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Teleurstelling =
Verwachtingen

Realiteit
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Maatschappelijk 

Verantwoord 

Ondernemen

Duurzame Educatie Eindgebruikers Consumenten-

gedrag

Lopende 

projecten

- Bedrijfkracht

- Speur de Energieslurper

- Check je Warmtelek

- Is je CV OK?! 

- Lespakket VMBO/MBO 

Wellantcollege

- Lespakket Havo/VWO dr. 

Nassaucollege

- Lessen HBO 

Hanzehogeschool & 

Energy Transition Centre

- Lespakket basisonderwijs

- Futures Literacy

- Nul op de Meter 

Woonborg

- Op naar beter op de 

meter!

- Energy Management 

Systemen Gasunie

- Ditenergie.nl

- SolarMiles (electric

car sharing)

- Keuze duurzame 

producten

Voorbeeld-

vragen

Hoe kunnen we bedrijven 

aanzetten tot duurzaam 

ondernemerschap? 

Hoe kunnen we via bedrijven 

mensen motiveren om 

duurzamer te gaan leven? 

Hoe kunnen we leerlingen 

motiveren om goed voor de 

aarde te zorgen? 

Hoe maken we energie 

meer sexy?

Hoe kunnen we producten 

en diensten 

ontwerpen/verbeteren 

waardoor mensen 

gemakkelijker duurzamer 

kunnen gaan leven?

Hoe kunnen we 

consumptie  

verminderen / 

verduurzamen? 
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Onderzoeksportfolio 2/2

Lokale Initiatieven Proces- & 

ketenregie

Participatie Duurzame 

communicatie

Lopende 

projecten

- VINDI: Van Initiatief naar 

Duurzame Impact

- Drentse Energiewerkplaats

- R-LINK: Sociaal leren en sociale 

innovatie in lokale initiatieven

- De Drentse L.E.I.

- 30 km Loppersum

- Kracht van de Buurt

- Toekomst Lokale Initiatieven 

Groningen

- We the Energy game

- Transitie Arena’s

- Klimaat-

gesprekken

- MijnEnergie

- Samen Besparen

- 10.000 Duurzame 

Huishoudens 

- Stakeholder dialoog

- Transitiecoalitie

Voorbeeld-

vragen

Hoe kunnen we lokale initiatieven 

bevorderen? 

Hoe kunnen we het succes van 

lokale initiatieven vergroten?

Hoe kunnen we 

kernspelers in de 

energie transitie 

zodanig bij elkaar 

brengen of opstellen 

dat de transitie 

versneld wordt?

Hoe kunnen participatie 

van verschillende 

groepen inwoners 

vergroten?

Hoe kun je effectief met je 

stakeholders 

communiceren?

Hoe betrekken we 

jongeren/ millenials bij de 

Energietransitie
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Proces- & Ketenregie
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1.

2.

Eigen woning
(o.a. zelfrelevant)

Eigen gemeenschap

/community

Proces-/ketenregie

3.

Organisatiediagram

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zSBNticrDHUU.k3P6k41a2TBU&usp=sharing
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Veel pilots, deel in opschalingsfase

Slimme meter + EMS:

Vergroot het bewustzijn van het energiegebruik

en leidt tot energiebesparing.

Onderzoeksontwerp:

Controle condition

&

EMS 1

EMS 2

EMS 3

Geen EMS

Enkele results:

Gebrek aan inzicht in handelingsperspectieven

‘Gemiddeld persoon’ met een relatief lage SES is 

bereidwillig, maar niet intrinsiek gemotiveerd

=> Economische motieven

EMS vergroot bewustzijn van het energiegebruik, maar 

maakt van een energieconsument niet een 

energiemanager

Wat voor functies moet ons EMS 

hebben om tot energiebesparing te 

leiden?

Is dit de manier om 
energie te 
besparen?

In welke fase?

Voor wie?
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Eindgebruikersonderzoek in een smart-grid

decentralized energy sources 

(PV and micro CHP), 

hybrid heat pumps, smart 

appliances, smart meters, 

and in-home displays

40 huishoudens

PowerMatching City

PowerMatching City End-user research in PMC

2 Energy Services: 

Smart Costs Savings
Feedback on Costs

Together More Sustainable
Feedback on percentage of  

consumed energy that is 

produced locally

End-user research in PMC

3 types of Control: 

Automatic hybrid heat pump or micro CHP

Smart washing machine

Manual general appliances but ……………….. controlling appliances is more rewarding;

End-user research in PMC

Some research results:

1) Feedback on …………………………..     is valued most;

2) ………………… en …………. ‘control’ are most popular, 

3) Experiences and behavior of end-users depended on trust in:

- technologie (ICT infrastructure & connected appliances)

- participating parties

- community members

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.

cost reduction

automatic smart

manually
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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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Werkveld: Partners

2/3/2019 Centre of Expertise Energy

20

Kennispartners (tot nu toe!):

Sustainable Behavior

“We study sustainable communication & behavior and, 

in experiments, promote pro-environmental behavior.”

How?

1. We “equip”people with enough knowledge so that

they are able to make conscious decisions”

2. We support people

3. We bring people together

Why?

Because we believe that 99% of the world population

is better off in a social and sustainable world



3-2-2019

6

Dr. Carina J. Wiekens & Dr. Wim J.L. Elving

Lector Duurzaam gedrag & Lector Duurzame Communicatie

Academie voor Sociale Studies & Instituut voor Communicatie, Media & IT

Communication, Behaviour

& the Sustainable Society 


