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Duurzaam gedrag

“We helpen mensen bewuste keuzes te maken op 

het gebied van energie en duurzaamheid.”

vooral door experimenten in de praktijk uit te voeren



Duurzaam gedrag

- commissie Brundtland, 1987

Gedrag dat voorziet in de behoeften van het heden

zonder het vermogen van toekomstige generaties te schaden 

om in hun behoeften te voorzien.



Uitgangspunten

We zijn gewend geraakt aan een hoge mate van comfort en ons 

nauwelijks bewust waar dat comfort op gebaseerd is

Door o.a. klimaatverandering zijn (ingrijpende) aanpassingen

noodzakelijk die iedereen gaan raken, 

Dit betekent dat een bewust veranderingsproces geïndiceerd is

We staan redelijk ver van onze natuurlijke omgeving af 

(assumptie dat alles veilig is, het doet en schoon is)

… waarbij we nu nog niet weten welke straks nodig zijn

= logische eerste stap



• Ontwerpsessies
• SNA
• Belangenanalyses
• Proces- en ketenregie
• Energiecoaches
• (…)

• We-Energy Game
• Klimaatgesprekken
• Futures Literacy
• Visualisatie
• Quick scan
• Regie over je Energie

• Speur de energieslurper
• Check je warmtelek
• Is je CV OK?
• Let light be LED
• Deelnemerssessies
• Lespakketten 

(po/vo/mbo/hbo)

• Klimaatgesprekken
• Energiecoaches
• (…)

Praktijkgericht onderzoek (aansluiting doelgroep, effect-, proces- en contextevaluatie):
- Focusgroepen - Interviews - Belangenanalyses - Contextanalyses - Sociale Netwerkanalyses 
- Vragenlijsten - Observaties - Tijdlijnanalyses - Documentanalyses - (…)

Praktijkgericht onderzoek (aansluiting doelgroep, effect-, proces- en contextevaluatie):
- Focusgroepen - Interviews - Belangenanalyses - Contextanalyses - Sociale Netwerkanalyses 
- Vragenlijsten - Observaties - Tijdlijnanalyses - Documentanalyses - (…)

Bewustwording en     
ervaren van urgentie

Zien van oorzaken
en oplossingen

Opstellen
implementatie-

plannen
Implementatie

Duurzamere
Samenleving

Start

Richting een duurzamere samenleving

=> “Wie moet het doen?”



Richting een duurzamere samenleving

Bewuste verandering

Verandering is van de mensen die het betreft

=> eigenaar van het verandertraject

in betekenisvolle sociale groepen

- Efficiënter

- Gemakkelijker (social beings)

- Inzet sociaal kapitaal

- Duurzamer door steun en 

inzet van de groep



Richting een duurzamere samenleving

Bewuste verandering

Verandering is van de mensen die het betreft

=> eigenaar van het verandertraject

in betekenisvolle sociale groepen



Mensen helpen bewuste keuzes te maken op het gebied 

van energie en duurzaamheid

Hoe?

1. Door mensen voldoende “bagage” te geven om zelf 

bewuste keuzes te kunnen maken.

Waarom?

Omdat voor 99% van de mensen geldt dat een sociale en 

duurzame wereld een fijne wereld is.

2. Door mensen te ondersteunen.

3. Door mensen samen te brengen.

CBSS



Take home messages:

2. Duurzaam leven begint bij jezelf & je bedrijf/initiatief

3. Duurzaam leven begint met bewustzijn en urgentie

4. Gedragsverandering heeft een natuurlijke eigenaar:

het is van degenen die het betreft

5. Veranderen is moeilijk, dus richt je op sociale groepen

… maar start pas als er handelingsperspectief is

1. Transitie houdt in dat gehele samenleving een verandering 

moet doorgaan
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