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Even voorstellen

• Gedragswetenschapper in energiedomein

• Onderzoek: 
• Publieke acceptatie energietechnologie

• Beslisfactoren groen gedrag

• Ontwerp groene gedragsinterventies

• Mede-oprichter TUD Platform Sociale Innovatie en de 
Energietransitie: https://www.tudelft.nl/socialinnovation/



“Understanding human decision-making can provide 
insights on how to design more effective policies on 
sustainable consumption and production” 

UN Environment, 2017



Snelkookpan

• Introductie gedragskennis 

• Werken aan een casus (gedragsinterventie bedenken)













- Ontkenning (Baudet: “groene gekte”)

- Vooruitschuiven (probleem van volgende generatie)

- Afschuiven (laat anderen eerst maar wat doen)

- Negeren (het is te ingewikkeld)

- Afwachten (de overheid – of de natuur - lost het wel op!) 

- Gewoontegedrag moeilijk te doorbreken

- Te veel gedoe om duurzaam te investeren (Groen & Gemak)

- Rebound effect (LED lampen kopen maar lang laten branden)

- Licencing (ik recycle hele jaar dus mag nu wel naar Ibiza vliegen)

- Reactance (de buurvrouw is groen, ik vind de buurvrouw niet leuk dus ik doe niet groen)

“Dragons of inaction” (Robert Gifford)

Not easy being green…





• Vrije keuze

• Sturing overheid

• Libertijns paternalisme

“Een nudge is een simpele, doelbewuste en transparante aanpassing in de 
keuzearchitectuur die gewenst gedrag beïnvloedt door in te spelen op de heuristische 
manier waarop mensen keuzes maken zonder alternatieve keuzes onmogelijk te 
malen” (De Ridder & Gillebaart, 2015)

Nudging



• Schiphol

• Vieze toiletten

• Mannen plassen naast de pot…

• Briefjes ophangen (kennis / houding) helpt niet…

• Inspelen op reflexen? (zoals jagen!) 

• De vlieg! 

Klassieke nudge



Green nudging 

Voorbeelden:

• Groene energie defaultkeuze energieleverancier

• Sociale norm: burengebruik op rekening

• Makkelijker maken (gedoefactor wegnemen)

• Framing (gebruik maken van beelden en tekstetc)

• Samenwerking (cooperaties)

• …?  



Ethische overwegingen

• Manipulatie of facilitatie?  

• Moet beïnvloeding transparent zijn of werkt het dan niet 
meer? 

• Kun je eronderuit als je wil? (een muisklik, een andere weg 
kiezen, bewustwording etc).

• Wie bepaalt of het welzijn van de doelgroep wordt 
verhoogd? 



Ontwerpen voor de eindgebruiker
Je werkt voor de gemeente Landsveen als beleidsmedewerker 
Energie. De gemeente wil voorop lopen met betrekking tot 
energiebesparing en heeft tot doel gesteld dat Landsveeners
gemiddeld 6% minder gas verstoken met hun verwarming. 

Jij wordt gevraagd om met behulp van gedragskennis het probleem 
op te lossen met een onbewuste gedragsinterventie, omdat je deze 
workshop hebt gevolgd. 

Wat ga je doen? 



Aan de slag!
Vorm een groep van 4 of 5 personen en stel jezelf de volgende vragen: 

• Wat is het ongewenste gedrag?

• In hoeverre is dit gedrag onbewust?

• Wat is het gewenste gedrag?

• Wat is je specifieke doelgroep?

• Welk psychologisch inzicht kun je gebruiken voor je interventie?

• Welke interventie bedenk je? Wees creatief, tijd en geld zat ☺

• Blijft deze interventie ook op langere termijn werken? 

• Is deze interventie ethisch verantwoord?

• Hoe ga je testen of je interventie werkt? 



Evaluatie
• Welke interventie heeft je groep bedacht?

• Op basis van welk (on)gewenst gedrag?

• Wat is je specifieke doelgroep?

• Welk psychologisch inzichten heb je gebruikt? 

• Welke interventie bedenk je? Lange termijn? Ethisch?  

• Effectiviteit meten? 



Wat weet je nu en hoe verder? 

• Gedrag is niet hetzelfde als kennis en houding

• Veel gedrag is onbewust gestuurd

• Ons gedrag kan beïnvloed worden door verschillende 
technieken zoals nudging

• Bewustwording is eerste stap: let maar eens op om je 
heen, je gaat het herkennen 



Boekentips
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