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 Research interest: Human-Technology Interaction

 Drone acceptance & transparency

 Virtual Reality in Policing 

 Sustainability and behaviour change



Van fossiel naar hernieuwbaar

 Verandering in levensstijl: 90% minder broeiskasgassen in 

2050 

 Nederland loopt echter nog steeds achter bij andere
Europese landen. Waarom?

1. Grootschalige projecten uitgaande van conventionele

structuren en marktmechanisme

 Burgers als consumenten die vooral reageren op beleid en

financiële prikkels

 Transitie vereist echter actieve participatie: “energy citizens”

 Consument, deelnemer, producent, …



Van fossiel naar hernieuwbaar

2. Sterke focus op technologie

 Zonnepanelen, warmtepompen, isolatie, electrisch rijden, smart grids, 

…

 Burgers zijn echter actieve participanten

 Acceptatie is geen gegeven

 Veranderingen in de omgeving kunnen leiden tot veranderingen
in gedrag

 Gevolg: theoretisch besparingspotentieel, op basis van puur
technische parameters, wordt zelden gehaald.



Energiebesparing

 Wat bespaard kan worden, hoeft niet te worden opgewekt

 Wat weten we over gedrag en gedragsverandering in de 

context van energiebesparing?

 Wat zijn de motieven/beweegredenen/triggers/… om energie

te besparen (of niet)?

 Hoe deze kennis te gebruiken bij het stimuleren van 

energiebesparing?



Energiebesparing

 Complex; veel factoren van invloed

 Inkomen

 Grootte huishouden, levensfase

 Kennis

 Vertrouwen in technologie, betrokken overheden, bedrijven

 Eerlijkheid, rechtvaardigheid

 Lifestyle, (sub)cultuur

 Intrensieke versus extrinsieke motivatie

 Beredeneerd gedrag versus gewoontegedrag

 Sociale omgeving

 …



Energiebesparing

 Verschillende benaderingen

 Individu

 Groep, gemeenschap, samenleving

 Communicatie, politicologie, bestuurskunde



Rebound effect

 Energiezuinige technologie leidt tot gedragsverandering

 Microniveau

 Meer energiezuinige verlichting → langere brandduur

 Zuiniger auto → grotere afstanden

 Moral licensing

 …



Rebound effect

 Energiezuinige technologie leidt tot gedragsverandering

 …

 Mesoniveau

 Minder uitgaven aan energie maakt geld vrij voor andere

activiteiten

 Macroniveau

 Afname vraag naar energie leidt tot prijsverlaging



Spill-overs

 Reactie op beleidsmaatregelen en prijsprikkels sterk

afhankelijk van motivatie, attitude en identiteit

 Prijsprikkels, straffen en belonen richten zich op extrinsieke

motivatie

 Minder effectief

 Kan leiden tot negatieve spill-over: averechts effect op andere

gedragingen (rebound, moral licensing)

 Aanspreken van intrinsieke motivatie

 Effectiever, met name bij milieubewuste houding en “groene

identiteit”

 Mogelijk positieve spill-overs



Kennis en bewustzijn

http://www.kilowh.at/

Hedin and Zapico (2017)

 Mensen weten vaak niet hoeveel energie verbruikt wordt bij 

verschillende activiteiten

 Solution: http://www.kilowh.at/

http://www.kilowh.at/
http://www.kilowh.at/


Kennis en bewustzijn

“Interactieve eco-feedback”

McCalley, L. T., de Vries, P. W., & Midden, C. J. H. (2011). Consumer response to product-integrated energy feedback: 

Behavior, goal level shifts, and energy conservation. Environment and Behavior, 43(4), 525-545. 

doi:10.1177/0013916510371053



Kennis en bewustzijn

Serious game “EnerCities” (Knol & De Vries, 2011) 

http://www.youtube.com/watch?v=sMvx2qATkVk&feature=youtu.be&t=10s

http://www.youtube.com/watch?v=sMvx2qATkVk&feature=youtu.be&t=10s


Beredeneerd gedrag en

gewoontes
Gedrag wordt vaak verklaard vanuit intenties en attitudes.

 Theorie van Beredeneerd Gedrag / Theorie van Gepland

Gedrag (Ajzen & Fishbein, 1980; Ajzen, 1985)



Beredeneerd gedrag en

gewoontes
 Geldt vooral voor laagfrequent gedrag

 Bloed doneren, huis kopen

 …

 Minder van toepassing op hoogfrequent, repetitief 
gedrag

 Vervoermiddelkeuze, lichten uitdoen

 …

 Energie-inefficiënte gewoonten zijn moeilijk te
veranderen (“strong but wrong rules”)

 Informatiecampagne is niet voldoende!



Subjectieve norm – invloed

van sociale omgeving
Komt in veel onderzoek naar voren als een belangrijke factor



Subjectieve norm

 Beïnvloeding van normen

 Burgerschap i.p.v. consumentisme

 Priming / Nudging

 Communicatie

 Overheid – burger

 Ambassadeurs

 Rolmodellen

 Sociale invloed

 Gezamelijk bijdragen aan de gemeenschap

 Groepseffectiviteit i.p.v. zelf-effectiviteit

 Tipping points

 Aanspreken van “milde middenstem” om kritische massa te genererern



Gedragscontrole

Inschatting in hoeverre energiebesparing X uit te voeren is.



Gedragscontrole

 Waargenomen gedragscontrole

 Hoe moeilijk denk ik dat X is uit te voeren?

 Studies m.b.t. risicocommunicatie laten zien dat verhogen van  

response efficacy en self-efficacy 

 zelfredzaam gedrag bevordert

 de invloed van sociale media vermindert

 Verroen, S., Gutteling, J. M. & de Vries, P. W. (2013). Enhancing self-protective behavior: efficacy beliefs 

and peer feedback in risk communication. Risk Analysis. 33, 7, p. 1252-1264

 …



Gedragscontrole

 …

 Werkelijke gedragscontrole

 Wat zijn obstakels voor uitvoering van X?

 Beleid gericht op faciliteren burger wat betreft gewenst

gedrag

 Zonder goed OV komt niemand de auto uit

 Zonder voldoende oplaadpunten geen electrisch rijden



Vertrouwen

 Burgers meekrijgen in de energietransitie vereist dat
stakeholders als betrouwbaar gezien worden

 Echter, “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”

 Vooringenomenheid, agenda

 Niet-transparante besluitvorming

 Inconsistentie in communicatie

 Denk aan:

 Afstand tot burger verkleinen

 Open communicatie, transparantie

 Spreken met 1 mond



Controle

 Verandering van levensstijl zal ook beperking van 
individuele vrijheid betekenen

 Ride sharing – het delen van een auto met buren

 Afstemming rijgedrag op anderen

 Kan tot reactantie leiden

 Vertrouwen is hier van belang

 Idem voor smart grids

 Nog verdergaande afstemming

van gedrag

 Grote rol voor algoritmen



Conclusie

 Bij energietransitie en energiebesparing is er vaak een
sterke focus op technologie

 Gedrag van burgers bepaalt echter hoeveel energie er
met technologie te behalen valt

 Burgers zijn niet slechts passieve consumenten die vooral
reageren op beleid en financiële prikkels

 Burgers zijn actieve participanten; “energy citizens”

 Voor het stimuleren van energiebesparing is het essentieel te
begrijpen hoe burgers reageren op op beleid, financiële
prikkels en technologie



 “We are inevitably going to have to fundamentally change, 
one way or another. The question is, will the changes be on 

our term, or on nature’s terms?” – Greta Thunberg

 Cambridge Sustainability Commission report on Scaling 

Behaviour Change

 https://www.rapidtransition.org/resources/cambridge-

sustainability-commission/

https://www.rapidtransition.org/resources/cambridge-sustainability-commission/


Discussie

 Welke specifieke vormen van energiebesparing zijn volgens

u belangrijk(st)?

 Wat houdt mensen volgens u tegen om die 

energiebesparing te verrichten?

 Hoe kunnen we deze kennis gebruiken om mensen te

stimuleren energie te besparen?


