
5 Succesvolle Psychologische Technieken voor 
Minder Energieverbruik 
Key Insights



Je hebt enerzijds het slechte gedrag dat je met behulp van psychologie zou willen verminderen. Dit zijn dingen 
die we al doen zoals hoelang je doucht, hoe vaak je vliegt en of je vlees eet. 

Tegenover het slechte gedrag staat het gedrag dat we nog niet doen zoals het plaatsen van zonnepanelen, het 
scheiden van afval, de trein pakken of een elektrische auto aanschaffen. Het leuke is dat we verschillende 
interventies kennen om dit gedrag teweeg te brengen. Het goede gedrag is in de regel makkelijker te activeren 
dan dat je het slechte gedrag kunt veranderen. Dit kun je doen door van nieuw gedrag een gewoonte te maken. 

Inzicht #1. Goed gedrag en slecht gedrag
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Inzicht #2. Commons dilemma

Het Commons dilemma is een psychologische term en staat voor het belang van het individu dat streeft naar 
gemak en comfort, en gelijk iets willen hebben. Ook als dat indruist tegen het belang van de groep. Een 
voorbeeld hiervan is het water tekort in de zomer als het warm is, voor de groep is het goed als iedereen zuinig 
doet maar voor het individu die het warm heeft is het fijn om zoveel mogelijk water te consumeren.  

In de regel zijn mensen gefocust op het individu. We zijn niet geneigd een huidig comfort of voordeel op te 
geven ten behoeve van een langetermijn collectief belang. 
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Inzicht #3. Kennis en bewustwording

Er blijkt geen relatie te zijn tussen kennis van een bepaald onderwerp 
en gedrag. Sterker nog: de mate waarin iemand een issue serieus 
neemt blijkt onafhankelijk van diens mate van kennis. Een 
uitzondering hierop zijn nieuwe issues. 

Informatie kan wel helpen, mits psychologisch slim opgesteld en 
getimed. Energielabels zijn bijvoorbeeld een groot succes.  
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Inzicht #4. Old habits die hard

Waarom blijven wij mensen vasthouden aan dingen zoals het jaarlijks gaan 
op vliegvakantie? Dit komt omdat mensen vanuit gewoonten opereren. Een 
moment waarin je toch een opening hebt om dit gedrag te veranderen is 
wanneer er in hun leven een grote stap gezet wordt zoals een verhuizing. Dit 
heet het verhuiseffect, zodra mensen verhuist zijn dan zijn ze een stuk 
ontvankelijker voor gedragsinterventies. Voorbeelden hiervan zijn: korter 
douchen, investeren in zuinige equipment in de keuken. 
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Inzicht #5. Nuding: Commitment

Het Commitment principe van Cialdini legt uit dat wij graag willen handelen volgens onze 
normen en waarden. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Een voorbeeld hiervan vinden we 
in een hotel die bezoekers duurzamer wilde laten zijn tijdens hun verblijf. Hiervoor 
hadden ze mensen een commitment laten maken door deze twee condities te testen. 
Een was het specifieke commitment: Are you willing to reuse your towels during your 
stay? En de ander het Algemene commitment: Are you willing to behave 
environmentally protective during your stay? In sommige condities kregen mensen een 
badge die je hiernaast ziet.  

Beide condities deden het erg goed, maar wat interessant was is dat de mensen die wel 
de badge kregen maar geen commitment hadden gemaakt het het slechts van allemaal 
deden. Door de badge kwamen mensen in de weerstand. Het is belangrijk om mensen 
owner te maken van een commitment.  
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Inzicht #6. Het PATHS model

Het PATHS model kun je gebruiken om zelf aan de slag te gaan met gedragsinterventies. 
In het webinar zijn voorbeelden hiervan met dit model besproken.  
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Inzicht #9. Key Take-Aways
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✓ Kan je je interventie testen?  Breng je succes in kaart!

✓ Weet je met wat voor gedrag je te maken hebt? Welk type gedrag wil 
je beïnvloeden, wat zijn valkuilen en welk gereedschap zet je in? 

✓ Heb je alle stappen goed doorlopen?  Heb je het PATHS-model 
doorlopen en heb je een gedragsexpert ingeschakeld? 



Meer weten over 
Gedragsbeïnvloeding?

Bedankt voor je aandacht!

Klik hier om een online 
afspraak te plannen 

Neem contact op met Denise, onze Solutions Manager

👉 Een online afspraak plannen
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