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Duurzaam gedrag

Missie: 

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 

gebied van energie en duurzaamheid.”



Hoeveel energie gebruikt u thuis?

Hoe hoog is uw energierekening?

Waar zit het energiegebruik in?

Wat is het aandeel van uw wasmachine 

aan het elektriciteitsgebruik?





doorbreekt (onbewust) gedrag

Kennis én Bewustzijn

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

waarna je ervoor kunt kiezen van richting te veranderen



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/


Energie besparen



Slimme meter + EMS:

Vergroot bewustzijn van energiegebruik

en verminder het energiegebruik



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



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?



Dat niet!



Wat wel?

Stel dat je mensen wilt motiveren om duurzamer te 

gaan leven. Wat moet je dan doen?



Attitude

Eigen 

effectiviteit

Intentie Gedrag
Waargenomen

Sociale Invloed

Theorie van het geplande gedrag:



Attitude

1)  Gevoelens

2)  Gedachten

3)  Gedrag



Attitude

Waargenomen 

sociale invloed

Theorie van het geplande gedrag:

Descriptieve norm (e.g., Cialdini)
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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



Kennis & Bewustzijn



Vergroten van het bewustzijn (triggers, nudges)



Motivatie: “Laat het gemakkelijk lijken”

Ja Ja

Nee Waarom niet?!

Vergroten van het bewustzijn (triggers, nudges)



“Eenvoud is een 

functie van je 

meest schaarse

bron op het 

moment”



Reddit.com

designapplause.com



Verander de waargenomen eenvoud









2. Motivatie: Verander de waargenomen eenvoud

1. Vergroot het bewustzijn



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!!



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. 





44% doet mee





www.milieucentraal.nl





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



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





Bron: ECN





Oma’s woning
Jaren ’30

Overburen, jaren ’50

Ouders, Bouwjaar 2007

Eigen woning
Bouwjaar 2005





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



“Bonusslides”: Vijftig plussers en de energietransitie

De meerderheid van uw leeftijdsgenoten participeren niet actief in de

energietransitie en zijn doorgaans lastig te motiveren.

Echter, er is iets bijzonders aan de hand: Lokale Duurzame Initiatieven 

(initiatieven die door inwoners bedacht en uitgevoerd worden), worden 

doorgaans door uw leeftijdsgenoten opgericht en uitgevoerd. 

Sterker nog, initiatieven die door jongere mensen uitgevoerd worden, 

zijn zelden een succes. Hoewel het een relatief kleine groep van uw 

leeftijdsgenoten betreft (wellicht bent u er zelf een van!), zijn dit 

interessante uitzonderingen. De volgende slides gaan over Lokale

Duurzame Initiatieven. Mocht u de bijbehorende publicatie willen

lezen, stuur mij dan gerust een mailtje: c.j.wiekens@pl.hanze.nl

mailto:c.j.wiekens@pl.hanze.nl


Lokale Energie Initiatieven in NNL

Lokaal initiatief 

met Buurkracht

Oranje: 

Energiecoöperatie 

aangesloten bij GrEK

Rood: 

Energiecoöperatie 

aangesloten bij Ús

Koöperaasje

Aubergine: 

Energiecoöperatie 

aangesloten bij de 

Drentse Kei

Overige 

burgerinitiatieven 

gericht op energie

Overige initiatieven: 

eigen logo’s

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zSBNticrDHUU.k3P6k41a2TBU&usp=sharing


Lokale Energie Initiatieven in NNL

Coöperaties:



Lokale Energie Initiatieven in NNL

“Versnippering in 

Noord-Nederland”

“Als je alles bij elkaar optelt, dan dragen vele mensen 

enthousiast bij aan de energietransitie”

“Een deel van de initiatieven lijken mooie resultaten te 

bereiken”

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zSBNticrDHUU.k3P6k41a2TBU&usp=sharing




De Drentse Schone L.E.I.

=  “Initiatieven die door burgers getrokken worden”  

(>1p)



De Drentse Schone L.E.I.

Doelen van het onderzoek:

1. Overzicht creëren van initiatieven

- Hoeveel, waar, wanneer gestart

2.  Kenmerken initiatieven en initiatiefnemers

- Welke doelen, achtergrond initiatiefnemers, hoeveel leden,…

3. Succes- en faalfactoren, inschatten van impact, toekomst

- Wat bereikt? Waarom wel/niet? Potentie? Hoe?!



Ongeveer      lokale initiatieven in Drenthe gestart

61 initiatiefnemers geïnterviewd

Lokale Energie Initiatieven in Drenthe

De Windvogel Stichting Duurzame Energie Provincie Duurzaam Rolde e.o. Zon op Kloosterveste

Buurkracht DET Gasselternijveenschemond Buurtteam Amelterhout Wijkbelangen Emmerhout

Buurkracht Coöperatie Zonnige Toekomst Eexterzandvoort Energie Neutraal Mijn zon, mijn isolatie

Buurkracht Koekangerveld Energieneutraal Zon op Stortplaats Ubbena VV Gasselternijveen

Zonnecentrale Vries Buurkracht Rolde ECO Oostermoer VV Rolder Boys

Dorpsgemeenschap Havelte Groene Kerk Beilen Energierijk Zeijen VV Annen

Buurkracht Smilde Hoogeveen Energie Zon in de Weide VDGO Grolloo

Groen Zonnig Hoogeveen Groene Kerk Assen Zon op het Hondsrugcollege VV LTC

Burgerkollektief Assen Groene Kerk Hoogeveen Energiecoöperatie Coevorden VV Gomos

Zuudwoldiger Eulie Groene Kerk Peize Buurkracht Lariks Zuid Duurzaam Ansen

Westlaren Besparen Hooghalen Duurzaam Buurkracht Marsdijk Duurzaam Bovensmilde

1894 Energie Collectief Groene Kerk Assen Monden Energie Stichting Duurzaam wonen NL

SEN Ruinerwold Energiecoöperatie Drentse Aa Broekx DET Eexterveenschekanaal

Stichting Veenkoloniën en Natuur Wat(t)Piek(t)Assen De Windvogel Duurzaam Balinge

Drentse KEI …

85



Duur interview: 

M = 81 min., SD = 35,85

Maximum:

1. 180 min. Groene Kerk Beilen

2. 163 min. Duurzaam Balinge

3. 158 min. Eexterzandvoort Energie Neutraal &

Stichting Veenkoloniën en Natuur

Lokale Energie Initiatieven in Drenthe

Ongeveer 85 lokale initiatieven in Drenthe gestart

61 initiatiefnemers geïnterviewd



Eigendom van het R-LINK consortium



Algemene kenmerken van de initiatieven

Vooral “werkgroepen”: 63%  (NB: “+”!)

Ontstaan uit: 

- dorpsvereniging

- sportvereniging

- kerk

- eigen initiatief

- buurkracht 

- gemeente

Enkele coöperaties (18%), stichtingen (12%), vereniging (7%)

Lokale Initiatieven Drenthe



Algemene kenmerken van de initiatieven

Lokale Initiatieven Drenthe

Doelen:

Divers! Klein vs. groot, abstract vs. concreet, niet over 

nagedacht vs. uitgeschreven plannen, veel vs. weinig, …

“Energielasten halveren door zonnepanelen te plaatsen” (VV)

“Meest duurzame voetbalclub worden van Drenthe” (VV)



Algemene kenmerken van de initiatieven

Lokale Initiatieven Drenthe

Doelen:

Divers! Klein vs. groot, abstract vs. concreet, niet over 

nagedacht vs. uitgeschreven plannen, veel vs. weinig, …

“Wereld duurzamer maken. Van tevoren geen duidelijk doel opgesteld”

“Dorp energieneutraal maken. Inzetten op besparing.                               

In 2020 energieneutraal worden”

“Bewoners eigenaar maken van windmolens” 

Coöperaties:



Algemene kenmerken van de initiatieven

Lokale Initiatieven Drenthe

Doelen:

Divers! Klein vs. groot, abstract vs. concreet, niet over 

nagedacht vs. uitgeschreven plannen, veel vs. weinig, …

Groene Kerken:

“De schepping moet je op een duurzame manier kunnen 

doorgeven aan volgende generaties. Dit vereist zuinig zijn op de 

aarde en met fossiele grondstoffen, een bescheiden consumptie 

en een rechtvaardige verdeling. Dat is nogal wat hè? Je probeert je 

steentje bij te dragen.” 

Ds. Bert Altena, voormalig predikant bij de Opstandingskerk en voorzitter van de 

werkgroep die zich bezighoudt met duurzaamheid.



Algemene kenmerken van de initiatieven

Lokale Initiatieven Drenthe

Doelen:

Divers! Klein vs. groot, abstract vs. concreet, niet over 

nagedacht vs. uitgeschreven plannen, veel vs. weinig, …

Top 3 Motieven:

1. Duurzaamheid (80%)

2. Economische (13%)

3. Sociaal-maatschappelijke (7%)



Fossiele brandstoffen zijn eindig wat betreft 

voorraden. Hoe leg ik mijn kleinkinderen uit 

dat we op deze manier met de brandstoffen en 

met het milieu omgegaan zijn?” 

- Initiatiefnemer van een energiecoöperatie

“De aarde is voor mij heilig en hebben we in 

bruikleen. Verwondering dat de wereld zo 

prachtig mooi is; dat zie je elke keer weer als je op 

vakantie bent. Die wereld helpen we naar de 

knoppen. Zo laat je het toch niet achter aan je 

kleinkinderen?”

Groene kerk Hoogeveen



Algemene kenmerken van de initiatieven

Lokale Initiatieven Drenthe

Doelen:

Divers! Klein vs. groot, abstract vs. concreet, niet over 

nagedacht vs. uitgeschreven plannen, veel vs. weinig, …

Kartrekkers: M = 5, maar 50% ≤ 3

Afgelopen 10 jaar ontstaan, coöperaties nog recenter (5 jr)

83% is in de afgelopen 5 jaar ontstaan

=> scheve verdeling

Modus = 3



Kenmerken Initiatiefnemers

Lokale Initiatieven Drenthe

Betrokkenheid is groot, tijdsinvestering varieert (enorm)

Achtergrond is opvallen divers

Motieven komen overeen met redenen om initiatief te starten

Gemiddelde leeftijd 52 jaar Enkeling jonger, maar…

Niet onder 
de 40jr!

M = 27
1-112



Eigendom van het R-LINK consortium



Succesvol?

“Matig”…

- Doelen in de meerderheid van de gevallen niet gehaald

- Veel teleurstellingen gerapporteerd

- Impact? Nu nog actief??

Lokale Initiatieven Drenthe

❖ Interesse van anderen om te participeren

❖ Interesse deelnemers

❖ Medewerking /concurrentie /…

❖ Mogelijkheden voor financiering



Eigendom van het R-LINK consortium



Successen:

=> Financiering

=> Veel deelnemers

=> “Consistentie” over LT (nieuwe projecten en/of voortgang)

Lokale Initiatieven Drenthe

Juli 
Geringe belangstelling 
voor georganiseerde 
bijeenkomst over 
isolatiemaatregelen 

December 
Conclusie getrokken dat 
collectief energie inkopen als 
dorp niet haalbaar is 

Oktober 
Energiecoöperatie i.s.m. 
andere dorpen opgericht. 
Werkgroepen beginnen. 

Februari 
Energiebesparings-
onderzoeken uitgevoerd 
bij 17 panden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 
Vragenlijst wordt uitgezet 
onder bewoners 

Oktober 
Werkgroep opgericht & 
eerste bijeenkomst 
werkgroep 

Januari 
Excursie naar 
Duitsland met NMFD. 
Op het idee van een 
energiecoöperatie 
gebracht 

Juni 
Eerste nieuwsbrief van 
de energiecoöperatie 

December 
Energieleverancier gaat 
failliet 

Oktober 
Haalbaarheidsonderzoek 
glasvezelproject 

Januari 
Werkgroeplid haakt af 
wegens verhuizing 

Mei 
Energiecoöperatie sluit zich aan bij 
NLD. Er worden klanten geworven 

2015 & 2016 
Coöperatie gaat verder met 
glasvezeltraject en in 
februari 2016 worden de 
eerste kabels gelegd 

Mei 
Conclusie 
getrokken dat EPA 
niets zou worden 

Mei/juni 
Eerste ideeën ontstaan 
vanuit vereniging voor 
dorpsbelangen 

November 
ALV coöperatie 

September 
Twee werkgroepleden haken 
af wegens tijdgebrek 

September 
Drie werkgroepen 
worden opgeheven 

September 
Herformulering van statuten 



Successen:

=> Financiering

=> Veel deelnemers

=> “Consistentie” over LT (nieuwe projecten en/of voortgang)

Lokale Initiatieven Drenthe

=> Samenwerking met andere partijen





Lokale Initiatieven Drenthe



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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