
+

Onze transitie naar duurzamer wonen

Duurzaamheidsdialoog 27/09/2011



17.30 Ontvangst

18.00 Opening

18.15 Inleiding: Sibolt Mulder / TNS NIPO

18.45 In zes handdrukken naar energiebesparing: Vera Dalm / MilieuCentraal

19.30 Het praktisch realiseren van duurzamer bouwen: Luuk Schep / ABB ontwikkeling

20.00 Pauze

20.15 Groepsdiscussies: Groep 1 in kamer 5A / Groep 2 blijft in Bovenkamer

(o.l.v. Rupert Parker Brady & Veronique Swinkels)

21.00 Plenaire afsluiting en borrel

Programma Duurzaamheidsdialoog 27 sept 2011



Mondiaal probleem: CO2-uitstoot is een probleem waarvoor 
alle middelen tegelijk nodig zijn! Internationale aanpak van: 
techniek, gedragsbeperking, mondiale armoede en migratie

Dit vergt een 
enorme 
samenwerking

Kan niet 
zonder 
ontwikkelings-
landen

Bron: PBL

Video: http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/balans-van-de-leefomgeving-in-beeld



Lokaal probleem: sloop Bloemhofstraat, Alphen a/d Rijn, 2011

Isoleren was duurder dan nieuwbouw, gelet op de stijgende energieprijzen

Drie maanden vertraging wegens verhuisactie 

zeldzame vleermuizen naar speciale kasten 

(flora en faunawet)

Echter, zelf kozen ze voor een andere locatie!



Kunnen mensen veranderen? Enige theorie

Onze transitie naar duurzamer wonen



Gedrag van mensen en bedrijven wordt vooral bepaald 
door routine en (on)mogelijkheden in hun omgeving 

Demografie

-vergrijzing 

- ontgroening 

- immigratie

Technologie

-Innovatie

- infrastructuur

Economie

-groei??

-Loonontwikkeling?

Politiek

- politieke koers

- beleid

Ecologie

-klimaat

- biodiversitiet

Sociale trends

-educatie

-emancipatie

Infrastructuur

- wonen

- wegennet

-OV

- technologie

Geografie

-Beschikbare ruimte

- kwaliteit

Hier moeten we dus ook de besturingsinstrumenten vinden
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Oordelen
Overall 
Attitude

Gedrags-
intentie

PsychologischePsychologischePsychologischePsychologische drijfverendrijfverendrijfverendrijfveren voorvoorvoorvoor gedragsveranderinggedragsveranderinggedragsveranderinggedragsverandering

TNS Beliefs Framework

Kennis

Nieuw
Gedrag

Legitimiteit

Eigen 
normen en 
waarden

Kosten en 
baten

Doeltref-
fendheid

Sociale
norm

Overtuigingen
die gedrag

beïnvloeden

Gewoontes
en 

vuistregels

Huidig
Gedrag

Gedragsverandering kan vanuit diverse richtingen worden bereikt



Gewoontes en vuistregels

� Niemand in mijn familie heeft diabetes dus ik zal het ook niet krijgen

� De kamertemperatuur staat bij ons altijd op 21 graden

� Mijn vriend kreeg gister een boete voor te hard rijden, dus vandaag houd ik me aan de snelheidslimiet

Daarbij: onderzoek via o.a. experimenteel onderzoeksdesign of observatie 
en gebruik maken van de kennis uit de gedragswetenschap

Gewoontes

� Mensen hebben een 

natuurlijke voorkeur voor het 

blijven doorgaan met wat ze 
altijd hebben gedaan. 

Het nemen van een beslissing 

wordt daarbij vermeden.

Vuistregels

� Bij veel keuzes die wij maken zijn wij beïnvloed door onbewuste 

beïnvloedingsprincipes. 

Dergelijke principes activeren ‘snelkoppelingen’ in onze hersenen 

wat in directe (niet doordachte) gedragingen kan resulteren.

Voorbeeldstellingen:

Sociale validatie Toezegging

Wederkerigheid Verlies aversie

Autoriteit Beschikbaarheid/ Actualiteit



Kosten en baten

Voorbeeldstellingen:

Risicoinschatting

� Wat gebeurt er met  me als 
ik het gewenste gedrag niet 

vertoon?

� Hoe erg is dat/ vind ik dat?

Kosten

� Wat ik moet ik doen (welke 
weg heb ik te gaan) om het 

gewenste gedrag te vertonen?

� Wat moet ik laten/missen als 

ik stop met het ongewenste 
gedrag?

Baten

� Welke voordelen zijn er  voor 
mij als ik het gewenste gedrag 

vertoon?

� Welke voordelen zijn er  voor 

mij als ik het gewenste gedrag 
niet vertoon?

� Ik denk niet dat ik veel langer zal leven als ik nu stop met roken 

� Het uitzetten van mijn apparaten is een goede manier om geld te besparen

� Ik voel me beter als ik regelmatig sport

� Roken helpt mij te ontspannen 

� Ik wil wel zonnepanelen aanschaffen, maar ze zijn zo duur
� Ik vind het te veel gedoe om de tv uit te schakelen i.p.v. op standby te zetten

� Ik wil de gezellige etentjes met vrienden niet missen



Doeltreffendheid

Voorbeeldstellingen:

Doeltreffendheid
van gedrag

(‘response efficacy’)

� Heeft het gewenste 
gedrag überhaupt 

effect?

Eigen effectiviteit
(‘self efficacy’)

� Ben ik in staat om het 
gewenste gedrag te 

vertonen?

� Kan ik staat zijn om het 

gewenste gedrag te 
vertonen?

Barrières en                   
benodigheden

� Wat zijn barrières die het 
moeilijk maken om het 

gewenste gedrag te vertonen?

� Wat heb ik nodig om het 

makkelijker te maken om het 
gewenste gedrag te vertonen?

� Ik denk niet dat de wereld beter wordt als ik recycle

� Ik kan de bio-industrie toch niet aanpakken

� Als ik zuinig doe met energiegebruik dan draag ik bij aan een betere wereld

� Het gaat mij lukken mijn kinderen gezond te laten eten

� Het lukt me niet om gezond te eten omdat thuis niet gezond wordt gekookt
� Ik mis de support van mijn omgeving om af te vallen (bijv. een maatje om mee naar de sportschool te gaan)



Legitimiteit van gewenst gedrag
(wettigheid, geldigheid)

Voorbeeldstellingen:

Rechtvaardigheid

� Wie heeft het beleid 

bepaald? Op welke 

gronden?

� Waarom is dit beleid  

ingesteld? Is er bewijs 

dat het werkt?

Toepasbaarheid

� Is het beleid helder of onduidelijk? 

(eenduidige interpretatie?)

� Heeft het beleid betrekking 
op iedereen (wordt iedereen 

op gelijke wijze behandeld?) 

of op een bepaalde groep? 

En is dit terecht?

Consequenties

� Zijn de consequenties  

(straf, boete) terecht?

� Hebben de consequenties 

op iedereen evenveel 

impact?

� Als ik niet snap waarom een wet is ingesteld ga ik me er ook niet aan houden

� Ik krijg bruikbare tips om gezonder te leven
� Als je in kleine cafés weer mag roken moet dat in alle cafés mogen

� Ik vind het niet eerlijk dat ik meer wegenbelasting moet betalen dan iemand met een hybride auto

� Ik geloof niet dat een lager energieverbruik de opwarming van de aarde tegengaat



Sociale norm

Voorbeeldstellingen:

Directe omgeving

� Wat denkt mijn directe 

omgeving (partner, vrienden, 

familie) als ik het gewenste 
gedrag wel of niet vertoon? 

(wie zijn de ‘invloedrijke’

personen en wie zijn dat niet?)

Niet-directe omgeving

� Wat denken anderen die ik 

ken (collega’s, kennissen, etc) 
als ik het gewenste gedrag wel 

of niet vertoon? 

(wie zijn de ‘invloedrijke’

personen en wie zijn dat niet?)

� Als ik stop met roken hoor ik er niet meer bij

� Oud papier verzamelen is echt iets voor oude mensen

� Als mijn buren hun afval scheiden zal ik het ook doen

� Als ik wist dat mijn energieverbruik hoger is dan die van buren dan zou ik mijn gebruik aanpassen

� Al mijn collega’s komen tegenwoordig met de fiets naar hun werk
� Alle moderne bedrijven doen tegenwoordig aan het nieuwe werken



Voorbeeldstellingen:

Kernwaarden

� Sluit het gewenste gedrag aan 

bij mijn normen en waarden? 

Past het in mijn beeld van 

sociale rechtvaardigheid, 

gelijkheid van de mens, etc..

Impact op anderen

� Ondervinden anderen nadeel 

van het ongewenste gedrag of 

schaad ik er alleen mezelf mee? 

Heeft het ongewenste gedrag 
op een andere manier impact 

op de maatschappij?

� Geef ik een slecht voorbeeld als ik 

het ongewenste gedrag vertoon?

Eigen normen en waarden

� Ik vind het belangrijk dat iedereen vrij zijn geloof kan uitoefenen

� Ouders die roken schaden daarmee ook de gezondheid van kinderen

� Ik ben een slechte ouder als ik mijn kinderen geen gezonde maaltijden geef
� Iedereen moet doen wat hij kan om bij te dragen aan betere wereld

� We zijn het onze kinderen verschuldigd om spaarzaam met onze energiebronnen om te gaan

� Zolang mensen geen biologisch vlees kopen zal de bio-industrie blijven bestaan



Verschillende karakters zijn gevoelig voor verschillende strategieën

Luxezoeker 
Nationalistisch

Zakelijk / 
liberaal

Laag betrokken 
kleine wereld

Sociaal

Geëngageerd / 
grote wereld

(Neo)-
conservatief

Abstract denkniveau 

Hoog opgeleid

LiberaalSociaal

Concreet denkniveau 

Laag opgeleid
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Verschillende strategieën kunnen complementair werken

Voorkeur voor

economie en techniek

Effectief en efficient

Hekel aan bureaucratie

en moralisme

Voorkeur voor

economie en techniek

Effectief en efficient

Hekel aan bureaucratie

en moralisme

Voorkeur voor politieke / 

juridische oplossingen

educatie, handhaving

Ethiek en gelijkheid

boven efficiency

Voorkeur voor politieke / 

juridische oplossingen

educatie, handhaving

Ethiek en gelijkheid

boven efficiency

Hoog opgeleid

Mondiale issues en oplossingen, 

gericht op de verre toekomst.  

Mag wat kosten

Laag opgeleid

Lage kosten, gemak, direct 

zichtbare effecten hier en nu zijn 

geloofwaardig
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Niet iedereen verandert even snel 
Rogers: sociologisch model van 5 segmenten qua snelheid van veranderen

Early Adopters

Ambassadeurs
Trendsettende opinies 

en gedrag, kiezen de 

issues, soms 

vooruitlopend op beleid

Early Majority

Overtuigbaren
Zien het probleem, 

maar aarzelen over 

aanpak. Veranderen

hun gedrag als zij

overtuigd worden

van nut, noodzaak

en voordelen

Late Majority

Sceptici
Vinden het niet hun 

probleem, willen alleen 

gedrag veranderen als 

iedereen dat doet, zullen 

overtreden als pakkans 

* boete aanvaardbaar is

Laggards

Principiële

tegenstanders? 
Verzetten zich tegen

doelstellingen en 

maatregelen van beleid. 

Veranderen hun gedrag

principieel niet en 

zullen regels dus ook

overtreden

Innovators

Specialisten / 

idealisten?
Uitvinders van een 

maatschappelijk risico, 

vechten voor 

agendasetting

% van populatie

Snelheid 
van 

adoptie
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Keuzevrijheid = keuzestress voor de meerderheid

3-5% 

ambassadeurs

Kiezen uit

betrokkenheid.  

Overwinnen

Ongemakken en prijs

% van populatie

30% 

overtuigbaren

Kiezen product als het 

gemakkelijk wordt

gemaakt. Iets hogere

kosten onbelangrijk

3-5% 

tegenstanders

uit principe

Onwillig maar hoge

betrokkenheid.  

60-70% 

gemakszoekers

Sceptisch, niet betrokken, 

wel conformistisch

Willen zelf geen keuze

maken. Wel een lage prijs

Bij matige motivatie moet gewenst gedrag heel 
gemakkelijk worden gemaakt voor verandering

Meerderheid burgers willen dat overheid en 
bedrijfsleven samen hen geen slechte keuze biedt
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Transitiestrategie: van agendasetting tot handhaving

Verschillende segmenten burgers/bedrijven zijn gevoelig voor verschillende benaderingen

Ambassadeurs Overtuigbaren Sceptici
Principiële

tegenstanders

Specialisten / 

idealisten

% van populatie

1. Agendasetting 

politieke & publieke 

positionering issue

2. Verleidelijke alternatieven 

bedrijven: duurzame innovaties 

overheid: social marketing

4 Regulering 

en handhaving

3. Faciliteren gedrag   

- stimuli organiseren   

- barrières opruimen
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Transitie vergt ketensamenwerking tussen stakeholders

Ambassadeurs Overtuigbaren Sceptici Principiele

tegenstanders? 

Innovators

Specialisten / 

idealisten?

% van populatie

Politiek, 
NGO’s & 
wetenschap

Overheid

(NGO’s & 

politiek)

Industrie & 

overheid 
distributie & 
convenanten

Overheid & 

Industrie 

Hoe organiseer je dit?

1. Agendasetting 

politieke & publieke 

positionering issue

2. Verleidelijke alternatieven 

bedrijven: duurzame innovaties 

overheid: social marketing

4 Reguleren 

en handhaven

3. Faciliteren gedrag   

- stimuli organiseren   

- barrières opruimen
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Stelling: voor aansprekende positionering duurzamer wonen 
koppel je eigenbelang (comfort en geld) aan mondiaal overleven

Hoog opgeleide segmenten                    

blik op mondiaal en toekomst

Laag opgeleide segmenten 

blik op hier en nu
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Vraag: hoe overwinnen we barrières in stakeholder-
samenwerking?

Samenwerking in ketens: 
welk niveau is haalbaar?

Niveau 0 = onbekend met elkaar

Niveau 1 = elkaar informeren over visie

Niveau 2 = vrijwillige afspraken maken

Niveau 3 = gedeelde strategie

Niveau 4 = harde afspraken over acties

Niveau 5 = centrale regie 
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