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1.    Inleiding 

Dit document beschrijft de resultaten van de toepassing van het door de Rli ontwikkelde gedragsanalysekader 
op vier bestaande beleidsdomeinen. De resultaten demonstreren dat de gedragsanalyse minder voor de hand 
liggende beleidsopties oplevert. Het zijn geen kant-en-klare aanbevelingen van de raad. Aanvullende 
(beleids)analyse, onderzoek en experimenten moeten uitwijzen of de inzichten ook daadwerkelijk in beleid 
omgezet kunnen worden om milieuvriendelijker gedrag te stimuleren. Omdat de analyse individueel gedrag 
beschrijft, gaan de oplossingsrichtingen vaak over hele kleine dingen. Op microniveau wordt heel concreet 
beschreven hoe rekening te houden met bepaalde gedragingen, oorzaken daarvan of relevante 
gedragsbepalende factoren. Er wordt hier zeker niet gepleit voor een overheid die zich met de kleinste zaken in 
het dagelijks leven van mensen en tot ver achter de voordeur moet gaan bemoeien. Vele ideeën zijn ook niet 
per se gericht aan de overheid. Veelal is samenwerking nodig met private partijen die op uiteenlopende 
manieren invloed (kunnen) hebben op gedrag van mensen.  !
Het gedragsanalysekader waar deze case-analyses mee gedaan zijn helpt beleidsmakers om een zorgvuldige 
analyse te maken van relevante gedragsbepalende factoren. Dit gedragsanalysekader is vertaald naar een 
praktisch hulpmiddel ‘De GedragsToets’ en is apart verkrijgbaar bij de Rli. Met De GedragsToets wordt het 
eenvoudiger om menselijk gedrag mee te nemen in de keuze van beleidsinstrumenten variërend van wetgeving 
tot het faciliteren en stimuleren van eigen initiatief van mensen. 

!
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2.    Verbeteren van de bereikbaarheid: Spitsmijden 

2.1   Afbakening van het beleidsprobleem 

!

Het milieuprobleem
1.  Welk probleem is aan de orde? Waarom is het een probleem? Besteed daarbij aandacht aan de onderbouwing van  
 het probleem met feiten.

2.  Waardoor wordt het probleem veroorzaakt? Welke oorzaken en gevolgen kunnen worden onderscheiden?

Gedrag
3.  In hoeverre draagt observeerbaar menselijk gedrag bij aan het probleem? Welk niet-milieuvriendelijk gedrag 
 veroorzaakt (mede) het probleem en welk gewenst (milieuvriendelijk) gedrag draagt bij aan de oplossing van   
 het probleem?

4.  Wie of welke groepen mensen vertonen het niet-milieuvriendelijke gedrag?

5.  Zijn er beleidsmaatregelen van kracht die het niet-milieuvriendelijke gedrag (deels)belemmeren of versterken?  
 Welke wel en welke niet?

Beleidsdoel
Om van de probleemafbakening te komen tot een beleidsdoel in termen van
gedrag(verandering), kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn.

6.  Tot welk gewenst concreet gedrag moet het beleid leiden? Welk gedrag kan bijdragen aan het bereiken van het 
 beleidsdoel?

Tijdens de spits is de bereikbaarheid van de centra van een aantal steden beperkt door congestie op snel-
wegen en rond- en toegangswegen. Congestie beperkt de doorgang voor hulpdiensten, economisch 
wegverkeer (logistiek, netwerkactiviteiten, kennisdeling) en schaadt de aantrekkelijkheid van de 
woonomgeving. Het langzaam rijdend en stilstaand verkeer produceert relatief veel uitstoot waardoor de 
leefbaarheid van het centrum ook wordt geschaad.

Het spitsmijden moet mensen verleiden om de rit buiten de spits te maken, op een andere route, met een 
andere modaliteit of geheel niet te maken (thuis werken) (Tweede Kamer, 2012).

De spits wordt bevolkt door mensen die van of naar het werk reizen, die naar klanten of opdrachtnemers 
reizen en door bedrijven die goederen vervoeren.

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zet in op een beleidsmix voor bereikbaarheid van slim inves-
teren, innoveren en instandhouden (Tweede Kamer, 2012). Het programma Beter Benutten wordt ingezet 
om op een innovatieve wijze te komen tot een verbeterde benutting van onze bestaande netwerken 
(Tweede Kamer, 2011). De spitsmijdenprojecten vormen daarbinnen een belangrijk instrument om tot die 
benutting te komen.
Mensen die niet deelnemen aan de huidige projecten geven aan dat de uitnodiging onduidelijk is, de 
beloning te laag en ze hebben bezwaar tegen het inbouwen van een kastje in de auto omdat dat teveel 
gedoe is. Ook vinden zij de spitstijden te ruim geformuleerd waardoor ze te weinig mogelijkheden zien 
om buiten de spits te rijden (MuConsult, 2013).
De inrichting van wegen (brede toegankelijke snelwegen, bereikbare stadscentra) maakt het voor 
mensen aantrekkelijk genoeg om ook in de spits te rijden met de auto: er zijn naast toegankelijke wegen 
ook betaalbare parkeergelegenheden en het ov is niet altijd een concurrerend alternatief. Vaak beperkt 
een gemeente het verkeer in het centrum onvoldoende tot bestemmingsverkeer. Maatregelen die de 
congestie in de spits verminderen (naast spitsmijdenprojecten ook extra wegen en dergelijke) trekken 
mogelijk verkeer aan dat voorheen de spits vanwege de beperkte bereikbaarheid meed (latente ver-
plaatsingsbehoefte).
Werkgevers voeren ook relevant beleid door hun werknemers in staat stellen om op andere tijdstippen te 
werken door het beschikbaar stellen van ICT-middelen, door externe toegang tot het bedrijfsnetwerk en 
door te werken met flexibele werktijden of alternatieve openingstijden van kantoren en fabrieken.

Het grotere aantal voertuigen tijdens de spits overschrijdt het aantal voertuigen dat door het wegennet 
afgehandeld kan worden. De spits hangt samen met het begin en einde van werkdagen en de openings- 
en sluitingstijden van bedrijven en winkels die eventueel beleverd worden met goederen of die goederen 
willen distribueren. Aan de laatste groep wordt met bijvoorbeeld het gebruik van venstertijden een 
andere spreiding opgelegd. Deze doorwerking van het analysekader gaat overigens niet verder in op 
goederenvervoer. Het woon-werkverkeer hangt samen met dagritmes van mensen, met schooltijden, 
kinderopvangtijden, enzovoort. Ook het verkeer van dagjesmensen vertoont een piek aan het begin en 
eind van de dag. Het verkeer naar het centrum wordt deels gestimuleerd door het bieden van parkeer- 
gelegenheid in de stadcentra.

Mensen hebben de mogelijkheid om met de auto dichtbij hun bestemming te komen, wat vaak gemakke- 
lijk, comfortabel en betaalbaar is. Alternatieve routes en modaliteiten, zoals fiets of ov, worden niet altijd 
als concurrerend beschouwd of gewoon niet overwogen. Mensen maken gebruik van het meest aantrek-
kelijke alternatief, in veel gevallen de auto, als bijvoorbeeld de spits afneemt of als de spits niet als 
probleem wordt ervaren. Ook speelt gewoonte en onbekendheid met alternatieven een rol (Provincie 
Noord-Brabant, 2013).
Mensen die succesvol deelnemen aan de proef voor spitsmijden vinden de vergoeding goed, hebben het 
gevoel dat ze een bijdrage leveren en zijn tevreden met de geboekte tijdwinst (Tweede Kamer, 2011). 
Mensen worden extra succesvol als ze een mijdplan opstellen en als ze daar feedback over krijgen, 
tijdens en na de proef (d&b, 2012; d&b, 2013). Door in het beleid op bovenstaande eigenschappen te 
segmenteren of groepen te identificeren, ontstaan aanknopingspunten voor (nog) gerichter beleid.

afbakening: wat is het beleidsprobleem?1

CASE 1: SPITSMIJDEN
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7.  Welke mensen of groepen mensen vertonen het gewenste milieuvriendelijke gedrag al?

8.  Op welke termijn moet het beleid effect hebben?

9.  Welke beoordelingscriteria voor doelbereiking gelden er? (Hier beginnen beleidsevaluatie en mogelijkheden om 
 beleidsexperimenten te beoordelen.)

De spits wordt al gemeden door mensen die door de spits zelf afgeschrikt worden en die daarom met 
(ov-)fiets of ov gaan, door mensen die zich al bewust zijn van de mogelijkheden om thuis te werken, 
mensen die op andere tijdstippen naar het werk reizen, mensen die op fiets of loopafstand van hun werk 
(zijn gaan) wonen, mensen die niet betaald willen parkeren en geen parkeerplaats op het werk hebben en 
mensen die uit duurzaamheidsoverwegingen de spits mijden.

De projecten van het programma Beter Benutten kunnen grofweg in drie fases worden ingedeeld (Tweede 
Kamer, 2012):
  1. Totstandkoming: Verschillende regio’s gaan gezamenlijk aan de slag om de knelpunten in kaart te  
    brengen en een (kosten)effectief maatregelenpakket op te stellen. In de laatste maanden van    
    2011 zijn deals afgesloten met trio’s per gebied over de inhoud van de gebiedspakketten Beter 
    Benutten. 
  2. Uitvoering: In de periode 2012–2014 worden maatregelenpakketten uitgevoerd door de verant   
    woordelijke partijen. 
  3. Evaluatie: Nog tijdens de uitvoering van de maatregelenpakketten wordt het succes ervan 
    geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie wordt besloten of aan deze aanpak een vervolg     
    wordt gegeven en/of wordt opgeschaald naar andere gebieden.

Voor het slagen van spitsmijden wordt gekeken naar het percentage reductie van spitsritten van 
deelnemers. Ook of de spits daadwerkelijk minder congestie (of een stad een betere bereikbaarheid) 
heeft wordt gemeten via bijvoorbeeld verbeterde trajecttijden tijdens de spits.

afbakening: wat is het beleidsprobleem?1

CASE 1: SPITSMIJDEN
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2.2   Vragen op hoofdlijnen: aangrijpingspunten voor beleidsstrategieën 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

in het brein van mensen spelen zich allerlei onbewuste en bewuste keuzeprocessen af, die intuïtief, beredeneerd of uit 
gewoonte tot een bepaalde gedragskeuze leiden.

JA NEE NEE NEE JA JA

1. 
Herkennen mensen het 
geschetste 
beleidsprobleem en het 
gewenste gedrag?

Ja, de spits is een 
herkenbaar probleem 
en mensen begrijpen 
dat als er minder 
mensen (liefst 
anderen) tijdens de 
spits rijden, dat de 
bereikbaarheid 
verbetert

2. 
Weten mensen wat ze 
kunnen doen om hun 
gedrag te veranderen?

Nee, niet altijd: deels 
zijn ze zich niet 
bewust van 
alternatieven, deels 
is er de perceptie dat 
het niet anders kan 
en deels is er geen 
reëel of aantrekkelijk 
alternatief voor 
autorijden in de spits

3. 
Zijn mensen in staat 
om het ongewenste 
gedrag te verlaten of 
het gewenste gedrag te 
vertonen?

Soms wel, soms niet

4. 
Zijn mensen voldoende 
gemotiveerd om hun 
gedrag te veranderen?

Soms wel, soms niet

5. 
Zijn er obstakels voor 
het gewenste gedrag?

Ja, mensen wonen op 
afstand van hun 
(werk)bestemming; 
de 'ov-dekking' van 
te rijden routes is 
niet altijd optimaal: 
werktijden, school- 
tijden, openings- 
tijden van winkels 
liggen deels vast

6. 
Zijn er voldoende 
mogelijkheden om het 
gedrag te veranderen?

Ja.

K Keuzeprocessen:

persoonlijke drijfveren van 
mensen die richting geven aan 
gedrag. Dat kan gaan om fysieke 
behoeften, waarden, wensen of 
voorkeuren, maar ook 
bijvoorbeeld om de perceptie die 
mensen hebben van wat van hen 
verwacht wordt. 

MOTIEVEN:M
refereren aan in hoeverre 
mensen het probleem en de 
handelingsopties kennen en in 
hoeverre zij in staat zijn om 
bepaald gedrag te vertonen.

Bekwaamheden:B
contexten waarin een persoon 
zich bevindt, die zijn/haar gedrag 
bepalen of beïnvloeden. 
Omstandigheden kunnen gedrag 
mogelijk of juist onmogelijk 
maken, aantrekkelijk of 
onaantrekkelijk maken, 
stimuleren of ontmoedigen.

OMSTANDIGHEDEN:o

vragen op hoofdlijnen: waaruit kan het gedrag worden verklaard?2

CASE 1: SPITSMIJDEN
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2.3   Gedragsvragen 

!

Bekwaamheden

Geloofwaardige en begrijpelijke 
communicatie over de 
onderbouwing van het 
probleem, zoals de film 
'An Inconvenient Truth'

Gerichte communicatie over 
de onderbouwing van het 
probleem

Informeren over het effect 
van geven over effecten van 
kleine percentages minder 
verkeer tijdens de spits op 
bereikbaarheid en uitstoot

Vergelijkende informatie 
verschaffen tussen 
milieuvriendelijke en niet- 
milieuvriendelijke producten en 
diensten. Bijvoorbeeld door 
labels of vergelijkingswebsites

Geef informatie over hoe de 
spits gemeden kan worden, 
hoe de werkgever daarbij 
kan helpen, hoe met partner 
en kinderen meer flexibiliteit 
gevonden kan worden en 
welke winsten er met het ov 
gehaald kunnen worden

Ervaringen van anderen 
communiceren en laten zien dat 
die al dergelijk gedrag vertonen. 
Bijvoorbeeld door feedback te 
geven over effecten van 
filemijden of het tonen van een 
'modeling video', waarin 
gewenste gedrag wordt 
vertoond en beloond

Gratis probeerproducten, of – 
diensten aanbieden, zoals  
gratis tijdelijke OV- 
abonnementen 

Spelsimulaties

Instructies en prompts geven
op momenten en daar waar
het gewenste gedrag kan 
plaatsvinden en waar de 
doelgroep er iets mee kan

Virtual reality, bijvoorbeeld 
rijstijltraining in simulator
of simulatiespel dat mensen 
confronteert met hun intuïtieve 
aannames

Laat mensen gedragsopties 
ervaren door een 
programma te introduceren 
waarin mensen een 
(tijdelijke) beloning krijgen 
om alternatieven uit te 
proberen

Kennis over het milieuprobleem 
vergroten door communicatie 
van oorzaken en gevolgen van 
probleem en de rol van gedrag 
daarbij

is de mate 
waarin mensen
objectieve 
informatie over
milieuproblemen, 
–risico’s en
oplossingen 
kennen en 
begrijpen

hebben 
betrekking op de 
mate waarin
mensen zelf 
gewenst gedrag
kunnen vertonen

Informatie over 
milieugerelateerde kenmerken 
van producten of diensten 
verbeteren

Mensen de gevolgen van gedrag 
laten ervaren

Communicatie over de effecten 
van gedragsverandering

Mensen gericht infomeren over 
opties

Mensen gedragsopties laten 
ervaren, vaardigheden 
bijbrengen of helpen gebrek 
aan vaardigheden te 
compenseren; training, 
oefening

Experts of trainers inschakelen 
om mensen te helpen. 
Hands-on instructievideo

Biedt trainingen in 
spitsmijden; help mensen 
met plannen voor het enkele 
keren per week mijden van 
de spits. Loop alternatieven 
met ze na

Begrijpen mensen in
hoeverre hun bijdrage
aan het oplossen van het 
milieuprobleem zin heeft?

2. 

Weten mensen hoe ze het     
gewenste gedrag moeten       
vertonen?

3.

Kunnen mensen het
gewenste gedrag vertonen?

4.

NEE

NEE

NEE

NEE

B2 Vaardigheden

B1 Kennis

B

1. Is het specifieke milieuprobleem 
en de rol die gedrag daarbij 
speelt bekend bij mensen?

Nee, mensen associëren files 
niet altijd direct met 
milieuproblematiek

Nee, het mijden van de spits 
voelt als een druppel op een 
gloeiende plaat, zeker in
verhouding tot de moeite die 
het kost om de spits te 
mijden

Nee, niet altijd; het aantal 
gedragsalternatieven is vrij 
groot en divers bij spits- 
mijden. Niet iedereen 
overziet als vanzelf de 
mogelijkheden

Nee, mensen zijn bijvoor- 
beeld niet gewend om hun 
dag zo in te delen dat ze 
eerst thuis hun mail 
verwerken en op praktische 
tijden afspraken maken of ze 
kennen de weg niet in het 
ov: train mensen in het 
gewenste gedrag

4 53 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

Mensen spitsmijden laten 
ervaren door ze uit te 
nodigen voor een proef

CASE 1: SPITSMIJDEN
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Gerichte campagnes en educatie 
voor mensen die eerder 
milieuvriendelijke keuzes 
hebben gemaakt

Voor geïdentificeerde 
doelgroepen gericht aansluiten 
bij waarden van mensen. 
Bijvoorbeeld: fijnstofprobleem 
adresseren door gezondheids-
problemen voor kinderen te 
benoemen

Educatie, zoals natuur- en 
milieueducatie

In campagnes milieuvriendelijke 
keuzes associëren met positieve 
emoties: (en helpen ook nog 
voor het milieu)

Positieve feedback geven over 
milieuvriendelijke keuzes

Maak gebruik van bredere 
milieuwaarden door mensen te 
herinneren aan eerder 
milieuvriendelijk gedrag

Milieuvriendelijk gedrag 
koppelen aan andere waarden 
van mensen of doelgroepen 
(altruïstische, egoïstische, 
hedonistische) of andere 
motieven

Versterken van milieuwaarden

Bij promotie van 
milieuvriendelijke keuzes 
benadrukken wat mensen als 
een positieve emotie ervaren, 
of een interventie ontwerpen 
die goed gevoel oplevert

Mensen laten ervaren dat 
milieuvriendelijke keuzes 
positieve emoties kunnen 
oproepen

Vinden mensen (uiteenlopende)
milieuwaarden belangrijk (niet 
vervuilen, anderen geen schade 
berokkenen voor eigen gewin, 
respect voor de natuur, 
enzovoorts)?

Hebben mensen waarden die 
milieuvriendelijk gedrag in 
de weg staan?

Speelt een persoonlijk gevoel 
(zoals
tevredenheid, weerstand) een 
rol bij het ongewenste 
gedrag?

1. 

2. 

3. JA

3 4 5

JA

Ja, mensen dichten de auto 
kwaliteiten als comfort en 
privacy toe. Sterke 
hedonische en egoïstische 
waarden leiden vaak tot een 
sterkere voorkeur voor de 
auto

Ja: informatie over 
duurzame keuzes laten 
aansluiten op wat mensen 
als een positieve emotie 
ervaren

Onderzoek hoeveel mensen 
de spits al mijden en wat 
hun waarden zijn

Bijvoorbeeld: mensen die 
een elektrische auto kopen, 
kunnen bij de aankoop 
gewezen worden op het 
belang van spitsmijden

Speel in op hedonistische 
waarden door andere 
voordelen van het OV te 
onderstrepen, zoals tijd om 
te lezen en comfort

Uitleggen dat spitsmijden 
veel gemak en comfort 
oplevert, maar ook meer 
flexibiliteit en meer tijd 
waarin men leuke dingen 
kan doen, kortom, dat 
spitsmijden leuk is

Werf deelnemers op 
trajecten en momenten 
waarop de congestie het 
zwaarst is en de 
betrokkenheid het hoogst 
(tijdens een regenachtige 
spits bijvoorbeeld)

Leg uit dat het rijden in de 
spits een vrije keuze is, 
maar dat het mijden van de 
spits nieuwe vrije keuzes en 
ervaringen oplevert

Voor geïdentificeerde 
doelgroepen gericht 
aansluiten bij waarden van 
mensen

Blijf mensen uitnodigen om 
deel te nemen aan spits- 
mijden, en zorg op basis van 
hun persoonlijke situatie en 
waardenpatroon dat de 
ervaring positief is. In plaats 
van geld kunnen ze ook een 
tijdelijke ov-kaart ont- 
vangen, of aantrekkelijker 
parkeeropties buiten de 
spits

WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

JA

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Het belang van 
duurzaamheidswaarden 
verschilt per persoon en 
tussen groepen personen. 
Op dit punt zal nadere studie 
nodig zijn

Waarden
zijn algemene 
doelen, die 
dienen als 
leidende 
principes in 
iemands leven

m2 Emoties
zijn positieve of
negatieve 
gevoelswaarden 
die mensen 
verbinden aan 
dingen die ze 
waarnemen of 
doen

m4m1

MOTIEVENM

CASE 1: SPITSMIJDEN
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Tijd en moeite beïnvloeden 
door de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid te 
veranderen, bijvoorbeeld 
door de ov- bereikbaarheid 
te vergroten of transferia 
buiten stadscentra aan te 
leggen

Financiële maatregelen zoals  
subsidies, belastingen op 
milieuonvriendelijk gedrag, 
beloningen voor 
milieuvriendelijk gedrag

Als er nadelen zijn die 
aansluiten bij belangrijke 
waarden: beïnvloeden van de 
kosten- batenbalans en 
daarover informeren

Ge- en verboden, zoals afsluiten 
stadscentra voor verkeer 
begeleid met communicatie over 
redenen

Als er geen voordelen zijn die 
aansluiten bij belangrijke 
waarden: gedragsopties 
uitsluiten/verplichten en goed 
uitleggen

NEE

3 4 5

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Dit zal tussen 
personen groepen personen 
verschillen. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Dit zal tussen 
personen groepen personen 
verschillen. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn. Zo 
nee:

Maak duidelijk dat 
spitsmijden veel voordelen 
oplevert zoals tijdwinst, tijd 
om te lezen in ov, flexibeler 
omgang met werk/privé en 
natuurlijk de voordelen voor 
de bereikbaarheid en het 
milieu

Vergelijkende informatie 
verschaffen, gekoppeld aan 
waarden van mensen

Financiële maatregelen zoals 
betalen per gereden 
kilometer of tol heffen

WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

Vergelijkende informatie 
verschaffen, gekoppeld aan 
waarden van mensen, 
bijvoorbeeld vergelijking van 
milieuprestaties, prijzen, effect 
op anderen

Als er voordelen zijn die 
aansluiten bij belangrijke 
waarden van mensen: 
informeren over en laten 
ervaren van de voordelen met 
koppeling aan hun waarden

Verwachten mensen voordelen 
of nadelen van de gewenste 
gedragsverandering?

4. JAm3 Veronderstellingen

betreffen

bewuste en 

onbewuste 

evaluaties

die mensen 

maken van 

situaties,

gedrag en 

problemen

MOTIEVENM

Campagne die (bestaande) 
voordelen van gewenst gedrag 
bekendmaakt

Tijdelijke maatregel invoeren om 
alternatief te laten ervaren 
(tijdelijk afsluiten centrum voor 
auto’s, ongebruikte ruimte 
invullen met terrassen)

Veranderen van de 
achterliggende 
veronderstellingen of mensen 
bekendmaken met gewenst 
gedrag (onbekend maakt 
onbemind)

Heeft men een positieve
houding t.o.v. het niet- 
milieuvriendelijke gedrag (of 
een negatieve houding t.o.v. 
het gewenste gedrag)?

m4 Houding NEE5.
is een oordeel 

over hoe

positief of 

negatief gedrag 

is, en is

gebaseerd op de

veronderstelling

en, gewogen 

voor het belang 

dat men 

daaraan hecht. 

Interacties, 

ervaringen,

observaties en 

informatie 

worden

geïntegreerd in 

een algehele

houding

CASE 1: SPITSMIJDEN
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

Gerichte campagnes die inspelen 
op persoonlijke normen van 
mensen, informatie geven over 
milieuproblemen die ontstaan 
door (hun) ongewenst gedrag

Mensen commitment en 
implementatie-intenties laten 
vastleggen waarin ze hun 
persoonlijke normen vertalen 
naar gedrag, bijvoorbeeld bij 
spitsmijden

Informatie geven over bijdrage 
van eigen gedrag aan oplossing 
(zoals feedback of laten zien hoe 
effectief het gedrag van andere 
individuen al is geweest)

Laten zien dat (relevante) 
anderen het gewenste gedrag 
vertonen: straatambassadeurs 
die al smitsmijden

De overheid als ‘launching 
customer’ van elektrische auto’s, 
circulair inkoopmanagement of 
communiceren wat (vertrouwde) 
anderen al goed doen, zoals 
straatambassadeurs

Persoonlijke norm versterken 
door versterking van 
probleembesef, 
response-effectiviteit en 
commitment

Sociale norm versterken met  
kans op internaliseren tot 
persoonlijke norm (de sociale 
norm moet wel betrekking 
hebben op groep waarmee 
iemand zich verbonden voelt)

Zorgen dat er goede 
voorbeelden worden gegeven

Vertonen anderen in de 
(directe) omgeving het 
gewenste gedrag?

Zouden mensen zich schuldig 
voelen als ze het gewenste 
gedrag achterwege laten? 
Zouden ze zich trots voelen 
als ze het gewenste gedrag 
vertonen?

6. 

7.

JA

NEE

NEEm6

Persoonlijke 
normen

Sociale normen

MOTIEVENM

Ja: bewustwording door te 
informeren over het 
gewenste gedrag en de 
beoogde gedragsverandering

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn

Elke automobilist kan 
gevraagd worden om 
commitment en aanvullend 
om een implementatie- 
intentie zoals een 
persoonlijk mijdplan

Onderzoek en publiceer hoe 
en waarom anderen de spits 
al of nog steeds mijden, zo 
mogelijk in samenwerking 
met werkgevers

Laat zien dat al veel mensen 
(waaronder medewerkers 
van de overheid en 
bestuurders) massaal de 
spits mijden door hier cijfers 
over te publiceren (en als de 
cijfers een ander beeld 
geven, ga dan als overheid 
meer het goede voorbeeld 
geven)

Plaats borden langs de weg 
over reistijden per trein. 
Aangevuld met hoeveel 
mensen dagelijks van die 
trein gebruikmaken 
(descriptieve norm), met het 
aantal vrije parkeerplaatsen 
bij de stations en met een 
route ernaar toe die met 
wegwijzers is aangegeven. 
Onderzoek welke gegevens 
mensen aan het denken 
zetten

zijn gevoelens 
van morele 
verplichting
om bepaald 
gedrag te 
vertonen

refereren aan de
opvattingen die 
iemand heeft 
over wat 
anderen van 
hem of haar
verwachten of 
wat anderen 
doen

m5

CASE 1: SPITSMIJDEN
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4 53 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

Voorbeeldburen die informatie 
geven over hun 
(milieuvriendelijke) keuzes

Vergelijkende feedback 
Informatie geven over wat de 
norm is (mits die pro-milieu is) 
of vertellen welke normen de 
overheid hanteert (injunctieve 
norm)

Informeren: aandacht vragen 
voor gewenst gedrag door 
anderen

Informeren over andermans 
milieugerichte verwachtingen 
van het gewenste gedrag

Verhoog attentiewaarde 
van gewenst gedrag door:

Feedback geven over het 
(betere) gedrag van anderen

Verbeterd monitoring gedrag

Informatie geven over het 
gedrag van anderen

Aansluiten op de waarden van 
de doelgroep en benadrukken 
van het effect als de groep als 
geheel zich milieuvriendelijk 
gedraagt (milieuvriendelijk 
gedrag wordt groepsnorm)

Denken mensen dat het 
gewenste gedrag algemeen 
geaccepteerd is in hun 
(directe) omgeving?

8.

Vertonen mensen gedrag 
dat negatief afwijkt van het 
gemiddelde (i.r.t. gewenst 
gedrag) in de omgeving?

9.

Is de sociale binding groot 
binnen de doelgroep of 
binnen de netwerken van 
mensen?

10.

JA

De groep als geheel belonen 
voor goed gedrag, bijvoorbeeld 
groepskorting of investeringen in 
de buurt (vanaf een bepaald 
aantal deelnemers)

JA

NEESociale normen

MOTIEVENM

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn 

Voorbeeldcollega’s of –buren 
in het zonnetje te zetten

Voorbeeldcollega’s of -buren 
informatie te laten geven 
over hun ervaringen met 
spitsmijden

Feedback geven over het 
reisgedrag van anderen

Feedback geven over 
milieueffecten van gedrag

Informatie geven over de mate 
waarin het gedrag bijdraagt 
aan milieuproblemen

Virtual reality, bijvoorbeeld 
simulatiespel dat mensen 
confronteert met hun 
intuïtieve aannames over 
huishoudelijk energiegebruik

Probleembesef vergroten door 
communicatie van oorzaken en 
gevolgen van probleem en de 
rol van eigen gedrag daarbij

Persoonlijke effectiviteit 
vergroten door mensen 
gedragsopties te laten zien en 
ervaren

Weten mensen dat het 
gewenste gedrag bijdraagt 
aan het oplossen van het 
milieuprobleem?

11. m4m7

m8

m9

Probleembesef

Persoonlijke 

effectiviteit

Respons- 

effectiviteit

Tips geven op momenten dat 
en plekken waar het  gewenste 
gedrag kan plaatsvinden, 
bijvoorbeeld door een slimme 
thermostaat.

Gepersonaliseerde informatie 
geven over wat men concreet 
kan doen en hoe men dat moet 
doen

Persoonlijke effectiviteit 
vergroten door mensen gericht 
te informeren over opties

Verwachten mensen dat ze 
het milieuvriendelijke gedrag 
kunnen uitvoeren?

12. NEE

Feedback geven over effecten 
van gedragsverandering in 
een gemeenschap (wijk, 
straat, stad)

Framing in aansprekende 
termen

Respons-effectiviteit vergroten 
door mensen de gevolgen van 
gedrag te laten ervaren of door 
communicatie van effecten van 
gedragsverandering

Begrijpen mensen in hoeverre 
hun bijdrage aan het oplossen 
van het milieuprobleem zin 
heeft?

13. NEE

NEE
is de mate

waarin mensen 

milieuproblemen

en –risico’s 

denken te 

begrijpen

en er waarde 

aan toekennen

is het

vertrouwen dat 

mensen hebben

dat ze in staat 

zijn om een

bepaald gedrag 

te vertonen of

hun gedrag te 

veranderen

is de inschatting 

die mensen

maken, of 

hun keuze 

daadwerkelijk 

iets bijdraagt 

aan de oplossing 

van het specifieke 

milieuprobleem

Nee, veel mensen schatten 
in dat spitsmijden voor hen 
te ingewikkeld of niet 
haalbaar is 

Zo ja:

Zo ja:

Informatie geven over 
alternatieven voor het in de 
spits rijden

m6

CASE 1: SPITSMIJDEN
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

OMSTANDIGHEDENo

De breedte van een weg 
afstemmen op de toegestane 
maximum snelheid; 
binnensteden of woonwijken 
afsluiten voor autoverkeer

Beschikbaarheid van 
milieuvriendelijke 
gedragsalternatieven vergroten, 
bijvoorbeeld, meer groen om 
lopen te stimuleren, snelle 
fietspaden; triggers die gedrag 
initiëren of afremmen, zoals 
prompts, waarschuwingssignalen

Ontwerp van de publieke ruimte 
en aanbrengen of verwijderen 
van relevante cues. 

Kwaliteit van de omgeving 
(schoon, groen, veilig) 
verbeteren om bewoners te 
betrekken en tot behoud of zelfs 
verbetering van de omgeving te 
motiveren

Defaults in de ruimtelijke 
structuur/inrichting aanbrengen. 
Bijvoorbeeld: een 
aaneensluitend netwerk van 
fietspaden creëren zonder hinder 
van autowegen

Milieuvriendelijke producten en 
diensten beter toegankelijk 
maken, bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen en aansluitende 
buslijnen bij een treinstation

Herontwerp fysieke context 
zodat gedrag met negatieve 
milieueffecten wordt afgeremd 
of niet langer de default is

Herontwerp van 
sfeerbepalende elementen in 
de omgeving

Aantal milieuvriendelijke opties 
vergroten

Stimuleert de sfeer van de 
omgeving (inrichting, 
aanwezigheid van groen, 
reinheid) gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

2. 

Zijn er voldoende 
mogelijkheden om gewenst 
gedrag te vertonen dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

3. 

NEE

NEE

Ruimtelijke ordening, 
bijvoorbeeld het afstemmen van 
verstedelijking op multimodale 
knooppunten

Herontwerp fysieke context 
zodat barrières voor het 
gewenste gedrag worden 
weggenomen en het gewenst 
gedrag gestimuleerd wordt

Belemmeren de ruimtelijke 
structuur/inrichting of 
infrastructuur gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

1. JA

Ja: wonen en werken liggen 
vaak ver van elkaar 
verwijderd; er zijn niet altijd 
alternatieven via de weg, 
fiets of via ov; de 
aantrekkelijkheid van 
autogebruik is vaak groot 
door o.a. een ruim aanbod 
van parkeerplaatsen dicht bij 
de bestemming 

Nee, bijvoorbeeld: ov-haltes 
zijn niet altijd even prettig 
om te verblijven en fietsen is 
niet in alle steden even veilig 
en aangenaam

Dit verschilt per geval. 
Zonder gedragsalternatieven 
is een spitsmijden- 
programma bij voorbaat 
gedoemd te mislukken

Zorg voor voldoende 
alternatieve routes en voor 
bekendheid daarvan

Parkeerplaatsen in het 
centrum verplaatsen naar 
transferia/multimodale 
knooppunten aan de rand 
van de stad

Maak ov-haltes aantrekkelijk 
om te verblijven, zorg voor 
sociale veiligheid en voor 
een schuilplaats bij slecht 
weer

Maak stadscentra fiets- 
vriendelijk

Zorg voor alternatieven in 
het ov voor de belangrijkste 
routes en zorg bij de haltes 
voor ruime parkeergelegen- 
heid voor fiets en auto

Met bijvoorbeeld busbanen 
en fietsstroken laten zien 
dat alternatief vervoer 
prioriteit krijgt, of laat met 
dalstroken (in plaats van 
spitsstroken) zien dat 
verkeer buiten de spits ruim 
baan krijgt

O1 Fysiek
de inrichting, 
kwaliteit en
sfeer van de 
leefomgeving 
van mensen

CASE 1: SPITSMIJDEN
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

OMSTANDIGHEDENo

Wet- en regelgeving, zoals het 
verplicht stellen van de 
katalysator voor auto’s

Vergelijkende informatie 
verschaffen over milieueffecten 
van technologie, bijvoorbeeld 
met behulp van een 
CO2-calculator

Door subsidie of accijns het 
milieuvriendelijke alternatief 
aantrekkelijker maken zoals 
subsidie op dubbel glas of 
hogere BPM op meer 
vervuilende auto’s

Gebruik meest milieuvriendelijke 
technologie

Verandering stimuleren aan de 
aanbodkant

Duidelijkheid scheppen over 
milieueffecten van de 
technologie

Heeft de beschikbare 
technologie negatieve 
milieueffecten?

4. 

Stimuleert het aanbod
van technologie gedrag
met niet-milieuvriendelijke
effecten?

5. 

JA

JA

Bijvoorbeeld spraakinterface op 
laptop die waarschuwt om bij 
niet-gebruik computer in 
slaapstand te zetten

Stimuleren van energiezuinige 
apparaten of andere 
milieuvriendelijke technologieën 
zoals subsidie op zonnecellen

Beschikbaar maken en 
promoten van nieuwe 
technologie om gedrag te 
sturen richting milieudoelen

Stimuleert beschikbare 
technologie gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen? 

6. NEE

Niet van toepassing

Niet in alle gevallen

Niet van toepassing

Niet zonder meer. 
Ondersteunende technologie 
voor thuiswerken en 
flexwerken is mogelijk niet 
altijd beschikbaar of 
betrouwbaar

Dit kan per situatie 
verschillen en zal per 
situatie uitgezocht moeten 
worden

Onderzoek of de principes 
van flexwerken voldoende 
bekend zijn bij potentiële 
deelnemers en werkgevers. 
Betrek bij mobiliteits- 
projecten ook bedrijven die 
advies kunnen geven over 
ondersteunende technologie 
voor flexwerken

Inventariseer met lokale 
bedrijven en ondernemers in 
hoeverre hun werknemers of 
klanten via technologie ook 
op andere tijdstippen 
kunnen komen of de rit 
helemaal kunnen vermijden

Stel hogere eisen aan 
parkeervergunningen

Verhoog tarieven voor 
langparkeren

Onderzoek hoe leaserijders 
ook hun ov-kilometers 
vergoed kunnen krijgen of 
een gratis ov-dagkaart 
kunnen krijgen bij het 
parkeren van hun auto aan 
de rand van de stad of bij 
een ander bereikbaar 
opstappunt

Maak de vaste autokosten 
variabel, zodat rijden in de 
spits en/of op plaatsen met 
hoge congestie relatief duur 
wordt (door bijvoorbeeld te 
belonen buiten de spits)

O3 7. Stuurt de financieel-
economische situatie
(zoals ontslagrisico,
prijspeil) gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

Garanties afgeven voor 
terugverdientijden 

Goedkope leningen of 
spaaropties bieden voor 
milieuvriendelijke investeringen

Subsidies op milieuvriendelijke 
investeringen

Heffingen op 
niet-milieuvriendelijk gebruik

Financiële risico’s of drempels 
van milieuvriendelijk gedrag 
verlagen

NEEEconomisch

de financiële 
en materiële 
omstandigheden 
op maatschap-
pelijk en 
individueel
niveau zijn 
medebepalend 
voor de mate 
waarin mensen
milieuvriendelijk 
gedrag vertonen, 
evenals de kosten 
en baten van
milieuvriendelijk 
gedrag

Beschikken mensen over 
voldoende middelen om het 
gewenste gedrag te 
vertonen?

Investeringssubsidie Gewenst gedrag bevorderen 
door het goedkoper te maken 
(subsidie, lening tegen lage 
rente, fiscaal aantrekkelijk 
sparen, gezamenlijk inkopen)

8. NEE

Bijvoorbeeld aanvullend op 
leaseauto ook een ov-kaart 
bieden zodat de auto niet 
automatisch het 
goedkoopste alternatief is

O2 Technologisch
de (on)mogelijk- 
heden die
beschikbare 
technologieën 
bieden voor de 
keuzes van 
mensen

CASE 1: SPITSMIJDEN
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4 5

O3
Beschikken mensen over 
voldoende middelen om het 
gewenste gedrag te 
vertonen?

Vormt de (sub)cultuur waarin 
mensen zich bevinden een 
obstakel voor 
milieuvriendelijk gedrag?

Hebben sociale en culturele 
ontwikkelingen gevolgen 
voor de milieuvriendelijkheid 
van gedrag?

Geeft wet- of regelgeving 
aanleiding tot gedrag dat 
ongewenst is vanuit 
milieudoelen?

Is milieuwet- en regelgeving 
consistent met wet- en 
regelgeving van andere 
beleidsterreinen?

Geeft het (voorbeeld)gedrag 
van het openbaar bestuur 
aanleiding tot het achter- 
wege laten van het gewenste 
gedrag?

OMSTANDIGHEDENo

WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?3

Bijvoorbeeld:

Zoeken naar oplossingen die 
acceptabel zijn in subcultuur, 
via bijvoorbeeld een 
community benadering

Mensen ondersteunen om 
gewenst gedrag gemakkelijker 
te maken

Milieubeleid en in te zetten 
instrumenten laten aansluiten 
op de voorkeuren in 
(sub)culturen

8. 

9. JA

Ontwikkelen milieuvriendelijke 
producten die passen in 
cultuur, zoals ecologisch halal 
voedsel, aanmoediging van 
milieuvriendelijkheid bij 
kinderen via persoonlijke 
smartphone buddy (virtual 
agent)

Niet-milieuvriendelijk gedrag 
verbieden: wetgeving die 
milieuvriendelijke initiatieven 
tegenhoudt aanpassen of 
tijdelijk ontheffen

Met communicatie aansluiten 
bij generieke trends en de 
sociale waarde en de 
gevoelswaarde van het 
gewenste gedrag

Wet- en regelgeving aanpassen

10. 

11. 

JA

JA

Milieubelang meewegen in 
wet- en regelgeving vanuit 
andere beleidsdomeinen, 
bijvoorbeeld: heroverwegen 
houdbaarheidsdatum om 
verspilling te voorkomen

Toets op consistentie van 
beleid en regelgeving om 
institutionele barrieres uit te 
bannen

Inzetten op voorspelbaarheid 
en consistentie van wet- en 
regelgeving

Wet- en regelgeving aanpassen

12. 

JA Info geven over voorbeeld- 
gedrag door overheids- 
organisaties, bijvoorbeeld 
duurzaam inkopen of een 
milieuvriendelijk wagenpark

Het goede voorbeeld geven en 
daar voorspelbaar en 
consistent in zijn

13. 

NEE

NEE

Niet van toepassing

Fiscale wet- en regelgeving 
speelt in elk geval een rol als 
het gaat om vervoerskosten

Ja: de bedrijfscultuur bij 
organisaties kan er toe 
leiden dat mensen niet 
geneigd zijn buiten de spits 
te rijden of de auto te laten 
staan

Niet in alle gevallen

Ja: de wijze waarop 
maatschappelijk en binnen 
(sub)-culturen wordt 
aangekeken tegen 
vervoersmiddelen, 
woon-werkafstanden en 
flexibel werken, verandert in 
de tijd

Ongeacht of dat al of niet het 
geval is, het gedrag dat het 
openbaar bestuur uitstraalt 
kan helpen om anderen mee 
te krijgen met spitsmijden

Mogelijk kan fiscale wet- en 
regelgeving helpen om 
bepaalde vervoerswijzen 
aantrekkelijk te maken

Inzetten van voorbeeldburen 
of –collega’s, die ambassa- 
deur kunnen zijn voor 
spitsmijden

Bied informatie en trainin- 
gen voor spitsmijden en 
verstrek apps die makkelijk 
alternatieven (route, ov) 
aanbiedt. Ontwikkel ook een 
toolbox voor werkgevers 
met praktische tips om 
werktijden aan te passen, 
flexwerken te promoten en 
arbeidsvoorwaarden flexibe- 
ler te maken

In gesprekken met werk- 
gevers aangeven dat het 
aanwezig zijn van ‘9 tot 5’ 
ongemerkt onderdeel kan 
zijn van de bedrijfscultuur, 
ook als dat niet noodzakelijk 
is

Onderzoeken van relevante 
ontwikkelingen en met de 
communicatie over spits- 
mijden daar gericht – indien 
mogelijk per subcultuur – op 
aansluiten

Laat zien dat medewerkers 
van de overheid en 
bestuurders massaal de 
spits mijden door er cijfers 
over te publiceren (en als de 
cijfers een ander beeld 
geven, ga dan meer het 
goede voorbeeld geven)

O4
Sociaal 
en Cultureel

Institutioneel

Economisch

O5

de betrokkenheid 
van mensen bij
hun sociale 
omgeving en de 
invloed van 
culturele
achtergronden

de wijze waarop
de samenleving is 
georganiseerd:
(consistentie van) 
wetgeving,
bestuurlijke 
organisatie, 
gedrag
van overheids-
organisaties
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

K

(Kleine) tijdelijke beloning in 
combinatie met communicatie 
daarover, bijvoorbeeld: kans 
maken op een prijs bij 
aanschaf milieuvriendelijk 
product of een tijdelijke 
korting op het product

Ontwerp en inrichting van de 
openbare ruimte

Milieuvriendelijk aanbod doen 
of tijdelijk belonen waardoor 
mensen kunnen ervaren, 
bijvoorbeeld: een maand gratis 
ov voor nieuwe inwoners van 
de gemeente (als het ov 
inderdaad een aantrekkelijk 
alternatief is, anders werkt het 
averechts)

Gewoontes doorbreken door 
mensen aan te zetten tot 
beredeneerde heroverweging, 
door verandering van de 
voorwaarden voor gedrag 
(bijvoorbeeld kosten en baten, 
situatie, voor- en nadelen)

De omgeving van mensen 
veranderen waardoor de 
verankering van 
gewoontegedrag verandert

Oude gewoontes doorbreken 
en nieuw gewoontegedrag 
creëren door aan te sluiten bij 
belangrijke levens- 
gebeurtenissen (zoals 
verhuizen, huwelijk, geboorte)

1. K1 Gewoontegedrag
verwijst naar
stabiele gedrags- 
patronen die 
mensen nodig 
hebben om 
dingen te doen, 
zonder te veel 
energie te 
gebruiken

Keuzeprocessen

Is het (vanuit milieudoelen) 
te veranderen gedrag 
repetitief en automatisch 
gedrag?

JA

Ja, veel spitsreizigers doen 
dat dagelijks of in elk geval 
meerdere keren per week. 
Dit is een indicator voor 
gewoontegedrag dat 
veranderd kan worden:

Werk rond stadskernen 
samen met bijvoorbeeld 
gemeenten, scholen, 
kinderopvangcentra, 
werkgevers om te kijken hoe 
lokaal openingstijden en 
werktijden gespreid kunnen 
worden

Gericht informeren: 
informeer mensen na een 
verhuizing over de ov-opties 
en fietsroutes in hun buurt

Biedt bij een verhuizing of 
verandering van werkgever 
en/of werklocatie deelname 
aan spitsmijden aan

Geef mensen een (kleine) 
beloning voor elke keer dat 
de spits gemeden wordt. 
Experimenteer ook met 
alternatieve beloningen 
zoals sparen voor gratis 
liters benzine (voor niet- 
leaserijders), voor een 
elektrische fiets of een 
ov-abonnement

CASE 1: SPITSMIJDEN
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

K Keuzeprocessen

K2

Waarschijnlijk niet, de keuze 
om in de spits te rijden 
wordt vaak niet bewust 
gemaakt maar ingegeven 
door intuïtieve keuzes

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Op dit punt is 
mogelijk nadere studie nodig

Waarschijnlijk niet

Mensen die in de spits rijden 
en werkgevers informeren 
over mogelijkheden en 
voordelen die het mijden van 
de spits biedt

Begeleid werknemers en 
bedrijven in de overgang 
naar spitsmijden, geef 
trainingen, presentaties en 
ov-maandkaarten

In samenwerking met 
wergevers mensen de 
beschikbare reis- en 
flexwerkalternatieven 
tijdelijk laten ervaren

Intuïtief gedrag
Aantrekkelijkheid van 
renteloze leningen benutten 
voor bijvoorbeeld de aanschaf 
van een elektrische fiets of een 
ov- abonnement. De 
investering is even hoog, maar 
de pijn is minder als in 
kleinere stappen betaald mag 
worden

Voorkeur voor de korte termijn 
benutten door voorfinanciering 
te leveren

Aansluiten op uiteenlopende 
intuïtieve keuzeprocessen, 
gebruikmaken van 
heuristieken

Afbreken van intuïtieve 
keuzeprocessen door onder de 
aandacht te brengen hoe ze 
werken en duidelijk te maken 
dat ze niet altijd tot optimale 
uitkomsten leiden

De default veranderen, 
bijvoorbeeld door 
werkgevers standaard een 
ov-abonnement te laten 
aanbieden in plaats van een 
leaseauto

Virtual reality toepassingen of 
spelsimulaties, om mensen te 
confronteren met hun 
intuïtieve aannames, 
bijvoorbeeld over reizen in het 
ov

Zijn mensen er met hun 
aandacht bij als ze het 
ongewenste gedrag vertonen?

2.

Zijn mensen betrokken 
bij/geïnteresseerd in het 
gewenste gedrag of het 
beleidsprobleem?

3.

Is het gewenste gedrag 
gemakkelijk te begrijpen?4.

NEE

NEE

NEE

verwijst naar
snelle oplossings-
strategieën die
mensen 
gebruiken om 
keuzes te
vereenvoudigen. 
Intuïtief gedrag
wordt zowel 
bewust als  
onbewust
gestuurd door 
ervaringen

Directe feedback op gedrag en 
keuzes geven. Bijvoorbeeld 
met in-car technology 
rijgedrag koppelen aan minder 
direct voelbare effecten als 
energieverbruik, aankomsttijd 
en prijs. Ook met symbolen 
(rood of groen licht, smiley) 
zodat minder informatie 
verwerkt hoeft te worden

Framing van de 
communicatieboodschap, zodat 
deze aansluit bij belangrijke 
waarden van mensen, 
bijvoorbeeld: "Of u nu snel 
optrekt in uw elektrische auto 
of graag op de fiets zit: 
milieuvriendelijk rijden is 
sportief rijden"

(Vergelijkende) informatie 
verschaffen over breed 
scala aan kwaliteiten

Aanbod van milieuvriendelijke 
keuzes laten aansluiten bij wat 
mensen aantrekkelijk vinden; 
laten aansluiten bij 
aankoopcriteria

Misvattingen over kwaliteiten 
van milieuvriendelijke keuzes 
wegnemen; verkeerde 
percepties bijstellen

Is het ongewenste gedrag 
het gevolg van 
beredeneerde afwegingen, 
over bijvoorbeeld kosten en 
baten (al dan niet 
financieel)?

5.

Interpersoonlijke 
communicatie, bijvoorbeeld 
door adviseurs die aan huis 
komen

Vergelijkende informatie 
verschaffen, zoals een 
Energielabel voor 
huishoudelijke apparatuur

Informatie over 
milieuvriendelijke kenmerken 
van producten of diensten 
verbeteren en (andere) 
voordelen van 
milieuvriendelijke producten 
benadrukken

JAK3 Beredeneerd 
gedrag
is gedrag dat 
plaatsvindt met 
bewuste aandacht 
en waarbij 
systematisch
een reeks 
beslissings- 
stappen wordt 
doorlopen met 
een voorop- 
gesteld doel en 
voor- en nadelen 
expliciet gewogen 
worden

De keuze om in de spits te 
rijden lijkt niet ingegeven 
door beredeneerd gedrag

CASE 1: SPITSMIJDEN
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2.4   Opbrengsten 

Naast bestaand onderzoek leveren projecten voor spitsmijden veel informatie op over de omstandigheden die 
deze projecten succesvol maken. Succesvol geworven deelnemers zijn vaak mannen, tussen 29 en 59 jaar oud, 
met een gezin, hoogopgeleid, in het bezit van meer dan één auto (meestal geen lease), werken fulltime op een 
vast adres dat wordt bereikt via een vaste route met hoge congestie. In het analysekader komen bij deze en 
andere kenmerken aanknopingspunten naar voren om meer ritten te mijden in de spits. !
Plaats 
Vooral op de plekken waar de congestie erg zwaar is en de betrokkenheid het grootst, kunnen de meeste 
deelnemers geworven worden die ook gemotiveerd zijn om de spits te mijden (hoog probleembesef). Door het 
traject waarop gemeden kan worden te beperken, wordt het aantal potentiële deelnemers vergroot: het is 
eenvoudiger om alternatieve routes te vinden die aangemerkt worden als mijdend alternatief. Hun persoonlijke 
effectiviteit neemt hierdoor toe.m  
Op drukke wegen zouden (tijdelijk) dalstroken opengesteld kunnen worden in plaats van spitsstroken. Op die 
manier laat de wegbeheerder zien wat het gewenste reistijdstip is en wordt het probleembesef vergroot. 
Busbanen en fietsstroken in stadscentra communiceren ook prioriteit voor alternatieven (ook tijdens de spits) 
en kunnen permanent ingesteld worden. !
Tijd versus omstandigheden 
Aan de proeven nemen vooral mensen deel die al aan de randen van de spits rijden. Door hun reisgedrag 
beperkt aan te passen kunnen ze gemakkelijk voldoen aan de criteria voor spitsmijden. Mensen die midden in 
de piek rijden doen minder vaak mee, mede omdat de spitstijden te ruim zijn geformuleerd. Deze groep heeft 
er vooral baat bij als de omstandigheden die veroorzaken dat zij midden in de spits rijden, flexibeler kunnen 
worden gemaakt. Deels gaat het daarbij om het doorbreken van percepties, aannames en gewoontes, maar 
voor veel mensen gaat het ook om feitelijke omstandigheden die hun reisgedrag veroorzaken: tijden voor 
school en kinderopvang, afstemming met werktijden van de partner, eigen werktijden, enzovoort. In 
gesprekken met gezinnen, scholen en werkgevers kan onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om de 
spits toch te mijden of bijvoorbeeld lokaal te spreiden. Door deze gesprekken kunnen ook belemmeringen van 
bedrijfsculturen aan het licht komen. !
Voorbeeldgedrag 
Dagelijks rijden heel veel mensen niet in de spits. Vanwege de spits zelf, omdat ze dicht bij hun werk wonen, 
omdat ze graag de fiets nemen, enzovoort. Informatie over aantallen en motieven is niet beschikbaar. Het 
onderzoeken en breed bekendmaken van deze gegevens zet een krachtige sociale norm neer en biedt de 
mogelijkheid om mensen die het gewenste gedrag vertonen in het zonnetje te zetten. De overheid kan als 
werkgever (nationaal en lokaal) zo ook zichtbaarder het goede voorbeeld geven. !
Kastje 
Er is een relatief grote weerstand gevonden tegen het inbouwen van een kastje in de auto. Het koppelen van 
de persoon aan de auto opent mogelijkheden voor fraude (neem de spits met de andere auto). Het gebruik van 
bestaande camerasystemen is al een goedkoop en betrouwbaar alternatief gebleken (MuConsult, 2013). 
Inmiddels zijn smartphones zo wijdverbreid dat het mogelijk moet zijn om ook de technologie daarvan in te 
zetten in plaats van die van een kastje. Dit opent ook mogelijkheden om persoonlijke, ondersteunende 
informatie aan te bieden via de smartphone, natuurlijk met oog voor de privacy. Succesvolle deelname aan het 
project kan bijvoorbeeld een steeds goedkopere en actuele navigatieapp opleveren. !
Parkeerbeheer 
Het beperken van beschikbare parkeerplaatsen en het verhogen van parkeertarieven voor werknemers is een 
relatief goedkope manier om verkeer naar het centrum in de spits te beperken. Met minder parkeerplaatsen 
blijft de persoonlijke vrijheid in essentie bestaan, maar de vrijheid om met de auto de stad in te rijden wordt 
snel minder aantrekkelijk. Er moeten parkeerplaatsen dichtbij ov-alternatieven tegenover staan om de 
overstap naar ov aantrekkelijker te maken. !
Eenvoud 
Nodig deelnemers uit met een duidelijk en positief verhaal; niet-deelnemers vonden de uitnodiging vaak 
onduidelijk. Begin met een positiever beeld; het mijden van de spits is negatief geformuleerd, maar er wordt 
zoveel gewonnen (tijd, voorspelbaarheid, comfort, bereikbaarheid, geld): ‘Winst uit het dal’. Verleid mensen tot 

!
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een training in het winnen van tijd, voorspelbaarheid, comfort, bereikbaarheid en geld; de meeste mensen 
willen daar goed in zijn. !
2.5   Conclusie 

Spitsmijden is uitgebreid beproefd en aangescherpt. Het is een effectief instrument gebleken en zal in de 
toekomst veelvuldig toegepast blijven worden. Toch lijkt er weinig grip op de ‘hardcore’ spitsrijders. Kunnen ze 
echt niet? Willen ze gewoon niet? Vergt het teveel moeite om slim om de spits heen te plannen? Bij spitsmijden 
helpen de beloning, het mijdplan en feedback pas als de omstandigheden flexibel genoeg zijn gemaakt. 
Wellicht moet er een bredere maatschappelijke visie worden ontwikkeld waarbij maatschappelijke onderwerpen 
van bereikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsparticipatie, een houdbare balans tussen gezin, huishouden 
en werk en onderwijstijden met elkaar in verband worden gebracht. !
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3.    Energiebesparende maatregelen gebouwde omgeving door  
huishoudens 

3.1   Afbakening van het beleidsprobleem 

!

Het milieuprobleem
1.  Welk probleem is aan de orde? Waarom is het een probleem? Besteed daarbij aandacht aan de onderbouwing van  
 het probleem met feiten.

2.  Waardoor wordt het probleem veroorzaakt? Welke oorzaken en gevolgen kunnen worden onderscheiden?

Gedrag
3.  In hoeverre draagt observeerbaar menselijk gedrag bij aan het probleem? Welk niet-milieuvriendelijk gedrag 
 veroorzaakt (mede) het probleem en welk gewenst (milieuvriendelijk) gedrag draagt bij aan de oplossing van   
 het probleem?

4.  Wie of welke groepen mensen vertonen het niet-milieuvriendelijke gedrag?

5.  Zijn er beleidsmaatregelen van kracht die het niet-milieuvriendelijke gedrag (deels)belemmeren of versterken?  
 Welke wel en welke niet?

Energiegebruik in de gebouwde omgeving is voor een deel een te reduceren kostenpost en draagt bij aan 
de druk op het milieu (gebruik van eindige energiebronnen en uitstoot in het milieu). Tegelijkertijd is er 
een onbenut potentieel van verlaging van het energiegebruik in de gebouwde omgeving door investerin-
gen in energiebesparende maatregelen (Tweede Kamer, 2012).

Mensen investeren niet in energiebesparende maatregelen als zij geen financiële mogelijkheden hebben, 
als er geen directe aanleiding voor is (verbouwing, onderhoud of verhuizing) of als de complexiteit van de 
uitvoering van de maatregelen niet overwonnen kan worden (geen motivatie of vaardigheden om 
aannemers te benaderen, er moet teveel voorbereid worden zoals het opruimen van een zolder) ( Flow 
Resulting 2013).

Er zijn subsidieregelingen voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen (dak-, vloer-, glas- 
en spouwmuurisolatie, zonnepanelen). Ook worden er slimme energiemeters aangeboden om het ener-
gieverbruik inzichtelijk te maken en directere feedback te krijgen over het energieverbruik. 
Vanuit EU-beleid is is in Nederland een energieprestatiecertificaat verplicht, het zogeheten energielabel 
(Staatscourant, 2009). Wegens het beperkte succes hiervan en door aanpassing van de richtlijn van de 
EU ontwikkelt het huidige kabinet een herziene versie van het energielabel (Europese Unie, 2010; Tweede 
Kamer, 2013a).
Het kabinet onderzoekt, onder andere in het project ‘Blok voor Blok’, mogelijkheden om een zelfstandig 
functionerende markt voor energiebesparende mogelijkheden op gang te brengen (AgentschapNL, 2012). 
Ook maakt het kabinet afspraken met marktpartijen over het verstrekken van goedkope leningen voor 
investeringen in energiebesparende maatregelen (Tweede Kamer 2013b).
Er zijn websites met informatie over de mogelijkheden en de noodzaak van energiebesparende maatrege-
len zoals www.meermetminder.nl.
De inconsequente rol van verschillende overheden bij huishoudelijk energiebeleid (subsidies, wisselende 
btw-tarieven, invoerheffingen) maakt zowel consumenten als aanbieders onzeker.

Door gebrekkige woningisolatie, vooral in bestaande bouw en een niet goed functionerende markt voor 
energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving blijft het energiegebruik in Nederlandse 
woningen onnodig hoog. Verschillende aanbieders van energiebesparende maatregelen en informatie 
(aannemers, specialisten in glas, dakisolatie, producenten, energiebedrijven, overheden, milieuorganisa-
ties, enzovoort) willen mensen ‘verleiden’ tot het nemen van die maatregelen, maar zij vormen tezamen 
een onoverzichtelijke markt voor de consument.
De markt voor energiebesparende maatregelen wordt ook ingewikkelder door het aanbod van (goedkope-
re) buitenlandse werklui. Het is voor consumenten enerzijds aantrekkelijk om in te gaan op hun scherpe 
prijzen, maar anderzijds ingewikkelder om met hen te communiceren over het te leveren werk waardoor 
de kans op negatieve ervaringen (slechte investering, conflict met aannemer, te laag rendement) groter 
wordt (ResCon, 2013).

afbakening: wat is het beleidsprobleem?1

Het vergt kennis en vaardigheden bij zowel aanbieders als consumenten om tot een duidelijke en 
aantrekkelijke offerte te komen. Bouwend Nederland duidt de problemen aan de aanbodkant als een 
overgang van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt en werkt daarom aan meer kwaliteit en transparan-
tie (Bouwendnederland.nl, s.a.).
Andere oorzaken van het niet investeren in die maatregelen liggen onder andere bij een negatieve 
houding ten opzichte van aannemers en bij (financiële) drempels (Veltman & van Welzen, 2012). In de 
praktijk speelt een uitgebreid complex van factoren een rol. In de benadering van consumenten ontbreekt 
een 'centrale afzender' (Flow Resulting, 2012): mensen kunnen benaderd worden door de overheid 
(energielabel), door financiële instellingen (revolverend fonds), door aanbieders van de maatregelen zelf 
(Blok voor Blok) of door energiemaatschappijen. De overheid en energiemaatschappijen worden als de 
meest logische informatiebronnen gezien (Veltman & van Welzen, 2012).
Aanbieders van maatregelen zijn zeer divers in kwaliteit, prijs en de mate waarin ze een pakket aan 
maatregelen kunnen bieden. Onder aanbieders varieert bovendien de vaardigheid om duidelijk te com- 
municeren met afnemers. Het beleid voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen van ge-
meenten en het Rijk verandert voortdurend, waardoor de keuze voor consumenten om te investeren 
lastig is en de markt voor aanbieders telkens verandert. Consumenten vereenvoudigen hun keuzemoge- 
lijkheden door vooral uit te gaan van comfort en kostenbesparingen. Daarnaast verlangen ze voldoende 
keuzevrijheid tussen aanbieders en selecteren ze de aanbieder met de meeste deskundigheid en met een 
offerte die  alle wensen in een keer aanpakt (Flow Resulting, 2012).
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Beleidsdoel
Om van de probleemafbakening te komen tot een beleidsdoel in termen van
gedrag(verandering), kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn.

6.  Tot welk gewenst concreet gedrag moet het beleid leiden? Welk gedrag kan bijdragen aan het bereiken van het 
 beleidsdoel?

7.  Welke mensen of groepen mensen vertonen het gewenste milieuvriendelijke gedrag al?

8.  Op welke termijn moet het beleid effect hebben?

9.  Welke beoordelingscriteria voor doelbereiking gelden er? (Hier beginnen beleidsevaluatie en mogelijkheden om 
 beleidsexperimenten te beoordelen.)

Mensen mogen wat de overheid betreft meer investeren in energiebesparende maatregelen (Tweede 
Kamer, 2012) en er vaker voor zorgen dat hun woning is voorzien van een energielabel (Tweede Kamer, 
2013a).

Mensen die hun wooncomfort willen verbeteren en kosten willen besparen, liefst tijdens een verhuizing of 
grootschalige verbouwing, zijn het meest gemotiveerd om maatregelen te nemen. Deze mensen zijn 
achteraf vaak ook gemotiveerd om anderen hetzelfde aan te bevelen en eventueel zelf nog meer maat- 
regelen te treffen (Flow Resulting, 2013).
Woningcorporaties en andere verhuurders die hun kosten op lange termijn willen verlagen en de staat 
van hun woningvoorraad willen verbeteren, nemen ook al maatregelen en hebben daarom meestal ook 
een energielabel. Het label is voor hen ook een informatiebron voor de staat van de woningvoorraad.
Volgens onderzoek van de Europese Commissie (2013) heeft het energielabel in een aantal EU-lidstaten 
een significante relatie met huizenprijzen en huurtarieven. Of dit effect ook geldt in Nederland en of het 
label ook particulieren stimuleert tot het nemen van energiebesparende maatregelen, moet nog worden 
onderzocht.

Nederland heeft doelen gesteld voor het reduceren van CO2-uitstoot in 2050. Het geleidelijk energie- 
zuinig maken van de woningvoorraad is daar een onderdeel van. In 2020 moet 20% energie-efficiëntie 
bereikt worden en de woningvoorraad moet daar een belangrijk deel van uitmaken. In 2050 moet de 
gehele gebouwde omgeving bijna energieneutraal zijn (Tweede Kamer, 2013a).

De pilot van Blok voor Blok richt zich primair op de 23.500 huizen in de periode 2011-2013 waarin ener-
giebesparende maatregelen zijn genomen, maar de pilot moet vooral inzicht en kennis opleveren over 
hoe de woonconsument beïnvloed kan worden, over hoe de markt voor energiebesparende maatregelen 
gestimuleerd kan worden en over hoe schaalvergroting kan worden bereikt.
Het nieuwe energielabel moet in 2014 ingevoerd zijn om verdere sancties vanuit de EU voor het onvol- 
doende uitvoeren van de richtlijn te voorkomen (Tweede Kamer, 2013a).

afbakening: wat is het beleidsprobleem?1
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3.2   Vragen op hoofdlijnen: aangrijpingspunten voor beleidsstrategieën 

!

!

in het brein van mensen spelen zich allerlei onbewuste en bewuste keuzeprocessen af, die intuïtief, beredeneerd of uit 
gewoonte tot een bepaalde gedragskeuze leiden.

JA NEE JA NEE JA JA

1. 
Herkennen mensen het 
geschetste 
beleidsprobleem en het 
gewenste gedrag?

Ja, mensen ervaren 
zelf een gebrek aan 
comfort of te hoge 
energiekosten. Dat 
energiebesparende 
maatregelen hierbij 
helpen is vaak ook 
bekend. Dat het voor 
het milieu ook 
gunstig is lijkt 
minder bekend of 
minder van belang

2. 
Weten mensen wat ze 
kunnen doen om hun 
gedrag te veranderen?

Nee, vaak ontbreken 
kennis en 
vaardigheden om tot 
maatregelen te 
komen

3. 
Zijn mensen in staat 
om het ongewenste 
gedrag te verlaten of 
het gewenste gedrag te 
vertonen?

Ja.

4. 
Zijn mensen voldoende 
gemotiveerd om hun 
gedrag te veranderen?

Niet iedereen. Maar 
een deel van de 
mensen is op zoek 
naar comfort en 
dalende kosten en 
ervan overtuigd zijn 
dat dat ook 
gerealiseerd kan 
worden. Het gedoe 
rond maatregelen 
werkt demotiverend

5. 
Zijn er obstakels voor 
het gewenste gedrag?

Ja: het nemen van 
energiebesparende 
maatregelen wordt 
vaak ervaren als een 
hoop gedoe, vergt 
kennis van zaken en 
kost veel geld

6. 
Zijn er voldoende 
mogelijkheden om het 
gedrag te veranderen?

Ja, maar deze zijn 
niet altijd 
gemakkelijk te 
realiseren of binnen 
handbereik

K Keuzeprocessen:

persoonlijke drijfveren van 
mensen die richting geven aan 
gedrag. Dat kan gaan om fysieke 
behoeften, waarden, wensen of 
voorkeuren, maar ook 
bijvoorbeeld om de perceptie die 
mensen hebben van wat van hen 
verwacht wordt. 

MOTIEVEN:M
refereren aan in hoeverre 
mensen het probleem en de 
handelingsopties kennen en in 
hoeverre zij in staat zijn om 
bepaald gedrag te vertonen.

Bekwaamheden:B
contexten waarin een persoon 
zich bevindt, die zijn/haar gedrag 
bepalen of beïnvloeden. 
Omstandigheden kunnen gedrag 
mogelijk of juist onmogelijk 
maken, aantrekkelijk of 
onaantrekkelijk maken, 
stimuleren of ontmoedigen.

OMSTANDIGHEDEN:o

vragen op hoofdlijnen: waaruit kan het gedrag worden verklaard?2
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3.3   Gedragsvragen 

!

Bekwaamheden

Geloofwaardige en begrijpelijke 
communicatie over de 
onderbouwing van het 
probleem, zoals de film 
'An Inconvenient Truth'

Gerichte communicatie over 
de onderbouwing van het 
probleem

Geef goede informatie op 
maat over de mogelijkheden 
van maatregelen en wijs de 
weg naar aannemers die 
goed weten te offreren, 
communiceren en nazorg te 
leveren

Instructies en prompts geven
op momenten en daar waar
het gewenste gedrag kan 
plaatsvinden en waar de 
doelgroep er iets mee kan

Virtual reality, bijvoorbeeld 
rijstijltraining in simulator
of simulatiespel dat mensen 
confronteert met hun intuïtieve 
aannames over huishoudelijk 
energiegebruik

Kennis over het milieuprobleem 
vergroten door communicatie 
van oorzaken en gevolgen van 
probleem en de rol van gedrag 
daarbij

is de mate 
waarin mensen
objectieve 
informatie over
milieuproblemen, 
–risico’s en
oplossingen 
kennen en 
begrijpen

hebben 
betrekking op de 
mate waarin
mensen zelf 
gewenst gedrag
kunnen vertonen

Mensen gericht infomeren over 
opties

Mensen gedragsopties laten 
ervaren, vaardigheden 
bijbrengen of helpen gebrek 
aan vaardigheden te 
compenseren; training, 
oefening

Experts of trainers inschakelen 
om mensen te helpen. 
Hands-on instructievideo

Weten mensen hoe ze het     
gewenste gedrag moeten       
vertonen?

3.

Kunnen mensen het
gewenste gedrag vertonen?

4.

NEE

NEE

NEE

B2 Vaardigheden

B1 Kennis

Werk samen met 
klantvaardige aanbieders om 
de keuze voor huiseigenaren 
zo makkelijk mogelijk te 
maken

B

1. Is het specifieke milieuprobleem 
en de rol die gedrag daarbij 
speelt bekend bij mensen?

Nee. Het milieuprobleem is 
bekend, maar wordt zelden 
spontaan genoemd als 
aanleiding voor 
maatregelen. Het verschil 
tussen bekendheid en 
aanleiding laat zien dat met 
communicatie over 
duurzaamheid maar een 
kleine doelgroep 
aangesproken wordt (Flow 
Resulting 2012)

Niet zonder meer. Dit zal 
verschillen tussen groepen 
mensen. Nadere studie is 
nodig. Indien nee:

Niet van toepassing

4 53 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

Geef informatie op maat 
over hoeveel bespaard kan 
worden met verschillende 
maatregelen aan de woning, 
bijvoorbeeld met het 
energielabel of 
vergelijkingswebsites

Organiseer open huizen bij 
vergelijkbare, geïsoleerde 
woningen in de buurt

Vergelijkende informatie 
verschaffen tussen 
milieuvriendelijke en niet- 
milieuvriendelijke producten en 
diensten. Bijvoorbeeld door 
labels of vergelijkingswebsites

Ervaringen van anderen 
communiceren en laten zien dat 
die al dergelijk gedrag vertonen. 
Bijvoorbeeld door feedback te 
geven over effecten van de 
hoeveelheid gescheiden 
ingezameld afval of het tonen 
van een 'modeling video', 
waarin gewenste gedrag wordt 
vertoond en beloond

Gratis probeerproducten, of – 
diensten aanbieden

Spelsimulaties

Informatie over duurzame 
kenmerken van producten of 
diensten verbeteren

Mensen de gevolgen van gedrag 
laten ervaren

Communicatie over de effecten 
van gedragsverandering

Begrijpen mensen in
hoeverre hun bijdrage
aan het oplossen van het 
milieuprobleem zin heeft?

2. NEE

Niet zonder meer. Dit zal 
verschillen tussen groepen 
mensen. Nadere studie is 
nodig. Indien nee:

CASE 2: ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN GEBOUWDE OMGEVING
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Gerichte campagnes en educatie 
voor mensen die eerder 
milieuvriendelijke keuzes 
hebben gemaakt

Voor geïdentificeerde 
doelgroepen gericht aansluiten 
bij waarden van mensen. 
Bijvoorbeeld: elektrische auto's 
in de markt zetten als een 
gadget; fijnstofprobleem 
adresseren door gezondheids-
problemen voor kinderen te 
benoemen; energiebesparende 
maatregelen promoten met 
comfort en dalende kosten

Educatie, zoals smaaklessen
of natuur- en milieueducatie

In campagnes milieuvriendelijke 
keuzes associëren met positieve 
emoties: zonnepanelen schelen 
vooral in de energierekening (en 
helpen ook nog voor het milieu)

De stoere, zuinige auto of hippe 
milieuvriendelijke kleding

Positieve feedback geven over 
milieuvriendelijke keuzes, 
gedrag uitproberen

Maak gebruik van bredere 
milieuwaarden door mensen te 
herinneren aan eerder 
milieuvriendelijk gedrag

Milieuvriendelijk gedrag 
koppelen aan andere waarden 
van mensen of doelgroepen 
(altruïstische, egoïstische, 
hedonistische) of andere 
motieven

Versterken van milieuwaarden

Bij promotie van 
milieuvriendelijke keuzes 
benadrukken wat mensen als 
een positieve emotie ervaren, 
of een interventie ontwerpen 
die goed gevoel oplevert

Informatie over duurzame 
keuzes laten aansluiten op 
wat mensen als een 
positieve emotie ervaren. 
Positieve emoties ontstaan 
vooral bij functionele 
voordelen en minder bij het 
bijdragen aan 
duurzaamheid (Flow 
Resulting, 2012)

Mensen laten ervaren dat 
milieuvriendelijke keuzes 
positieve emoties kunnen 
oproepen

Vinden mensen (uiteenlopende)
milieuwaarden belangrijk (niet 
vervuilen, anderen geen schade 
berokkenen voor eigen gewin, 
respect voor de natuur, 
enzovoorts)?

Hebben mensen waarden die 
milieuvriendelijk gedrag in 
de weg staan?

Speelt een persoonlijk gevoel 
(zoals
tevredenheid, weerstand) een 
rol bij het ongewenste 
gedrag?

1. 

2. 

3. JA

NEE

3 4 5

JA

Vermoedelijk spelen 
egoïstische en hedonistische 
waarden een belangrijke rol 
bij de keuze die mensen 
maken over 
energiebesparende 
maatregelen

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Dit kan verschillen 
tussen personen en tussen 
groepen personen. Op dit 
punt zal nadere studie nodig 
zijn. Indien ja:

Benadruk de voordelen die 
energiebesparende 
maatregelen hebben op 
wooncomfort, energiekosten 
en eventueel op verkoop- of 
verhuurwaarde

Leg in de benadering van 
consumenten (offerte van 
aanbieder, het aanbieden 
van een lening of 
energielabel) de nadruk op 
comfort en verlaagde 
woonkosten en minder op 
duurzaamheid of andere 
zaken waar mensen 
emotioneel bij betrokken 
zijn

Een energielabel heeft geen 
hoge prioriteit bij de keuze 
voor een huis. Meer bij de 
invulling van verbouwings- 
wensen. Sluit daarbij aan 
(offertes, financieringen, 
bouwkundig rapport, 
doe-het-zelf energielabel)

WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

Voor geïdentificeerde 
doelgroepen gericht 
aansluiten bij waarden van 
mensen

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Het belang van 
duurzaamheidswaarden 
verschilt per persoon en 
tussen groepen personen. Op 
dit punt zal nadere studie 
nodig zijn. Het lijkt echter 
erop dat vooral ook 
egoïstische waarden als 
wooncomfort en kosten een 
belangrijke rol spelen

Waarden
zijn algemene 
doelen, die 
dienen als 
leidende 
principes in 
iemands leven

m2 Emoties
zijn positieve of
negatieve 
gevoelswaarden 
die mensen 
verbinden aan 
dingen die ze 
waarnemen of 
doen

m4m1

MOTIEVENM
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Tijd en moeite beïnvloeden door 
de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid te veranderen, 
bijvoorbeeld door de 
aanbodzijde van 
milieubesparende 
maatregelen eenduidig en 
begrijpelijk te organiseren

Financiële maatregelen zoals 
statiegeld, rekeningrijden, 
subsidies, belastingen op 
milieuonvriendelijk gedrag, 
beloningen voor 
milieuvriendelijk gedrag

Zorg voor deskundige, 
vaardige aanbieders, voor 
laagdrempelige leningen en 
spaarregelingen, voor 
subsidies, voor extra aanbod 
aan diensten, zoals het 
opruimen van de zolder 
onder het dak dat geïsoleerd 
wordt en voor extra 
momenten (zoals de 
jaarlijkse energierekening) 
waarop het nemen van 
maatregelen in de toekomst 
overwogen kan worden

Keuzevrijheid en het gevoel 
dat mensen zelf hun zaken 
goed aan het organiseren 
zijn, brengen een positief 
besluit tot 
energiebesparende 
maatregelen dichterbij (Flow 
resulting, 2013)

Als er nadelen zijn die 
aansluiten bij belangrijke 
waarden: beïnvloeden van de 
kosten- batenbalans en 
daarover informeren

Ge- en verboden, zoals afsluiten 
stadscentra voor verkeer of 
verplichte gescheiden riolering 
begeleid met communicatie over 
redenen

Als er geen voordelen zijn die 
aansluiten bij belangrijke 
waarden: gedragsopties 
uitsluiten/verplichten en goed 
uitleggen

NEE

3 4 5

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Dit zal tussen 
personen en groepen van 
personen verschillen. Op dit 
punt zal nadere studie nodig 
zijn

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Dit zal tussen 
personen of groepen van 
personen verschillen. Op dit 
punt zal nadere studie nodig 
zijn

WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

Vergelijkende informatie 
verschaffen, gekoppeld aan 
waarden van mensen, 
bijvoorbeeld vergelijking van 
milieuprestaties, prijzen, effect 
op anderen

Als er voordelen zijn die 
aansluiten bij belangrijke 
waarden van mensen: 
informeren over en laten 
ervaren van de voordelen met 
koppeling aan hun waarden

Verwachten mensen voordelen 
of nadelen van de gewenste 
gedragsverandering?

4. JAm3 Veronderstellingen

betreffen

bewuste en 

onbewuste 

evaluaties

die mensen 

maken van 

situaties,

gedrag en 

problemen

MOTIEVENM

Campagne die (bestaande) 
voordelen van gewenst gedrag 
bekendmaakt

Tijdelijke maatregel invoeren om 
alternatief te laten ervaren 
(tijdelijk afsluiten centrum voor 
auto’s, ongebruikte ruimte 
invullen met terrassen)

Veranderen van de 
achterliggende 
veronderstellingen of mensen 
bekendmaken met gewenst 
gedrag (onbekend maakt 
onbemind)

Heeft men een positieve
houding t.o.v. het niet- 
milieuvriendelijke gedrag (of 
een negatieve houding t.o.v. 
het gewenste gedrag)?

m4 Houding NEE5.
is een oordeel 

over hoe

positief of 

negatief gedrag 

is, en is

gebaseerd op de

veronderstelling

en, gewogen 

voor het belang 

dat men 

daaraan hecht. 

Interacties, 

ervaringen,

observaties en 

informatie 

worden

geïntegreerd in 

een algehele

houding
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

Gerichte campagnes die inspelen 
op persoonlijke normen van 
mensen, informatie geven over 
milieuproblemen die ontstaan 
door (hun) ongewenst gedrag

Mensen commitment en 
implementatie-intenties laten 
vastleggen waarin mensen hun 
persoonlijke normen vertalen 
naar gedrag, bijvoorbeeld bij 
spitsmijden

Informatie geven over bijdrage 
van eigen gedrag aan oplossing 
(zoals feedback of laten zien hoe 
effectief het gedrag van andere 
individuen al is geweest)

Laten zien dat (relevante) 
anderen het gewenste gedrag 
vertonen: zonnepanelen zijn 
zichtbaar voor de buurt, 
straatambassadeurs die laten 
zien welke energiebesparende 
maatregelen ze in hun huis 
hebben genomen

De overheid als ‘launching 
customer’ van elektrische auto’s, 
circulair inkoopmanagement of 
communiceren wat (vertrouwde) 
anderen al goed doen, zoals 
straatambassadeurs

Persoonlijke norm versterken 
door versterking van 
probleembesef, 
response-effectiviteit en 
commitment

Sociale norm versterken met  
kans op internaliseren tot 
persoonlijke norm (de sociale 
norm moet wel betrekking 
hebben op groep waarmee 
iemand zich verbonden voelt)

Zorgen dat er goede 
voorbeelden worden gegeven

Vertonen anderen in de 
(directe) omgeving het 
gewenste gedrag?

Zouden mensen zich schuldig 
voelen als ze het gewenste 
gedrag achterwege laten? 
Zouden ze zich trots voelen 
als ze het gewenste gedrag 
vertonen?

6. 

7.

JA

NEE

NEEm6

Persoonlijke 
normen

Sociale normen

MOTIEVENM

Dat verschilt tussen 
personen en groepen van 
personen. Indien ja: 

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn

Zorg per huizenblok voor 
straatambassadeurs zodat 
andere blokbewoners en 
eigenaren verleid worden 
om dezelfde stap te zetten

Plaats artikelen over 
succesvolle maatregelen in 
de buurt in het buurtkrantje 
met tips hoe mensen zelf 
ook verbeteringen kunnen 
aanbrengen

Laat van huizen in de buurt 
zien dat de maatregelen 
succesvol en naar 
tevredenheid kunnen 
worden toegepast

Schrijf mensen aan (via 
energiebedrijven) die boven 
het normverbruik zitten naar 
aanleiding van hun 
energielabel

zijn gevoelens 
van morele 
verplichting
om bepaald 
gedrag te 
vertonen

refereren aan de
opvattingen die 
iemand heeft 
over wat 
anderen van 
hem of haar
verwachten of 
wat anderen 
doen

m5
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4 53 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

Voorbeeldburen die informatie 
geven over hun keuze voor 
energiebesparende maatregelen. 
(milieuvriendelijke) keuzes

Vergelijkende feedback 
Informatie geven over wat de 
norm is (mits die pro-milieu is) 
of vertellen welke normen de 
overheid hanteert (injunctieve 
norm)

Informeren: aandacht vragen 
voor gewenst gedrag door 
anderen

Informeren over andermans 
milieugerichte verwachtingen 
van het gewenste gedrag

Feedback geven over het 
(betere) gedrag van anderen, 
bijvoorbeeld over 
energieverbruik in de wijk of 
van vergelijkbare 
huishoudens. Verbeterd 
monitoringgedrag

Informatie geven over het 
gedrag van anderen

Aansluiten op de waarden van 
de doelgroep en benadrukken 
van het effect als de groep als 
geheel zich milieuvriendelijk 
gedraagt (milieuvriendelijk 
gedrag wordt groepsnorm)

Denken mensen dat het 
gewenste gedrag algemeen 
geaccepteerd is in hun 
(directe) omgeving?

8.

Vertonen mensen gedrag 
dat negatief afwijkt van het 
gemiddelde (i.r.t. gewenst 
gedrag) in de omgeving?

9.

Is de sociale binding groot 
binnen de doelgroep of 
binnen de netwerken van 
mensen?

10.

JA

De groep als geheel belonen 
voor goed gedrag, bijvoorbeeld 
groepskorting of investeringen in 
de buurt (vanaf een bepaald 
aantal deelnemers)

JA

NEESociale normen

MOTIEVENM

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Het verschilt per 
persoon of groepen van 
personen. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn. 
Zo nee:

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn. 
Indien ja:

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn. 
Indien ja:

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn. 
Indien nee:

Feedback geven over 
milieueffecten van het huidige 
energieverbruik.

Informatie geven over de mate 
waarin het gedrag bijdraagt 
aan milieuproblemen

Virtual reality, bijvoorbeeld 
simulatiespel dat mensen 
confronteert met hun 
intuïtieve aannames over 
huishoudelijk energiegebruik

Probleembesef vergroten door 
communicatie van oorzaken en 
gevolgen van probleem en de 
rol van eigen gedrag daarbij

Persoonlijke effectiviteit 
vergroten door mensen 
gedragsopties te laten zien en 
ervaren

Weten mensen dat het 
gewenste gedrag bijdraagt 
aan het oplossen van het 
milieuprobleem?

11. m4m7

m8

m9

Probleembesef

Persoonlijke 

effectiviteit

Respons- 

effectiviteit

Tips geven op momenten dat 
en plekken waar het  gewenste 
gedrag kan plaatsvinden, 
bijvoorbeeld door een slimme 
thermostaat.

Gepersonaliseerde informatie 
geven over wat men concreet 
kan doen en hoe men dat moet 
doen

Persoonlijke effectiviteit 
vergroten door mensen gericht 
te informeren over opties

Verwachten mensen dat ze 
het milieuvriendelijke gedrag 
kunnen uitvoeren?

12. NEE

Feedback geven over effecten 
van gedragsverandering in 
een gemeenschap (wijk, 
straat, stad)

Framing in aansprekende 
termen

Respons-effectiviteit vergroten 
door mensen de gevolgen van 
gedrag te laten ervaren of door 
communicatie van effecten van 
gedragsverandering

Begrijpen mensen in hoeverre 
hun bijdrage aan het oplossen 
van het milieuprobleem zin 
heeft?

13. NEE

NEE
is de mate

waarin mensen 

milieuproblemen

en –risico’s 

denken te 

begrijpen

en er waarde 

aan toekennen

is het

vertrouwen dat 

mensen hebben

dat ze in staat 

zijn om een

bepaald gedrag 

te vertonen of

hun gedrag te 

veranderen

is de inschatting 

die mensen

maken, of 

hun keuze 

daadwerkelijk 

iets bijdraagt 

aan de oplossing 

van het specifieke 

milieuprobleem

Nee, veel mensen overzien 
onvoldoende de opbouw van 
hun energieverbruik en de 
mogelijkheden om er iets 
aan te doen

m6
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

OMSTANDIGHEDENo

De breedte van een weg 
afstemmen op de toegestane 
maximum snelheid; 
binnensteden of woonwijken 
afsluiten voor autoverkeer

Beschikbaarheid van 
milieuvriendelijke 
gedragsalternatieven vergroten, 
bijvoorbeeld, laadpalen voor 
elektrische auto’s plaatsen; 
voorzieningen als 
afvalscheidingpunten aanbieden; 
meer groen om lopen te 
stimuleren, snelle fietspaden; 
triggers die gedrag initiëren of 
afremmen, zoals prompts, 
waarschuwingssignalen

Ontwerp van de publieke ruimte 
en aanbrengen of verwijderen 
van relevante cues. 
Bijvoorbeeld: een rommelige 
omgeving veroorzaakt 
associatief vervuiling en afval in 
de omgeving. Een ordelijke of 
'glanzende' omgeving stimuleert 
schoon gedrag

Kwaliteit van de omgeving 
(schoon, groen, veilig) 
verbeteren om bewoners te 
betrekken en tot behoud of zelfs 
verbetering van de omgeving te 
motiveren

Defaults in de ruimtelijke 
structuur/inrichting aanbrengen. 
Bijvoorbeeld: een 
aaneensluitend netwerk van 
fietspaden creëren zonder hinder 
van autowegen

Milieuvriendelijke producten en 
diensten beter toegankelijk 
maken, bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen en aansluitende 
buslijnen bij een treinstation

Een woonblok kan 
afhankelijk van de 
bouwperiode specifieke 
isolatiewensen hebben die 
ruimte bieden voor een 
gerichte aanbieding van een 
gespecialiseerd bedrijf

Een (goedkoop) 
onafhankelijk advies over de 
bouwkundige staat van een 
woning (eventueel het 
herziene energielabel) kan 
mensen helpen te bepalen 
wanneer een verbouwing 
nodig is en hoe lang en 
hoeveel ze (extra) moeten 
sparen of kunnen lenen om 
tegelijkertijd te investeren in 
energiebesparende 
maatregelen. Dit kan 
aangeboden worden bij de 
jaarlijkse energierekening, 
als er geen andere aanleiding 
is om na te denken over deze 
maatregelen. Daarmee wordt 
het energielabel niet alleen 
bij woningoverdracht 
relevant, maar kan het ook 
zittende bewoners verleiden 
tot maatregelen, tot sparen 
of tot deelname aan het 
revolverend fonds

Herontwerp fysieke context 
zodat gedrag met negatieve 
milieueffecten wordt afgeremd 
of niet langer de default is

Herontwerp van 
sfeerbepalende elementen in 
de omgeving

Aantal milieuvriendelijke opties 
vergroten

Stimuleert de sfeer van de 
omgeving (inrichting, 
aanwezigheid van groen, 
reinheid) gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

2. 

Zijn er voldoende 
mogelijkheden om gewenst 
gedrag te vertonen dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

3. 

NEE

NEE

Ruimtelijke ordening, 
bijvoorbeeld het afstemmen van 
verstedelijking op multimodale 
knooppunten

Herontwerp fysieke context 
zodat barrières voor het 
gewenste gedrag worden 
weggenomen en het gewenst 
gedrag gestimuleerd wordt

Belemmeren de ruimtelijke 
structuur/inrichting of 
infrastructuur gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

1. JA

Dit is afhankelijk van de 
bouwperiode en de 
bouwkundige staat van 
woningen. Zo nee: 

O1 Fysiek
de inrichting, 
kwaliteit en
sfeer van de 
leefomgeving 
van mensen Niet van toepassing

Niet van toepassing
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

OMSTANDIGHEDENo

Wet- en regelgeving, zoals het 
verplicht stellen van de 
katalysator voor auto’s

Vergelijkende informatie 
verschaffen over milieueffecten 
van technologie, bijvoorbeeld 
met behulp van een 
CO2-calculator

Door subsidie of accijns het 
milieuvriendelijke alternatief 
aantrekkelijker maken zoals 
subsidie op dubbel glas of 
hogere BPM op meer 
vervuilende auto’s

Gebruik meest milieuvriendelijke 
technologie

Verandering stimuleren aan de 
aanbodkant

Duidelijkheid scheppen over 
milieueffecten van de 
technologie

Heeft de beschikbare 
technologie negatieve 
milieueffecten?

4. 

Stimuleert het aanbod
van technologie gedrag
met niet-  milieuvriendelijke
effecten?

5. 

JA

JA

Bijvoorbeeld spraakinterface op 
laptop die waarschuwt om bij 
niet- gebruik computer in 
slaapstand te zetten

Stimuleren van energiezuinige 
apparaten of andere 
milieuvriendelijke technologieën 
zoals subsidie op zonnecellen

Beschikbaar maken en 
promoten van nieuwe 
technologie om gedrag te 
sturen richting milieudoelen

Stimuleert beschikbare 
technologie gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen? 

6. NEE

Niet van toepassing

Niet in alle gevallen

Niet van toepassing

Niet in alle gevallen, 
zie O.3.: 

Dit kan per situatie 
verschillen en zal per 
situatie uitgezocht moeten 
worden

Zorg voor een 
informatiesysteem dat 
afhankelijk van het huis snel 
een overzicht maakt van 
effectieve maatregelen, 
kosten en baten (subsidies, 
terugverdientijden, 
waardevermeerdering en 
verschil tussen kosten voor 
en na de maatregel), maar 
ook een indicatie van 
wooncomfort

Promoot smart meters en 
andere slimme meet- 
systemen die gedrags- 
sturende informatie 
weergeven

O3 7. Stuurt de financieel-
economische situatie
(zoals ontslagrisico,
prijspeil) gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

Garanties afgeven voor terug- 
verdientijden en/of terug- 
levertarieven voor zonnepanelen

Subsidie op energie- 
besparende maatregelen

Bied het energielabel gratis 
aan of bied een korting op 
andere zaken als 
overdrachtsbelasting of 
energierekening

Kijk bij subsidieverlening ook 
naar inkomen, zodat de 
laagste inkomens een beroep 
kunnen doen op een extra 
toelage, maar dat de hogere 
inkomens voldoende voor-
deel behalen om over te gaan 
tot maatregelen. Beloon het 
stapelen van maatregelen 
extra (Energie Netwerk & 
Tangram, 2013b). Onderzoek 
hoe garanties gegeven 
kunnen worden op terug- 
verdientijden (energieprijzen, 
belasting, enz.)

Goedkope leningen of 
spaaropties bieden voor 
milieuvriendelijke investeringen

Subsidies op milieuvriendelijke 
investeringen

Heffingen op 
niet-milieuvriendelijk gebruik

Financiële risico’s of drempels 
van milieuvriendelijk gedrag 
verlagen

NEEEconomisch
de financiële 
en materiële 
omstandigheden 
op maatschap-
pelijk en 
individueel
niveau zijn 
medebepalend 
voor de mate 
waarin mensen
milieuvriendelijk 
gedrag vertonen, 
evenals de kosten 
en baten van
milieuvriendelijk 
gedrag

Beschikken mensen over 
voldoende middelen om het 
gewenste gedrag te 
vertonen?

Geef investeringssubsidie zoals 
bij zonnepanelen, isolatie, 
zonneboiler, enzovoort.

Gewenst gedrag bevorderen 
door het goedkoper te maken 
(subsidie, lening tegen lage 
rente, fiscaal aantrekkelijk 
sparen, gezamenlijk inkopen)

8. NEE

Bied goedkope leningen aan, 
maar verbindt daar ook het 
aanbrengen van een 
energielabel aan

O2 Technologisch
de (on)mogelijk- 
heden die
beschikbare 
technologieën 
bieden voor de 
keuzes van 
mensen
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O3
Beschikken mensen over 
voldoende middelen om het 
gewenste gedrag te 
vertonen?

Vormt de (sub)cultuur waarin 
mensen zich bevinden een 
obstakel voor 
milieuvriendelijk gedrag?

Hebben sociale en culturele 
ontwikkelingen gevolgen 
voor de milieuvriendelijkheid 
van gedrag?

Geeft wet- of regelgeving 
aanleiding tot gedrag dat 
ongewenst is vanuit 
milieudoelen?

OMSTANDIGHEDENo

WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?3

Bijvoorbeeld verstrekken van 
gescheiden afvalbakken, 
uitlenen van fietsen, 
verstrekken van tochtstrips

Zoeken naar oplossingen die 
acceptabel zijn in subcultuur, 
via bijvoorbeeld een 
community benadering

Mensen ondersteunen om 
gewenst gedrag gemakkelijker 
te maken

Milieubeleid en in te zetten 
instrumenten laten aansluiten 
op de voorkeuren in 
(sub)culturen

8. 

9. JA

Ontwikkelen programma’s voor 
energiebesparing die passen in 
cultuur, zoals ecologisch halal 
voedsel aanmoediging van 
milieuvriendelijkheid bij 
kinderen via persoonlijke 
smartphone buddy (virtual 
agent)

Niet-milieuvriendelijk gedrag 
verbieden: wetgeving die 
milieuvriendelijke initiatieven 
tegenhoudt aanpassen of 
tijdelijk ontheffen

Met communicatie aansluiten 
bij generieke trends en de 
sociale waarde en de 
gevoelswaarde van het 
gewenste gedrag

Wet- en regelgeving aanpassen

10. 

11. 

JA

JA

NEE

Wet- en regelgeving en 
energiecontracten bieden in 
elk geval mogelijkheden om 
het gewenste gedrag te 
bevorderen

Dit kan per situatie 
verschillen en zal per 
situatie uitgezocht moeten 
worden. Indien ja:

Niet in alle gevallen

Ja, er zijn verschillende 
maatschappelijke trends 
waarneembaar waar het 
(huishoudelijk) 
energiegebruik betreft. Ook 
biedt de wijze waarop 
sociale media worden 
gebruikt mogelijkheden voor 
communicatie over 
(huishoudelijk) 
energiegebruik

Inzetten van voorbeeldburen 
of informeren over het 
voorbeeldgedrag van 
personen waar mensen zich 
mee identificeren

Biedt vanuit overheid of 
energieleveranciers 
adviseurs die ook helpen bij 
de interactie met 
aannemers. Deze afzender 
geniet meer vertrouwen, 
helpt bij een positieve 
ervaring en ondervangt 
beperkte vaardigheden van 
aannemers richting klanten

Met duurzaamheids- 
campagne aansluiten bij 
social-mediaplatforms

Omkeren van de status quo, 
bijvoorbeeld door groene 
energie de standaardkeuze 
in een energiecontract te 
maken

Verplicht energielabel bij 
huisoverdracht of nieuw 
huurcontract

Het vertrouwen in het label 
is geschaad door 
verschillende kritieken over 
bijvoorbeeld grote 
verschillen tussen 
beoordelaars. Zorg voor 
consistentie

O4
Sociaal 
en Cultureel

Institutioneel

Economisch

O5

de betrokkenheid 
van mensen bij
hun sociale 
omgeving en de 
invloed van 
culturele
achtergronden

de wijze waarop
de samenleving is 
georganiseerd:
(consistentie van) 
wetgeving,
bestuurlijke 
organisatie, 
gedrag
van overheids-
organisaties
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OMSTANDIGHEDENo

WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?3

InstitutioneelO5
de wijze waarop
de samenleving is 
georganiseerd:
(consistentie van) 
wetgeving,
bestuurlijke 
organisatie, 
gedrag
van overheids-
organisaties

Is milieuwet- en regelgeving 
consistent met wet- en 
regelgeving van andere 
beleidsterreinen?

Geeft het (voorbeeld)gedrag 
van het openbaar bestuur 
aanleiding tot het achter- 
wege laten van het gewenste 
gedrag?

Milieubelang meewegen in 
wet- en regelgeving vanuit 
andere beleidsdomeinen, 
bijvoorbeeld: heroverwegen 
houdbaarheidsdatum om 
verspilling te voorkomen

Toets op consistentie van 
beleid en regelgeving om 
institutionele barrieres uit te 
bannen

Deregulering

Inzetten op voorspelbaarheid 
en consistentie van wet- en 
regelgeving

Wet- en regelgeving aanpassen

12. 

JA Info geven over voorbeeld- 
gedrag door overheids- 
organisaties, bijvoorbeeld 
duurzaam inkopen of een 
milieuvriendelijk wagenpark

Het goede voorbeeld geven en 
daar voorspelbaar en 
consistent in zijn

13. 

NEE

Fiscale wet- en regelgeving 
speelt in elk geval een rol als 
het gaat om vervoerskosten

Ongeacht of dat al of niet het 
geval is, het gedrag dat het 
openbaar bestuur uitstraalt 
kan helpen om anderen mee 
te krijgen

Zorg dat in overheidsge- 
bouwen energiebesparende 
maatregelen zijn genomen, 
maak vooral duidelijk hoe 
dat mogelijk is bij oudere 
bouw zoals bij beschermde 
stadsgezichten of rijks- 
monumenten

Stroomlijn subsidie-eisen 
met regels voor 
monumenten en beschermde 
stadsgezichten

Duurzaamheidsbelang 
meewegen in wet- en 
regelgeving vanuit andere 
beleidsdomeinen

Toets op consistentie van 
beleid en regelgeving

Verbeter de inzet en het 
gebruik van het 
energielabel, bijvoorbeeld 
om de perceptie van kosten 
en baten te verbeteren
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CASE 2: ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN GEBOUWDE OMGEVING

3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

K

(Kleine) tijdelijke beloning in 
combinatie met communicatie 
daarover, bijvoorbeeld: kans 
maken op een prijs bij 
aanschaf milieuvriendelijk 
product of een tijdelijke 
korting op het product

Ontwerp en inrichting van de 
openbare ruimte, bijvoorbeeld: 
afvalbakken verstrekken voor 
gescheiden afval; straat 
aanpassen zodat mensen 
minder hard rijden

Milieuvriendelijk aanbod doen 
of tijdelijk belonen waardoor 
mensen kunnen ervaren, 
bijvoorbeeld: een maand gratis 
ov voor nieuwe inwoners van 
de gemeente (als het ov 
onderdaad een aantrekkelijk 
alternatief is, anders werkt het 
averechts)

Gewoontes doorbreken door 
mensen aan te zetten tot 
beredeneerde heroverweging, 
door verandering van de 
voorwaarden voor gedrag 
(bijvoorbeeld kosten en baten, 
situatie, voor- en nadelen)

De omgeving van mensen 
veranderen waardoor de 
verankering van 
gewoontegedrag verandert

Oude gewoontes doorbreken 
en nieuw gewoontegedrag 
creëren door aan te sluiten bij 
belangrijke levens- 
gebeurtenissen (zoals 
verhuizen, huwelijk, geboorte)

1. K1 Gewoontegedrag
verwijst naar
stabiele gedrags- 
patronen die 
mensen nodig 
hebben om 
dingen te doen, 
zonder te veel 
energie te 
gebruiken

Keuzeprocessen

Is het (vanuit milieudoelen) 
te veranderen gedrag 
repetitief en automatisch 
gedrag?

JA

Nee. Het aanbrengen van 
energiebesparende 
maatregelen en/of het laten 
opmaken van een 
energielabel voor de woning 
zijn vaak incidentele keuzes 
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

K Keuzeprocessen

K2

Waarschijnlijk niet

Op beide vragen is niet op 
voorhand een eenduidig 
antwoord op te geven. Het 
zal verschillen per persoon. 
Intuïtieve aannames zullen 
in de meeste gevallen wel 
een rol spelen bij de keuze 
voor (of juist niet voor) 
energiebesparende 

Niet in alle gevallen

Onderzoek welke framing 
van kosten en baten mensen 
het meest over de streep 
trekt, zoals het verschil in 
kosten voor en na isolatie in 
plaats van 
terugverdientijden

Onderzoek hoe verschillende 
kosten mentaal meewegen: 
het vooraf moeten opruimen 
van een huis, de eventuele 
troep na toepassing van 
maatregel, het werkelijk 
ervaren comfort, enzovoort

Maak een warmtefoto van de 
woning zodat mensen 
intuïtief kunnen begrijpen 
welk effect hun gedrag en 
energiebesparende 
maatregelen kunnen hebben

Intuïtief gedrag
Aantrekkelijkheid van 
renteloze leningen benutten 
voor bijvoorbeeld de aanschaf 
van een elektrische fiets of een 
ov- abonnement. De 
investering is even hoog, maar 
de pijn is minder als in 
kleinere stappen betaald mag 
worden

Voorkeur voor de korte termijn 
benutten door voorfinanciering 
te leveren, bijvoorbeeld: 
terugbetalen woningisolatie via 
lager maandelijks 
energievoorschot

Aansluiten op uiteenlopende 
intuïtieve keuzeprocessen, 
gebruikmaken van 
heuristieken

Afbreken van intuïtieve 
keuzeprocessen door onder de 
aandacht te brengen hoe ze 
werken en duidelijk te maken 
dat ze niet altijd tot optimale 
uitkomsten leiden

De default veranderen, 
bijvoorbeeld door standaard 
biologische maaltijden aan te 
bieden met een optie voor 
niet- biologisch

Virtual reality toepassingen of 
spelsimulaties, om mensen te 
confronteren met hun 
intuïtieve aannames, 
bijvoorbeeld over huishoudelijk 
energiegebruik

Zijn mensen er met hun 
aandacht bij als ze het 
ongewenste gedrag vertonen?

2.

Zijn mensen betrokken 
bij/geïnteresseerd in het 
gewenste gedrag of het 
beleidsprobleem?

3.

Is het gewenste gedrag 
gemakkelijk te begrijpen?4.

NEE

NEE

NEE

verwijst naar
snelle oplossings-
strategieën die
mensen 
gebruiken om 
keuzes te
vereenvoudigen. 
Intuïtief gedrag
wordt zowel 
bewust als  
onbewust
gestuurd door 
ervaringen

Directe feedback op gedrag en 
keuzes geven. Bijvoorbeeld 
over de effectiviteit van 
energiebesparende 
maatregelen door middel 
van symbolen (rood of 
groen licht, smiley) zodat 
minder informatie verwerkt 
hoeft te worden
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

K Keuzeprocessen

Framing van de 
communicatieboodschap, zodat 
deze aansluit bij belangrijke 
waarden van mensen, 
bijvoorbeeld: "Of u nu snel 
optrekt in uw elektrische auto 
of graag op de fiets zit: 
milieuvriendelijk rijden is 
sportief rijden"

(Vergelijkende) informatie 
verschaffen over breed 
scala aan kwaliteiten

Verstrek subsidies voor 
energiebesparende 
maatregelen, maar 
differentieer die wel naar 
het verwachte effect op 
energieverbruik en 
inkomen

Stimuleer aanbieders om 
interessante, op maat 
gemaakte aanbiedingen te 
doen. Betrek daarbij 
financieringsinstrumenten

Biedt gratis of goedkoop 
energielabel aan bij het 
aanbrengen van 
energiebesparende 
maatregelen of zelfs bij het 
uitvragen van een offerte

Probeer aan te sluiten bij 
de aanschaf van een 
woning, verhuizing, 
verbouwing of op andere 
momenten van onderhoud 
aan dak, vloer, 
schilderwerk of muur nodig 
is (Energie Netwerk & 
Tangram, 2013a) zodat het 
niet teveel extra gedoe 
oplevert

Combineer bij de aankoop 
van een huis het 
energielabel met een 
bouwkundig rapport en 
maak het onderdeel van 
een financiële prognose 
voor hypotheek- 
verstrekkers (besparings- 
voordeel en taxatie)

Ondersteun huishoudens 
bij het toepassen van 
energiebesparende 
maatregelen (offertes, 
onderhandelingen, 
bouwbegeleiding) (Caarels 
et al. 2011)

Onderzoek of de perceptie 
van kosten en baten klopt, 
speel op onjuiste perceptie 
in door situatie door te 
rekenen, bijvoorbeeld met 
een energielabel

Zorg dat criteria van 
energielabel echt meetbaar 
zijn zodat betrouwbaarheid 
toeneemt

Aanbod van milieuvriendelijke 
keuzes laten aansluiten bij wat 
mensen aantrekkelijk vinden; 
laten aansluiten bij 
aankoopcriteria

Misvattingen over kwaliteiten 
van milieuvriendelijke keuzes 
wegnemen; verkeerde 
percepties bijstellen

Is het ongewenste gedrag 
het gevolg van 
beredeneerde afwegingen, 
over bijvoorbeeld kosten en 
baten (al dan niet 
financieel)?

5.

Interpersoonlijke 
communicatie, bijvoorbeeld 
door adviseurs die aan huis 
komen

Vergelijkende informatie 
verschaffen, zoals een 
Energielabel voor 
huishoudelijke apparatuur

Informatie over 
milieuvriendelijke kenmerken 
van producten of diensten 
verbeteren en (andere) 
voordelen van 
milieuvriendelijke producten 
benadrukken

JAK3 Beredeneerd 
gedrag
is gedrag dat 
plaatsvindt met 
bewuste aandacht 
en waarbij 
systematisch
een reeks 
beslissings- 
stappen wordt 
doorlopen met 
een voorop- 
gesteld doel en 
voor- en nadelen 
expliciet gewogen 
worden

Ja, het aanbrengen van 
energiebesparende 
maatregelen en/of het laten 
opmaken van een 
energielabel voor de woning 
zijn vaak incidentele keuzes 
waarbij beredeneerde 
afwegingen een rol spelen
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3.4   Opbrengsten 

Het kabinet wil huiseigenaren verleiden energiebesparende maatregelen te nemen en heeft daar verschillende 
initiatieven voor ontwikkeld, zoals Blok voor blok, het (binnenkort herziene) energielabel en een revolverend 
fonds voor investeringen in energiebesparende maatregelen. In beleidsstukken verwijzen deze instrumenten 
niet naar elkaar, terwijl ze elkaar wel kunnen versterken. Het energielabel opent de deur naar bewustzijn van 
en kennis over de mogelijkheden van energiebesparing, het revolverend fonds helpt om financiële drempels te 
verlagen en een aantrekkelijk aanbod (met de lessen en inzichten uit Blok voor Blok) helpt om de 
verwachtingen en aannames van mensen te managen. Mensen zijn onzeker door gebrek aan kennis en 
keuzemogelijkheden, ze hebben het gevoel dat een verbouwing teveel ‘gedoe’ is en ze hebben behoefte aan 
een complete offerte en nazorg voor gebruik van apparatuur (Flow resulting, 2013). 
De voornaamste motieven voor particuliere huiseigenaren om te investeren in energiebesparende maatregelen 
zijn: een groter comfort en lagere energiekosten. Duurzaamheidsoverwegingen zijn veel minder de aanleiding. 
Als het energielabel moet verleiden tot investeringen, dan moet het dus die aspecten goed in beeld brengen en 
zelf niet te duur zijn. De kosten van het herziene label worden aanmerkelijk verlaagd tot enkele tientjes 
(Tweede Kamer, 2013a). Helaas worden de in beeld gebrachte energieprestatie en de kosten en baten daarvan 
onnauwkeuriger, omdat de opzet van het label eenvoudiger wordt. Een indicatie van wooncomfort wordt zowel 
in het oude als nieuwe label (nog) niet gegeven (Staatscourant, 2009; Tweede Kamer, 2013a). Door de 
vereenvoudiging van het label wordt het aantal potentiële aanbieders van het label wel uitgebreid. Dit kan het 
gevoel van betrouwbaarheid bij mensen verminderen, omdat juist de overheid en energiemaatschappijen als 
meest betrouwbare informatiebronnen worden gezien (Veltman & van Welzen, 2012). Een zichtbaar keurmerk 
op het label - van rijksoverheid, gemeente en energiebedrijf - zou dat al kunnen oplossen. !
Het project Blok voor Blok komt voort uit de wens om de vraagkant van energiebesparende maatregelen te 
ontwikkelen en daarmee een zelfstandig functionerende markt op gang te brengen. Evaluaties van de pilots 
binnen Blok voor Blok suggereren echter dat een belangrijk deel van de vraagkant niet wordt benut door de 
beperkte kwaliteit aan de aanbodkant: vooral kleine aannemers hebben moeite om een complete offerte te 
maken en hebben gemiddeld minder vaardigheden om verwachtingen goed te managen (Flow resulting, 2013). 
Bouwend Nederland geeft hier al gevolg aan, maar de prioriteit is beperkt: het is één van hun 62 
subspeerpunten. Het helpt daarom om te zorgen dat enkele huizen in een blok (straatambassadeurs) positieve 
ervaringen opdoen met het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en met specifieke aanbieders. 
De staat van het huis (fysieke omstandigheden), reeds aanwezige maatregelen en de aangewezen 
onderhoudsmomenten bepalen sterk de besluitvorming voor het nemen van maatregelen. Maatwerk in de 
timing van het aanbod en van de uitvoering is daarom cruciaal. Daarbij is niet alleen de kennis van 
energiebesparing van belang, maar ook van hoe je die inkoopt. De aanbodkant van een zelfstandig 
functionerende markt zou de motivatie aan de vraagkant sterk kunnen beïnvloeden als deze betrouwbaarder 
zou worden. Daartoe dienen aanbieders enerzijds goed de belangen en verwachtingen van afnemers in kaart 
kunnen brengen en anderzijds de bouw kunnen begeleiden, zodat het hele proces om tot een 
energiebesparende maatregel te komen positief wordt ervaren door de afnemers. !
Het kabinet maakt afspraken met marktpartijen over het verstrekken van leningen met een lage rente voor 
energiebesparende maatregelen. Daartoe wordt een revolverend fonds in het leven geroepen (Tweede Kamer, 
2013b). Dit fonds helpt om de financiële drempel te verlagen. Een koppeling met het herziene energielabel 
biedt kansen voor een verbeterde effectiviteit: door een energielabel te eisen bij het afsluiten van een lening 
worden meer woningen voorzien van een label, ook wanneer die niet van eigenaar of huurder wisselen. Dan 
komen ook mogelijk andere maatregelen in beeld die de lener nog niet had overwogen. Ten slotte zorgt het 
energielabel er dan ook voor dat de beleidseffecten van het revolverend fonds in termen van toegenomen 
energieprestaties automatisch geregistreerd en meetbaar worden. Het toegenomen gebruik van het label en de 
tastbare resultaten die het label opleveren kunnen op zichzelf weer meer mensen verleiden om een label te 
verwerven of om energiebesparende maatregelen te nemen. Een zichtbare relatie tussen de toegenomen 
energieprestatie en bijvoorbeeld waardevermeerdering verhoogt de prioriteit van energieprestatie bij het kopen 
van een woning. 
Het fonds zou naast goedkope leningen ook gunstige spaarcondities kunnen geven, zodat tegen een hoge rente 
of met fiscaal vrijgestelde rente gespaard kan worden voor energiebesparende maatregelen. !
Motiveer mensen sterker tot deelname aan programma’s voor energiebesparende maatregelen 
De bereidheid van mensen om te investeren in energiebesparende maatregelen voor hun huis kan vergroot 
worden door de flexibiliteit in de tijd te verbeteren. Daarmee kan ingespeeld worden op uiteenlopende 

!
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motieven van mensen. Zorg bijvoorbeeld dat offertes voor een samengesteld pakket aan gebouwen niet 
tijdgebonden is, maar aansluit op het moment of de randvoorwaarde van de afnemers (op het moment dat 
verbouwing nodig is of als het geld is gespaard). Als de timing financieel niet kloppend te maken is, biedt dan 
ook aantrekkelijke financieringsmogelijkheden aan, zoals het revolverende fonds. Werk niet strikt met 
woonblokken als afgebakend geheel, maar met consortia van afnemers en aanbieders. Maak het bovendien 
mogelijk dat mensen ook later kunnen instappen op een aanbod of programma; daarmee wordt het mogelijk 
dat positieve ervaringen van buren, of alleen al het gegeven dat het is gedaan bij de buren, mee kan helpen 
tot een positief besluit. Een smart meter in ieder huis dat voorzien is van een maatregel, versterkt de positieve 
ervaring door directe feedback. Het blok wordt zo als een olievlek veroverd, wat om capaciteitsredenen van de 
aanbieder ook aantrekkelijk kan zijn. 
Mensen kunnen sterker gemotiveerd worden tot energiebesparende maatregelen als dat vanuit de 
gemeenschap wordt ondersteund en/of aangejaagd. Het is daarom zaak dat in overheidsprogramma’s en -
beleid ook bewonersconsortia, buurten, enzovoorts worden ondersteund (collectieve vraagkant). Niet per se op 
blokniveau, maar op het niveau van samenwerking binnen een buurt of gemeente. Dan wordt gewerkt met 
sociale netwerken om informatie te verspreiden en onderlinge aanmoediging te bevorderen (zoals 
straatambassadeurs, demonstratiewoningen, voorbeeldgedrag van buren, voorlichtingsavonden, instelling van 
ecoteams). Zoek daarbij naar subgroepen en –culturen die gezamenlijk benaderd kunnen worden (Weenig & 
Midden, 1991). Voor de aanbieders is er een schaalvoordeel te behalen. !
Vergroot de kennis en vaardigheden van mensen 
Besluiten om over te gaan op energiebesparende maatregelen is voor veel mensen een complexe zaak. Het 
ontbreekt hen aan afdoende kennis en vaardigheden om het speelveld te kunnen overzien. 
Overheidsprogramma’s zouden zich daarom ook moeten richten op ondersteuning van afnemers bij het 
deelnemen aan een realistische markt. Dat kan door het bieden van (onafhankelijke) ondersteuning bij het 
beoordelen van verschillende aanbieders en offertes en bij onderhandelingen. Ook gerichte adviezen over 
bijvoorbeeld de kleuren van de binnenmuren (die invloed hebben op het stookgedrag) of over eenvoudige, 
effectieve maatregelen die mensen ook zelf kunnen nemen, zoals tochtstrips, helpen daarbij. Een warmtefoto 
van de woning kan helpen om de nieuwsgierigheid van mensen te wekken en om het probleembesef te 
vergroten.  
Zorg bovendien dat alle aanbieders die door afnemers zelf aangedragen worden, inderdaad kunnen offreren. 
Dat maakt de transactie voor de afnemer geloofwaardig en voorkomt twijfel of ze het individueel anders of niet 
zouden aanpakken. !
Versterk de aanpak met voor consistent en consequent beleid  
Om de wervingskracht van overheidsregelingen te vergroten is het belangrijk dat ze consequent blijven in de 
tijd. Tijdelijke subsidies en verlagingen van de btw kunnen tijdelijk een positief effect hebben, maar als ze 
wegvallen leggen ze de markt ook weer deels stil. 
De rijksoverheid kan een bijdrage aan de consistentie van beleid leveren door in beeld te brengen welke 
gemeentelijke en provinciale (subsidie)regelingen van kracht zijn en wat de sterktes en zwaktes daarvan zijn. 
Op basis hiervan kan op nationaal niveau de kennis over en kwaliteit van regelingen geharmoniseerd worden. 
Een belangrijk aandachtspunt bij dergelijke regelingen is dat ingespeeld wordt op de persoonlijke situatie van 
mensen. Dat kan bijvoorbeeld door doelvoorschriften te stellen in plaats van middelvoorschriften. Eis dus niet 
de dikte van dakisolatie, maar de isolatiewaarde. Zo ook voor isolerend glas; heel dik enkel glas kan ook 
voldoen in plaats van dubbel glas. 
Beslissingen over energiebesparing staan niet op zichzelf. De bewuste en onbewuste afwegingen die mensen 
daarbij maken zijn nauw verwant aan afwegingen over bijvoorbeeld energieopwekking. Overheden kunnen 
deze beslissingen faciliteren door beleid voor energiebesparing te koppelen met beleid voor eigen 
energieopwekking. Nu worden bijvoorbeeld zonnepanelen en smart grids in een ander beleidskader 
meegenomen. Individuele mensen maken dit onderscheid niet. 
Het revolverend fonds waar het Rijk momenteel aan werkt, biedt mogelijkheden om belemmeringen voor het 
gewenste gedrag weg te nemen. Door een koppeling met het energielabel en een uitbreiding van het fonds met 
de mogelijkheden om onder gunstige voorwaarden te sparen voor energiebesparende mogelijkheden, kan die 
gedragsbeïnvloeding verder versterkt worden. Zo wordt het fonds en het label versterkt, speelt het label een 
rol bij bouwkundige rapporten en kan het een rol spelen bij taxaties en hypothecaire beslissingen, zonder dat 
het Nederlandse beleid strenger wordt dan de EU-richtlijn voorschrijft.  !!!

!

CASE 2: ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN GEBOUWDE OMGEVING



TOEPASSING VAN HET GEDRAGSANALYSEKADER | !39

Stimuleer de bouwsector 
De bouwsector (Bouwend Nederland) kan door meer prioriteit te geven aan betrouwbaarderheid en 
deskundigheid op het gebied van energiebesparende maatregelen aan woningen een bijdrage leveren aan de 
effectiviteit van het beleid. Het is zaak dat vooral bij de kleinere aannemers de interactie met klanten meer 
aandacht krijgt. Ontwikkel ruimte voor bouwbegeleiders die voor aannemers deze interactie kunnen 
overnemen. Deskundigheid, keuzevrijheid en het gevoel dat mensen zelf goed aan het organiseren zijn, 
brengen een positief besluit tot energiebesparende maatregelen dichterbij. !
3.5   Conclusie 

Er is vanuit de overheid veel beleid ontwikkeld voor het verleiden van mensen om te investeren in 
energiebesparende mogelijkheden. Deze beleidslijnen lijken maar zeer beperkt met elkaar in verband gebracht 
te worden en verwijzen nauwelijks naar elkaars bestaan. Toch kunnen ze elkaar versterken. Daar ligt een 
belangrijke taak voor de rijksoverheid. 
Energiebesparende maatregelen worden vooral genomen om kosten te besparen en om comfort te verbeteren. 
Desondanks zet het energielabel vooral in op milieuprestatie. De werking van het label zou op dat punt 
verbeterd kunnen worden. 
De huidige crisis heeft enorme consequenties gehad voor onze economie en Nederlanders zijn relatief goed in 
sparen. Het revolverend fonds zou daarop kunnen inspelen door, naast goedkope leningen, de mogelijkheid te 
bieden om fiscaal gunstig te sparen, wat voor de beleidshorizon van 2020 ook resultaat kan opleveren. 
Bouwend Nederland luidt regelmatig de noodklok over problemen in de sector en gedwongen ontslagen. Een 
verbeterde deskundigheid en betrouwbaarheid van de sector biedt aan de ene kant kansen voor een vergrote 
beleidseffectiviteit. Aan de andere kant helpt het om bouwbedrijven in het mkb sterk in de markt te zetten. !
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4.    Verminderen van voedselverspilling 

4.1   Afbakening van het beleidsprobleem 

!

Het milieuprobleem
1.  Welk probleem is aan de orde? Waarom is het een probleem? Besteed daarbij aandacht aan de onderbouwing van  
 het probleem met feiten.

2.  Waardoor wordt het probleem veroorzaakt? Welke oorzaken en gevolgen kunnen worden onderscheiden?

Gedrag
3.  In hoeverre draagt observeerbaar menselijk gedrag bij aan het probleem? Welk niet-milieuvriendelijk gedrag 
 veroorzaakt (mede) het probleem en welk gewenst (milieuvriendelijk) gedrag draagt bij aan de oplossing van   
 het probleem?

4.  Wie of welke groepen mensen vertonen het niet-milieuvriendelijke gedrag?

5.  Zijn er beleidsmaatregelen van kracht die het niet-milieuvriendelijke gedrag (deels)belemmeren of versterken?  
 Welke wel en welke niet?

Nederlandse consumenten gooien ieder jaar voor ongeveer € 2,6 miljard aan voedsel weg. Dat is ruim 

€ 155 per persoon. Ofwel zo'n 47 kilo (Voedingscentrum, 2013a; CREM, 2013). Producenten, tussen- 

handel, horeca en supermarkten verspillen nog eens zo'n € 2 miljard aan voedsel. Volgens de FAO (2013) 

gaat de productie van 28% van de mondiale landbouwgrond in de vuilnisbak. Dit kost niet alleen geld, 

maar ook energie. En het levert CO2-uitstoot op bij transport en afvalverwerking (Rijksoverheid.nl s.a.; 

Tweede Kamer, 2013a). Nederland wil in 2015 20% minder voedsel verspillen, maar uit de monitor 

'Voedselverspilling in Nederland' blijkt dat dit in het huidige tempo niet gehaald gaat worden.

Een specifieke groep mensen die voedsel verspilt wordt nergens direct aangewezen, maar duidelijk is wel 

dat de gezinsleden die boodschappen doen en eten bereiden de meeste invloed uitoefenen op de mate 

van voedselverspilling. Daarnaast kan indirect afgeleid worden dat kleine huishoudens meer verspillen 

omdat verpakkingen daar niet op zijn afgemeten. Het verdient onderzoek om doelgroepen te identificeren 

die typisch veel voedsel verspillen.

In de beleidsbrief Duurzame Voedsel Productie (Tweede Kamer, 2013b) kondigt de staatssecretaris van 

EZ een campagne aan rondom duurzame voedselconsumptie met speciale aandacht voor voedselverspill-

ing. Daarnaast wordt beter inzichtelijk gemaakt hoeveel er eigenlijk verspild wordt in Nederland - de 

Britse kruidenier Tesco geeft al het goede voorbeeld (Tesco PLC, 2013), maar Nederlandse supermarkt- 

organisaties hebben het onderwerp in toenemende mate op de agenda staan (Ahold, 2013; Plus, 2013; 

Coop, 2013) - en wordt samenwerking gezocht met het bedrijfsleven (het No Waste Network), met de EU 

en met partners op mondiaal niveau. Tenslotte worden acties ondernomen richting de consument om die 

bewuster te maken en hun gedrag te veranderen.

De huidige informatie en tips voor consumenten zijn verzameld door het Voedingscentrum (2013b).

De EU is actief bezig op het onderwerp met het project FUSIONS in samenwerking met partners uit de 

De consument heeft het grootste aandeel in voedselverpilling, ongeveer twee derde deel van verspilling 

in de gehele voedselketen (Tweede Kamer, 2013a). Vermijdbare verspilling komt voort uit bederf (te lang 

niet consumeren of slechte bewaarmethoden) en het weggooien van een teveel aan bereid voedsel.

afbakening: wat is het beleidsprobleem?1

Milieu Centraal en het Voedingscentrum hebben de belangrijkste oorzaken bij consumenten in kaart 

gebracht (Milieu Centraal & Voedingscentrum, 2012):

Aankoopfase:

� � ��� (U�ZRUGW�WHYHHO�YRHGVHO�JHNRFKW�
� � ��� µ9HUVH¶�ERRGVFKDSSHQ�ZRUGHQ�WH�ODQJ�YDQ�WHYRUHQ�JHNRFKW�
� � ��� (U�ZRUGW�JHHQ�ERRGVFKDSSHQOLMVWMH�JHEUXLNW��GH�UHODWLH�PHW�YHUVSLOOLQJ�LV�GRRU�&5(0�DDQJHWRRQG��
� � ��� 0HQVHQ�FKHFNHQ�GH�YRRUUDDG�QLHW�DOYRUHQV�ERRGVFKDSSHQ�WH�GRHQ�
� � ��� (U�ZRUGHQ�WHYHHO�EHGHUIHOLMNH��ELMYRRUEHHOG�YRRUJHVQHGHQ��SURGXFWHQ�JHNRFKW�
� � ��� 9HUSDNNLQJHQ�]LMQ�WH�JURRW�YRRU�NOHLQH�KXLVKRXGHQV�
Bewaren van voedsel:

� � ��� (U�LV�DQJVW�YRRU�EHGHUI�
� � ��� (U�ZRUGW�YHUNHHUG�RPJHJDDQ�PHW�KRXGEDDUKHLGVGDWXP��7+7�7*7���KLHUYDQ�LV�GH�UHODWLH�PHW�
    verspilling door CREM aangetoond) en er is onvoldoende kennis van de betekenis van de af-     

� � � � NRUWLQJHQ�
7+7
�HQ�
7*7
�
� � ��� 9RHGLQJVPLGGHOHQ�ZRUGHQ�IRXW�RI�WH�ODQJ�EHZDDUG�
� � ��� 'H�NRHONDVW�VWDDW�WH�ZDUP�RI�WH�NRXG�DIJHVWHOG��GLW�LV�ELM�����WRW�����YDQ�GH�KXLVKRXGHQV�KHW�� �
    geval.

Plannen en bereiden van maaltijden:

� � ��� 0HQVHQ�KHEEHQ�PRHLWH�PHW�KHW�LQVFKDWWHQ�YDQ�KRHYHHOKHGHQ��HHQ�YLMIGH�YDQ�GH�PHQVHQ�NRRNW�� �
    dagelijks teveel eten en gooit het restant meteen weg. Een kwart van de verspilling blijkt uit    

    maaltijdresten te bestaan;

� � ��� +HW�HHWJHGUDJ�ZRUGW�RQMXLVWH�JHSODQG�
� � ��� &RQVXPHQWHQ�JDDQ�WH�JHPDNNHOLMN�RP�PHW�YRHGVHO��JHHQ�]LQ�PHHU�LQ��OLHYHU�YHUV��
Bewust zijn van voedselverspilling:

� � ��� &RQVXPHQWHQ�GHQNHQ�GDW�KHW�PHHYDOW�
� � ��� (U�LV�VSUDNH�YDQ�HHQ�LQIRUPDWLHWHNRUW�

Uit dit lijstje blijkt dat de keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortvloeit, sterk samen-

hangen met de mate van voedselverspilling. Mensen geven dat desgevraagd ook zelf aan (Food & 

Biobased Research, 2013).
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Beleidsdoel
Om van de probleemafbakening te komen tot een beleidsdoel in termen van
gedrag(verandering), kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn.

6.  Tot welk gewenst concreet gedrag moet het beleid leiden? Welk gedrag kan bijdragen aan het bereiken van het 
 beleidsdoel?

7.  Welke mensen of groepen mensen vertonen het gewenste milieuvriendelijke gedrag al?

8.  Op welke termijn moet het beleid effect hebben?

9.  Welke beoordelingscriteria voor doelbereiking gelden er? (Hier beginnen beleidsevaluatie en mogelijkheden om 
 beleidsexperimenten te beoordelen.)

Het doel van het beleid is er voor te zorgen dat mensen de juiste hoeveelheid voedsel inkopen, dat ze dat 
voedsel goed bewaren en op tijd nuttigen, en dat ze het eten dat toch overblijft later alsnog opeten.

lidstaten (Europese Unie, 2012; nowastenetwork.nl, 2013). Binnen de EU zijn er wel verschillen te 
vinden; in de meer ontwikkelde landen zit de grootste verspilling vooral in de keten na de oogst, maar 
voor de consument.

Mensen die weinig voedsel verspillen letten vaak al op hun boodschappen, op hoe ze het bewaren en op 
wat ze bereiden. Omdat ze een speciaal dieet (moeten) volgen, omdat ze vanzelf al goed plannen, omdat 
ze niet willen verspillen of omdat ze op hun geld moeten letten. Daarnaast letten mensen die gft apart 
inzamelen meer op voedselverspilling (Waste & Resources Action Programme, 2013).

Het kabinet wil in Nederland in 2015 20% minder voedsel verspillen dan in 2009, en wil op die manier 
bijdragen aan de doelstelling van de Europese Commissie om in 2020 50% minder te verspillen (Europese 
Commissie, 2011).

De huidige cijfers van voedselverspilling zijn vooral afkomstig van de 'achterkant' van de ketenschakels, 
zoals data over afval en afvoer van grondstoffen, nevenstromen, bijproducten, voedsel en voedselresten. 
Er zijn geen of nauwelijks publieke data beschikbaar vanuit ketenpartijen zelf over de preventie van 
voedselverspilling of over de omvang van stromen die uit de reguliere voedselketen wegvallen. De staats-
secretaris van EZ heeft het bedrijfsleven al opgeroepen om meer inzicht te geven in hoeveel voedsel er 
verspild wordt in de keten (Tweede Kamer, 2013b).

afbakening: wat is het beleidsprobleem?1
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4.2    Vragen op hoofdlijnen: aangrijpingspunten voor beleidsstrategieën 

!

in het brein van mensen spelen zich allerlei onbewuste en bewuste keuzeprocessen af, die intuïtief, beredeneerd of uit 
gewoonte tot een bepaalde gedragskeuze leiden.

JA NEE JA NEE JA JA

1. 
Herkennen mensen het 
geschetste 
beleidsprobleem en het 
gewenste gedrag?

Ja: mensen weten 
wanneer ze onnodig 
voedsel weggooien, 
ze zijn zich niet altijd 
bewust van hoeveel 
dat in totaal is

2. 
Weten mensen wat ze 
kunnen doen om hun 
gedrag te veranderen?

Nee, niet altijd: dan 
spelen bekwaam- 
heden een rol

3. 
Zijn mensen in staat 
om het ongewenste 
gedrag te verlaten of 
het gewenste gedrag te 
vertonen?

Ja, met kleine, 
makkelijk uitvoer- 
bare aanwijzingen 
zijn grote winsten te 
behalen

4. 
Zijn mensen voldoende 
gemotiveerd om hun 
gedrag te veranderen?

Nee, niet altijd: dan 
spelen motieven een 
rol

5. 

Ja: voor kleine 
huishoudens zijn er 
niet altijd aangepas- 
te verpakkingen

Zijn er obstakels voor 
het gewenste gedrag?

6. 
Zijn er voldoende 
mogelijkheden om het 
gedrag te veranderen?

Ja: met kleine, 
uitvoerbare 
aanwijzingen zijn 
grote winsten te 
behalen

K Keuzeprocessen:

persoonlijke drijfveren van 
mensen die richting geven aan 
gedrag. Dat kan gaan om fysieke 
behoeften, waarden, wensen of 
voorkeuren, maar ook 
bijvoorbeeld om de perceptie die 
mensen hebben van wat van hen 
verwacht wordt. 

MOTIEVEN:M
refereren aan in hoeverre 
mensen het probleem en de 
handelingsopties kennen en in 
hoeverre zij in staat zijn om 
bepaald gedrag te vertonen.

Bekwaamheden:B
contexten waarin een persoon 
zich bevindt, die zijn/haar gedrag 
bepalen of beïnvloeden. 
Omstandigheden kunnen gedrag 
mogelijk of juist onmogelijk 
maken, aantrekkelijk of 
onaantrekkelijk maken, 
stimuleren of ontmoedigen.

OMSTANDIGHEDEN:o

vragen op hoofdlijnen: waaruit kan het gedrag worden verklaard?2
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4.3   Gedragsvragen 

!

Bekwaamheden

Geloofwaardige en begrijpelijke 
communicatie over de 
onderbouwing van het 
probleem, zoals het maken van 
een TV-documentaire over 
voedselverspilling

Lang houdbare producten en 
ongesneden groenten een 
logo meegeven dat aangeeft 
dat met het product weinig 
voedsel wordt verspild

Informatie over ‘Hoe uw 
afvalbak kan afvallen’

Vergelijkende informatie 
verschaffen tussen 
milieuvriendelijke en niet- 
milieuvriendelijke producten en 
diensten. Bijvoorbeeld door 
labels of vergelijkingswebsites

Op de kassabon aangeven 
hoeveel eten (40%) en geld 
mensen besparen als ze met 
een boodschappenlijst 
boodschappen doen

Ervaringen van anderen 
communiceren en laten zien dat 
die al dergelijk gedrag vertonen. 
Bijvoorbeeld door feedback te 
geven over effecten van de 
hoeveelheid gescheiden 
ingezameld afval of het tonen 
van een 'modeling video', 
waarin gewenste gedrag wordt 
vertoond en beloond

Gratis probeerproducten, of – 
diensten aanbieden

Spelsimulaties

Instructies en prompts geven
op momenten en daar waar
het gewenste gedrag kan 
plaatsvinden en waar de 
doelgroep er iets mee kan

Virtual reality, bijvoorbeeld 
rijstijltraining in simulator
of simulatiespel dat mensen 
confronteert met hun intuïtieve 
aannames over huishoudelijk 
energiegebruik

Kennis over het milieuprobleem 
vergroten door communicatie 
van oorzaken en gevolgen van 
probleem en de rol van gedrag 
daarbij

is de mate 

waarin mensen

objectieve 

informatie over

milieuproblemen, 

–risico’s en

oplossingen 

kennen en 

begrijpen

hebben 

betrekking op de 

mate waarin

mensen zelf 

gewenst gedrag

kunnen vertonen

Informatie over 
milieugerelateerde kenmerken 
van producten of diensten 
verbeteren

Mensen de gevolgen van gedrag 
laten ervaren

Communicatie over de effecten 
van gedragsverandering

Mensen gericht infomeren over 
opties

Mensen gedragsopties laten 
ervaren, vaardigheden 
bijbrengen of helpen gebrek 
aan vaardigheden te 
compenseren; training, 
oefening

Experts of trainers inschakelen 
om mensen te helpen. 
Hands-on instructievideo

Begrijpen mensen in
hoeverre hun bijdrage
aan het oplossen van het 
milieuprobleem zin heeft?

2. 

Weten mensen hoe ze het     
gewenste gedrag moeten       
vertonen?

3.

Kunnen mensen het
gewenste gedrag vertonen?

4.

NEE

NEE

NEE

NEE

B2 Vaardigheden

B1 Kennis

B

1. Is het specifieke milieuprobleem 
en de rol die gedrag daarbij 
speelt bekend bij mensen?

Nee, het is nog niet 
algemeen bekend dat het 
weggooien van voedsel (wat 
er over is in de pan, of wat 
bedorven is voor het 
geconsumeerd kon worden) 
ook slecht is voor het milieu. 
Er zijn wel steeds meer 
mensen die zich hier van 
bewust worden

Niet zonder meer. Dit zal 
verschillen tussen groepen 
mensen. Nadere studie is 
nodig. Indien nee:

Niet zonder meer. Dit zal 
verschillen tussen groepen 
mensen. Nadere studie is 
nodig. Indien nee:

Ja

4 53 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?
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Tips geven voor het 
tegengaan van voedsel- 
verspilling

Voor geïdentificeerde 
doelgroepen gericht aansluiten 
bij waarden van mensen

Educatie, zoals smaaklessen
of natuur- en milieueducatie

In campagnes duurzame keuzes 
associëren met positieve 
emoties

Positieve feedback geven over 
milieuvriendelijke keuzes, 
gedrag uitproberen

Handelingsperspectief geven 
om aan deze waarde uiting te 
geven

Gerichte campagnes en educatie 
voor mensen die eerder 
milieuvriendelijke keuzes 
hebben gemaakt

Maak gebruik van bredere 
milieuwaarden door mensen te 
herinneren aan eerder 
milieuvriendelijk gedrag

Milieuvriendelijk gedrag 
koppelen aan andere waarden 
van mensen of doelgroepen 
(altruïstische, egoïstische, 
hedonistische) of andere 
motieven

Versterken van milieuwaarden

Bij promotie van 
milieuvriendelijke keuzes 
benadrukken wat mensen als 
een positieve emotie ervaren, 
of een interventie ontwerpen 
die goed gevoel oplevert

Mensen laten ervaren dat 
milieuvriendelijke keuzes 
positieve emoties kunnen 
oproepen

Vinden mensen (uiteenlopende)
milieuwaarden belangrijk (niet 
vervuilen, anderen geen schade 
berokkenen voor eigen gewin, 
respect voor de natuur, 
enzovoorts)?

Hebben mensen waarden die 
milieuvriendelijk gedrag in 
de weg staan?

Speelt een persoonlijk gevoel 
(zoals
tevredenheid, weerstand) een 
rol bij het ongewenste 
gedrag?

1. 

2. 

3. JA

3 4 5

JA

Hedonistische waarden als 
gemak spelen mogelijk een 
rol bij voedselverspilling; het 
is makkelijker om er niet 
veel mee bezig te zijn en het 
hebben van overvloed op 
tafel kan belangrijk zijn voor 
status, gastvrijheid en 
gewoon een lekker gevoel

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Dit kan verschillen 
tussen personen en tussen 
groepen personen. Op dit 
punt zal nadere studie nodig 
zijn. Indien ja:

Onderzoeken welke 
doelgroepen (mogelijk) veel 
voedsel verspillen, zoals 
groepen die misschien nog 
slecht boodschappen plan- 
nen, culturen waarin omwille 
van gastvrijheid standaard 
teveel gekookt wordt

WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

JA

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Het belang van 
duurzaamheidswaarden 
verschilt per persoon en 
tussen groepen personen. 
Op dit punt zal nadere studie 
nodig zijn

Waarden
zijn algemene 
doelen, die 
dienen als 
leidende 
principes in 
iemands leven

m2 Emoties
zijn positieve of
negatieve 
gevoelswaarden 
die mensen 
verbinden aan 
dingen die ze 
waarnemen of 
doen

m4m1

MOTIEVENM

Tijd en moeite beïnvloeden door 
in winkels een verscheidenheid 
in porties op maat aan te bieden

Financiële maatregelen zoals 
statiegeld, rekeningrijden, 
subsidies, belastingen op 
milieuonvriendelijk gedrag, 
beloningen voor 
milieuvriendelijk gedrag

Als er nadelen zijn die 
aansluiten bij belangrijke 
waarden: beïnvloeden van de 
kosten- batenbalans en 
daarover informeren

Ge- en verboden, zoals afsluiten 
stadscentra voor verkeer of 
verplichte gescheiden riolering 
begeleid met communicatie over 
redenen

Als er geen voordelen zijn die 
aansluiten bij belangrijke 
waarden: gedragsopties 
uitsluiten/verplichten en goed 
uitleggen

NEE

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Dit zal tussen 
personen groepen personen 
verschillen. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn

Laten zien en ervaren dat 
een boodschappenlijst leidt 
tot minder voedsel- 
verspilling, net als goed 
bewaren en afgemeten 
porties bereiden

Vergelijkende informatie 
verschaffen, gekoppeld aan 
waarden van mensen, 
bijvoorbeeld vergelijking van 
milieuprestaties, prijzen, effect 
op anderen

Als er voordelen zijn die 
aansluiten bij belangrijke 
waarden van mensen: 
informeren over en laten 
ervaren van de voordelen met 
koppeling aan hun waarden

Verwachten mensen voordelen 
of nadelen van de gewenste 
gedragsverandering?

4. JAm3 Veronderstellingen
betreffen
bewuste en 
onbewuste 
evaluaties
die mensen 
maken van 
situaties,
gedrag en 
problemen
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3 4 5

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Dit zal tussen 
personen groepen personen 
verschillen, als bijvoorbeeld 
hedonistische waarden een 
rol spelen kan het antwoord 
ook ‘ja’ zijn. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn. Zo 
nee:

WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

MOTIEVENM

Campagne die (bestaande) 
voordelen van gewenst gedrag 
bekendmaakt

Tijdelijke maatregel invoeren om 
alternatief te laten ervaren

Veranderen van de 
achterliggende 
veronderstellingen of mensen 
bekendmaken met gewenst 
gedrag (onbekend maakt 
onbemind)

Heeft men een positieve
houding t.o.v. het niet- 
milieuvriendelijke gedrag (of 
een negatieve houding t.o.v. 
het gewenste gedrag)?

m4 Houding NEE5.
is een oordeel 
over hoe
positief of 
negatief gedrag 
is, en is ge- 
baseerd op de
veronderstelling
en, gewogen 
voor het belang 
dat men daar- 
aan hecht. 
Interacties, 
ervaringen,
observaties en 
informatie 
worden 
geïntegreerd in 
een algehele
houding

Gerichte campagnes die inspelen 
op persoonlijke normen van 
mensen, informatie geven over 
milieuproblemen die ontstaan 
door (hun) ongewenst gedrag

Mensen commitment en 
implementatie-intenties laten 
vastleggen waarin ze hun 
persoonlijke normen vertalen 
naar gedrag, bijvoorbeeld bij 
spitsmijden

Informatie geven over bijdrage 
van eigen gedrag aan oplossing 
(zoals feedback of laten zien hoe 
effectief het gedrag van andere 
individuen al is geweest)

Laten zien dat (relevante) 
anderen het gewenste gedrag 
vertonen bijvoorbeeld door 
straatambassadeurs die 
voedselverspilling beperkt 
hebben

De overheid als ‘launching 
customer’ van elektrische auto’s, 
circulair inkoopmanagement of 
communiceren wat (vertrouwde) 
anderen al goed doen, zoals 
straatambassadeurs

Persoonlijke norm versterken 
door versterking van 
probleembesef, 
response-effectiviteit en 
commitment

Sociale norm versterken met  
kans op internaliseren tot 
persoonlijke norm (de sociale 
norm moet wel betrekking 
hebben op groep waarmee 
iemand zich verbonden voelt)

Zorgen dat er goede 
voorbeelden worden gegeven

Vertonen anderen in de 
(directe) omgeving het 
gewenste gedrag?

Zouden mensen zich schuldig 
voelen als ze het gewenste 
gedrag achterwege laten? 
Zouden ze zich trots voelen 
als ze het gewenste gedrag 
vertonen?

6. 

7.

JA

NEE

NEEm6

Persoonlijke 
normen

Sociale normen

Dat verschilt tussen 
personen en groepen van 
personen. Indien ja: 

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn

Laat mensen die het moeilijk 
vinden om voedselverspilling 
tegen te gaan, maar het wel 
belangrijk vinden, een 
sociaal contract tekenen 
waarbij ze frequent laten 
zien wat ze wel en niet doen 
tegen voedselverspilling. 
Laat hen afgemeten 
recepten opstellen, bood- 
schappenlijstjes publiceren 
en regelmatig de inhoud van 
hun koelkast inventariseren

zijn gevoelens 
van morele 
verplichting
om bepaald 
gedrag te 
vertonen

refereren aan de
opvattingen die 
iemand heeft 
over wat 
anderen van 
hem of haar
verwachten of 
wat anderen 
doen

m5
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4 53 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

Voorbeeldburen die informatie 
geven over hun 
(milieuvriendelijke) keuzes

Vergelijkende feedback 
Informatie geven over wat de 
norm is (mits die pro-milieu is) 
of vertellen welke normen de 
overheid hanteert (injunctieve 
norm)

Informeren: aandacht vragen 
voor gewenst gedrag door 
anderen

Informeren over andermans 
milieugerichte verwachtingen 
van het gewenste gedrag

Feedback geven over het 
(betere) gedrag van anderen, 
bijvoorbeeld over 
energieverbruik in de wijk of van 
vergelijkbare huishoudens

Verbeterd monitoring gedrag

Informatie geven over het 
gedrag van anderen

Aansluiten op de waarden van 
de doelgroep en benadrukken 
van het effect als de groep als 
geheel zich milieuvriendelijk 
gedraagt (milieuvriendelijk 
gedrag wordt groepsnorm)

Denken mensen dat het 
gewenste gedrag algemeen 
geaccepteerd is in hun 
(directe) omgeving?

8.

Vertonen mensen gedrag 
dat negatief afwijkt van het 
gemiddelde (i.r.t. gewenst 
gedrag) in de omgeving?

9.

Is de sociale binding groot 
binnen de doelgroep of 
binnen de netwerken van 
mensen?

10.

JA

De groep als geheel belonen 
voor goed gedrag, bijvoorbeeld 
groepskorting of investeringen in 
de buurt (vanaf een bepaald 
aantal deelnemers)

JA

NEESociale normen

MOTIEVENM

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Het verschilt per 
persoon of groepen van 
personen. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn. Zo 
nee:

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn. 
Indien ja:

Daar is op voorhand geen 
eenduidig antwoord op te 
geven. Op dit punt zal 
nadere studie nodig zijn. 
Indien ja:

Nee, maar mensen zullen 
vaak wel ergens weten dat 
voedselverspilling bijdraagt 
aan het wereldvoedselvraag- 
stuk en milieuproblemen

Ja; ze begrijpen dat het 
bijdraagt, hoewel sommigen 
die bijdrage ervaren als 
verwaarloosbaar (de druppel 
op de hete plaat)

Feedback geven over 
milieueffecten van gedrag

Informatie geven over de mate 
waarin het gedrag bijdraagt 
aan milieuproblemen

Virtual reality, bijvoorbeeld 
simulatiespel dat mensen 
confronteert met hun 
intuïtieve aannames

Probleembesef vergroten door 
communicatie van oorzaken en 
gevolgen van probleem en de 
rol van eigen gedrag daarbij

Persoonlijke effectiviteit 
vergroten door mensen 
gedragsopties te laten zien en 
ervaren

Weten mensen dat het 
gewenste gedrag bijdraagt 
aan het oplossen van het 
milieuprobleem?

11. m4m7

m8

m9

Probleembesef

Persoonlijke 

effectiviteit

Respons- 

effectiviteit

Tips geven op momenten dat 
en plekken waar het  gewenste 
gedrag kan plaatsvinden, 
bijvoorbeeld door een slimme 
thermostaat.

Gepersonaliseerde informatie 
geven over wat men concreet 
kan doen en hoe men dat moet 
doen

Persoonlijke effectiviteit 
vergroten door mensen gericht 
te informeren over opties

Verwachten mensen dat ze 
het milieuvriendelijke gedrag 
kunnen uitvoeren?

12. NEE

Feedback geven over effecten 
van gedragsverandering in 
een gemeenschap (wijk, 
straat, stad)

Framing in aansprekende 
termen

Respons-effectiviteit vergroten 
door mensen de gevolgen van 
gedrag te laten ervaren of door 
communicatie van effecten van 
gedragsverandering

Begrijpen mensen in hoeverre 
hun bijdrage aan het oplossen 
van het milieuprobleem zin 
heeft?

13. NEE

NEE
is de mate

waarin mensen 

milieuproblemen

en –risico’s 

denken te 

begrijpen

en er waarde 

aan toekennen

is het

vertrouwen dat 

mensen hebben

dat ze in staat 

zijn om een

bepaald gedrag 

te vertonen of

hun gedrag te 

veranderen

is de inschatting 

die mensen

maken, of 

hun keuze 

daadwerkelijk 

iets bijdraagt 

aan de oplossing 

van het specifieke 

milieuprobleem

m6
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

OMSTANDIGHEDENo

De breedte van een weg 
afstemmen op de toegestane 
maximum snelheid; binnen- 
steden of woonwijken afsluiten 
voor autoverkeer

Beschikbaarheid van 
milieuvriendelijke gedrags- 
alternatieven vergroten, 
bijvoorbeeld, laadpalen voor 
elektrische auto’s plaatsen; 
voorzieningen als afval- 
scheidingpunten aanbieden; 
meer groen om lopen te 
stimuleren, snelle fietspaden; 
triggers die gedrag initiëren of 
afremmen, zoals prompts, 
waarschuwingssignalen

Ontwerp van de publieke ruimte 
en aanbrengen of verwijderen 
van relevante cues. Bijvoor- 
beeld: een rommelige omgeving 
veroorzaakt associatief vervui- 
ling en afval in de omgeving. 
Een ordelijke of 'glanzende' om- 
geving stimuleert schoon gedrag

Kwaliteit van de omgeving 
(schoon, groen, veilig) 
verbeteren om bewoners te 
betrekken en tot behoud of zelfs 
verbetering van de omgeving te 
motiveren

Defaults in de ruimtelijke 
structuur/inrichting aanbrengen. 
Bijvoorbeeld: een 
aaneensluitend netwerk van 
fietspaden creëren zonder hinder 
van autowegen

Milieuvriendelijke producten en 
diensten beter toegankelijk 
maken, bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen en aansluitende 
buslijnen bij een treinstation

Herontwerp fysieke context 
zodat gedrag met negatieve 
milieueffecten wordt afgeremd 
of niet langer de default is

Herontwerp van 
sfeerbepalende elementen in 
de omgeving

Aantal milieuvriendelijke opties 
vergroten

Stimuleert de sfeer van de 
omgeving (inrichting, 
aanwezigheid van groen, 
reinheid) gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

2. 

Zijn er voldoende 
mogelijkheden om gewenst 
gedrag te vertonen dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

3. 

NEE

NEE

Ruimtelijke ordening, bijvoor- 
beeld het afstemmen van 
verstedelijking op multimodale 
knooppunten

Herontwerp fysieke context 
zodat barrières voor het 
gewenste gedrag worden 
weggenomen en het gewenst 
gedrag gestimuleerd wordt

Belemmeren de ruimtelijke 
structuur/inrichting of 
infrastructuur gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

1. JA

Nee, mensen kunnen in 
principe afgepaste 
hoeveelheden voedsel 
inkopen en bereiden, hoewel 
de default verpakking niet 
altijd aansluit op het 
huishouden (groei 
eenpersoons huishoudens) 
en afvalbakken geen inzicht 
bieden in de hoeveelheid 
weggegooid voedsel

Niet van toepassing

Boodschappenapp bieden, 
onafhankelijk van 
supermarkt

Aandacht vragen voor het 
bewaren en gebruiken van 
kliekjes (kliekjeskookboe- 
ken, kookprogramma’s op 
tv)

Bied voedselafvalbakken aan 
die makkelijk in keuken- 
kastjes passen voor bewust- 
wording over hoeveel eten 
iemand weggooit (Waste & 
Resources Action 
Programme, 2013)

Zorg dat zaken in een 
keuken die helpen voedsel- 
verspilling tegen te gaan 
onderdeel worden van de 
default: maatbeker, weeg- 
schaaltje, gft-bak, koelkast- 
sticker, kladblokje voor 
boodschappenlijstjes door ze 
op te nemen in een lijn van 
keukenapparaten of in de 
samenwerking tussen grote 
merken (Geïntegreerd afval 
scheiden in keuken- kastjes 
– Bruynzeel met Brabantia - 
analoog aan Senseo – Philips 
met Douwe Egberts). 
Prijsvraag uitzetten voor 
industrieel ontwerpers

O1 Fysiek
de inrichting, 
kwaliteit en
sfeer van de 
leefomgeving 
van mensen
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

OMSTANDIGHEDENo

Wet- en regelgeving, zoals het 
verplicht stellen van de 
katalysator voor auto’s

Vergelijkende informatie 
verschaffen over milieueffecten 
van technologie, bijvoorbeeld 
met behulp van een 
CO2-calculator

Door subsidie of accijns het 
milieuvriendelijke alternatief 
aantrekkelijker maken zoals 
subsidie op dubbel glas of 
hogere BPM op meer 
vervuilende auto’s

Gebruik meest milieuvriendelijke 
technologie

Verandering stimuleren aan de 
aanbodkant

Duidelijkheid scheppen over 
milieueffecten van de 
technologie

Heeft de beschikbare 
technologie negatieve 
milieueffecten?

4. 

Stimuleert het aanbod
van technologie gedrag
met niet-milieuvriendelijke
effecten?

5. 

JA

JA

Bijvoorbeeld spraakinterface op 
laptop die waarschuwt om bij 
niet-gebruik computer in 
slaapstand te zetten

Stimuleren van energiezuinige 
apparaten of andere 
milieuvriendelijke technologieën 
zoals subsidie op zonnecellen

Beschikbaar maken en 
promoten van nieuwe 
technologie om gedrag te 
sturen richting milieudoelen

Stimuleert beschikbare 
technologie gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen? 

6. NEE

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Nee, technologische 
mogelijkheden worden 
vooralsnog onvoldoende 
benut om voedselverspilling 
tegen te gaan

Nee

Informatie geven over hoe 
de koelkast, het fornuis, de 
weegschaal en de maatbeker 
kunnen helpen tegen 
voedselverspilling

Geef via het voedings- 
centrum een sticker uit voor 
koelkasten die groen kleurt 
bij goede temperatuur, 
blauw bij te koud, rood bij te 
warm (termochromisme)

O3 7. Stuurt de financieel-
economische situatie
(zoals ontslagrisico,
prijspeil) gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

Garanties afgeven voor 
terugverdientijden en/of 
teruglevertarieven voor 
zonnepanelen

Goedkope leningen of 
spaaropties bieden voor 
milieuvriendelijke investeringen

Subsidies op milieuvriendelijke 
investeringen

Heffingen op 
niet-milieuvriendelijk gebruik

Financiële risico’s of drempels 
van milieuvriendelijk gedrag 
verlagen

NEEEconomisch

de financiële 
en materiële 
omstandigheden 
op maatschap-
pelijk en 
individueel
niveau zijn 
medebepalend 
voor de mate 
waarin mensen
milieuvriendelijk 
gedrag vertonen, 
evenals de kosten 
en baten van
milieuvriendelijk 
gedrag

Beschikken mensen over 
voldoende middelen om het 
gewenste gedrag te 
vertonen?

Investeringssubsidie zoals bij 
zonnepanelen

Gewenst gedrag bevorderen 
door het goedkoper te maken 
(subsidie, lening tegen lage 
rente, fiscaal aantrekkelijk 
sparen, gezamenlijk inkopen)

8. NEE

Bijvoorbeeld verstrekken van 
gescheiden afvalbakken, 
uitlenen van fietsen, 
verstrekken van tochtstrips

Mensen ondersteunen om 
gewenst gedrag gemakkelijker 
te maken

O2 Technologisch
de (on)mogelijk- 
heden die
beschikbare 
technologieën 
bieden voor de 
keuzes van 
mensen
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4 5

Vormt de (sub)cultuur waarin 
mensen zich bevinden een 
obstakel voor 
milieuvriendelijk gedrag?

Hebben sociale en culturele  
ontwikkelingen gevolgen 
voor de milieuvriendelijkheid 
van gedrag?

Geeft wet- of regelgeving 
aanleiding tot gedrag dat 
ongewenst is vanuit 
milieudoelen?

Is milieuwet- en regelgeving 
consistent met wet- en 
regelgeving van andere 
beleidsterreinen?

Geeft het (voorbeeld)gedrag 
van het openbaar bestuur 
aanleiding tot het achter- 
wege laten van het gewenste 
gedrag?

OMSTANDIGHEDENo

WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?3

Zoeken naar maatwerk- 
oplossingen, die acceptabel 
zijn in subcultuur, via 
bijvoorbeeld een community 
benadering

Milieubeleid en in te zetten 
instrumenten laten aansluiten 
op de voorkeuren in 
(sub)culturen

9. JA

Ontwikkelen van 
maatwerkprogramma’s voor 
het tegengaan van 
voedselverspilling, die passen 
bij maatschappelijke 
ontwikkelingen

Niet-milieuvriendelijk gedrag 
verbieden: wetgeving die 
milieuvriendelijke initiatieven 
tegenhoudt aanpassen of 
tijdelijk ontheffen

Met communicatie aansluiten 
bij generieke trends en de 
sociale waarde en de 
gevoelswaarde van het 
gewenste gedrag

Wet- en regelgeving aanpassen

10. 

11. 

JA

JA

Milieubelang meewegen in 
wet- en regelgeving vanuit 
andere beleidsdomeinen, 
bijvoorbeeld: heroverwegen 
houdbaarheidsdatum om 
verspilling te voorkomen

Toets op consistentie van 
beleid en regelgeving om 
institutionele barrieres uit te 
bannen

Deregulering

Inzetten op voorspelbaarheid 
en consistentie van wet- en 
regelgeving

Wet- en regelgeving aanpassen

12. 

JA Info geven over voorbeeld- 
gedrag door overheids- 
organisaties, bijvoorbeeld 
duurzaam inkopen of een 
milieuvriendelijk wagenpark

Het goede voorbeeld geven en 
daar voorspelbaar en 
consistent in zijn

13. 

NEE

Nee

Mogelijk speelt (sub)cultuur 
een rol bij het omgaan met 
voedsel en voedsel- 
verspilling. Dit kan per 
situatie verschillen en zal 
per situatie uitgezocht 
moeten worden. Indien ja:

Ja, er zijn verschillende 
maatschappelijke trends 
waarneembaar. Ook biedt de 
wijze waarop sociale media 
worden gebruikt mogelijk- 
heden voor communicatie 
over omgaan met voedsel

Kijken hoe normen voor 
voedselveiligheid grenzen 
aan mogelijkheden om 
voedselverspilling tegen te 
gaan, zoals omgang met 
houdbaarheidsdata en te 
stringente hygiëne 
voorschriften (Wikipedia, 
s.a.). Pas dit ook toe op 
aanbevelingen van 
bijvoorbeeld het Voedings- 
centrum en op producten 
zelf; bij de tips voor goed 
koelkastgebruik staan 
opvallend strenge houdbaar- 
heidstermijnen die snel 
weggooien lijken te 
stimuleren

Overheid kan laten zien wat 
ze zelf doet om voedsel- 
verspilling te voorkomen in 
eigen kantines en werk- 
lunches en hoe dat 
gescheiden wordt 
weggegooid

O4
Sociaal 
en Cultureel

InstitutioneelO5

de betrokkenheid 
van mensen bij
hun sociale 
omgeving en de 
invloed van 
culturele
achtergronden

de wijze waarop
de samenleving is 
georganiseerd:
(consistentie van) 
wetgeving,
bestuurlijke 
organisatie, 
gedrag
van overheids-
organisaties

CASE 3: VERMINDEREN VOEDSELVERSPILLING



TOEPASSING VAN HET GEDRAGSANALYSEKADER | !51

  

!

3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

K

(Kleine) tijdelijke beloning in 
combinatie met communicatie 
daarover, bijvoorbeeld: kans 
maken op een prijs bij 
aanschaf milieuvriendelijk 
product of een tijdelijke 
korting op het product

Ontwerp en inrichting van de 
openbare ruimte, bijvoorbeeld: 
afvalbakken verstrekken voor 
gescheiden afval; straat 
aanpassen zodat mensen 
minder hard rijden

Milieuvriendelijk aanbod doen 
of tijdelijk belonen waardoor 
mensen kunnen ervaren, 
bijvoorbeeld: een maand gratis 
ov voor nieuwe inwoners van 
de gemeente (als het ov 
inderdaad een aantrekkelijk 
alternatief is, anders werkt het 
averechts)

Gewoontes doorbreken door 
mensen aan te zetten tot 
beredeneerde heroverweging, 
door verandering van de 
voorwaarden voor gedrag 
(bijvoorbeeld kosten en baten, 
situatie, voor- en nadelen)

De omgeving van mensen 
veranderen waardoor de 
verankering van 
gewoontegedrag verandert

Oude gewoontes doorbreken 
en nieuw gewoontegedrag 
creëren door aan te sluiten bij 
belangrijke levens- 
gebeurtenissen (zoals 
verhuizen, huwelijk, geboorte)

1. K1 Gewoontegedrag
verwijst naar
stabiele gedrags- 
patronen die 
mensen nodig 
hebben om 
dingen te doen, 
zonder te veel 
energie te 
gebruiken

Keuzeprocessen

Is het (vanuit milieudoelen) 
te veranderen gedrag 
repetitief en automatisch 
gedrag?

JA

Onderzoek met retailers de 
mogelijkheden om per 
product exact aan te geven 
hoeveel iemand wil hebben 
en onderzoek of dit effect 
heeft. Door standaard- 
hoeveelheden denken 
mensen minder na over de 
juiste hoeveelheden

Op de meest verspilde 
producten (zoals voor- 
verpakte salades, brood, 
zuivel of vlees) informatie 
geven over hoe verspilling 
voorkomen kan worden 
en wat de juiste 
hoeveelheden zijn

Bij veranderingen van 
gezinssamenstelling een 
maatbeker geven voor het 
afmeten van nieuwe 
aantallen voedselporties 
(met begeleidende 
informatie). Follow-up via 
consultatiebureau en 
basisschool

Hulpmiddelen, tips voor 
goed geplande 
boodschappen 
(boodschappenapp, 
gekoppeld aan vaste 
recepten, voorraadbeheer, 
enzovoort)

Materialen aanbieden voor 
het afmeten van porties, 
informatie geven over 
portiegroottes, en 
voedselverpakkingen 
voorzien van portie- 
eenheden naast gewicht of 
volume
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

K Keuzeprocessen

K2

Informeer samen met 
bedrijven over het 
verstandig gebruik van 
houdbaarheidsdata en 
stimuleer mensen om zelf 
vast te stellen of iets nog 
goed is: ‘prikkel je 
zintuigen!’

Ongesneden groenten 
labelen met ‘langer 
houdbaar’

Voeg aan de houdbaarheids- 
data ook de dag van de week 
toe. Dit helpt mensen bij het 
koppelen van houdbaar- 
heidsdata aan de dag dat ze 
bepaalde maaltijden gepland 
hebben of willen plannen

Geef steeds meer korting op 
producten die dichter op hun 
houdbaarheidsdatum zitten 
(bijvoorbeeld 10% bij drie 
dagen van tevoren, 20% bij 
twee dagen van tevoren en 
30% bij een dag houdbaar- 
heid). Zo blijven niet alleen 
de kortst houdbare produc- 
ten over in de schappen

Intuïtief gedrag
Aantrekkelijkheid van 
renteloze leningen benutten. 
De investering is even hoog, 
maar de pijn is minder als in 
kleinere stappen betaald mag 
worden

Voorkeur voor de korte termijn 
benutten door voorfinanciering 
te leveren, bijvoorbeeld: 
terugbetalen woningisolatie via 
lager maandelijks 
energievoorschot

Aansluiten op uiteenlopende 
intuïtieve keuzeprocessen, 
gebruikmaken van 
heuristieken

Afbreken van intuïtieve 
keuzeprocessen door onder de 
aandacht te brengen hoe ze 
werken en duidelijk te maken 
dat ze niet altijd tot optimale 
uitkomsten leiden

De default veranderen, 
bijvoorbeeld door standaard 
biologische maaltijden aan te 
bieden met een optie voor 
niet- biologisch

Virtual reality toepassingen of 
spelsimulaties, om mensen te 
confronteren met hun 
intuïtieve aannames, 
bijvoorbeeld over huishoudelijk 
energiegebruik

Zijn mensen er met hun 
aandacht bij als ze het 
ongewenste gedrag vertonen?

2.

Zijn mensen betrokken 
bij/geïnteresseerd in het 
gewenste gedrag of het 
beleidsprobleem?

3.

Is het gewenste gedrag 
gemakkelijk te begrijpen?4.

NEE

NEE

NEE

verwijst naar
snelle oplossings-
strategieën die
mensen 
gebruiken om 
keuzes te
vereenvoudigen. 
Intuïtief gedrag
wordt zowel 
bewust als  
onbewust
gestuurd door 
ervaringen

Directe feedback op gedrag en 
keuzes geven. Bijvoorbeeld 
met in-car technology 
rijgedrag koppelen aan minder 
direct voelbare effecten als 
energieverbruik, aankomsttijd 
en prijs. Ook met symbolen 
(rood of groen licht, smiley) 
zodat minder informatie 
verwerkt hoeft te worden

Framing van de 
communicatieboodschap, zodat 
deze aansluit bij belangrijke 
waarden van mensen

(Vergelijkende) informatie 
verschaffen over breed 
scala aan kwaliteiten

Aanbod van milieuvriendelijke 
keuzes laten aansluiten bij wat 
mensen aantrekkelijk vinden; 
laten aansluiten bij 
aankoopcriteria

Misvattingen over kwaliteiten 
van milieuvriendelijke keuzes 
wegnemen; verkeerde 
percepties bijstellen

Is het ongewenste gedrag 
het gevolg van 
beredeneerde afwegingen, 
over bijvoorbeeld kosten en 
baten (al dan niet 
financieel)?

5.

Interpersoonlijke com- 
municatie, bijvoorbeeld door 
adviseurs die aan huis komen

Vergelijkende informatie 
verschaffen

Informatie over milieu- 
vriendelijke kenmerken van 
producten of diensten 
verbeteren en (andere) 
voordelen van 
milieuvriendelijke producten 
benadrukken

JAK3 Beredeneerd 
gedrag
is gedrag dat 
plaatsvindt met 
bewuste aandacht 
en waarbij 
systematisch
een reeks 
beslissings- 
stappen wordt 
doorlopen met 
een voorop- 
gesteld doel en 
voor- en nadelen 
expliciet gewogen 
worden
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4.4   Opbrengsten 

Het tegengaan van voedselverspilling is altijd al een belangrijk onderwerp geweest, maar de oplossingen van 
vandaag zijn heel specifiek voor onze huidige maatschappij. Milieu Centraal en het Voedingscentrum (2012) 
hebben de meest effectieve maatregelen om consumenten te helpen minder voedsel te verspillen al op een rij 
gezet: 

- Gebruikmaken van boodschappenlijstje: consumenten die dit niet doen, gooien 40% meer voedsel weg 
dan gemiddeld. 

- Koelkast op de juiste temperatuur instellen: bij 15% tot 40% van de huishoudens staat de koelkast te 
warm of te koud afgesteld, dit werkt bederf en dus verspilling in de hand, en in het geval van te koud 
afgesteld ook een onnodig hoog energiegebruik. 

- Focus op een ontspannen omgang met de houdbaarheidsdatum: dat scheelt een derde in de 
hoeveelheid verspild voedsel. 

- Vraag supermarkten om kleinere porties te maken en de houdbaarheid van voedsel te verlengen. 
- Focus op jongeren en hoger opgeleiden: zij zijn het meest ontvankelijk voor nieuwe of andere 

eetgewoonten. 
- Richt activiteiten op vrouwen en grote huishoudens: zij zien voedselverspilling het meest als probleem, 

en zijn gemotiveerd er iets aan te doen. 
- Focus op verspilling van vlees, zuivel, en rijst: die leveren een hoge bijdrage aan de klimaatbelasting. 

De hoogste bijdrage aan landgebruik wordt geleverd door de verspilling van de productgroepen vlees, 
zuivel en groenten. 

- Richt activiteiten op combinaties van consumenten én op overheden, producenten en winkeliers; dan 
zijn ze effectiever. !

Het beleidsprobleem Voedselverspilling is nader verkend met behulp van het gedragsanalysekader. Deze 
verkenning brengt nog een aantal aanvullende zaken in beeld: 
Nieuwe defaults in keukens kunnen helpen om voedselverspilling tegen te gaan. Denk aan slimme oplossingen 
voor gescheiden afvalinzameling (bijvoorbeeld aparte voedselbakken), waardoor mensen zich bewust worden 
van hoeveel eetbaar voedsel ze weggooien. Ook eenvoudige hulpmiddelen als een maatbeker, 
keukenweegschaal, kladblok voor boodschappenlijstjes, kalender waarop maaltijden en/of houdbaarheidsdata 
bijgehouden kunnen worden, een plek voor meerdere snijplanken en een thermometer in de koelkast zijn 
effectieve vaste waarden in de keuken die helpen bij het precies genoeg inkopen, bewaren en bereiden van 
voedsel, wat voedselverspilling tegengaat. Via bijvoorbeeld het voedingscentrum zouden stickers uitgegeven 
kunnen worden voor koelkasten, die groen kleuren bij goede temperatuur, blauw bij een te lage temperatuur 
en rood bij een te hoge (termochromisme). Om dergelijke defaults te verwezenlijken is samenwerking nodig 
met keukenleveranciers en winkels die keukengerei verkopen, woningcorporaties en andere 
woningbouwontwikkelaars en industrieel ontwerpers.  
Het is niet aan de rijksoverheid om achter de voordeur van mensen te komen. De genoemde partners opereren 
echter wel achter die voordeur. Hier ligt voor de rijksoverheid een regisserende rol om de partners bijeen te 
brengen en gedragskennis aan te reiken voor het beperken van voedselverspilling.  
Een vergelijkbare rol heeft de rijksoverheid richting retailers. Kijk met supermarkten hoe etenswaren die langer 
houdbaar zijn of juist bederfelijk, duidelijk gelabeld kunnen worden met bijvoorbeeld een logo tegen 
voedselverspilling of met tips om verspilling tegen te gaan. Onderzoek ook of de mogelijkheden uitgebreid 
kunnen worden om afgemeten hoeveelheden in te kopen of om meer producten voor kleinere huishoudens te 
ontwikkelen. Als supermarkten via kassabonnen en boodschappenapps mensen informeren over de effecten 
van een boodschappenlijstje (40% minder voedselverspilling), heeft dat een positieve invloed op de motivatie 
van mensen om voedselverspilling te beperken. Al deze middelen helpen bedrijven bovendien om zich als 
duurzaam te profileren. Het bijvoegen van de dag van de week bij de houdbaarheidsdatum en het effect van 
kortingen, afhankelijk van de resterende houdbaarheid, kunnen mensen ook helpen om bewust in te schatten 
wanneer ze bepaald voedsel willen gaan eten. !
Ten slotte is het aan de rijksoverheid om wetten, regels en normen voor voedselveiligheid en volksgezondheid 
en de doelen tegen voedselverspilling met elkaar in overeenstemming te brengen. Aanbevelingen vanuit de 
overheid over houdbaarheid zijn om begrijpelijke redenen aan de conservatieve kant. Ze lijken echter soms 
ook strenger dan noodzakelijk. In combinatie met de rigide en niet altijd juiste opvattingen van mensen over 
houdbaarheidsdata nodigen ze uit om voedsel sneller weg te gooien dan nodig. !

!
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4.5   Conclusie 

In geraadpleegde literatuur staan goede adviezen die helpen voedselverspilling te voorkomen. Het is aan de 
(rijks)overheid om zich als regisseur te richten op verschillende partijen om zo een brede beleidsmix te vormen 
die een concreet handelingsperspectief biedt aan consumenten. De verkenning met behulp van het analytisch 
kader resulteert in een beeld van wat dat handelingsperspectief kan zijn en met welke partijen daarbij 
samengewerkt moet worden. !
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5.    Verhogen van de fractie gescheiden huishoudelijk afval: beter 
scheiden van groente-, fruit- en tuinafval 

5.1   Afbakening van het beleidsprobleem 

!

Het milieuprobleem
1.  Welk probleem is aan de orde? Waarom is het een probleem? Besteed daarbij aandacht aan de onderbouwing van  
 het probleem met feiten.

2.  Waardoor wordt het probleem veroorzaakt? Welke oorzaken en gevolgen kunnen worden onderscheiden?

Gedrag
3.  In hoeverre draagt observeerbaar menselijk gedrag bij aan het probleem? Welk niet-milieuvriendelijk gedrag 
 veroorzaakt (mede) het probleem en welk gewenst (milieuvriendelijk) gedrag draagt bij aan de oplossing van   
 het probleem?

4.  Wie of welke groepen mensen vertonen het niet-milieuvriendelijke gedrag?
Gft wordt in mindere mate gescheiden door mensen die in hoogbouw wonen of door mensen waar gft niet 

gescheiden wordt opgehaald (en waar ook niet altijd sprake is van nascheiding). Door de plicht van 

gemeenten om gft gescheiden in te zamelen, bieden gemeenten voor die laatste groep mensen wel de 

mogelijkheid om centraal gft aan te leveren bij de milieustraat. Ook zijn er mensen die om verschillende 

redenen niet weten dat het de bedoeling is om gft te scheiden, of het niet willen of kunnen (NVRD, 2012).

Het scheiden van gft is niet vanzelfsprekend. Het vergt actie van burgers (actief gescheiden verzamelen 

en aanbieden bij de daarvoor bedoelde inzamelpunten: van stoep tot milieustraat) en het vergt actie van 

gemeenten in samenwerking met afvalverwerkers (gescheiden inzameling in straten, afvalbakken ver-

strekken en gescheiden verwerking).

Gemeenten halen om uiteenlopende redenen niet altijd of niet overal apart gft op en niet overal is er 

sprake van gescheiden verwerking (eventueel door nascheiding).

afbakening: wat is het beleidsprobleem?1

Door de toenemende wereldbevolking en groeiende welvaart groeit de schaarste aan grondstoffen. Het 

kabinet wil in het kader van grondstoffenvoorzieningszekerheid (Tweede Kamer, 2011a) de beweging 

inzetten richting een circulaire economie, onder andere door beter gebruik te maken van reststromen 

(Tweede Kamer, 2013a). Het eerste kabinet-Rutte formuleerde al ambities om het aandeel gerecycled 

afval van het huishoudelijk afval te verhogen van 50% tot 60% á 65% (Tweede Kamer, 2011b). Deze 

verhoging moet met name komen uit een verhoogde recycling van gft (groente-, fruit- en tuinafval), 

papier en grof huishoudelijk afval (NVRD 2011) en een verbeterde nascheiding. De eerste uitwerking van 

het programma ‘Van afval naar grondstof’ (Tweede Kamer, 2013b) richt zich onder andere op het aanpak-

ken van specifieke ketens en afvalstromen en op de verbetering van afvalscheiding en recycling. Het pro-

gramma is een uitwerking van de Europese ‘Roadmap to a Resource Efficient Europe’ (Europese Commis-

sie, 2011). 

Gft vormt in 2012 nog 41% (in 1985 was dat 53%) van het fijn huishoudelijk restafval (Rijkswaterstaat, 

2013b; Rijkswaterstaat 2013c; AgentschapNL, 2012) en het wordt nu nog verbrand. GFT kan het beste 

worden vergist en dan worden gecomposteerd. Dit is echter alleen als er bronscheiding heeft plaats-

gevonden. Nu vindt er wel nascheiding plaats en kan men wel vergisten maar het vergiste product vol-

doet dan niet aan de criteria voor compost.  

Het huidige beleid voor huishoudelijke gft-inzameling wordt beschreven in het Landelijk Afvalbeheerplan 

(Lap2.nl, s.a.; Tweede Kamer, 2011b). Daarin staat onder andere dat gemeenten een zorgplicht hebben 

voor de gescheiden inzameling van gft, maar dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de invulling van het 

beleid. We onderscheiden hier daarom twee soorten adviezen: adviezen aan gemeenten over hoe zij 

burgers effectiever kunnen benaderen en adviezen aan het Rijk over hoe gemeenten bewogen kunnen 

worden tot effectiever beleid.

Er wordt in Nederland door burgers al behoorlijk veel gft gescheiden aangeboden, 77 kg per inwoner in 

2012 (Rijkswaterstaat, 2013a). Dat mensen niet meer gft scheiden komt met name door gebrek aan 

motivatie en verder door gebrek aan (ontdoenings)mogelijkheden. Zo is er in hoogbouw/stapelbouw 

weinig ruimte voor het apart houden van gft en gft wordt niet altijd gescheiden opgehaald. Zolang niet 

optimaal gescheiden wordt, is er sprake van verspilling van grondstoffen en/of sprake van moeilijker na-

scheiding (van Soest & Schwencke, 2009).

De keuze voor het al dan niet scheiden van gft maken huishoudens voor een belangrijk deel zelf. De 

keuze en het gedrag worden bepaald door specifieke omstandigheden, zoals het wonen in hoogbouw of 

door gemeentelijk beleid en persoonlijke kenmerken, zoals waarden rond voedselverspilling of percepties 

over de effectiviteit van afvalscheiding. De gewenste gedragingen voor een goede scheiding van huis- 

houdelijk gft zijn het gescheiden houden op de plaats van ontstaan, het tijdelijk opslaan in de buurt van 

ontstaansplek, het brengen naar een inzamelmiddel en het aanbieden van het (gescheiden-)inzamel- 

middel.

Uit onderzoek blijkt dat een positieve milieuhouding vooral het verschil maakt als voor het scheiden van 

afval relatief veel moeite moet worden gedaan. Daarnaast spelen veronderstellingen en belevingen een 

rol: over hoe lastig het is om gft te scheiden; over hoe ver weg de verzamelbakken staan; en over het 

belang van het scheiden van afval. Hoe meer kennis mensen bezitten, hoe meer verantwoordelijkheid zij 

voelen en hoe meer zij denken dat ze er zelf wat aan kunnen doen, hoe meer gerecycled wordt. Mensen 

moeten bij voorkeur een bevredigend gevoel overhouden aan hun gedrag (Schultz et al., 1995).
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5.  Zijn er beleidsmaatregelen van kracht die het niet-milieuvriendelijke gedrag (deels) belemmeren of versterken?  
 Welke wel en welke niet?

Beleidsdoel
Om van de probleemafbakening te komen tot een beleidsdoel in termen van
gedrag(verandering), kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn.

6.  Tot welk gewenst concreet gedrag moet het beleid leiden? Welk gedrag kan bijdragen aan het bereiken van het 
 beleidsdoel?

7.  Welke mensen of groepen mensen vertonen het gewenste milieuvriendelijke gedrag al?

8.  Op welke termijn moet het beleid effect hebben?

9.  Welke beoordelingscriteria voor doelbereiking gelden er? (Hier beginnen beleidsevaluatie en mogelijkheden om 
 beleidsexperimenten te beoordelen.)

Gemeenten halen gft meestal gescheiden op of hebben minimaal een milieustraat waar gft aangeleverd 
kan worden. Daarnaast hebben sommige gemeenten Diftar en/of omgekeerd inzamelen ingevoerd. In 
combinatie met een nultarief voor gft levert dat een zeer goede respons voor gft-scheiding op. Diftar 
en/of omgekeerd inzamelen is een gemeentelijke keuze.
Sommige gemeenten zamelen gft in de zomer ook wekelijks in. Communicatie over het scheiden van 
keukenafval en over de toepassing van gft hebben een positief effect op gft scheiding (NVRD 2012).
Het aanbieden van compostbakken gebeurt ook. Thuiscomposteren is op zich een goede optie. Aan- 
dachtspunten daarbij zijn mogelijke hinder indien het niet goed gebeurt (stank, ongedierte) en ophoping 
van organische stoffen in de tuinen omdat het geen gesloten systeem is. Bovendien worden de gassen die 
hierbij ontstaan niet gebruikt voor energie, maar komen in de atmosfeer waar ze deels als broeikasgas 
functioneren.

Het beleid zou ervoor moeten zorgen dat mensen meer gft gescheiden aanleveren en eventueel minder 
voedsel verspillen. Thuis composteren kan ook, maar is – zoals gezegd – niet de meest duurzame 
oplossing.

Vooral bewoners van laagbouw die beschikking hebben over minicontainers scheiden gft (en in hoogbouw 
waar inzamelcontainers makkelijk toegankelijk zijn). Ook mensen in gemeenten met een Diftarsysteem 
en een nultarief voor gft scheiden meer gft (Vereniging Afvalbedrijven, 2012).

Het kabinet-Rutte I heeft zich tot doel gesteld om in 2015 met 5% á 10% gescheiden gft per inwoner in 
te zamelen (Tweede Kamer, 2011b).

In de overkoepelende beleidsnota’s worden alleen de geaggregeerde cijfers bekeken, dus de totale massa 
aan verzameld gft en het percentage gft in restafval. Uit de onderliggende cijfers is per gemeente, deel-
gemeente of soms zelfs per wijk te achterhalen in welke mate gft gescheiden en/of ingezameld wordt. 
Daarom is ook bekend dat juist hoogbouw een complicerende factor is. Gemeenten worden nu al geclassi-
ficeerd naar stedelijkheid (omgevingsadressendichtheid), wat een aanknopingspunt is voor een 
realistische vergelijking tussen gemeenten.

afbakening: wat is het beleidsprobleem?1
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5.2   Vragen op hoofdlijnen: aangrijpingspunten voor beleidsstrategieën 

!

in het brein van mensen spelen zich allerlei onbewuste en bewuste keuzeprocessen af, die intuïtief, beredeneerd of uit 
gewoonte tot een bepaalde gedragskeuze leiden.

JA NEE NEE JA JA

1. 
Herkennen mensen het 
geschetste 
beleidsprobleem en het 
gewenste gedrag?

Ja

2. 
Weten mensen wat ze 
kunnen doen om hun 
gedrag te veranderen?

Nee, niet iedereen 
weet hoe je gft moet 
scheiden

3. 
Zijn mensen in staat 
om het ongewenste 
gedrag te verlaten of 
het gewenste gedrag te 
vertonen?

Niet in alle gevallen, 
het probleem wordt 
voor een (kleiner) 
deel veroorzaakt 
door de woon- 
situatie, die een 
belemmering vormt. 
Zoals in hoogbouw

4. 
Zijn mensen voldoende 
gemotiveerd om hun 
gedrag te veranderen?

Uit onderzoek blijkt 
vooral de motivatie 
van mensen een 
belemmering te zijn 
voor het scheiden 
van afval

5. 
Zijn er obstakels voor 
het gewenste gedrag?

Ja, de specifieke 
woonsituatie van 
mensen, met name in 
hoog- en stapelbouw 
kan een obstakel 
vormen voor het 
scheiden van gft

6. 
Zijn er voldoende 
mogelijkheden om het 
gedrag te veranderen?

Vaak wel, maar voor 
hoogbouw blijken die 
mogelijkheden vaak 
wel veel moeite te 
zijn

K Keuzeprocessen:

persoonlijke drijfveren van 
mensen die richting geven aan 
gedrag. Dat kan gaan om fysieke 
behoeften, waarden, wensen of 
voorkeuren, maar ook 
bijvoorbeeld om de perceptie die 
mensen hebben van wat van hen 
verwacht wordt. 

MOTIEVEN:M
refereren aan in hoeverre 
mensen het probleem en de 
handelingsopties kennen en in 
hoeverre zij in staat zijn om 
bepaald gedrag te vertonen.

Bekwaamheden:B
contexten waarin een persoon 
zich bevindt, die zijn/haar gedrag 
bepalen of beïnvloeden. 
Omstandigheden kunnen gedrag 
mogelijk of juist onmogelijk 
maken, aantrekkelijk of 
onaantrekkelijk maken, 
stimuleren of ontmoedigen.

OMSTANDIGHEDEN:o

NEE

vragen op hoofdlijnen: waaruit kan het gedrag worden verklaard?2
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5.3   Gedragsvragen 

!

CASE 4: BETER SCHEIDEN GFT

Bekwaamheden

Geloofwaardige en begrijpelijke 
communicatie over de 
onderbouwing van het 
probleem, zoals het maken van 
een TV-documentaire over 
voedselverspilling

Laat goed zien hoe de 
gemeente met afval omgaat, 
via lokale kranten, 
gemeentewebsite en als 
begeleidende informatie bij 
de afvalkalender. Als het 
afvalbeleid van de gemeente 
effectief oogt, wordt de 
eigen bijdrage ook als 
effectiever ervaren. 
Informatie over lokaal afval 
zal meer bijdragen aan een 
gevoel van 
verantwoordelijkheid dan 
informatie over het totale 
landelijk afval. Ten slotte 
moet de informatie duidelijk 
handelingsperspectieven 
geven

Laat afvalbedrijven open 
dagen organiseren om 
mensen te laten zien wat er 
met gescheiden afval gebeurt 
en wat de consequenties van 
niet scheiden zijn 

Informeer mensen thuis 
over het nut van bron- 
scheiding van gft, met 
behulp van experts

Vergelijkende informatie 
verschaffen tussen 
milieuvriendelijke en niet- 
milieuvriendelijke producten en 
diensten. Bijvoorbeeld door 
labels of vergelijkingswebsites

Voeg bij de afvalkalender 
informatie over 
mogelijkheden om beter 
afval te scheiden en aan te 
bieden, over welk afval 
precies gescheiden kan 
worden, gecombineerd met 
prestaties in de buurt en van 
de gemeente

Ervaringen van anderen 
communiceren en laten zien dat 
die al dergelijk gedrag vertonen. 
Bijvoorbeeld door feedback te 
geven over effecten van de 
hoeveelheid gescheiden 
ingezameld afval of het tonen 
van een 'modeling video', 
waarin gewenste gedrag wordt 
vertoond en beloond

Gratis probeerproducten, of – 
diensten aanbieden

Spelsimulaties

Instructies en prompts geven
op momenten en daar waar
het gewenste gedrag kan 
plaatsvinden en waar de 
doelgroep er iets mee kan

Virtual reality, bijvoorbeeld 
rijstijltraining in simulator
of simulatiespel dat mensen 
confronteert met hun intuïtieve 
aannames over huishoudelijk 
energiegebruik

Kennis over het milieuprobleem 
vergroten door communicatie 
van oorzaken en gevolgen van 
probleem en de rol van gedrag 
daarbij

is de mate 

waarin mensen

objectieve 

informatie over

milieuproblemen, 

–risico’s en

oplossingen 

kennen en 

begrijpen

hebben 

betrekking op de 

mate waarin

mensen zelf 

gewenst gedrag

kunnen vertonen

Informatie over 
milieugerelateerde kenmerken 
van producten of diensten 
verbeteren

Mensen de gevolgen van gedrag 
laten ervaren

Communicatie over de effecten 
van gedragsverandering

Mensen gericht infomeren over 
opties

Mensen gedragsopties laten 
ervaren, vaardigheden 
bijbrengen of helpen gebrek 
aan vaardigheden te 
compenseren; training, 
oefening

Experts of trainers inschakelen 
om mensen te helpen. 
Hands-on instructievideo

Begrijpen mensen in
hoeverre hun bijdrage
aan het oplossen van het 
milieuprobleem zin heeft?

2. 

Weten mensen hoe ze het     
gewenste gedrag moeten       
vertonen?

3.

Kunnen mensen het
gewenste gedrag vertonen?

4.

NEE

NEE

NEE

NEE

B2 Vaardigheden

B1 Kennis

B

1. Is het specifieke milieuprobleem 
en de rol die gedrag daarbij 
speelt bekend bij mensen?

Nee, niet iedereen is op de 
hoogte van nut en noodzaak 
van afval scheiden. 
Vergroten van de kennis 
daarover is noodzakelijk om 
de bewustwording te 
vergroten, maar is op 
zichzelf een onvoldoende 
middel voor 
gedragsverandering

Nee, er bestaan vele 
misverstanden over de zin 
en onzin van het scheiden 
van afval

Nee, niet iedereen is op de 
hoogte van de 
mogelijkheden om gft beter 
te scheiden

4 53 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?
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Tips geven voor het tegengaan 
van voedsel- verspilling

Voor geïdentificeerde 
doelgroepen gericht aansluiten 
bij waarden van mensen. 
Bijvoorbeeld: elektrische auto's 
in de markt zetten als een 
gadget; fijnstofprobleem 
adresseren door gezondheids-
problemen voor kinderen te 
benoemen; energiebesparende 
maatregelen promoten met 
comfort en dalende kosten

Educatie, zoals smaaklessen
of natuur- en milieueducatie

Handelingsperspectief geven 
om aan deze waarde uiting te 
geven

Gerichte campagnes en educatie 
voor mensen die eerder 
milieuvriendelijke keuzes 
hebben gemaakt

Maak gebruik van bredere 
milieuwaarden door mensen te 
herinneren aan eerder 
milieuvriendelijk gedrag

Milieuvriendelijk gedrag 
koppelen aan andere waarden 
van mensen of doelgroepen 
(altruïstische, egoïstische, 
hedonistische) of andere 
motieven

Versterken van milieuwaarden

Vinden mensen (uiteenlopende)
milieuwaarden belangrijk (niet 
vervuilen, anderen geen schade 
berokkenen voor eigen gewin, 
respect voor de natuur, 
enzovoorts)?

Hebben mensen waarden die 
milieuvriendelijk gedrag in 
de weg staan?

1. 

2. 

3 4 5

JA

Zo nee: zo veel mogelijk 
aansluiten bij andere 
waarden van mensen of 
doelgroepen (altruïstische, 
egoïstische, hedonistische) 
of andere motivaties

Speel in op waarden tegen 
voedselverspilling. Leg uit 
dat minder voedsel- 
verspilling leidt tot minder 
gft. Dat kan vooral helpen in 
hoogbouw, waar weinig 
ruimte is voor het 
verzamelen van gft en waar 
de gft voornamelijk uit 
voedselafval bestaat

Vooral in hoogbouw spelen 
waarden als comfort en 
gemak ook een grote rol. 
Bied bewoners bij 
afvalscheiding altijd 
concrete oplossingen die 
hun comfort en gemak 
werkelijk vergroten, naast 
informatie over hoe je 
effectief afval kan scheiden 
in een flat

Bij sommige waarden kan 
aangesloten worden of er 
kan op ingespeeld worden, 
maar die waarden moeten 
daarvoor wel bekend zijn. 
Onderzoek bij bewoners van 
hoogbouw of andere 
waarden een rol spelen, 
zoals: Het bereiden van 
teveel voedsel is een vorm 
van gastvrijheid;
Het kunnen weggooien van 
voedsel is een teken van 
welvaart en/of status;
Verantwoord omgaan met 
afval is een vorm van 
beschaving

WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

JA

Zo ja, speel in op waarden 
tegen voedselverspilling

Waarden
zijn algemene 
doelen, die 
dienen als 
leidende 
principes in 
iemands leven

In campagnes milieuvriendelijke 
keuzes associëren met positieve 
emoties: zonnepanelen schelen 
vooral in de energierekening (en 
helpen ook nog voor het milieu)

De stoere, zuinige auto of hippe 
milieuvriendelijke kleding

Positieve feedback geven over 
milieuvriendelijke keuzes, 
gedrag uitproberen

Bij promotie van 
milieuvriendelijke keuzes 
benadrukken wat mensen als 
een positieve emotie ervaren, 
of een interventie ontwerpen 
die goed gevoel oplevert

Mensen laten ervaren dat 
milieuvriendelijke keuzes 
positieve emoties kunnen 
oproepen

Speelt een persoonlijk gevoel 
(zoals
tevredenheid, weerstand) een 
rol bij het ongewenste 
gedrag?

3. JA

Ja: informatie over 
duurzame keuzes laten 
aansluiten op wat mensen 
als een positieve emotie 
ervaren

m2 Emoties
zijn positieve of
negatieve 
gevoelswaarden 
die mensen 
verbinden aan 
dingen die ze 
waarnemen of 
doen

m4m1

MOTIEVENM
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Campagne die (bestaande) 
voordelen van gewenst gedrag 
bekendmaakt

Tijdelijke maatregel invoeren om 
alternatief te laten ervaren

Veranderen van de 
achterliggende 
veronderstellingen of mensen 
bekendmaken met gewenst 
gedrag (onbekend maakt 
onbemind)

Heeft men een positieve
houding t.o.v. het niet- 
milieuvriendelijke gedrag (of 
een negatieve houding t.o.v. 
het gewenste gedrag)?

m4 Houding NEE5.
is een oordeel 
over hoe
positief of 
negatief gedrag 
is, en is ge- 
baseerd op de
veronderstellingen 
gewogen voor het 
belang dat men 
daar- aan hecht. 
Interacties, 
ervaringen,
observaties en 
informatie worden 
geïntegreerd in 
een algehele
houding

3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

MOTIEVENM

Sociale normen De overheid als ‘launching 
customer’ van elektrische auto’s, 
circulair inkoopmanagement of 
communiceren wat (vertrouwde) 
anderen al goed doen, zoals 
straatambassadeurs

Zorgen dat er goede 
voorbeelden worden gegeven

Vertonen anderen in de 
(directe) omgeving het 
gewenste gedrag?

7. NEEm6

Zo ja: zorg dat gft-bakken en 
-zakken die van de stoep 
worden opgehaald duidelijk 
herkenbaar zijn

refereren aan de
opvattingen die 
iemand heeft 
over wat anderen 
van hem of haar
verwachten of 
wat anderen doen

Gerichte campagnes die inspelen 
op persoonlijke normen van 
mensen, informatie geven over 
milieuproblemen die ontstaan 
door (hun) ongewenst gedrag

Mensen commitment en 
implementatie-intenties laten 
vastleggen waarin ze hun 
persoonlijke normen vertalen 
naar gedrag, bijvoorbeeld bij 
spitsmijden

Informatie geven over bijdrage 
van eigen gedrag aan oplossing 
(zoals feedback of laten zien hoe 
effectief het gedrag van andere 
individuen al is geweest)

Laten zien dat (relevante) 
anderen het gewenste gedrag 
vertonen

Boetes voor niet-gescheiden 
afval in combinatie met 
strikte handhaving

Geef mensen bij de jaarlijkse 
factuur voor afvalstoffen- 
heffing de keuze voor 
gescheiden inzameling en 
laat hen een implementatie- 
intentie vastleggen 

Persoonlijke norm versterken 
door versterking van 
probleembesef, 
response-effectiviteit en 
commitment

Sociale norm versterken met  
kans op internaliseren tot 
persoonlijke norm (de sociale 
norm moet wel betrekking 
hebben op groep waarmee 
iemand zich verbonden voelt)

Zouden mensen zich schuldig 
voelen als ze het gewenste 
gedrag achterwege laten? 
Zouden ze zich trots voelen 
als ze het gewenste gedrag 
vertonen?

6. JA

NEE

Persoonlijke 
normen

Zo ja: informeer mensen 
over het gewenste gedrag 
en de beoogde 
gedragsverandering

Zo nee: afdwingen van 
gewenst gedrag

zijn gevoelens 
van morele 
verplichting
om bepaald 
gedrag te 
vertonen

m5

Tijd en moeite beïnvloeden door 
in winkels een verscheidenheid 
in porties op maat aan te bieden

Financiële maatregelen zoals 
statiegeld, rekeningrijden, 
subsidies, belastingen op 
milieuonvriendelijk gedrag, 
beloningen voor 
milieuvriendelijk gedrag

Als er nadelen zijn die 
aansluiten bij belangrijke 
waarden: beïnvloeden van de 
kosten- batenbalans en 
daarover informeren

Ge- en verboden, zoals afsluiten 
stadscentra voor verkeer of 
verplichte gescheiden riolering 
begeleid met communicatie over 
redenen

Als er geen voordelen zijn die 
aansluiten bij belangrijke 
waarden: gedragsopties 
uitsluiten/verplichten en goed 
uitleggen

NEE

Vergelijkende informatie 
verschaffen, gekoppeld aan 
waarden van mensen, 
bijvoorbeeld vergelijking van 
milieuprestaties, prijzen, effect 
op anderen

Als er voordelen zijn die 
aansluiten bij belangrijke 
waarden van mensen: 
informeren over en laten 
ervaren van de voordelen met 
koppeling aan hun waarden

Verwachten mensen voordelen 
of nadelen van de gewenste 
gedragsverandering?

4. JAm3 Veronderstellingen
betreffen
bewuste en 
onbewuste 
evaluaties
die mensen 
maken van 
situaties,
gedrag en 
problemen
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4 53 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

Voorbeeldburen die informatie 

geven over hun 

(milieuvriendelijke) keuzes

Vergelijkende feedback 

Informatie geven over wat de 

norm is (mits die pro-milieu is) 

of vertellen welke normen de 

overheid hanteert (injunctieve 

norm)

Informeren: aandacht vragen 

voor gewenst gedrag door 

anderen

Informeren over andermans 

milieugerichte verwachtingen 

van het gewenste gedrag

Feedback geven over het 

(betere) gedrag van anderen, 

bijvoorbeeld over 

energieverbruik in de wijk of van 

vergelijkbare huishoudens

Verbeterd monitoring gedrag

Feedback geven over het 
gedrag van anderen, 
bijvoorbeeld: publiceer 
statistieken over prestaties 
en commitment van flats, 
buren, enzovoort, via 
website, lokale krant en/of 
mail (met oog voor privacy)

Laat zien dat anderen 
gescheiden gft inzamelen 
door herkenbare gft-bakken 
te verstrekken

Voorbeeldburen die 
informatie geven over hun 
(duurzame) keuzes

Informatie geven over het 

gedrag van anderen

Denken mensen dat het 

gewenste gedrag algemeen 

geaccepteerd is in hun 

(directe) omgeving?

8.

Vertonen mensen gedrag 

dat negatief afwijkt van het 

gemiddelde (i.r.t. gewenst 

gedrag) in de omgeving?

9. JA

NEESociale normen

MOTIEVENM

Nee: informeren: verhogen 
attentiewaarde van gewenst 
gedrag door anderen

Ja: appelleren aan het 
gedrag van anderen

Aansluiten op de waarden van 

de doelgroep en benadrukken 

van het effect als de groep als 

geheel zich milieuvriendelijk 

gedraagt (milieuvriendelijk 

gedrag wordt groepsnorm)

Is de sociale binding groot 

binnen de doelgroep of 

binnen de netwerken van 

mensen?

10. De groep als geheel belonen 

voor goed gedrag, bijvoorbeeld 

groepskorting of investeringen in 

de buurt (vanaf een bepaald 

aantal deelnemers)

JA

Ja: appelleren aan 
afvalscheidingsgedrag van 
anderen

Feedback geven over 

milieueffecten van gedrag

Informatie geven over de mate 

waarin het gedrag bijdraagt 

aan milieuproblemen

Probleembesef vergroten door 

communicatie van oorzaken en 

gevolgen van probleem en de 

rol van eigen gedrag daarbij

Weten mensen dat het 

gewenste gedrag bijdraagt 

aan het oplossen van het 

milieuprobleem?

11. m4m7 Probleembesef NEE
is de mate

waarin mensen 

milieuproblemen

en –risico’s 

denken te 

begrijpen

en er waarde 

aan toekennen

m9 Respons- 

effectiviteit

Feedback geven over effecten 

van gedragsverandering in 

een gemeenschap (wijk, 

straat, stad)

Framing in aansprekende 

termen

Respons-effectiviteit vergroten 

door mensen de gevolgen van 

gedrag te laten ervaren of door 

communicatie van effecten van 

gedragsverandering

Begrijpen mensen in hoeverre 

hun bijdrage aan het oplossen 

van het milieuprobleem zin 

heeft?

13. NEE
is de inschatting 

die mensen

maken, of hun 

keuze daad- 

werkelijk iets 

bijdraagt aan de 

oplossing van het 

specifieke 

milieuprobleem

Virtual reality, bijvoorbeeld 

simulatiespel dat mensen 

confronteert met hun 

intuïtieve aannames

Persoonlijke effectiviteit 

vergroten door mensen 

gedragsopties te laten zien en 

ervaren

m8 Persoonlijke 

effectiviteit
Tips geven op momenten dat 

en plekken waar het  gewenste 

gedrag kan plaatsvinden, 

bijvoorbeeld door een slimme 

thermostaat.

Gepersonaliseerde informatie 

geven over wat men concreet 

kan doen en hoe men dat moet 

doen

Persoonlijke effectiviteit 

vergroten door mensen gericht 

te informeren over opties

Verwachten mensen dat ze 

het milieuvriendelijke gedrag 

kunnen uitvoeren?

12. NEE
is het

vertrouwen dat 

mensen hebben

dat ze in staat 

zijn om een

bepaald gedrag 

te vertonen of

hun gedrag te 

veranderen

m6

CASE 4: BETER SCHEIDEN GFT



TOEPASSING VAN HET GEDRAGSANALYSEKADER | !62

  

!

3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

OMSTANDIGHEDENo

De breedte van een weg 

afstemmen op de toegestane 

maximum snelheid; binnen- 

steden of woonwijken afsluiten 

voor autoverkeer

Beschikbaarheid van 

milieuvriendelijke gedrags- 

alternatieven vergroten, 

bijvoorbeeld, laadpalen voor 

elektrische auto’s plaatsen; 

voorzieningen als afval- 

scheidingpunten aanbieden; 

meer groen om lopen te 

stimuleren, snelle fietspaden; 

triggers die gedrag initiëren of 

afremmen, zoals prompts, 

waarschuwingssignalen

Herontwerp fysieke context 

zodat gedrag met negatieve 

milieueffecten wordt afgeremd 

of niet langer de default is

Ruimtelijke ordening, bijvoor- 

beeld het afstemmen van 

verstedelijking op multimodale 

knooppunten

Herontwerp fysieke context 

zodat barrières voor het 

gewenste gedrag worden 

weggenomen en het gewenst 

gedrag gestimuleerd wordt

Belemmeren de ruimtelijke 

structuur/inrichting of 

infrastructuur gedrag dat 

bijdraagt aan milieudoelen?

1. JA

Ja, specifieke woonsituaties 
(hoog- en stapelbouw) 
belemmeren zowel het 
scheiden van afval als het 
inzamelen van gescheiden 
afval

Zorg er bij de ontwikkeling 
van sociale woningbouw 
voor dat gescheiden 
afvalbakken horen bij de 
standaardhuisraad (die dus 
niet verwijderd mogen 
worden) en dat in keukens 
voorzien wordt in bruikbare 
ruimte voor afvalscheiding 
(geïntegreerde afvalbakken)

Zorg ervoor dat gft-bakken 
zo dicht mogelijk bij huis- 
houdens zijn geplaatst, dat 
gft bakken makkelijk 
beschikbaar zijn, gebruik 
voor hoogbouw kleine 
containers en zorg dat het 
regelmatig gescheiden 
opgehaald wordt (vooral in 
de zomer), op dagen dat ook 
het gewone afval wordt 
opgehaald. Verstrek kleine 
biozakken voor makkelijke 
inzameling en vervoer naar 
centrale gft-containers, 
handhaaf de regels voor 
vervuild gft en verbeter de 
voorlichting (Vereniging 
Afvalbedrijven, 2012)

Ontwerp voor hoogbouw en 
stapelbouw manieren om 
makkelijk gft te scheiden. 
Bijvoorbeeld op elke etage 
een (relatief kleine) bak voor 
restafval en een grote voor 
gescheiden afval en gft apart 
(dan kan het nascheiden van 
overig gescheiden afval 
relatief eenvoudig zijn)

Ontwerp van de publieke ruimte 

en aanbrengen of verwijderen 

van relevante cues. Bijvoor- 

beeld: een rommelige omgeving 

veroorzaakt associatief vervui- 

ling en afval in de omgeving. 

Een ordelijke of 'glanzende' om- 

geving stimuleert schoon gedrag

Kwaliteit van de omgeving 

(schoon, groen, veilig) 

verbeteren om bewoners te 

betrekken en tot behoud of zelfs 

verbetering van de omgeving te 

motiveren

Herontwerp van 

sfeerbepalende elementen in 

de omgeving

Stimuleert de sfeer van de 

omgeving (inrichting, 

aanwezigheid van groen, 

reinheid) gedrag dat 

bijdraagt aan milieudoelen?

2. NEE

Nee, gft wordt veelal 
geassocieerd met 
stankoverlast

Hou de omgeving van 
gft-bakken schoon en 
voorkom stankoverlast

Laat het ophalen van 
gescheiden gft gepaard gaan 
met reiniging van 
groenbakken

O1 Fysiek

de inrichting, 

kwaliteit en

sfeer van de 

leefomgeving 

van mensen

CASE 4: BETER SCHEIDEN GFT
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CASE 4: BETER SCHEIDEN GFT

3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

OMSTANDIGHEDENo

Wet- en regelgeving, zoals het 
verplicht stellen van de 
katalysator voor auto’s

Vergelijkende informatie 
verschaffen over milieueffecten 
van technologie, bijvoorbeeld 
met behulp van een 
CO2-calculator

Door subsidie of accijns het 
milieuvriendelijke alternatief 
aantrekkelijker maken zoals 
subsidie op dubbel glas of 
hogere BPM op meer 
vervuilende auto’s

Gebruik meest milieuvriendelijke 
technologie

Verandering stimuleren aan de 
aanbodkant

Duidelijkheid scheppen over 
milieueffecten van de 
technologie

Heeft de beschikbare 
technologie negatieve 
milieueffecten?

4. 

Stimuleert het aanbod
van technologie gedrag
met niet-milieuvriendelijke
effecten?

5. 

JA

JA

Bijvoorbeeld spraakinterface op 
laptop die waarschuwt om bij 
niet-gebruik computer in 
slaapstand te zetten

Stimuleren van energiezuinige 
apparaten of andere 
milieuvriendelijke technologieën 
zoals subsidie op zonnecellen

Beschikbaar maken en 
promoten van nieuwe 
technologie om gedrag te 
sturen richting milieudoelen

Stimuleert beschikbare 
technologie gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen? 

Zijn er voldoende 
mogelijkheden om gewenst 
gedrag te vertonen dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

6. 

3. 

NEE

Niet van toepassing

Nee, de standaard is vaak 
om restafval op te halen en 
gft minder vaak of niet. Of, 
om rest- en gft afval even 
vaak op te halen

Niet van toepassing

Nee

Laag inkomen correleert met 
minder afval scheiden 
(Schultz et al., 1995)

Bij hoogbouw en gestapelde 
bouw toegankelijke 
mogelijkheden voor 
gft-inzameling ontwerpen 
(maatwerk) en speciale 
hulpmiddelen voor in keuken 
verstrekken, zoals speciale 
plastic zakken en gescheiden 
bakken die makkelijk in 
keukenkastjes passen

Keukenleveranciers hebben 
nauwelijks aandacht voor 
afvalverwerking, terwijl dit 
een belangrijk onderdeel is 
in keukenlogistiek. Zij 
kunnen betrokken worden 
bij het ontwikkelen van 
geïntegreerde keuken- 
oplossingen voor 
gft-scheiding

O3 7. Stuurt de financieel-
economische situatie
(zoals ontslagrisico,
prijspeil) gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

Garanties afgeven voor 
terugverdientijden en/of 
teruglevertarieven voor 
zonnepanelen

Goedkope leningen of 
spaaropties bieden voor 
milieuvriendelijke investeringen

Subsidies op milieuvriendelijke 
investeringen

Financiële risico’s of drempels 
van milieuvriendelijk gedrag 
verlagen

NEEEconomisch

de financiële 
en materiële 
omstandigheden 
op maatschap-
pelijk en 
individueel
niveau zijn 
medebepalend 
voor de mate 
waarin mensen
milieuvriendelijk 
gedrag vertonen, 
evenals de kosten 
en baten van
milieuvriendelijk 
gedrag

Verander de default met 
omgekeerd ophalen: wekelijks 
het gescheiden afval ophalen en 
centraal of minder frequent het 
restafval innemen

Aantal milieuvriendelijke opties 
vergroten

NEEO2 Technologisch
de (on)mogelijk- 
heden die
beschikbare 
technologieën 
bieden voor de 
keuzes van 
mensen
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

OMSTANDIGHEDENo

O3 Economisch

de financiële 
en materiële 
omstandigheden 
op maatschap-
pelijk en 
individueel
niveau zijn 
medebepalend 
voor de mate 
waarin mensen
milieuvriendelijk 
gedrag vertonen, 
evenals de kosten 
en baten van
milieuvriendelijk 
gedrag

Beschikken mensen over 
voldoende middelen om het 
gewenste gedrag te 
vertonen?

Investeringssubsidie zoals bij 
zonnepanelen

Gewenst gedrag bevorderen 
door het goedkoper te maken 
(subsidie, lening tegen lage 
rente, fiscaal aantrekkelijk 
sparen, gezamenlijk inkopen)

8. NEE

Bijvoorbeeld verstrekken van 
gescheiden afvalbakken, 
uitlenen van fietsen, 
verstrekken van tochtstrips

Zorg dat mensen zo dicht 
mogelijk bij hun woning 
gescheiden gft kunnen 
aanbieden

Bevorderen van periodieke 
inzameling aan huis

Verstrekken van 
gescheiden afvalbakken

Wijs op keukenleveranciers 
die geïntegreerde 
oplossingen bieden voor 
het scheiden van afval en 
het voorkomen van 
voedselbederf 
(verminderen van afval). 
Laat keukenleveranciers 
zien dat ze zich op dit punt 
duurzaam kunnen 
profileren. Het 
Voedingscentrum kan hier 
mogelijk een rol spelen

Mensen ondersteunen om 
gewenst gedrag gemakkelijker 
te maken

Inzetten van 
voorbeeldburen of 
informeren over het 
voorbeeldgedrag van 
personen waar mensen zich 
mee identificeren

Betrek voorbeeldburen bij 
de benadering van 
hoogbouw

Geef lezingen bij 
vergaderingen van 
bewonersverenigingen en 
vve’s

Vormt de (sub)cultuur waarin 
mensen zich bevinden een 
obstakel voor 
milieuvriendelijk gedrag?

Zoeken naar maatwerk- 
oplossingen, die acceptabel 
zijn in subcultuur, via 
bijvoorbeeld een community 
benadering

Milieubeleid en in te zetten 
instrumenten laten aansluiten 
op de voorkeuren in 
(sub)culturen

9. JA

Ja, de sociale en culturele 
omgeving van mensen heeft 
aantoonbaar invloed op hoe 
met afval wordt omgegaan

O4
Sociaal 
en Cultureel

Hebben sociale en culturele  
ontwikkelingen gevolgen 
voor de milieuvriendelijkheid 
van gedrag?

Ontwikkelen van 
maatwerkprogramma’s voor 
het tegengaan van 
voedselverspilling, die passen 
bij maatschappelijke 
ontwikkelingen

Met communicatie aansluiten 
bij generieke trends en de 
sociale waarde en de 
gevoelswaarde van het 
gewenste gedrag

10. JA

Niet van toepassing

de betrokkenheid 
van mensen bij
hun sociale 
omgeving en de 
invloed van 
culturele
achtergronden

Laag inkomen correleert met 
minder afval scheiden 
(Schultz et al., 1995)

Richt het beleid op lagere 
inkomens (relatief ook meer 
in hoogbouw en stapel- 
bouw). Communiceer gericht 
naar deze groep over de 
mogelijkheden en de voor- 
delen van het scheiden van 
gft en de lagere kosten (in 
het geval van Diftar met een 
nultarief voor gft). Gericht 
benaderen kan via woning- 
corporaties (sociale woning- 
bouw) of op basis van het 
ontvangen van gemeentelij- 
ke toeslagen voor lage 
inkomens. Bied deze 
groepen meer ondersteuning 
in het scheiden van afval

7. Stuurt de financieel-
economische situatie
(zoals ontslagrisico,
prijspeil) gedrag dat 
bijdraagt aan milieudoelen?

Financiële risico’s of drempels 
van milieuvriendelijk gedrag 
verlagen

NEE



TOEPASSING VAN HET GEDRAGSANALYSEKADER | !65

 

!

CASE 4: BETER SCHEIDEN GFT

4 5
OMSTANDIGHEDENo

WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?3

Geeft wet- of regelgeving 
aanleiding tot gedrag dat 
ongewenst is vanuit 
milieudoelen?

Niet-milieuvriendelijk gedrag 
verbieden: wetgeving die 
milieuvriendelijke initiatieven 
tegenhoudt aanpassen of 
tijdelijk ontheffen

Wet- en regelgeving aanpassen11. JA

Nee, maar wet- en 
regelgeving kan wel 
bijdragen aan een krachtiger 
en effectiever gemeentelijk 
beleid

Is milieuwet- en regelgeving 
consistent met wet- en 
regelgeving van andere 
beleidsterreinen?

Milieubelang meewegen in 
wet- en regelgeving vanuit 
andere beleidsdomeinen, 
bijvoorbeeld: heroverwegen 
houdbaarheidsdatum om 
verspilling te voorkomen

Toets op consistentie van 
beleid en regelgeving om 
institutionele barrieres uit te 
bannen

Deregulering

Inventariseer met 
gemeenten wat hen 
belemmert om beter te 
scheiden tegen lagere 
kosten

Spoor gemeenten aan om 
heldere doelen te stellen 
(voor korte en lange 
termijn) voor afval- 
scheiding en om 
consequent beleid te 
voeren

Inzetten op voorspelbaarheid 
en consistentie van wet- en 
regelgeving

Wet- en regelgeving aanpassen

12. NEE

Breng ambities voor 
gft-scheiding en 
vermindering van 
voedselverspilling met 
elkaar in verband. Minder 
voedselverspilling leidt tot 
minder gft

Spreek gemeenten sterker 
aan op hun zorgplicht voor 
gescheiden afvalinzameling. 
De praktijk laat zien dat 
beter gemeentelijk beleid 
leidt tot lagere 
afvalstoffenheffing. 
Verplicht (op straffe van 
boete) een onafhankelijk 
goedgekeurde onder- 
bouwing van het niet 
naleven van de zorgplicht of 
informeer burgers actief 
over hoe gemeenten hun 
afvalstoffenheffing nodeloos 
hoog houden (als zij geen 
goede onderbouwing geven 
voor het niet naleven van 
hun zorgplicht). Biedt aan de 
andere kant actief kennis en 
ondersteuning vanuit het 
Rijk aan om het beleid in te 
richten (gericht op zowel 
betere scheiding als een 
lagere afvalstoffenheffing) 
en ontwikkel samen met 
gemeenten en afvalbedrijven 
methoden om afvalbedrijven 
innovatief te laten offreren 
voor een combinatie van 
lagere kosten en betere 
afvalscheiding. Gebruik de 
variatie tussen gemeenten 
om te leren van zowel best 
practices als minder 
succesvolle projecten

Het afvalbeleid en het beleid 
om voedselverspilling tegen 
te gaan hangen nauw 
samen. Zet in op 
consistentie van wet- en 
regelgeving

Geeft het (voorbeeld)gedrag 
van het openbaar bestuur 
aanleiding tot het achter- 
wege laten van het gewenste 
gedrag?

JA Info geven over voorbeeld- 
gedrag door overheids- 
organisaties, bijvoorbeeld 
duurzaam inkopen of een 
milieuvriendelijk wagenpark

Het goede voorbeeld geven en 
daar voorspelbaar en 
consistent in zijn

13. 

Niet van toepassing

InstitutioneelO5
de wijze waarop
de samenleving is 
georganiseerd:
(consistentie van) 
wetgeving,
bestuurlijke 
organisatie, 
gedrag
van overheids-
organisaties
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

K

(Kleine) tijdelijke beloning in 
combinatie met communicatie 
daarover, bijvoorbeeld: kans 
maken op een prijs bij 
aanschaf milieuvriendelijk 
product of een tijdelijke 
korting op het product

Gewoontes doorbreken door 
mensen aan te zetten tot 
beredeneerde heroverweging, 
door verandering van de 
voorwaarden voor gedrag 
(bijvoorbeeld kosten en baten, 
situatie, voor- en nadelen)

1. K1 Gewoontegedrag
verwijst naar
stabiele gedrags- 
patronen die 
mensen nodig 
hebben om 
dingen te doen, 
zonder te veel 
energie te 
gebruiken

Keuzeprocessen

Is het (vanuit milieudoelen) 
te veranderen gedrag 
repetitief en automatisch 
gedrag?

Ja, afvalverwijdering 
gebeurt doorgaans 
dagelijks (op meerdere 
momenten van de dag). 
Dit is een indicatie dat 
gewoontegedrag een rol 
kan spelen

JA

Geef goed presterende 

huishoudens in plaats van 

een directe beloning, een lot 

van een loterij; de onzekere 

kans op een grote beloning 

blijkt een effectieve 

stimulans voor 

recyclegedrag (Schultz et 

al., 1995)

Zet goed presterende flats, 

straten of portieken in het 

zonnetje door een bezoekje 

van bijvoorbeeld de 

burgemeester

Stel goed presterende flats 

een gezamenlijke beloning 

in het vooruitzicht, zoals een 

daktuin, of investeer in de 

wijk

Handhaaf via steekproeven, 

met boetes

Voorzie in een kleine 

beloning (of boete), die de 

aandacht vestigt op het 

(on)gewenste gedrag, 

bijvoorbeeld:

Verander de omgeving van 

mensen waardoor de 

verankering van 

gewoontegedrag verandert 

door gescheiden afvalbakken 

voor gebruik in huis te 

verstrekken, die een 

gemakkelijk toegankelijk 

gft-compartiment hebben

Voorzie in afvalbakken voor 

gescheiden afval in de 

openbare ruimte

Nieuw gewoontegedrag 

creëren door bij verhuizing 

te wijzen op mogelijkheden 

van gescheiden inzameling 

rond de nieuwe woning en 

een gft-bak aanbieden

Ontwerp en inrichting van de 
openbare ruimte, bijvoorbeeld: 
afvalbakken verstrekken voor 
gescheiden afval; straat 
aanpassen zodat mensen 
minder hard rijden

De omgeving van mensen 
veranderen waardoor de 
verankering van 
gewoontegedrag verandert

Onderzoek met retailers de 

mogelijkheden om per 

product exact aan te geven 

hoeveel iemand wil hebben 

en onderzoek of dit effect 

heeft. Door standaard- 

hoeveelheden denken 

mensen minder na over de 

juiste hoeveelheden

Op de meest verspilde 

producten (zoals 

voorverpakte salades, brood, 

zuivel of vlees) informatie 

geven over hoe verspilling 

voorkomen kan worden

CASE 4: BETER SCHEIDEN GFT
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

K

1. K1 Gewoontegedrag
verwijst naar
stabiele gedrags- 
patronen die 
mensen nodig 
hebben om 
dingen te doen, 
zonder te veel 
energie te 
gebruiken

Keuzeprocessen

Is het (vanuit milieudoelen) 
te veranderen gedrag 
repetitief en automatisch 
gedrag?

Ja, afvalverwijdering 
gebeurt doorgaans 
dagelijks (op meerdere 
momenten van de dag). 
Dit is een indicatie dat 
gewoontegedrag een rol 
kan spelen

JA Milieuvriendelijk aanbod doen 
of tijdelijk belonen waardoor 
mensen kunnen ervaren, 
bijvoorbeeld: een maand gratis 
ov voor nieuwe inwoners van 
de gemeente (als het ov 
inderdaad een aantrekkelijk 
alternatief is, anders werkt het 
averechts)

Oude gewoontes doorbreken 
en nieuw gewoontegedrag 
creëren door aan te sluiten bij 
belangrijke levens- 
gebeurtenissen (zoals 
verhuizen, huwelijk, geboorte)

Bij veranderingen van 
gezinssamenstelling een 
maatbeker geven voor het 
afmeten van nieuwe 
aantallen voedselporties 
(met begeleidende 
informatie). Follow-up via 
consultatiebureau en 
basisschool

K2

Omgekeerd ophalen: 
wekelijks het gescheiden 
afval ophalen en centraal of 
met een lagere frequentie 
het restafval innemen

Nee:

Ja, niet van toepassing 

Intuïtief gedrag
Aantrekkelijkheid van 
renteloze leningen benutten. 
De investering is even hoog, 
maar de pijn is minder als in 
kleinere stappen betaald mag 
worden

Voorkeur voor de korte termijn 
benutten door voorfinanciering 
te leveren, bijvoorbeeld: 
terugbetalen woningisolatie via 
lager maandelijks 
energievoorschot

Aansluiten op uiteenlopende 
intuïtieve keuzeprocessen, 
gebruikmaken van 
heuristieken

Afbreken van intuïtieve 
keuzeprocessen door onder de 
aandacht te brengen hoe ze 
werken en duidelijk te maken 
dat ze niet altijd tot optimale 
uitkomsten leiden

De default veranderen, 
bijvoorbeeld door standaard 
biologische maaltijden aan te 
bieden met een optie voor 
niet- biologisch

Virtual reality toepassingen of 
spelsimulaties, om mensen te 
confronteren met hun 
intuïtieve aannames, 
bijvoorbeeld over huishoudelijk 
energiegebruik

Zijn mensen er met hun 
aandacht bij als ze het 
ongewenste gedrag vertonen?

2.

Zijn mensen betrokken 
bij/geïnteresseerd in het 
gewenste gedrag of het 
beleidsprobleem?

3.

Is het gewenste gedrag 
gemakkelijk te begrijpen?4.

NEE

NEE

NEE

verwijst naar
snelle oplossings-
strategieën die
mensen 
gebruiken om 
keuzes te
vereenvoudigen. 
Intuïtief gedrag
wordt zowel 
bewust als  
onbewust
gestuurd door 
ervaringen

Directe feedback op gedrag en 
keuzes geven. Bijvoorbeeld 
met in-car technology 
rijgedrag koppelen aan minder 
direct voelbare effecten als 
energieverbruik, aankomsttijd 
en prijs. Ook met symbolen 
(rood of groen licht, smiley) 
zodat minder informatie 
verwerkt hoeft te worden

CASE 4: BETER SCHEIDEN GFT
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3 4 5 WELKE BELEIDSINSTRUMENTEN 
zijn mogelijk?

WELKE GEDRAGSBEPALENDE FACTOREN
spelen een rol?

WELKE BELEIDSSTRATEGIEëN
ZIJN EFFECTIEF?

K Keuzeprocessen

Op gemeentewebsite 
informatie verstrekken over 
het effect op de 
afvalstoffenheffing van het 
scheiden van gft

Burgers (vooral 
voorbeeldburen, bewoners 
van hoogbouw) uitnodigen 
voor bijwonen van 
afvalverwerking tot 
recyclebare stoffen en 
compost aanbieden aan 
goede scheiders 
(combineren met 
mogelijkheden 
stadslandbouw)

Op basisscholen lessen 
aanbieden over het scheiden 
van afval (breng je eigen gft 
mee en gebruik je eigen 
compost voor moestuin, 
combineer met 
voedingslessen en 
duurzaamheid)

Via scholen en 
gemeentewebsite ook 
vertellen over het nuttige 
effect van minder 
voedselverspilling op het 
aandeel gft in afval

Via website en afvalwagens 
laten zien dat gft ook 
bijdraagt aan groene energie 
en CO2-doelstellingen

Framing van de 
communicatieboodschap, zodat 
deze aansluit bij belangrijke 
waarden van mensen

(Vergelijkende) informatie 
verschaffen over breed 
scala aan kwaliteiten

Aanbod van milieuvriendelijke 
keuzes laten aansluiten bij wat 
mensen aantrekkelijk vinden; 
laten aansluiten bij 
aankoopcriteria

Misvattingen over kwaliteiten 
van milieuvriendelijke keuzes 
wegnemen; verkeerde 
percepties bijstellen

Is het ongewenste gedrag 
het gevolg van 
beredeneerde afwegingen, 
over bijvoorbeeld kosten en 
baten (al dan niet 
financieel)?

5.

Interpersoonlijke com- 
municatie, bijvoorbeeld door 
adviseurs die aan huis komen

Vergelijkende informatie 
verschaffen

Informatie over milieu- 
vriendelijke kenmerken van 
producten of diensten 
verbeteren en (andere) 
voordelen van 
milieuvriendelijke producten 
benadrukken

JAK3 Beredeneerd 
gedrag
is gedrag dat 
plaatsvindt met 
bewuste aandacht 
en waarbij 
systematisch
een reeks 
beslissings- 
stappen wordt 
doorlopen met 
een voorop- 
gesteld doel en 
voor- en nadelen 
expliciet gewogen 
worden

Ja: informatie over 
duurzame kenmerken van 
producten of diensten 
verbeteren en (andere) 
voordelen van duurzame 
producten benadrukken

CASE 4: BETER SCHEIDEN GFT
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5.4   Opbrengsten 

Er zijn al veel goede oplossingen bedacht voor het meer scheiden van gft, oplossingen waarvan de effectiviteit 
aangetoond is door ervaring en bestaande kennis van gedrag. In deze verkenning komen vanuit onderzoek 
gedragsfactoren in beeld die de basis kunnen zijn voor verdere verbetering van het beleid. !
Beïnvloeding van gedrag van gemeenten 
Het scheiden van gft is een vorm van gedrag dat verschillende aanknopingspunten oplevert voor beleid. Het 
Rijk formuleert ambities, maar de verantwoordelijkheid is gedecentraliseerd naar gemeenten. Gemeenten 
hebben een zorgplicht als het gaat om afvalinzameling en recycling. De cijfers over kosten en afvalinzameling 
van gemeenten laten zien dat gemeenten die meer afval scheiden ook lagere kosten hebben. Met als gevolg 
dat inwoners een lagere afvalstoffenheffing betalen. Recyclegedrag van burgers blijkt af te hangen van heldere 
doelstellingen en consequente uitvoering door de gemeente zelf. Het Rijk kan gemeentebestuurders wel 
aansporen om heldere lokale doelstellingen te formuleren, door hen bijvoorbeeld in VNG-verband een 
implementatie-intentie te laten formuleren, die ook gepubliceerd wordt. Hoe daar uitvoering aan wordt 
gegeven, is een verantwoordelijkheid van elke gemeente zelf. Het Rijk kan een extra impuls verzorgen door 
eenduidige inzamelnormen te stellen voor gemeenten en goed presterende gemeenten te belonen. Aanvullend 
kan onafhankelijk onderzocht worden in hoeverre gemeenten hun zorgplicht vervullen, in relatie tot de hoogte 
van de afvalstoffenheffing.  !
Het Rijk kan gemeenten ook stimuleren door actief kennis en ondersteuning aan te bieden om het beleid in te 
richten (gericht op zowel betere scheiding als een lagere afvalstoffenheffing) en samen met gemeenten en 
afvalbedrijven methoden te ontwikkelen om afvalbedrijven innovatief te laten offreren voor een combinatie van 
lagere kosten en betere afvalscheiding. Gebruik de variatie tussen gemeenten om te leren van zowel best 
practices als minder succesvolle projecten. Inventariseer met gemeenten wat eventuele obstakels zijn om 
beter te scheiden tegen lagere kosten. !
Daarnaast zijn er veel andere partijen, zoals afvalverwerkers, verhuurders, projectontwikkelaars, 
keukenleveranciers en industrieel ontwerpers die zowel voor het Rijk als voor gemeenten serieuze 
gesprekspartners kunnen zijn. Het Rijk kan een regisserende rol vervullen bij de zoektocht naar effectieve en 
innovatieve oplossingen voor het beleidsprobleem. !
Beïnvloeding van gedrag van burgers 
Dat mensen gft-afval al dan niet scheiden, heeft voornamelijk te maken met motieven. De motivatie tot het 
scheiden van afval kan verbeterd worden door gerichte educatie via lezingen aan bewonersbijeenkomsten in 
sociale woningbouw en (grotere) vve-vergaderingen. Op deze bijeenkomsten kan ook geleerd worden van de 
oplossingen die mensen zelf aandragen, kunnen voorbeeldburen uitgenodigd worden en kunnen aanwezigen 
begeleid worden bij het formuleren van hun eigen oplossingen om beter gft te scheiden. Door mensen bij de 
jaarlijkse factuur voor de afvalstoffenheffing een implementatie-intentie tot afvalscheiding te laten vastleggen, 
kan hun motivatie worden vergroot. Zo wordt gewerkt aan kennis, een gevoel van verantwoordelijkheid en een 
bevredigend gevoel van effectief kunnen zijn.  
Ook belonen van gewenst gedrag kan een bijdrage leveren. Dit hoeft niet alleen uit direct financieel voordeel te 
bestaan, zoals bij Diftar (met een nultarief voor gft). Er kan ook deelname aan een loterij aangeboden worden 
(in onderzoek bleek dit erg effectief) of een bezoekje van de burgemeester aan goed presterende burgers. 
Het scheiden van gft kan ook versterkt worden door de combinatie te zoeken met ontwikkelingen op het gebied 
van duurzame voeding (voedselverspilling, gebruik van compost voor bijvoorbeeld stadslandbouw) en op het 
gebied van duurzame energie (in enkele gemeenten rijden al vuilniswagens zichtbaar rond op biogas gewonnen 
uit vergist gft). 
Ten slotte kunnen de defaults anders gesteld worden door omgekeerd op afval in te zamelen: haal regelmatig 
gescheiden afval op en neem centraal of in een lagere frequentie het restafval in. !
In mindere mate zijn de fysieke omstandigheden een factor van belang: dat betekent dat maatregelen 
aandacht behoeven die het gemakkelijker maken om afval te scheiden in hoogbouw. Dat kan bijvoorbeeld gaan 
om frequentere inzameling of standaardvoorzieningen voor gescheiden afval aanbrengen in keukens. Door het 
beleid specifiek te richten op hoogbouw, kan ook gebouwd worden aan voor die groep geldende normen en een 
gedeelde identiteit. Woningcorporaties kunnen gescheiden afvalbakken opnemen in de vaste, onverwijderbare 
huisraad en ervoor zorgen dat een vast deel van de keukenruimte alleen te gebruiken is voor afvalscheiding. 

!
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Ruimte reserveren voor afvalscheiding kan gebruikt worden om een hogere huurtoeslag toe te kennen 
(steekproefsgewijs te handhaven). 
Ook gedragsfactoren die specifiek voor die omstandigheden gelden, moeten nader bekeken worden. Op basis 
daarvan kan dan doelgroepgericht beleid worden ontwikkeld, waarbij bovengenoemde factoren 
aanknopingspunten bieden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om lage inkomensgroepen die relatief veel in hoogbouw 
wonen. Een laag inkomen is een sterke voorspeller van slechte afvalscheiding (Schultz et al., 1995). !
5.5   Conclusie 

Voor de opgave om het scheiden van gft bij huishoudens te bevorderen, biedt kennis over gedrag verschillende 
aanknopingspunten voor beleid. De verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het Rijk is op dit beleidsterrein 
echter beperkt. Die ligt vooral bij gemeenten. De rol die de rijksoverheid kan vervullen is vooral een 
regisserende en ondersteunende: kennisontwikkeling en –deling, collectief aansporen van gemeenten en 
gemeentebesturen tot effectief beleid en coördineren van de samenwerking met andere partijen zoals 
afvalverwerkers, verhuurders, projectontwikkelaars, keukenleveranciers en industrieel ontwerpers. !
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