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Wat willen (we van) de inwoners van Drenthe?

Hoe beïnvloed je gedrag?



Wat willen (we van) de inwoners van Drenthe?



Waaraan merkt u dat de energietransitie 

succesvol is geweest?



Hoe staat de ‘gemiddelde Drent’ eigenlijk tegenover 

de energietransitie?



Hoe staan ze bijvoorbeeld tegenover 

energiebesparing?



Energiebesparingsprojecten





Relatief hoge SES, 

deel lid van een lokale   

energiecoöperatie



Enkele resultaten:

1) Feedback op kosten vooralsnog effectiever;

2) Voorkeur om eigen opgewekte energie zelf 

te verbruiken;

3) Hoe minder mensen hoeven te doen voor 

energiebesparing (bv. apparaten die het zelf 

doen), hoe beter;

4) Echter, zélf een bijdrage doen voelt prettig

5) Vertrouwen in technologie is cruciaal

6) ‘Gemiddelde persoon’ met lage SES 

welwillend, maar niet intrinsiek gemotiveerd;

7) EMS vergroot energiebewustzijn;

8) Grootste minpunt huidige EMS is dat ze 

geen concrete handelingsopties bieden;

9) EMS kan samenwerkingsmogelijkheden 

bieden, bv. voor buurten /dorpen.



(Nabije) Toekomst



“De kern van al onze werkzaamheden is dat we 

gedrag faciliteren dat zowel gunstig is voor het 

individu als voor de samenleving”

Onze (mogelijke) bijdrage:

We zijn ‘sociale wezens’Uitgangspunt:

Stavanger photos



“De kern van al onze werkzaamheden is dat we 

gedrag faciliteren dat zowel gunstig is voor het 

individu als voor de samenleving”
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Energiebewustzijn



“De kern van al onze werkzaamheden is dat we 

gedrag faciliteren dat zowel gunstig is voor het 

individu als voor de samenleving”

Onze (mogelijke) bijdrage:

Drijfveren, motivatie, doelen, …

Energiebewustzijn

Choice architecture



“De kern van al onze werkzaamheden is dat we 

gedrag faciliteren dat zowel gunstig is voor het 

individu als voor de samenleving”

Drijfveren, motivatie, doelen, …

Choice architecture

Energiebewustzijn
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Wat is Buurkracht?



Wat is Buurkracht?

Faciliterend
Buurkracht helpt initiatiefnemers hun buurt te mobiliseren 
om samen energie te besparen.

Onafhankelijk
Buurten kiezen hun eigen maatregelen en leveranciers

Gratis 
Buurtkracht helpt om niet



Buurtbewoners vinden buurkracht

Op verkenning

Mobiliseren van de buurt

Samen kiezen en aan de slag

En besparen maar
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• Via buurkracht.nl krijgt 

elke bewoner inzicht in 

zijn of haar eigen 

energieverbruik, en dat 

van de buurt

• Buurkrachtbuurten 

krijgen de slimme 

meter, versneld en 

gratis

Ondersteunende middelen



• 53 Buurkrachtbuurten

• 60+ buurten in wording

Buurkrachtfeiten

1.300 

deelnemers 

online
3.000+

volgers

2.800+ 

deelnemers 

online

13.000+ slimme 

meters geplaatst 

en 5.000 in 

opdracht
100+ 

gerealiseerde 

maatregelen 

(isolatie, zonne-

panelen etc)

1.800+ 

interesses in 

maatregelen


