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Groot zonnepanelenpark bij Harculo stuit 
op verzet omwonenden

,We zijn continu verrast'', zegt een verbolgen 

stichtingswoordvoerster Paulien Reitsma. Dat startte in 

december toen er een Energiegids door de gemeente werd 

gepresenteerd, waarin ook dit gebied werd genoemd als 

toekomstige locatie voor zonnepanelen en windmolens. We 
zijn daar als bewoners niet bij betrokken geweest

De gemeente zegde toe zorgvuldiger te zijn in de 

communicatie en ons eerder bij de plannen te betrekken. 

Maar tot onze grote verrassing hoorden wij een week of 

vier geleden dat er al een vergunningaanvraag wordt 
voorbereid voor dit grote zonnepark."

De Stentor, 24-05-2018



Universal Declaration of Ethical Principles

for Psychologists

“Psychologists recognize that the lives and identities of human 

beings (…) are connected across generations

and that there is a reciprocal relationship between human beings

and their natural and social environments.” 

➢ Psychologists recognize that (…) their work contributes

to a stable society that enhances the quality of life for all

human beings.



➢ Psychologists recognize that (…) their work contributes

to a stable society that enhances the quality of life for all

human beings.

Wees er maar trots op dat je voor het 

financieren van je elitaire hobby een grote 

greep uit de portemonnee van de 

Nederlandse gezinnen gaat doen.

- TPO, 21 december 2018



Uitgangspunten:

We zijn gewend geraakt aan een hoge mate van comfort en ons 

nauwelijks bewust waar dat comfort op gebaseerd is

Door o.a. klimaatverandering zijn (ingrijpende) aanpassingen

noodzakelijk die iedereen gaan raken, 

Dit betekent dat een bewust veranderingsproces geïndiceerd is

We staan redelijk ver van onze natuurlijke omgeving af 

(assumptie dat alles veilig is, het doet en schoon is)

… waarbij we nu nog niet weten welke straks nodig zijn

Logische eerste stap om spanningen te voorkomen/begrip en 

participatie te creëren => bewustzijn en een gevoel van urgentie



Take home messages:

1. Duurzaam leven begint bij jezelf (organisatie)

2. Duurzaam leven begint met bewustzijn en urgentie

3. Gedragsverandering heeft een natuurlijke eigenaar:

het is van degenen die het betreft

4. Veranderen is moeilijk, dus richt je op sociale groepen

… maar start pas als er handelingsperspectief is



Duurzaam gedrag

- commissie Brundtland, 1987

Gedrag dat voorziet in de behoeften van het heden

zonder het vermogen van toekomstige generaties te schaden 

om in hun behoeften te voorzien.



Duurzaam gedrag

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op 

het gebied van energie en duurzaamheid.”

vooral door experimenten in de praktijk uit te voeren



Waarom zetten we ons niet massaal in?



Richting een duurzamere samenleving

Bewuste verandering

Verandering is van de mensen die het betreft

=> eigenaar van het verandertraject

in betekenisvolle sociale groepen

- Efficiënter

- Gemakkelijker (social beings)

- Inzet sociaal kapitaal

- Duurzamer door steun en 

inzet van de groep

- Vele stappen nodig, 

draagvlak is noodzakelijk

- Verandering is sterker 

(betere voorspeller van 

toekomstig gedrag)

- Verandering is resistenter



Casus I: weerstand

Richting een duurzamere samenleving



Coevorden

Actoren Patronen

Foxhol

Actoren Patronen

Omwonenden

Gemeente

Exploitanten

Omwonenden
Buurtvereniging
Actiecomité

Gemeente

Provincie

Exploitanten

“We willen geen biovergister”
“We hebben geen vertrouwen   

in de exploitant en de overheid”

“We willen geen biovergister en  
zullen er alles aan doen om te 
voorkomen dat er een komt”

“We hebben geen fouten gemaakt”
We kunnen niet anders

“We hebben niets verkeerd gedaan”

“Het betreft een provinciale 
aangelegenheid”

“We kunnen een vergister op  
deze plek niet voorkomen”

“We spannen ons maximaal in 
om overlast te voorkomen”

Exploitant gooit van alles in de biovergister
wat schadelijk is voor onze gezondheid

=> Weinig onafhankelijk experts!

In het verleden hebben bedrijven 
en overheid ons bedrogen.



Kleinschalig (gebiedsgericht):

=> Onderzoek uitgangssituatie (‘temperatuur’, kansen, behoeften, …)

=> dialoog stakeholders

=> Indien van toepassing, draagvlak creëren

Grootschalig:

=> Onderzoek uitgangssituatie, vergelijkbare situaties & 

mogelijke argumenten (bv. discoursanalyse, contextanalyse)

=> Beïnvloeding publieke opinie (bv. doordat je op basis van het vorige punt 

weet dat experts als actoren ontbreken en/of overheid inhoudelijk standpunt in moet 

nemen)

Casus I: weerstand

Richting een duurzamere samenleving



Casus II: stimuleren energiebesparen



“Kunnen jullie gedragsexperimenten ontwikkelen 

waarmee inwoners gemotiveerd worden energie te 

besparen?”

- Waarom?

- Wie wil(len) dat?

- Wat zijn “gedragsexperimenten”?

“We streven naar een energieneutrale

provincie en hebben iedereen hiervoor nodig.”



1. Aansluiten bij wat er al is 

i.p.v. het neerzetten van 

iets geheel nieuws

2. Gedragsexperimenten 

vinden we leuk, maar het 

is niet de aangewezen 

methode om veel hh

energie te laten 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. 





30-55% 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)

Zie ook 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)

Meerdere deelnemers alleen de 

vriezer > 140 euro:

248 euro: KwH

200 euro: PowerPOI’ers



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

Wat kost een dergelijke actie?







Doelgroepen I



Doelgroepen II

Sociaal met Energie



Doelgroepen II

Over wie gaat dit?

Lage SES

Lage SES met aanvullende problemen

“Alle gelukkige gezinnen…”



Doelgroepen II

“Die mensen willen toch niets”

“Dan besef je steeds meer hoe belangrijk het is… Ik heb ook op 

een gegeven moment geëxperimenteerd met koken op kaarsen 

en ik wist niet dat het zo heet kon worden. Je moet wel geduld 

hebben, maar het kan wel.”

“Ik moet het met 40 euro doen, weet je, en dat is heel erg 

krap. Ik heb niet zoveel nodig, maar dat is heel weinig”.”

“Toen werd ik opgebeld van: “Nou mevrouw, als u binnen 24 uur 

niet die rekening betaalt dan wordt u afgesloten.” Nou, dan heb 

je paniek in huis hè.”



Doelgroepen II

“Die mensen willen toch niets”

“Ik snap niet wat dat energie besparen nu te maken 

heeft met het milieu. Dat snap ik niet.”

“Besparing? Gewoon, boerenverstand. Nee, ik heb nog nooit 

gegoogled of wat dan ook. Nog nooit… iedere idioot weet 

toch dat je niet de verwarming op 20 gaat zetten en je ramen 

open gaat doen? Dat snap je toch?”

“Ik heb er zeker wel belangstelling voor, juist omdat ik het zo moeilijk 

vind, weet je. Met mijn opleiding ben ik er ook achter gekomen dat ik 

geen snelle leerder ben. Ik heb daar wel meer geduld bij nodig.”



Doelgroepen II

“Die mensen willen toch niets”



Bron: ECN
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Richting een duurzamere samenleving

Eigen woning
(o.a. zelfrelevant)
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Richting een duurzamere samenleving

Eigen gemeenschap

/lokaal initiatief

Sociale netwerken & 

ketenregie

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



Angstcommunicatie

Mindsets:

- avoidance: Iets negatief vermijden

- approach: Streven naar iets positiefs



Eigen gemeenschap

/community

Proces-/ketenregie



• Ontwerpsessies
• SNA
• Belangenanalyses
• Proces- en ketenregie
• Energiecoaches
• (…)

• We-Energy Game
• Klimaatgesprekken
• Futures Literacy
• Visualisatie
• Quick scan
• Regie over je Energie

• Speur de energieslurper
• Check je warmtelek
• Is je CV OK?
• Let light be LED
• Deelnemerssessies
• Lespakketten 

(po/vo/mbo/hbo)

• Klimaatgesprekken
• Energiecoaches
• (…)

Praktijkgericht onderzoek (aansluiting doelgroep, effect-, proces- en contextevaluatie):
- Focusgroepen - Interviews - Belangenanalyses - Contextanalyses - Sociale Netwerkanalyses 
- Vragenlijsten - Observaties - Tijdlijnanalyses - Documentanalyses - (…)

Bewustwording en     
ervaren van urgentie

Zien van oorzaken
en oplossingen

Opstellen
implementatie-

plannen
Implementatie

Duurzamere
Samenleving

Start

Richting een duurzamere samenleving



Elke verandering start met gedragsverandering

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.

“Wij bestuderen en stimuleren duurzaam gedrag vooral 

door experimenten uit te voeren.”



Vragen?
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