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Verhuisd! 
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Duurzame investeringen? Warmtepomp?
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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 (frictie) leidt tot nietsdoen…versterkt door 
gewoonte

6De Vries, Rietkerk, & Kooger, 2020

“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, omdat ik

het teveel gedoe vond



• “Helemaal niet erg eigenlijk dat ik geen warmtepomp heb aangeschaft, hij is 
technisch toch nog niet helemaal uitontwikkeld. En de gemeente moet toch eerst
bepalen of er een warmtenet komt of niet. Zou jammer zijn als ik zo’n pomp heb en 
het moet toch allemaal weer anders” (uitstelgedrag, externe attributie) 

• “Mijn buren hebben toch ook nog geen warmtepomp…ik hoef toch ook niet de eerste
te zijn?” (sociale norm)

• “Het zal toch ook wel meevallen met dat klimaat? We hebben wel vaker een ijstijd
gehad en we zijn jaren verder voordat het een probleem wordt” (ontkenning, tijd-
ontwaarding, onrealistisch optimisme) 

• “Het is niet erg dat ik geen warmtepomp heb, ik ben namelijk wel elektrisch gaan
koken. Dat is toch ook duurzaam?”(morele vrijbrief) 

• “Het is eigenlijk ook wel zonde van het geld, een warmtepomp is duur en er zit een
nieuwe warmteterugwininstallatie in dat huis. Daar heb ik toch al voor betaald” 
(verzonken kosten) 
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Psychologische mechanismen die spanning 
oplossen…(vaak onbewust)



In short….

Het is niet makkelijk om groen
te zijn

• In short….

Kortom….



Psychologisch
onderzoek nodig! 

• Theorie: kennis over brein, reflexen, 
cognities, emoties, percepties, 
persoonlijkheid, verwachtingen, waarden
etc. 

• Methoden en analyse: Gereedschapskist
met kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoeksmethoden: surveys, 
experimenten, observaties, interviews 
etc.

• TPM Energytransition Lab 
(https://www.tudelft.nl/tpm/energy-transition-lab/)
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Implementatie

• Subsidies (maak het makkelijk!)

• Voorlichting (simpele taal, relevant, 
gebalanceerd)

• Facilitatie: houdt rekening met klantreis
(microstressoren): bewustwording, 
overwegen, besluiten. 
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Vragen? Nu… 

of later…
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