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“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 
gebied van energie en duurzaamheid.”

Duurzaamheid: 
Kunnen voorzien in de behoeften van het heden
zonder daarmee het vermogen van toekomstige generaties 
te schaden om in hun behoeften te voorzien.

CBSS



CBSS

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op het 
gebied van energie en duurzaamheid.”



Hoeveel energie gebruikt u thuis?

Waar gaat de energie naartoe?

Wat is de bijdrage van uw wasmachine?

Weet u waarop u kunt besparen?

Duurzaamheid



www.theguardian.com

https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/apr/10/how-much-fossil-fuel-are-we-using-right-now




https://www.youtube.com/watch?v=y2euBvdP28c

https://www.youtube.com/watch?v=y2euBvdP28c


Waarom zetten we ons niet massaal in?



AD.nl



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 in Drenthe

“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



Wat vindt u van deze uitspraken?

Mindsets:
- avoidance: iets negatief vermijden
- approach: streven naar iets positiefs

“(…) Die wereld helpen we naar de 
knoppen. Zo laat je het toch niet achter aan je 
kleinkinderen?”

- Groene kerk Hoogeveen





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



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



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



Energie besparen / 
CO2-uitstoot voorkomen



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 handelingsperspectief

‘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



Dat niet!



Wat wel?

Stel dat je mensen wilt motiveren om duurzamer te 
gaan leven. Wat moet je dan doen?



Richting een duurzamere samenleving



Dat niet helemaal

Wat wel? 



Gedragsexperimenten: energie besparen
 
 
 

        
      

     
        

      
     

      
        

      
 





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? Kan iedereen meedoen?



Doelgroepen I



Doelgroepen II

Sociaal met Energie



Doelgroepen II

Over wie gaat dit?

Lage SES

Lage SES met aanvullende problemen



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”



Doelgroepen III

Klimaatgesprekken, foto: transitiontowns.nl



Doelgroepen III

https://earthobservatory.nasa.gov/features/NightLights 



Bron: ECN



3 Acties.
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#Eigen Effectiviteit

Bewustzijn & kennis (probleem & oplossingen)

+ Handelingsopties

“Hoeveel energie gebruikt u?”

…thuis? 

Hoeveel dragen verschillende apparaten hieraan bij?



Kennis, handelingsopties, positieve houding, 
goede voornemens Duurzaam Gedrag= ?



#Sociale invloed

Descriptieve norm (e.g., Cialdini)

Duurzaam Gedrag= ?



Reddit.com



Ja Ja

Nee Waarom niet?!

#Eenvoud



“Eenvoud is een 
functie van je 
meest schaarse
bron op het 
moment”

#Waargenomen eenvoud



designapplause.com





Ja Ja

Nee Waarom niet?!

#Eenvoud



#Motivatie 

o.a. door aantrekkelijkheid te vergroten, maar
wat is aantrekkelijk?

Energie
Geld

Duurzaamheid

“Samen”

Disclaimer: Als je het echt wilt weten => Meten!!



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

3.

2.

1.



Richting een duurzamere samenleving
Eigen gemeenschap

/lokaal initiatief
Sociale netwerken & 

ketenregie

Organisatiediagram

Eigen woning
(o.a. zelfrelevant)

3.

2.

1.

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


• 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

SamenlevingStart

Richting een duurzamere samenleving

=> “Wie moet het doen?”







Mensen helpen 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.

CBSS



Take home messages:

1. Duurzaam leven begint bij jezelf & de eigen medewerkers

2. Duurzaam leven begint met bewustzijn en urgentie

4. Gedragsverandering heeft een natuurlijke eigenaar:
het is van degenen die het betreft

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

3. … maar start pas als er handelingsperspectief is



Vragen?



Dr. Carina J. Wiekens
Lector Duurzaam Gedrag
EnTranCe | Centre of Expertise Energy & Academie voor Sociale Studies

Duurzaam Gedrag
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