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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.
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Overheid

Kennis-
instellingen

Bedrijfsleven/ 
Industrie

(Groepen) 
Burgers

Leren & innoveren
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Leren & innoveren?

www.bd.nl
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Actuele collectieve uitdagingen

Financial Times, 28-10-2022:
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Lützerath
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Lützerath
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Waarom zetten we ons niet massaal in?
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Wat kun je er aan doen?!

Stel, je wil een gemeenschap motiveren om duurzamer te gaan leven. 

Hoe zou je dit aanpakken?
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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
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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
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Bewustwording en     
ervaren van urgentie

Start

Hoeveel energie gebruik je thuis?

Waar gaat de energie naartoe?

Wat is de bijdrage van de wasmachine?

Weet je waarop je kunt minderen/besparen?

Richting een duurzamere samenleving
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Gedragsexperimenten: 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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www.milieucentraal.nl
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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?
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Doelgroepen I
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Doelgroepen II
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+ Veel initiatieven gestart

+ Veel enthousiasme en ambities

+ Betekenis voor lokale omgeving

- Beperkte groep initiatiefnemers

- Weinig klanten/leden

- Professionalisering, schaal, …

- Niet representatief voor de lokale bevolking
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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 in Drenthe

“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

- avoidance: iets negatief vermijden

23



17-1-2023

24

Gebiedsgerichte aanpak: HOE?

- Onderzoek & contact

2. Netwerk- en stakeholderanalyse

1. Bewonersonderzoek - Lokale energiecoöperatie, buurt-

/dorpsvereniging

- Woningcorporaties

- Bedrijfsleven

- Sociale instellingen

=> Iedereen weet wat er speelt en heeft de kans gehad om te participeren /reageren     

én weet waar verdere informatie te vinden is m.b.t. het vervolgtraject
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Table 1. Summary of case characteristics 

 Paddepoel  Garyp Pekela De Lariks 

Urban context  Suburban Rural Rural Suburban 

PAW solution District heating All-electric Hybrid All-electric/district 
heating 

PAW approach Bottom-up/top-down Bottom-up Bottom-up Top-down 

Population 1778 645 578 531 

Socio-economic 
status 

Groups above average 
and below average 

Average Relatively 
low/average 

Relatively low 

Building stock Rowhouses and porch 
flats, 1960s-1970s 

Pre-war and 
newer houses, 
mainly detached 

Mainly older, 
detached houses 

Rowhouses and 
porch flats, 1960s 

 

 

Zie: Bouw, K., Wiekens, C. J., Elbert, S.P. and Faaij, A.P.C., 2021. Social context factors: an exploration towards 

defining the social context of neighbourhoods for energy planning purposes. Manuscript ter publicatie aangeboden. 

Lectoraat Communication, Bahaviour & the Sustainable Society, Hanzehogeschool Groningen. Groningen

 

       

           

Figure 1. Radar charts of results split in 4 categories. 
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Strengths Weaknesses

Paddepoel - environmental knowledge & 
concern
- responsibility community is 
relatively high

- control is low in at least some 
groups (social housing, low-income 
groups)
- low willingness to participate

Garyp - strong social cohesion
- relatively high subjective norm
- familiarity with the project is 
high
- high institutional trust

- potentially low willingness to 
participate

Pekela - basic level of social cohesion 
(attachment, social network)
- attitude and knowledge

- low institutional trust
- low willingness to participate

Assen - low environmental knowledge & 
concern 
- low institutional trust
- low willingness to participate  

Zie: Bouw, K., Wiekens, C. J., Elbert, S.P. and Faaij, A.P.C., 2021. Social context factors: an exploration towards 

defining the social context of neighbourhoods for energy planning purposes. Manuscript ter publicatie aangeboden. 

Lectoraat Communication, Bahaviour & the Sustainable Society, Hanzehogeschool Groningen. Groningen
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HOE?

- Onderzoek & contact

2. Netwerk- en stakeholderanalyse

1. Bewonersonderzoek - Lokale energiecoöperatie, buurt-

/dorpsvereniging

- Woningcorporaties

- Bedrijfsleven

- Sociale instellingen

3. Technisch economische modellen: wat zijn de opties?

4. PvA: bottom-up en/of top-down + representatievraagstukken

Randvoorwaarden: volledige vastlegging proces en inhoud, transparant en navolgbaar
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• 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
& & ervaren van 

urgentie

Zien van 
oorzaken en 
oplossingen

Opstellen
implementatie-

plannen
Implementatie

Duurzamere
Samenleving

Start

Richting een duurzame samenleving
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Vragen?
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