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dr. Carina Wiekens
Lector Duurzaam Gedrag
Kenniscentrum Energie

Duurzaam gedrag

Missie: 

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 

gebied van energie en duurzaamheid.”
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Energie besparen
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Slimme meter + EMS:

Vergroot bewustzijn van energiegebruik

en verminder het energiegebruik

Onderzoeksontwerp:

Control condition

&

EMS 1

EMS 2

EMS 3

No EMS
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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

Welke display hebben we nodig? 

Welke functies moet een app hebben?

Is dit wel de manier 
om bewustzijn te 

vergroten?

In welke fase?

Bij wie?
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Dat niet!

Wat wel?

Stel dat je mensen wilt motiveren om duurzamer te 

gaan leven. Wat moet je dan doen?
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Attitude

Eigen 

effectiviteit

Intentie Gedrag
Waargenomen

Sociale Invloed

Theorie van het geplande gedrag:

Attitude

1)  Gevoelens

2)  Gedachten

3)  Gedrag

Comfortabel (beter 
geïsoleerd, geen kieren, 

nieuwe badkamer)

Geen steeds maar 
stijgende energierekening
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Attitude

Waargenomen 

sociale invloed

Theorie van het geplande gedrag:

Descriptieve norm (e.g., Cialdini)

Attitude

Eigen 

effectiviteit

Waargenomen 

sociale invloed

Theorie van het geplande gedrag:
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Theorie van het geplande gedrag:

Attitude

Eigen 

effectiviteit

Intentie Gedrag
Waargenomen

Sociale Invloed

Theorie van het geplande gedrag:

1. Gebrek aan bewustzijn

2. Gebrek aan motivatie
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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!

doorbreekt (onbewust) gedrag

Bewustzijn

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

waarna je ervoor kunt kiezen van richting te veranderen

http://www.hetonlineverleiden.nl/
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Vergroten van het bewustzijn (triggers, nudges)

Vergroten van de motivatie
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Motivatie: “Laat het gemakkelijk lijken”

Ja Ja

Nee Waarom niet?!

“Eenvoud is een 

functie van je 

meest schaarse

bron op het 

moment”
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Reddit.com

designapplause.com

Verander de waargenomen eenvoud
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2. Motivatie: Verander de waargenomen eenvoud

1. Vergroot het bewustzijn
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1. Vergroot het bewustzijn

3. Motivatie: Maak het gedrag aantrekkelijker

2. Motivatie: Verander de waargenomen eenvoud

Ijslander.com

1. Vergroot het bewustzijn

3. Motivatie: Maak het gedrag aantrekkelijker

2. Motivatie: Verander de waargenomen eenvoud

Wat is aantrekkelijk?

Energie

Geld

Duurzaamheid

“Samen” (met…)

Als je het echt wilt weten => Meten!!
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Energie besparen  
 
 
50 koffers zijn op reis. De koffers reizen 
door heel Nederland en gaan van 
organisatie naar organisatie. Ze gaan 
door de handen van teams met namen als 
de Zuunige Stekkers, What’s on Watts 
off, ComInActie, de Wattjes, de 
MegaWattjes, de Hummers en “Schat, het 
is je krultang”. Al deze teams hebben een 
doel: Het speuren naar de grootste 
energieslurpers. 
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44% doet mee
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www.milieucentraal.nl
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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)

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)

Meerdere deelnemers alleen de 

vriezer > 140 euro:

248 euro: KwH

200 euro: PowerPOI’ers
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Sterke punten

1. Meer inzicht in het energieverbruik

2. Direct actie kunnen ondernemen

3. “Eenvoudige” actie

4. “De kracht van buren is benut”

“Alle sfeer hebben 

we direct uit huis 

gegooid.”

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



7-11-2017

21



7-11-2017

22

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
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Duurzaam Gedrag

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 

gebied van energie en duurzaamheid.”

Hoe?

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

bewuste keuzes te kunnen maken.

2. Door mensen te ondersteunen.

3. Door mensen samen te brengen.
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Duurzaam Gedrag

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 

gebied van energie en duurzaamheid.”

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.

2. Door mensen te ondersteunen.

3. Door mensen samen te brengen.

www.flexigas.nl
www.powermatchingcity.nl

Community-based initiatives
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Duurzaam Gedrag??

dr. Carina Wiekens
Lector Duurzaam Gedrag
Kenniscentrum Energie


