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Samenva� ing
Summary in Dutch

Energiebesparing is ‘in’. Tenminste, als je afgaat op het grote aantal 
reclamespotjes dat tĳ dens het stookseizoen voorbĳ komt. Ondanks deze landelĳ ke 
aandacht voor energiebesparing, gebruiken huishoudens op jaarbasis steeds meer 
energie, en daarmee hoofdzakelĳ k fossiele brandstoff en. Deze brandstofvoorraad is 
eindig, en alternatieven zĳ n nog niet voldoende voorhanden. Als gevolg van de sterke 
toename in het energiegebruik (van onder meer huishoudens) is het CO2 gehalte 
in de atmosfeer zodanig gestegen, dat deze langzaam maar zeker opwarmt, een 
fenomeen dat ook wel bekend staat als het versterkte broeikaseff ect. Het is daarom 
zaak het (fossiele) energiegebruik te beperken. Het gaat hierbĳ  om twee vormen 
van energiegebruik. Er is het directe gebruik van energie zoals gas, elektriciteit en 
benzine. Daarnaast is er ook sprake van indirect energiegebruik. Hierbĳ  gaat het 
om energie die nodig is voor producten en voedingsmiddelen die we aanschaff en. 
Er is immers energie nodig geweest om ze te maken, en in sommige gevallen is er 
ook weer energie nodig om ze te verwĳ deren. Huishoudens vormen een belangrĳ ke 
doelgroep als het gaat om het terugdringen van zowel het directe als het indirecte 
energiegebruik. Overheidsbeleid gericht op het beperken van het huishoudelĳ ke 
energiegebruik maakt vooral gebruik van het prĳ swapen, zoals de ecotaks en de 
subsidies op energiezuinige apparaten (inmiddels weer afgescha� ). Daar komt 
bĳ  dat de energieprĳ zen de afgelopen jaren, mede door verwachte tekorten in de 
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toekomst, fors gestegen zĳ n. Toch neemt het totale energieverbruik van huishoudens 
alleen maar toe. Het prĳ swapen blĳ kt dus niet, of onvoldoende, te werken.
 In dit proefschri�  wordt een aantal veldonderzoeken gepresenteerd waarin is 
geprobeerd huishoudens aan te moedigen om energie te besparen. Dit is gedaan 
vanuit een multidisciplinair perspectief, waarbĳ  milieukundigen, sociaalpsychologen 
en ICT deskundigen vertegenwoordigd waren. De milieukunde bracht kennis in met 
als doel om het energiegebruik van huishoudens in kaart te brengen, en om relevante 
besparingsopties te identifi ceren. De sociale psychologie gaf handvaten om deze 
kennis in het kader van gedragsverandering toe te passen. De ICT zorgde ervoor 
dat het onderzoeksproject op een gebruiksvriendelĳ ke manier werd uitgevoerd 
via het Internet. Het grote voordeel van het gebruik van het Internet was dat het 
daardoor mogelĳ k was om huishoudens een persoonlĳ k besparingsadvies te geven, 
zogenaamde informatie-op-maat. Bovendien kon op een relatief eenvoudige en 
goedkope manier het energiegebruik (en veranderingen daarin) van een grote groep 
huishoudens worden gevolgd. 
 Dit proefschri�  hee�  twee belangrĳ ke doelen. Ten eerste is de eff ectiviteit 
onderzocht van interventies die erop gericht zĳ n om energiebesparing aan te 
moedigen. Ten tweede wil dit proefschri�  meer inzicht geven in de factoren die 
gerelateerd zĳ n aan het energiegebruik van huishoudens en veranderingen daarin. 
Interventies die als doel hebben om energiebesparing aan te moedigen zullen 
namelĳ k eff ectiever zĳ n wanneer ze zich richten op de factoren die bepalend zĳ n 
voor het energiegebruik van huishoudens en veranderingen daarin. 

Hoe eff ectief zĳ n interventies om huishoudelĳ ke energiebesparing aan te 
moedigen?

In het verleden is veelvuldig geprobeerd om het huishoudelĳ ke energiegebruik te 
veranderen via gedragsbeïnvloeding. Hoofdstuk 2 gee�  een uitgebreid overzicht van 
dergelĳ ke interventies. Sommige typen interventies blĳ ken succesvoller dan andere. 
Zo blĳ kt het geven van feedback over de bereikte energiebesparingen eff ectief te zĳ n. 
Hoe vaker deze feedback wordt gegeven, hoe beter het werkt. Ook het geven van 
een besparingsdoel blĳ kt eff ect te sorteren, met name in combinatie met feedback. In 
dit geval hebben huishoudens een referentiepunt waaraan ze de feedback kunnen 
relateren. Het geven van algemene informatie over energiebesparing (bĳ voorbeeld 
overheidscampagnes) blĳ kt, in tegenstelling tot wat algemeen wordt verondersteld, 
niet eff ectief te zĳ n. In plaats daarvan is het juist noodzakelĳ k om hele specifi eke (dat 
wil zeggen op het huishouden toegespitste) informatie te geven. Deze informatie-
op-maat blĳ kt goed te werken. Uit verschillende onderzoeken blĳ kt dat het geven 
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van concrete tips over energiegebruik en besparing leidt tot gedragsverandering en 
daadwerkelĳ ke energiebesparing. Een andere belangrĳ ke conclusie die voortvloeit 
uit hoofdstuk 2 is dat met name het combineren van verschillende typen interventies 
succesvol is. Wanneer bĳ v. informatie gecombineerd wordt met het geven van een 
besparingsdoel blĳ kt het eff ect te worden vergroot. Een derde opvallende bevinding 
is dat studies die het eff ect van interventies meten veelal een onvolledig beeld geven 
van de situatie. Doorgaans wordt, logischerwĳ s, gekeken of de interventie hee�  geleid 
tot veranderingen in het energiegebruik (hebben huishoudens energie bespaard?). 
Het is echter ook van belang om te onderzoeken in welke mate huishoudens hun 
gedrag hebben aangepast (hebben huishoudens besparingsadviezen toegepast, 
welke wel en welke niet?). Tenslo� e is het belangrĳ k om te onderzoeken of er bĳ  
de huishoudens veranderingen hebben plaatsgevonden wat betre�  hun kennis of 
percepties over energiegebruik en energiebesparing (hebben huishoudens meer 
kennis opgedaan over energiebesparing? Werkte de interventie zoals verwacht?). 
Op basis van deze drie typen gegevens kunnen interventies vervolgens worden 
aangepast en verbeterd. Uit hoofdstuk 2 blĳ kt dat er relatief weinig onderzoek 
is gedaan naar deze drie aspecten van interventieplanning. In dit proefschri�  is 
geprobeerd hier meer inzicht in te krĳ gen door de eff ectiviteit van interventies in 
verband te brengen met veranderingen in het energiegebruik, veranderingen in 
gedrag, en veranderingen in onderliggende factoren, zoals kennis. 

In een veldonderzoek, beschreven in hoofdstuk 3 en 5, is een combinatie van 
interventies gebruikt om een kleine tweehonderd huishoudens aan te moedigen 
energie te besparen. Via een website (www.mĳ nenergieadviseur.nl) kregen 
huishoudens besparingstips die waren toegespitst op hun persoonlĳ ke situatie, 
zogenaamde informatie-op-maat. Eerst werd voor ieder deelnemend huishouden 
vastgesteld wat hun huidige directe en indirecte energiegebruik was. Via een 
vragenlĳ st op internet konden huishoudens aangeven welke apparaten ze in huis 
hadden en hoe vaak ze die gebruikten (zoals verwarming, isolatie, elektrische 
apparatuur). Dit was om het gas- en elektriciteitsverbruik vast te stellen. Om het 
indirecte energiegebruik in kaart te brengen werd gevraagd naar gedragingen die 
gerelateerd waren aan voedselconsumptie (bĳ voorbeeld het eten van vlees), en 
vakanties (zoals bestemming, vervoermiddelkeuze). Op deze manier kon worden 
vastgesteld welke besparingstips voor een bepaald huishouden van toepassing 
waren. Een huishouden dat de thermostaat gedurende het stookseizoen op 22 graden 
Celsius had staan kreeg de tip om de thermostaat lager te ze� en; een huishouden dat 
de thermostaat op 18 graden Celsius had staan kreeg deze tip niet. Ieder huishouden 
kreeg dus in principe een andere lĳ st met besparingstips. Naast deze informatie-
op-maat werd aan deze huishoudens gevraagd om met deze besparingstips 5% 
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energie te besparen. Huishoudens konden zelf bepalen hoe ze dit doel wilden 
bereiken. Op de website werd per besparingsoptie aangegeven hoeveel procent 
energie een huishouden kon besparen, om inzicht te geven in het relatieve eff ect 
van elke optie op hun totale energiegebruik. Dit gebeurde opnieuw op maat. Twee 
maanden nadat huishoudens de informatie-op-maat en het doel hadden gekregen, 
vulden ze opnieuw een vragenlĳ st in via het Internet. Op basis hiervan ontvingen 
ze feedback over hun inspanningen. Ze kregen te zien hoeveel procent energie ze 
hadden bespaard (in vergelĳ king tot het doel van 5%), en daarnaast kregen ze ook 
te zien hoeveel energie ze per optie hadden bespaard. Na vĳ f maanden vulden 
de huishoudens voor de laatste maal de vragenlĳ st in. Op basis hiervan werd 
gekeken naar veranderingen in het energiegebruik, naar gedragsveranderingen en 
naar onderliggende factoren (zoals kennis). Naast de huishoudens die informatie-
op-maat, een doel, en feedback kregen deed er nog een groep huishoudens mee. 
Deze groep van huishoudens kregen de combinatie van interventies niet te zien, 
en vormde de controlegroep. Deze controlegroep was nodig om na te gaan wat het 
eff ect van de interventies was. 

Na vĳ f maanden bleek dat huishoudens die de combinatie van interventies 
hadden ontvangen signifi cant minder gas, electra en benzine (dus directe energie) 
waren gaan gebruiken dan huishoudens in de controlegroep (zie hoofdstuk 3). 
Voor indirecte energiebesparing (onder meer voedselconsumptie en vakanties) 
waren er geen aantoonbare verschillen. Bovendien behaalden de huishoudens die 
de interventies hadden gekregen het besparingsdoel van 5%. Gemiddeld genomen 
bespaarden deze huishoudens 5.1% energie, terwĳ l huishoudens in de controlegroep 
juist meer energie waren gaan gebruiken (0.7%). Omgerekend komt de totale 
besparing van de deelnemende huishoudens overeen met het jaarlĳ kse gasverbruik 
van 27 Nederlandse huishoudens. Over het geheel genomen blĳ kt dat de interventie 
voornamelĳ k eff ect had op het directe energiegebruik van huishoudens. 
 Er is ook onderzocht of de combinatie van interventies leidde tot 
gedragsveranderingen (zie hoofdstuk 3). Huishoudens die informatie-op-maat, 
doelstelling en feedback hadden gekregen bleken de tips dis ze hadden gekregen 
ook toe te passen. Na vĳ f maanden hadden deze huishoudens meer besparingsopties 
toegepast dan huishoudens in de controlegroep. Dit gold met name voor 
besparingstips die relatief weinig moeite kos� en, zoals het verlagen van de stand 
van de thermostaat. Voor besparingsopties die relatief veel moeite kos� en, zoals het 
verminderen van het autogebruik, was dit in mindere mate het geval. Dit betekent 
dat de interventie vooral resulteerde in het opvolgen van besparingstips die relatief 
gemakkelĳ k toe te passen zĳ n. 
 Verder bleek in hoofdstuk 3 dat huishoudens die de interventies ontvingen meer 
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kennis over energiebesparing hadden dan huishoudens in de controlegroep. De 
informatie die huishoudens ontvingen over energiebesparing hee�  kennelĳ k tot een 
toename in kennis over het onderwerp geleid. Over het geheel genomen blĳ kt dus 
dat huishoudens die de combinatie van interventies kregen, in vergelĳ king met de 
controlegroep, meer directe energie hebben bespaard, meer besparingstips hebben 
toegepast, en meer kennis hebben gekregen over energiebesparing.

Welke factoren bepalen huishoudelĳ ke energiegebruik en veranderingen 
daarin?

In dit proefschri�  is ook onderzocht welke factoren gerelateerd zĳ n aan het 
huishoudelĳ ke energiegebruik en energiebesparing. Hiervoor is gekeken naar twee 
typen factoren. Allereerst is gekeken naar socio-demografi sche kenmerken, zoals 
inkomen en huishoudgroo� e. Uit eerder onderzoek is namelĳ k gebleken dat structurele 
kenmerken voor een groot gedeelte het huishoudelĳ k energiegebruik bepalen. Ten 
tweede is gekeken naar individuele kenmerken. Hier is tot nu toe weinig systematisch 
onderzoek naar gedaan. Mensen kunnen namelĳ k verschillen in hun opva� ingen, 
waarden en a� itudes, en deze verschillen zouden een verklaring kunnen geven voor 
het feit dat sommige huishoudens wel en anderen niet geneigd zĳ n om energie te 
besparen. Om dit na te gaan is een aantal gangbare sociaalpsychologische theorieën 
gebruikt om gedrag (energiegebruik) en gedragsverandering (energiebesparing) te 
verklaren. 
 Wat duidelĳ k uit dit proefschri�  naar voren komt is dat het huishoudelĳ k 
energiegebruik gerelateerd is aan andere variabelen dan die waaraan veranderingen 
in het energiegebruik zĳ n gerelateerd. Zoals verwacht waren inkomen en 
huishoudgroo� e in grote mate bepalend voor het energiegebruik van huishoudens. 
Huishoudens met hogere inkomens gebruikten meer energie dan huishoudens met 
lagere inkomens, en grotere huishoudens gebruikten meer energie dan kleinere 
huishoudens. Hier staat tegenover dat de bereidheid van huishoudens om hun 
energiegebruik te verminderen juist niet door socio-demografi sche kenmerken 
wordt bepaald (zie hoofdstuk 4). De mate waarin huishoudens mogelĳ kheden 
zagen om energie te besparen (ook wel waargenomen gedragscontrole genoemd) 
en hun a� itude (of houding) ten opzichte van energiebesparing bepaalden voor 
een belangrĳ k deel de bereidheid om energie te besparen. Ook de mate waarin 
huishoudens erin slaagden om energie te besparen werd met name bepaald door 
individuele kenmerken, en niet door socio-demografi sche kenmerken (zie hoofdstuk 
5). De mate waarin huishoudens energie bespaarden was gerelateerd aan hun 
waargenomen gedragscontrole, en aan de mate waarin ze zich verantwoordelĳ k 
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voelden voor de problematiek veroorzaakt door hun energiegebruik. 
 Kortom, in dit proefschri�  komt een duidelĳ ke tweedeling naar voren. De 
resultaten laten overtuigend zien dat energiegebruik vooral wordt bepaald door de 
context waarin dit gedrag plaatsvindt, zoals inkomen en huishoudsamenstelling. 
Energiebesparing, waar een zeker mate van bewuste besluitvorming voor nodig is, 
blĳ ken daarentegen juist bepaald te worden door individuele factoren. 

Waarom een multidisciplinaire aanpak?

Zoals blĳ kt uit dit proefschri� , wordt het energiegebruik en de energiebesparing 
van huishoudens door verschillende factoren bepaald. Daarom is het van belang 
om dit probleem vanuit verschillende wetenschappelĳ ke disciplines te benaderen. 
Het onderzoek dat in dit proefschri�  is beschreven is uitgevoerd in het kader van 
een samenwerkingsverband tussen sociaalpsychologen, milieukundigen, en ICT 
deskundigen. De milieukundigen ontwikkelden een model waarmee het directe 
en indirecte energiegebruik van huishoudens in kaart kon worden gebracht. Dit 
model maakte het mogelĳ k om voor ieder huishouden afzonderlĳ k te berekenen 
hoeveel energie ze gebruikten, welke besparingsopties voor hen relevant waren, 
hoeveel energie ze per besparingsoptie konden besparen, en hoeveel energie de 
deelnemende huishoudens daadwerkelĳ k hadden bespaard. Hierbĳ  lag de focus 
op energiebesparingstips die er wat toe doen in termen van energiebesparing. De 
sociale psychologie bracht kennis in over de ontwikkeling en inzet van eff ectieve 
interventies en over factoren die gerelateerd zĳ n aan huishoudelĳ ke energiegebruik 
en veranderingen in energiegebruik (gedragsverandering). De ICT’ers, tenslo� e, 
ontwikkelden een gebruiksvriendelĳ ke website en droegen zorg voor de opslag van 
de gegevens. Deze samenwerking maakte het mogelĳ k om huishoudens informatie 
‘op maat’ over energiebesparing te geven. Tevens werd het mogelĳ k om huishoudens 
informatie te geven over welke besparingstips het meeste eff ect zouden hebben. 
 Er kleven uiteraard ook een aantal nadelen aan een dergelĳ ke samenwerking. Zo 
moesten er af en toe concessies worden gedaan, omdat bepaalde ideeën van de ene 
discipline niet haalbaar waren in de ogen van de andere discipline. Multidisciplinair 
onderzoek waarin intensief wordt samengewerkt vergt ook meer tĳ d, omdat er 
uitvoerig overleg nodig is over de voortgang. Echter, een dergelĳ ke multidisciplinair 
aanpak hee�  een duidelĳ ke meerwaarde ten opzichte van onderzoek dat vanuit één 
enkele discipline wordt uitgevoerd. Om interventies optimaal vorm te geven en een 
volledig en betrouwbaar beeld te krĳ gen van het energiegebruik van huishoudens 
en veranderingen in dit energiegebruik is het van belang om daar meerdere 
wetenschappelĳ ke disciplines bĳ  te betrekken. 
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Wat betekenen de uitkomsten voor overheidsbeleid?

Uit dit proefschri�  komt een aantal belangrĳ ke conclusies naar voren die relevant 
zĳ n voor overheidsbeleid gericht op het terugdringen van het huishoudelĳ ke 
energiegebruik. Interventies of beleidsmaatregelen zullen eff ectiever zĳ n naarmate 
er meer rekening wordt gehouden met de doelgroep in kwestie. De informatie die 
verstrekt wordt in voorlichtingscampagnes is vaak te algemeen van aard, terwĳ l 
een aanpak-op-maat het voordeel hee�  dat huishoudens concrete besparingstips 
krĳ gen die voor hen relevant zĳ n en waarmee ze eff ectief aan de slag kunnen. Een 
ander bĳ komend voordeel is dat deze aanpak de mogelĳ kheid biedt om voor ieder 
huishouden per besparingsoptie aan te geven hoeveel energie ze ermee kunnen 
besparen. Op deze manier krĳ gen huishoudens meer inzicht in het eff ect van de 
verschillende besparingsmogelĳ kheden op hun totale energiegebruik. Uit dit 
onderzoek blĳ kt dat deze aanpak ‘op maat’ een eff ectieve manier is om huishoudens 
door middel van gedragsverandering tot energiebesparing aan te moedigen. Verder 
blĳ kt uit dit onderzoek dat het Internet een veelbelovend medium is om op een relatief 
eenvoudige manier een grote groep huishoudens te bereiken. Als een dergelĳ ke 
website voor een groter publiek toegankelĳ k wordt gemaakt, kunnen huishoudens 
op elk gewenst moment deze digitale energieadviseur raadplegen voor informatie 
en feedback over hun energiegebruik en veranderingen daarin. Verder komt uit de 
resultaten naar voren dat overheidsbeleid eff ectiever zal zĳ n als het wordt gericht op 
de determinanten van huishoudelĳ k energiegebruik en besparing. Overheidsbeleid 
zou zich moeten richten op het verhogen van kennis over energiebesparing, en op 
het verhogen van de waargenomen gedragscontrole (d.w.z. de uitvoerbaarheid 
van besparingsmogelĳ kheden) van huishoudens. Individuele percepties blĳ ken 
namelĳ k van invloed op de bereidheid om energie te besparen en de daadwerkelĳ ke 
besparingen. 

Tenslo� e

Energiebesparing zal, zeker gezien de dreigende tekorten aan fossiele brandstoff en 
en het broeikaseff ect, de komende decennia nog wel even ‘in’ blĳ ven. Het is daarom 
van belang om huishoudens meer inzicht te geven in hun energiegebruik, en ze aan te 
moedigen hun energiegebruik terug te dringen via specifi eke gedragsveranderingen. 
In dit proefschri�  is een overzicht gegeven van de eff ectiviteit van interventies om 
huishoudens aan te moedigen energie te besparen via gedragsbeïnvloeding. Ook is 
meer inzicht verkregen in de socio-demografi sche en individuele factoren die van 
invloed zĳ n op het huishoudelĳ k energiegebruik en veranderingen daarin. 
 Het is gebleken dat een interventie die voor huishoudens ‘op maat’ gemaakt 
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is kan leiden tot veranderingen in het energiegebruik van huishoudens, tot 
veranderingen in energierelevant gedrag, en tot het verhogen van het kennis over 
energiebesparing. Verder kwam naar voren dat het energiegebruik van huishoudens 
vooral bepaald wordt door socio-demografi sche kenmerken, zoals inkomen en 
huishoudsamenstelling. Energiebesparing (veranderingen in energiegebruik) blĳ kt 
daarentegen vooral gerelateerd te zĳ n aan individuele kenmerken, zoals waargenomen 
gedragscontrole. Als het doel is om huishoudens aan te moedigen zuiniger om te 
gaan met energie, is het belangrĳ k om het eff ect van een interventie op drie manieren 
na te gaan. Het is van belang om te kĳ ken naar veranderingen in het energiegebruik, 
veranderingen in gedrag, en veranderingen in onderliggen factoren. Interventies 
zullen namelĳ k eff ectiever zĳ n wanneer ze zich richten op de factoren die bepalend 
zĳ n voor energiebebuik en energiebesparing van huishoudens. In het licht van de 
milieueff ecten van energiegebruik is het bovendien van belang dat de interventie zich 
richt op gedragingen die ertoe doen. Tot nu toe is relatief weinig aandacht besteed 
aan het indirecte energiegebruik van huishoudens. Gezien de aanzienlĳ ke impact 
van gedragingen die betrekking hebben op het indirecte energiegebruik (denk aan 
het energiegebruik gerelateerd aan vliegvakanties), zouden deze in toekomstig 
onderzoek zeker moeten worden meegenomen. Een multidisciplinaire aanpak 
is hierbĳ  onmisbaar, om de verscheidenheid aan energierelevante gedragingen 
en motieven voor gedragsverandering van huishoudens in te kaart brengen en 
huishoudens aan te moedigen om duurzamere keuzes te maken. 


