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Energie & Gedrag:

Toegepaste Psychologie

Gedragsbeoordeling, Gedragsbeïnvloeding & PGO

Experimentele Psychologie

Gedragsinterventies ontwikkelen & testen (RCTs)

Generiek: Ondernemend & Professioneel werken



Besparen

Duurzame 
bronnen

Efficiënt gebruiken 
van fossiele 

bronnen



2½ jaar: 

www.1000slimmehuishoudens.nl www.flexigas.nlwww.powermatchingcity.nl



Slimme meter + EMS waardoor bewoners inzicht in 

hun verbruik krijgen en energie kunnen besparen.



Onderzoeksontwerp:

Controle conditie

&

EMS 1

EMS 2

EMS 3

Geen EMS



Enkele resultaten:

Gebrek aan handelingsmogelijkheden

‘Gemiddelde persoon’ met lage SES welwillend, 

maar niet intrinsiek gemotiveerd

=> Kosten besparen voornaamste drijfveer

EMS vergroot energiebewustzijn, maar maakt van 

energieverbruiker geen energiemanager



+ Vergelijking andere gebruikers   

& normen

+ Zeer uitgebreide gegevens

+ Betrouwbaar

+ Gegevens vergelijkbare hh

- Vergelijkingsdata niet   

betrouwbaar

- App

- ‘Tailored feedback’

- Meer instructie 



SAMEN 

DUURZAAM

RANDOM 

HUISHOUDENS



Ervaringen en gedrag in een smart-grid



Wat is een smart-grid?



40 Huishoudens

vraag naar energie en aanbod van duurzame 

energie beter op elkaar afstemmen







End-user research in PMC

Slim Kosten Besparen
Feedback op kosten

Aangenaam Samen Duurzaam
Percentage van het 

energieverbruik dat lokaal 

opgewekt is

2 diensten:



End-user research in PMC

Automatisch warmtepomp & microWKK

Slim wasmachine

Handmatig algemene apparaten

3 vormen van controle:



End-user research in PMC

Enkele resultaten:

1) Feedback op …………………………..     werkt het best;

2) ………………… en …………. ‘controle’ zijn het meest populair; 

3) Ervaringen en gedrag van eindgebruikers hing af van:

vertrouwen in technologie (ICT infrastructuur & apparaten)

vertrouwen in de deelnemende partijen

vertrouwen in elkaar

Wiekens, C. J., Grootel, M., van, & Steinmeijer, S. (2014). Experiences and behaviors of end-users in a 

smart grid: The influence of values, attitudes, trust, and several types of demand side management.

kosten

automatische slimme

handmatigevan ……………….. krijgen mensen het beste gevoel;



Maatschappelijk draagvlak 
biovergisters 

In samenwerking met: 

drs. Leo Heijne, P. Vessies, S. Iwema, 

L. Eissens, W. Kleinstra, R. Hibma & T. Postma

Netintegratie

dr. Carina Wiekens

drs. Jildert Beeksma

Communication and the Sustainable Society

dr. Annette Klarenbeek

drs. Maartje Harmelink



 Discoursanalyse

 Survey onderzoek 

Local acceptance of existing biogas plants in Switzerland (Soland, Steimer & Walter, 2013)

Gepubliceerde teksten in online en offline media

Wat hebben we gedaan?



=> Biovergister wordt zeer negatief beoordeeld

=> Oudere bewoners oordelen negatiever dan jongere bewoners

=> Mensen die techniek & innovatie belangrijk vinden, oordelen negatiever

=> Het deel van de wijk waar minder stankoverlast ervaren wordt, heeft een 

minder negatieve opinie

Enkele resultaten buurtonderzoek



 Discoursanalyse

 Survey onderzoek 

 Kwalitatief onderzoek: interviews

Local acceptance of existing biogas plants in Switzerland (Soland, Steimer & Walter, 2013)

Bewoners Initiatiefnemers 

Gemeente Actiecomité 

Gepubliceerde teksten in online en offline media

Wat hebben we gedaan?



Heden





“DE KRACHT VAN DE BUURT: HET SUCCES EN DE SPREIDING VAN 

BOTTOM-UP INITIATIEVEN OP DE ENERGIEMARKT”

STEM subsidie: 2 jaar om (nieuwe) buurtgerichte   

gedragsinterventies te testen



“DIT geeft energie!”

1. Transitie-arena’s (DRIFT)

2. Participatieplatform (Het Portaal)

3. Bewustwording & Gedrag

(Hanzehogeschool)



Startevenement, januari 2015





1. Verder in kaart brengen

2. Tijdlijnen

3. Netwerk

Hanna Rots & Julia Spoelstra

1. Lokale Initiatieven



What about the (late) 

majority?

2. Actie!



What about the (late) 

majority?

2. Actie!

Miriam Vellema

Elina Coerts

Melanie Kuiper

René de Vries



Toekomst



“De kern van al onze werkzaamheden is dat we 

gedrag faciliteren dat zowel gunstig is voor het 

individu als voor de samenleving”

Toegepaste Psychologie & Energie
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