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Mobiliteitsprogramma

Morgen met de e-bike? 
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Besluit: meedoen of niet? 
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HoudingKennis

Gedrag!
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G e d o e G e w o o n t e



COGNITIEVE DISSONANTIE…

(Festinger, 1957)
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Maar auto’s zijn

slecht voor het 

milieu! 

Ik rijd auto…
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In short….

Het is niet makkelijk om groen
te zijn

• In short….

Kortom….



Wie ben ik? 

• Universitair docent Technische Universiteit Delft, 
faculteit Technology, Policy, & Management

• Gedragswetenschapper

• Psychologische processen: complex, sociaal gedrag

• Ontwerpen en testen van keuzegedrag-interventies

• Domeinen: klimaat en veiligheid

• Autorijder…
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Achtergrond
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•

Waarom is groen gedrag belangrijk? 



Klimaatverandering
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Klimaatdoelen

• Reduceren energieverbruik

• Accepteren nieuwe technologieën

• Aanpassen aan effecten klimaatverandering
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Barrières

Waarom is het zo moeilijk om te reduceren, accepteren en aan te passen ? 



Klassieke barrières

Financiële barrières

• Zijn zonnepanelen te betalen? 

Technologische barrières

• Heeft  mijn appartement wel een dak voor zonnepanelen?

Institutionele barrières

• Mag ik als monumentbewoner zonnepanelen plaatsen?

Informatie barrières

• Welke zonnepanelen passen er bij mijn huis? 
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Meer aandacht voor gedragsinzichten

• EU rapport “Behavioural Insights applied to policy” 
(2016) 

• WRR rapport “Met kennis van gedrag beleid maken” 
(2014) 

• “Nudge” (Sunstein & Thaler)

• Behavioural Insights Teams 

• Behavioural Public Administration
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https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/behavioural-insights-applied-policy-european-report-2016
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2014/09/10/met-kennis-van-gedrag-beleid-maken


Psychologische barrières
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Robert Gifford, Dragons of inaction (2011)

…help explain why a person agrees that climate 

change and environmental sustainability are 

important problems, yet does not take enough action 

to effectively deal with those problems



Irrationeel? 

Economen: 

• “Mensen zijn rationele wezens! Dit
klopt niet!” 

Psychologen: 

• “Nee, mensen zijn functioneel…”
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https://www.youtube.com/watch?v=qpPYdMs97eE


Draken van inactie

17Source: https://www.dragonsofinaction.com/

https://www.dragonsofinaction.com/
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Psychologische barrières
hinderen groen gedrag

Kortom….

10/15/2019



Onderzoek
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Reductie, acceptatie en adaptatiegedrag



Maatschappelijke relevantie
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UN Environment, 2017

Understanding human decision-making can provide 

insights on how to design more effective policies on 

sustainable consumption and production



Wetenschappelijk
relevantie

• Kennis over brein, reflexen, cognities, 
emoties, percepties, persoonlijkheid, 
verwachtingen, waarden etc. 

• Gereedschapskist met 
onderzoeksmethoden en -analyses: 
surveys, experimenten, observaties etc.

• TU Delft: BSc, Msc, PhD, postdoc etc
niveau.  
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Onderzoeksprojecten: Reductie

• The hassle factor as a psychological barrier to a
green home

• Schools as energy-hubs in neighbourhoods

• Role of knowledge in reducing vampire power

• Investigating the purchase of ugly foods

• Factors in renting sustainable student housing

• Identity framing effects on sustainability

• Design tricks for green framing

• Separating garbage in work and public spaces 

• Sustainable buildings and construction in Suriname

• Sustainable renovations at schools
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Scholen als energieambassade in een wijk
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Onderzoeksprojecten: Acceptatie

• Facts or feelings? Communication about high-voltage 
power lines

• Pitfalls in communication about CO2 
capture/transport/storage

• Public acceptability of hydrogen fuel stations

• Studying geothermal energy in Indonesia

• Acceptance of sustainable technologies at the work floor

• Adoption of electric bicycles for daily commute

• Public support for Tradable Peak Credits to reduce 
congestion
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• Reducing the hassle-factor in green home investments

• Not in my backyard: Bridging the intention-behavior gap 
of greening domestic gardens with science-based 
nudges
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Onderzoeksprojecten: Acceptatie
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Aanbevelingen

Kunnen psychologische barrières voor groen gedrag beïnvloed worden?



Beleid

30EU rapport “Behavioral Insights 2016”

Behaviourally-

aligned

(achteraf)

Behaviourally-

informed

(theoretisch)

Behaviourally-

tested

(getoetst)



Implementatie

• Subsidies (maak het makkelijk!)

• Voorlichting (simpele taal, relevant, 
gebalanceerd)

• Facilitatie: houdt rekening met klantreis
(microstressoren): bewustwording, 
overwegen, besluiten. 
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Handelingsperspectief! 
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Dus niet : “Reduceer! Accepteer! Pas aan!”

Maar : “Doe het licht uit bij vertrek”

“Lees deze brochure”

“Verruil een terrastegel voor een struik”
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Vragen? Nu… 

of later…
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g.devries-2@tudelft.nl

@GerdienDeVries
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