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Nasa’s Earth Observatory

Gedrag & de duurzame samenleving
“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.
2. Door mensen te ondersteunen.
3. Door mensen samen te brengen.
Waarom?
Omdat voor 99% van de mensen geldt dat een
sociale en duurzame wereld een fijne wereld is.
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Duurzaamheid

1. Gebrek aan bewustzijn
a. Gebrek aan kennis
b. Gebrek aan bewustzijn om op het juiste
moment te handelen

2. Gebrek aan motivatie
a. Iets anders scoort hoger in onze
behoeftenhiërarchie
b. Het kost te veel moeite

=> Vergroten van bewustzijn & motivatie

Energie besparen

50 koffers zijn op reis. D
door heel Nederland en
organisatie naar organis
door de handen van tea
de Zuunige Stekkers, W
off, ComInActie, de Wat
MegaWattjes, de Humm
is je krultang”. Al deze t
doel: Het speuren naar d
energieslurpers.

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.

1. 610 kWh/jaar (140 euro per jaar)

1. 610 kWh/jaar (140 euro per jaar)

2. 485 kWh/jaar (112 euro)

2. 485 kWh/jaar (112 euro)

3. 315 kWh/jaar (73 euro)

3. 315 kWh/jaar (73 euro)

4. 300 kWh/jaar (69 euro)

4. 300 kWh/jaar (69 euro)

5. 280 kWh/jaar (64 euro)

5. 280 kWh/jaar (64 euro)

6. 260 kWh/jaar (60 euro)

6. 260 kWh/jaar (60 euro)

7. 245 kWh/jaar (56 euro)

7. 245 kWh/jaar (56 euro)

8. 140 kWh/jaar (32 euro)

8. 140 kWh/jaar (32 euro)

Zie ook MilieuCentraal.nl

Meerdere deelnemers alleen de
vriezer > 140 euro:
248 euro: KwH
200 euro: PowerPOI’ers
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Bron: ECN

Oma’s woning
Jaren ’30

1. Vergroten van het bewustzijn
2. Vergroten van de motivatie
a. Duurzaam gedrag aantrekkelijk maken
b. Het kost te veel moeite => gemakkelijk maken

“Waargenomen
eenvoud”
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1. Vergroten van het bewustzijn
2. Vergroten van de motivatie
a. Duurzaam gedrag aantrekkelijk maken

14.000 leerlingen
1.400 medewerkers
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