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Verhuisd! 
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Duurzame investeringen? 
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“Pas daarna, als u ook het afgiftesysteem 

naar “laag temperatuur” brengt, heeft een 

warmtepomp zin in een bestaande 

woning.”

“Zet uw cv-ketel thermostaat (aanvoer cv 

water) de komende weken op 50°C en 

kijk of uw woning toch voldoende warm 

wordt.” 

“Een warmtepomp 

kost ongeveer 

tussen de 7.000 

en 25.000 euro 

inclusief installatie 

afhankelijk van de 

gebruikte 

warmtebron, de 

locatie en veel 

andere factoren.” 
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Gedoe leidt tot nietsdoen…

6De Vries, Rietkerk, & Kooger, 2019

“Hassles are the irritating, frustrating, distressing demands 

that to some degree characterize everyday transactions 

with the environment…hassles can be potent sources of 

stress when they act cumulatively, in particular, when 

compensatory positive experiences are absent (McLean 

1976). 

Stress is an unpleasant state-of-being, and one of the 

ways people cope with it is by avoiding the situation or 

action that causes the stress (e.g., Roth and Cohen 1986). 

So, if homeowners perceive accumulated hassle during 

their journey towards a green home, their stress levels 

increase, leading eventually to avoiding to take green 

measures”



Cognitieve dissonantie
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Gedachte: Ik wil

groen zijn en ik heb

er de middelen ook

voor! 

Gedrag: Ik heb

geen warmtepomp

aangeschaft.



• “Helemaal niet erg eigenlijk dat ik geen warmtepomp heb aangeschaft, hij is 
technisch toch nog niet helemaal uitontwikkeld”

• “De gemeente moet toch eerst bepalen of er een warmtenet komt, jammer als ik zo’n
pomp heb en het moet toch allemaal weer anders”

• “Het zal toch ook wel meevallen met dat klimaat? We hebben wel vaker een ijstijd
gehad”

• “Het is niet erg dat ik geen warmtepomp heb, ik ben namelijk wel elektrisch gaan
koken. En ik heb een warmteterugwininstallatie. Dat is toch ook duurzaam?” 

• “Het scheelt wel veel geld zeg… kan ik mooi van op vakantie! (Met de trein
uiteraard)”
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Spanning oplossen…



In short….

Het is niet makkelijk om groen
te zijn

• In short….

Kortom….



Vragen? Nu… 

of later…
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