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De Lariks: Wat er aan voorafging

De Lariks: Speur de Energieslurper

De Lariks: Het programma van “HG-bewoners” 

(HG, EnergySense, Actium, Cedel, …)



Energie & Gedrag (Energietransitie & Netwerken)

“We stimuleren duurzaam gedrag”

Hoe?

1. Door mensen voldoende “bagage” te geven om zelf  

bewuste keuzes te kunnen maken.

Wat?



www.hetonlineverleiden.nl

Dual process theories (Petty & Cacioppo, 1986)

(vs. “diepe” verwerking)Snelle info-verwerking:

 Verandering is niet duurzaam 

en resistent

 Slechte voorspeller van gedrag!

http://www.hetonlineverleiden.nl/


doorbreekt (onbewust) gedrag

(Zelf)bewustzijn

zodat je na kunt denken over wat je aan het doen bent

waarna je ervoor kunt kiezen van richting te veranderen



Energie & Gedrag (Energietransitie & Netwerken)

“We stimuleren duurzaam gedrag”

Hoe?

1. Door mensen voldoende “bagage” te geven om zelf 

bewuste keuzes te kunnen maken.

Waarom?

Omdat voor 99% van de mensen geldt dat een 

sociale en duurzame wereld een fijne wereld is.

Wat?

2. Door mensen te ondersteunen.

3. Door mensen samen te brengen.



Bewuste verandering

Verandering is sterker 

(betere voorspelling van 

toekomstig gedrag)

Verandering is duurzamer 

(resistenter tegen “storende 

factoren”)

Duurzamer door steun van de 

groep

Leuker & gemakkelijker om het 

samen te doen

Door de sociale component, trek 

je meer mensen aan

Over het algemeen goedkoper

De verandering is van de 

mensen die het betreft: 

Zij moeten het doen.

=> Maak ze eigenaar van 

het verandertraject

in sociale groepen



Why we don’t believe in climate change:



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 kan energiebewustzijn vergroten, maar maakt 

van een energieverbruiker geen energiemanager

EMS wordt niet of beperkt gebruikt

Effecten op het energieverbruik zijn klein

1/3e geen gebruik van 
gemaakt

Slechts een enkeling 
meer dan 1x p/wk



Ervaringen en gedrag van 

eindgebruikers hing af van:

vertrouwen in technologie

vertrouwen in de deelnemende partijen







Speur de Energieslurper



Speur de Energieslurper

Wat levert een dergelijke actie op?

1. Meer bewustzijn van het elektriciteitsverbruik op 

apparaatniveau



1. 610 kWh/jaar (140 euro per jaar)

2. 485 kWh/jaar (112 euro)

3. 315 kWh/jaar (73 euro)

4. 300 kWh/jaar (69 euro)

5. 280 kWh/jaar (64 euro)

6. 260 kWh/jaar (60 euro)

7. 245 kWh/jaar (56 euro)

8. 140 kWh/jaar (32 euro)



Speur de Energieslurper

Wat levert een dergelijke actie op?

1. Meer bewustzijn van het elektriciteitsverbruik op 

apparaatniveau

2. Een deel doet mee vanuit sociale overwegingen (“mijn buren 

doen ook mee”)

3. 99% v/d deelnemers wil participeren in vervolgacties



April 2017Februari 2017 Maart 2017 Juni 2017

+ studenten

Wat?

Wie?

- HG

- EnergySense

- Actium

- Mijn Buurt Assen

- Gemeente Assen

+ deelnemers-

bijeenkomsten

- HG

- EnergySense

- HG

- EnergySense

- HG

- EnergySense

- Actium

- Mijn Buurt Assen

- Gemeente Assen

- Buurkracht

- iRoutes



Als mensen 

problemen hebben, 

komen ze naar 

mij toe

Ik heb een 

technische 

achtergrond

Ik help 

graag

Ik kan dingen 

regelenIk zoek het 

uit!

Ik help 

graag Ik help 

gezin X

Bewuste verandering in sociale groepen

De verandering is van de mensen die 

het betreft: Zij moeten het doen.

=> Maak ze mede-eigenaar van het 

verandertraject
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