 

Variabelen: aantallen, omzet en gemiddelde prijs 

Informatie over on- en offline kanalen en merken 

Package deal: in combinatie met Smart Home monitor voor een introductie-meerprijs 

van €1.500 

Point of Sales data 
Tracking data - de informatie in de rapportage 
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Point of Sales data 
GfK Smart Product groups 

SMART ENTERTAINMENT 

• Flat TV 

• Audio Home Systems  

• Tuner/Amplifier/Receiver 

• Set-top Boxes  

• Video Player/Recorder  

 
HOME AUTOMATION & SECURITY 

• Alert Detectors *  

• Movement Detectors *  

• Intruder Security *  

• LED Lamps *  

• Door Communication *  

• Tubular motors * 

• Visual Cams  (IP cams) 

• Portable sockets & plugs * 

• Smart Home plugs *  

 

SMART MAJOR DOMESTIC APPLIANCES 

• Vacuum Cleaners  

• Hot Beverage Makers  

• Kettles  

• Power Lawnmower * 

 

COMMUNICATION/CONTROLDEVICES 

• Routers 

• Repeaters 

• W-lan sticks 

• Building Automation Devices 

• Telephone Systems/IAD *  

 

• Washing Machines  

• Tumble Dryers  

• Dishwashers  

• Cooking  

• Cooling  

• Freezers  

• Hobs  

• Hoods  

• Microwaves  

• Steam Ovens  

• Wine Cabinets 

• Air conditioner *  

 

SMART SMALL DOMESTIC APPLIANCES 

 * Nieuwe productgroepen 

 

• Energy monitoring *  

• Programmable Thermostats (SHAC) *  

 

ENERGY EN SMART METERING 
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1. Achtergrond 

2. Aanpak & rapportagevoorbeelden 

(consumentenonderzoek) 

3. Verdiepende modules (consumentenonderzoek) 

4. Point of Sales data 

5. Planning & kosten, Smart Home team 
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Eindpresentatie 
Plus mogelijkheid tot netwerken met andere deelnemers 

 Binnen het aanbod is een eindpresentatie inbegrepen 

 Bij voldoende animo (ten minste 3 deelnemende partijen), zullen wij deze centraal bij GfK op kantoor 

organiseren 

 Naast een presentatie van de onderzoeksresultaten - en uiteraard ruimte voor vragen / discussie – 

bieden we tevens een borrel aan waarin u met de andere deelnemers kunt netwerken 

 De presentatie is op een donderdagmiddag eind september / begin oktober 2016 en start om 15:00 uur. 

Om 16:30 is het plenaire gedeelte gereed en start daarna de borrel 
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Planning  
• Online veldwerk: 6 t/m 16 juni 2016 

• Rapportages beschikbaar: vanaf eind augustus, zowel NL als Engelstalig 

• Eindpresentatie / workshop: in overleg 

 

Kosten:  
• Alleen consumentenonderzoek basisdeel: € 5.000,-  

• Consumentenonderzoek + Point of Sales data: € 6.500,- 

• Meerkosten per additionele module: € 2.900,- 

 

De genoemde kosten zijn exclusief BTW.  

 

Verdere specifieke wensen stemmen wij graag bilateraal met u af. 
 

 

 

 
 

Planning en kosten 
Rapportages komen eind augustus 2016 beschikbaar 
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Jeroen Barten 

Energy 

T +31 620624048 

Jeroen.Barten@gfk.com  

 

 

 
 

Ewout Witte 

Market Opportunities and Innovation 

T +31 611775798 

Ewout.Witte@gfk.com  

 

 

Barbara Schouten 

Technology 

T +31 610002766 

Barbara.Schouten@gfk.com  

 

 
Theo Hendriksen 

Technology 

T +31 620628112  

Theo.Hendriksen@gfk.com  

 

 

GfK Smart Home team 
ervaren specialisten uit diverse GfK-gelederen 

Tessa Holzenbosch 

Technology 

T +31 610985880 

Tessa.Holzenbosch@gfk.com  

 

 
Edwin Bas 

Healthcare 

T +31 653101635 

Edwin.Bas@gfk.com  

 

 

Dorien Blikman 

Market Opportunities and  

Innovation 

T +31 641621987 

Dorien.blikman@gfk.com  

 

 

Jeroen Blank 

Retail 

T +31 655728603 

Jeroen.Blank@gfk.com  
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Categorieën en apparaten die in het onderzoek worden uitgevraagd 

Huishoudelijke apparaten: 

 Slimme tandenborstel 

 Slimme waterkoker 

 Slim koffiezetapparaat 

 Slimme airconditioner 

 Slimme koelkast 

 Slimme wasmachine 

 Robot Stofzuiger 

  

Entertainment: 

 Streaming multiroom audio  

 Smart TV 

 Slimme settop box 

 SlimmeTuner/Amplifier/Receivers 

  

Energy: 

 Slimme thermostaat 

 Energymanager / -app 

 Slimme radiatorbediening 

 Slimme meter (Energymeter) 

 Monitoring van de CV-ketel op afstand (o.a. storingen zien aankomen 

en ingrijpen voordat de CV-ketel echt in storing gaat) 

  

Lighting: 

 Slimme Lighting (smart lampen) 

 Slimme lichtbediening 

  

Bediening deuren / zonwering / luiken: 

 Slimme zonwering of rolluiken 

  

Security: 

 Alarmsysteem (zoals Woonveilig) 

 Bewegingssensoren voor deuren en ramen 

 Smart detectoren (voor rook- en gaslek) 

 IP camera (voor Security) 

  

Communication en netwerkapparaten: 

 Home Plugs 

 Routers 

 Repeaters 

 W-lan sticks 

  

Health: 

 Persoonlijke weegschaal 

 Bloeddruk monitor 

 Fitness Tracker 

 Baby monitors 

 Medicatie inname herinnering systeem 

 Ziekteactiviteit monitor 

  
Door middel van een (i) icoon na elk apparaat wordt een verdere uitleg 

gegeven wat dit apparaat inhoudt. De uitleg is vooraf op begrijpelijkheid 

getoetst. 
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