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Wie ben ik? 

• Universitair docent 

• Technische Universiteit Delft
faculteit: Technology, Policy, & Management

• Gedragswetenschapper (“Kilmaatpsycholoog”) 

• Gedoe, publieke communicatie, acceptatie, adaptatie

• Groen en Gemak (3 december)

• Scholen en energietransitie

• Toekomst: Renovatie – huurders - mobilteit

• International Energy Agency (BI expert NL)
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Format workshop

• 20-30 minuten pressure cooker

• 30 minuten zelf aan de slag! 

• 15 minuten evaluatie

Vragen stellen mag altijd tussendoor! 
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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….



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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1. Sociale omgeving

Anderen hebben invloed op gedrag (vrienden, rolmodellen)
Voorbeeld: “Uw energiegebruik is hoger dan dat van de buurman”.

2. Fysieke omgeving

(Keuze)-architectuur (nudging): Default “eco” setting op (af)wasmachine

3. Kennis

Voor- en nadelen van warmtepomp (voorlichting, informatie)

4. Houding

Wat vinden mensen ergens van? Klimaat-sceptisch? 

Factoren die gedrag beïnvloeden
Bron: DPC Gereedschap voor gedragsverandering



5. Kunnen

Beschikking over middelen (tijd, geld etc). Als je geen geen geld hebt neem je geen zonnepanelen

6. Intentie

Voornemens, bijvoorbeeld ten aanzien van minder vliegen

7. Zelfbeeld

Zie je jezelf als een “groen” iemand? Geitenwollensokken? Of hip?

8. Emoties

Angst voor toekomst, vliegschaamte, duurzaam gedrag leuk maken! 

9. Gewoonten | en automatismen 

Auto in plaats van e-bike…

Factoren die gedrag beïnvloeden
Bron: DPC Gereedschap voor gedragsverandering



• We zijn gemakzuchtig (energiegierig: fysiek en cognitief)

• We zijn egoïstisch

• We zijn gewoontedieren 

• We zijn kuddedieren en gevoelig voor wat anderen doen

• We houden van beloningen (zoals aandacht en humor)

• We houden er niet van om te verliezen 

• We houden van wederkerigheid

• We willen consistent zijn en beloftes nakomen

• We zeggen makkelijker ‘ja’ tegen iemand die we aardig vinden

• We zijn geneigd te doen wat een autoriteit zegt

• We overschatten onszelf

• We willen dingen die schaars zijn  

• We willen controle over onze eigen gedachten 

Gewoonten en automatismen



Technieken om gedrag 
te beinvloeden



Priming

• Neuropsychologie

• Onbewuste activatie van brein (‘mental content”) 

• Voorbeeld: green product placement
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Framing



Vrije keuze + Sturing overheid (Libertijns Paternalisme, Sunstein & Thaler, 2003) 

“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 maken. 

Met gewenst gedrag wordt gedrag bedoeld dat algemeen als wenselijk wordt aangemerkt en in beginsel door 

betrokkenen als zodanig wordt ervaren. De bedoeling van de nudge moet zodanig transparant zijn dat 

individuen die een bepaald gedrag niet wenselijk vinden de mogelijkheid hebben om hun gedrag niet door de 

nudge te laten bepalen. 

Nudges dienen altijd in het belang van de nudgee te zijn in termen van welzijn en gezondheid en niet uitsluitend 

het belang van de nudger te dienen. Zowel publieke als private partijen kunnen als nudger fungeren, zolang het 

belang van de nudgee wordt gediend” (De Ridder & Gillebaart, 2015)

Nudging



- Smart meters (vermindert gedoe) 

- Defaultsetting afwasmachine “eco” (gemakkelijk, opt-out…) 

- Energienota met gebruik buren (sociale norm)

- Leuke douchetimer (humor als beloning)

- Nog meer voorbeelden? 

“Green Nudging” 



Aan de slag! 
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Je werkt voor de Gemeente Den Haag als beleidsmedewerker. Je doel is om bewoners 
te bewegen om van het gas af te gaan. Dat gaat voor veel mensen gepaard met gedoe 
en onzekerheid. 

Een belangrijk sub-doel is om bewoners te verleiden om elektrisch te gaan koken. 
Je wordt specifiek gevraagd om dit doel met gedragskennis te behalen. Oftewel, door het 
ontwerpen van een nudge. Per stadsdeel een andere nudge! 

Van gasfornuis naar glasfornuis



Stel jezelf de volgende vragen:  

• Welke (psychologische) beloningen brengt het oude gedrag met zich mee voor jouw doelgroep?

• Welke (psychologische) barrières komt de bewoner tegen tijdens de “reis” naar het nieuwe 
gedrag? Welke beslissingen zijn er te nemen?  

• Verzin een nudge die gebruik maakt van deze gedragsinzichten. 

Denk niet aan kosten of tijd; wees creatief!

Van gasfornuis naar glasfornuis



• Hoe ziet je nudge eruit? 

• Welke psychologische barrières/versnellers spelen een rol?

• Verschillen tussen wijken/bewoners? 

• Lange termijn? 

• Ethisch?  

• Effectiviteit meten? 

Evaluatie



Boekentips



Vragen? Nu… 

of later…
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g.devries-2@tudelft.nl

@GerdienDeVries

Gerdien de Vries

Gerdien de Vries, PhD

https://www.tudelft.nl/en/tpm/about-the-faculty/departments/multi-actor-systems/people/assistant-
professors/dr-g-gerdien-de-vries/
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