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1. Introductie 

Duurzame innovaties zoals elektrische auto’s, slimme energiesystemen en lokale duurzame 

energievoorzieningen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van 

klimaatverandering. Deze bijdrage staat of valt bij de adoptie van duurzame innovaties. Dit 

betekent dat mensen duurzame innovaties acceptabel moeten vinden, interesse moeten hebben 

in duurzame innovaties en duurzame innovaties willen aanschaffen en gebruiken. Maar wat 

stimuleert de adoptie van duurzame innovaties? 

Onderzoek en beleid gericht op het stimuleren van de adoptie van duurzame innovaties focust 

zich vooral op de instrumentele kosten en baten van duurzame innovaties, zoals de financiële 

kosten en het gebruiksgemak. Adoptie wordt bijvoorbeeld vaak gepromoot met subsidies of 

door aan te geven dat de instrumentele nadelen wel meevallen. Maar zijn deze instrumentele 

kosten en baten van de aanschaf en gebruik van een duurzame innovatie eigenlijk de 

belangrijkste drijfveer om duurzame innovaties aan te schaffen en te gaan gebruiken?    

In dit proefschrift beargumenteer ik dat de adoptie van duurzame innovaties niet alleen 

afhangt van verwachtingen over instrumentele uitkomsten van adoptie van de innovatie (dat 

wil zeggen: instrumentele attributen), maar ook van verwachtingen van gevolgen van de 

aanschaf en het gebruik van de duurzame innovatie voor het milieu (milieu-attributen) en 

verwachtingen over wat adoptie van een duurzame innovatie over iemand zegt als persoon 

(symbolische attributen). Er is tot op heden weinig bekend over het relatieve belang van 

evaluaties van deze drie typen attributen en in het bijzonder over de invloed van evaluaties 

van symbolische attributen op de adoptie van duurzame innovaties. 

1.1 Model ter verklaring van de adoptie van duurzame innovaties. 

In de hoofdstukken van dit proefschrift ontwikkel en toets ik een theoretisch model dat 

veronderstelt dat de adoptie van duurzame innovaties kan worden verklaard door evaluaties 

van de instrumentele attributen, symbolische attributen en milieu-attributen van de duurzame 

innovatie. In de empirische hoofdstukken heb ik het theoretisch model toegepast om de 

adoptie van drie verschillende duurzame innovaties te verklaren: elektrische auto’s, lokale 

duurzame energievoorzieningen en slimme energiesystemen. Hierbij heb ik gekeken in welke 

mate evaluaties van de drie typen attributen verschillende indicatoren van adoptie verklaren, 

namelijk de acceptatie van duurzame innovaties, interesse in duurzame innovaties, intentie om 

duurzame innovaties aan te schaffen en de daadwerkelijke aanschaf van duurzame innovaties. 
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Mijn verwachting was dat positieve evaluaties van alle drie typen attributen de adoptie van 

duurzame innovaties stimuleren (hypothese 1).  

De zes studies die zijn gerapporteerd in dit proefschrift tonen consistent aan dat de evaluaties 

van de instrumentele attributen, milieu-attributen en symbolische attributen adoptie van 

duurzame innovaties verklaren. Ten eerste vond ik positieve relaties tussen de evaluatie van 

de instrumentele attributen van een duurzame innovatie en de waarschijnlijkheid dat iemand 

adoptie van een duurzame innovatie overweegt. De evaluatie van instrumentele attributen zijn 

echter niet de belangrijkste voorspeller van adoptie: uit de meeste studies in dit proefschrift 

blijkt dat de evaluatie van instrumentele attributen geen significante voorspeller is van adoptie 

van duurzame innovaties wanneer het volledige ISE-model werd getest, dus als gecontroleerd 

wordt voor het effect van de evaluaties van de milieu- en symbolische attributen op adoptie 

van duurzame innovaties. In tegenstelling tot wat eerder onderzoek (bijvoorbeeld Chéron & 

Zins, 1997; Franke & Krems, 2013) en huidig beleid doet vermoeden, lijken functionele 

eigenschappen van duurzame innovaties dus niet erg belangrijk voor de adoptie van duurzame 

innovaties.  

Ten tweede laten de studies in dit proefschrift zien dat adoptie van duurzame innovaties meer 

waarschijnlijk is als men positiever oordeelt over de milieu-attributen van duurzame 

innovaties. Evaluaties van milieu-attributen bleken ook een significante voorspeller van 

adoptie in bijna alle studies wanneer het volledige ISE-model werd getoetst, met als 

uitzondering de adoptie van slimme energiesystemen. Deze resultaten komen overeen met 

resultaten uit eerdere studies die hebben aangetoond dat mensen zich milieuvriendelijk 

gedragen als ze gemotiveerd zijn om het milieu te beschermen (Steg & De Groot, 2012).  

Ten derde vond ik consistent een positieve relatie tussen evaluaties van de symbolische 

attributen van duurzame innovaties en adoptie van duurzame innovaties. In alle studies bleek 

men meer geïnteresseerd te zijn in duurzame innovaties, duurzame innovaties meer acceptabel 

te vinden, meer geneigd om duurzame innovaties aan te schaffen en te gebruiken en ook 

daadwerkelijk vaker over te gaan tot de aanschaf en het gebruik van duurzame innovaties 

wanneer men positiever oordeelt over de symbolische attributen van de betreffende duurzame 

innovatie. Evaluaties van symbolische innovaties bleken een belangrijke voorspeller voor alle 

innovaties die ik heb onderzocht: adoptie van elektrische auto’s, lokale duurzame 

energievoorzieningen en slimme energiesystemen. Dit suggereert dat evaluaties van 

symbolische attributen niet alleen een rol spelen bij adoptie van innovaties die duidelijk 
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zichtbaar zijn voor anderen (zoals adoptie van een elektrische auto), maar ook bij innovaties 

die minder zichtbaar zijn, zoals adoptie van duurzame of slimme energiesystemen. Dit 

suggereert dat de symbolische attributen niet alleen afhangen van wat adoptie zegt over een 

persoon naar anderen toe, maar ook naar de persoon zelf. 

Een interessante bevinding uit dit proefschrift is dat de evaluatie van symbolische attributen 

een belangrijkere unieke voorspeller van adoptie was dan de evaluatie van instrumentele 

attributen en milieu-attributen. Mensen lijken echter het belang van symbolische attributen 

voor hun adoptiebeslissingen niet te onderkennen of te onderschatten. In Hoofdstuk 2 heb ik 

namelijk deelnemers gevraagd welke attributen zij belangrijk vinden in hun overweging om 

een elektrische auto aan te schaffen. Deelnemers gaven aan dat instrumentele attributen en 

milieu-attributen veel belangrijker zijn in hun overweging om al dan niet een elektrische auto 

aan te schaffen dan symbolische attributen. Dus alhoewel mensen aangeven dat symbolische 

attributen geen belangrijke rol spelen bij de adoptie van een duurzame innovatie, in dit geval 

een elektrische auto, blijkt de evaluatie van symbolische attributen de belangrijkste 

voorspeller te zijn van adoptie. Dit suggereert dat mensen niet altijd goed weten of 

onderkennen wat hen motiveert om duurzame innovaties aan te schaffen. 

1.2 Wanneer voorspellen evaluaties van symbolische attributen vooral adoptie van duurzame 

innovaties? 

Verwachtingen over wat adoptie van een duurzame innovatie over je zegt als persoon blijken 

dus een belangrijke rol te spelen bij de adoptie van duurzame innovaties. Dit is een 

belangrijke bevinding, omdat juist duurzame innovaties een sterke symbolische waarde 

kunnen hebben. Attributie theorie (Kelly, 1967) en zelfperceptie theorie (Bem, 1972) stellen 

namelijk dat men gedrag sterker toeschrijft aan de persoon die het gedrag vertoont, wanneer 

er factoren aanwezig zijn die het gedrag lijken te ontmoedigen. In dergelijke situaties is het 

waarschijnlijker dat het gedrag het resultaat is van een gemotiveerde keuze en niet het 

resultaat van de omstandigheden. Twee typische eigenschappen van duurzame innovaties, 

namelijk enige instrumentele nadelen en lage adoptiegraad (weinig anderen gaan over tot 

adoptie), lijken adoptie te ontmoedigen en zouden daarom het verwachte signaal dat adoptie 

van duurzame innovaties afgeeft kunnen versterken. Dit betekent dat evaluaties van 

symbolische attributen vooral een goede voorspeller van adoptie van duurzame innovaties zou 

kunnen zijn wanneer men verwacht dat de duurzame innovaties enige instrumentele nadelen 

hebben of wanneer men denkt dat weinig voor hun belangrijke anderen adoptie overwegen 
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(hypothese 2). De resultaten uit Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 4 ondersteunen deze hypothese 

deels. Evaluaties van de symbolische attributen blijken inderdaad een betere voorspeller te 

zijn van adoptie wanneer men negatiever oordeelt over de instrumentele attributen en wanneer 

men denkt dat weinig anderen die belangrijk voor hen zijn adoptie van de innovatie 

overwegen. Dit blijkt echter vooral het geval te zijn voor acceptatie van en interesse in 

duurzame innovaties en minder voor de intentie om een duurzame innovatie aan te schaffen. 

Evaluaties van symbolische attributen zijn alleen een iets sterkere voorspeller van de intentie 

om een slim energiesysteem te gebruiken wanneer men verwacht dat weinig belangrijke 

anderen een slim energiesysteem gaan gebruiken (Hoofdstuk 4). Deze resultaten suggereren 

dat attributieprocessen een rol spelen bij de mate waarin evaluaties van symbolische attributen 

adoptie verklaren; in vervolgonderzoek kan worden nagaan of instrumentele nadelen en 

verwachtingen dat weinig belangrijke anderen adoptie overwegen inderdaad ertoe leiden dat 

men adoptie aan persoonlijke kenmerken toeschrijft en of dit vervolgens adoptie stimuleert. 

Er blijken individuele verschillen te bestaan in de mate waarin evaluaties van symbolische 

attributen adoptie van duurzame innovaties verklaren. Uit een studie gerapporteerd in 

Hoofdstuk 3 blijkt dat bij relatief negatieve evaluaties van de instrumentele attributen, de 

evaluaties van symbolische attributen de interesse in elektrische auto’s beter verklaren voor 

mensen die doorgaans als één van de eersten de aanschaf van een innovatie auto overwegen 

(“early adopters”) in vergelijking tot mensen die doorgaans relatief laat de aanschaf van een 

innovatieve auto overwegen (“late adopters”). Bovendien bleek dat “early adopters” 

positiever oordeelden over de symbolische attributen van elektrische auto’s dan “late 

adopters”. Hieruit blijkt opnieuw dat symbolische attributen van duurzame innovaties relatief 

belangrijk zijn voor de (vroege) adoptie van duurzame innovaties. 

2. Generaliseerbaarheid 

Uit de resultaten uit de verschillende hoofdstukken komt naar voren dat de evaluatie van 

instrumentele, milieu- en symbolische attributen een goede verklaring biedt voor de adoptie 

van duurzame innovaties en dat vooral evaluaties van symbolische attributen een goede 

voorspeller zijn van adoptie. De resultaten lijken robuust te zijn aangezien de bevindingen op 

verschillende manieren werden gerepliceerd. Ten eerste blijkt dat evaluaties van de drie typen 

attributen zowel invloed hebben op de adoptie van innovaties die goed zichtbaar zijn voor 

anderen zoals elektrische auto’s, als op de adoptie van innovaties die minder zichtbaar zijn 

voor anderen, zoals duurzame en slimme energiesystemen. Dit suggereert dat de evaluaties 
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van symbolische attributen van duurzame innovaties niet alleen een rol spelen wanneer de 

aanschaf en het gebruik van de duurzame innovatie duidelijk zichtbaar is voor anderen en dat 

het niet alleen gaat om een signaal afgeven naar anderen maar ook naar jezelf. Ten tweede 

vind ik vergelijkbare resultaten voor verschillende indicatoren van adoptie, waaronder 

acceptatie van de innovatie, interesse in de innovatie, intentie om de innovatie aan te schaffen 

of te gaan gebruiken en de daadwerkelijke aanschaf en het gebruik van de innovatie. De 

evaluatie van de symbolische attributen bleek consistent de meest belangrijke voorspeller van 

verschillende indicatoren van adoptie te zijn, wat suggereert dat de symbolische attributen van 

belang zijn in verschillende fasen van het adoptieproces. Tot slot zijn de bevindingen 

gerepliceerd met verschillende conceptualisaties van de attributen; de effecten die gevonden 

zijn blijken dus niet af te hangen van specifieke operationalisaties van de attributen. 

3. Suggesties voor toekomstig onderzoek 

Evaluaties van instrumentele, milieu- en symbolische attributen blijken geschikt om de 

adoptie van elektrische auto’s, lokale duurzame energievoorzieningen en slimme 

energiesystemen te verklaren, waarbij vooral de evaluatie van de symbolische attributen 

bijdroeg aan de verklaring van adoptie. In vervolgonderzoek kan worden nagegaan of 

evaluaties van de drie typen attributen ook adoptie van andere duurzame innovaties kan 

verklaren, in andere landen en culturen, of het vertonen van andere typen milieuvriendelijk 

gedrag dat al meer gebruikelijk is. Dit laatste kan inzicht geven in, of evaluaties van 

symbolische attributen vooral invloed hebben op adoptie van duurzame innovaties die nog 

weinig mensen hebben aangeschaft, of dat ook de adoptie van duurzame producten die al 

meer mensen bezitten, zoals LED-lampen of energiezuinige koelkasten, vooral wordt 

beïnvloed door evaluaties van de symbolische attributen van deze producten. Daarbij kan ook 

worden onderzocht of evaluaties van symbolische attributen ook een belangrijke voorspeller 

zijn van de adoptie van andere typen producten wanneer deze enige instrumentele nadelen 

hebben en/of door weinig belangrijke anderen worden gebruikt. 

In dit proefschrift heb ik evaluaties van symbolische attributen gemeten als de mate waarin 

adoptie iets positiefs zegt over de persoon naar zelf en anderen, maar heb ik niet onderzocht 

wat adoptie over de persoon zegt. Adoptie van duurzame innovaties kan verschillende dingen 

over een persoon zeggen, bijvoorbeeld dat men een innovatief persoon is, of dat men een 

duurzaam persoon is. Dit kan verschillen per persoon. In vervolgonderzoek kan worden 

nagegaan wat adoptie zegt over een persoon en hoe dit adoptie beïnvloedt. Daarnaast heb ik 
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geen onderscheid gemaakt tussen wat adoptie zegt over jezelf naar anderen versus naar jezelf. 

In vervolgonderzoek kan worden nagegaan wat het relatieve belang is van het signaal naar 

anderen versus naar jezelf en of dit verschilt voor verschillende duurzame innovaties.  

Instrumentele nadelen en een lage adoptienorm lijken een tweeledig effect te hebben op de 

adoptie van duurzame innovaties: enerzijds belemmerden ze adoptie, anderzijds versterkten ze 

de invloed van evaluaties van symbolische attributen op adoptie van duurzame innovaties. Dat 

laatste bleek echter vooral het geval voor interesse in en acceptatie van duurzame innovaties 

en niet in alle gevallen voor de intentie om duurzame innovaties te kopen of gebruiken. 

Wellicht hebben de kosten en moeite die gepaard gaan met de adoptie van duurzame 

innovaties een sterkere directe invloed op adoptie als het gaat om intenties, omdat intentie een 

minder vrijblijvende commitment is dan acceptatie en interesse, die meer vrijblijvend zijn. 

Toekomstig onderzoek kan deze redenering verder toetsen. Daarbij kan worden nagegaan 

onder welke condities negatievere evaluaties van instrumentele attributen en percepties dat 

weinig anderen adoptie overwegen, vooral leiden tot een sterkere invloed van evaluaties van 

symbolische attributen op adoptie. 

4. Praktische implicaties 

Om de adoptie van duurzame innovaties te stimuleren is het belangrijk om te weten welke 

attributen van de duurzame innovatie adoptie beïnvloeden en hoe deze worden beoordeeld 

door consumenten. De resultaten uit mijn onderzoek suggereren dat het vooral belangrijk is 

om de positieve symbolische attributen en milieu-attributen te benadrukken om de adoptie 

van duurzame innovaties te stimuleren. De symbolische attributen van duurzame innovaties 

krijgen echter nog weinig aandacht in campagnes van overheden en marketeers om de adoptie 

van duurzame innovaties te stimuleren. Campagnes zouden bijvoorbeeld eigenaren en 

gebruikers van duurzame innovaties kunnen positioneren als innovatieve, milieuvriendelijke 

en succesvolle mensen en daarmee communiceren dat adoptie van duurzame innovaties iets 

positiefs zegt over de gebruiker.  

Tot op heden focust beleid om duurzame innovaties te promoten zich vaak op de 

instrumentele en de milieu-attributen van duurzame innovaties. Het feit dat beleid zich vaak 

richt op instrumentele attributen is te begrijpen, omdat consumenten zelf ook aangeven dat de 

instrumentele attributen relatief belangrijk zijn in hun beslissing om bijvoorbeeld een 

elektrische auto aan te schaffen (zie Hoofdstuk 2). Dit wordt ondersteund door recent 

onderzoek waarin mensen veel instrumentele overwegingen noemden voor het wel of niet 
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aanschaffen van een elektrische auto, terwijl symbolische eigenschappen nauwelijks werden 

genoemd (ANWB, 2017).  

Uit mijn onderzoek blijkt echter dat evaluaties van instrumentele attributen niet de sterkste 

voorspeller zijn van adoptie van duurzame innovaties; evaluaties van milieu- en symbolische 

attributen verklaren beter of men adoptie overweegt of niet. Dit betekent niet dat beleid zich 

niet zou moeten richten op het verbeteren van of benadrukken van positieve instrumentele 

attributen van duurzame innovaties. Dit kan een belangrijke en noodzakelijke strategie zijn 

om belangrijke barrières weg te nemen die mensen ervan weerhouden om duurzame 

innovaties aan te schaffen. Het verbeteren van de reikwijdte en de laad-infrastructuur van 

elektrische auto’s kan de adoptie van elektrische auto’s bijvoorbeeld bevorderen en het 

verbeteren van de gebruikerservaring van energiefeedbacksystemen kan het gebruik van deze 

systemen stimuleren. De verbetering van dergelijke instrumentele attributen van duurzame 

innovaties kan echter veel tijd kosten en is daarom een strategie die wellicht pas op een 

langere termijn zijn vruchten zal afwerpen.  

Een eenzijdige focus op instrumentele attributen tijdens de introductie van duurzame 

innovaties lijkt echter niet verstandig, omdat evaluaties van milieu-attributen en vooral 

symbolische attributen betere voorspellers zijn van adoptie van duurzame innovaties. Mijn 

bevindingen suggereren zelfs dat het belichten en benadrukken van positieve symbolische 

attributen tijdens de introductiefase van duurzame innovaties vooral effectief kan zijn als de 

instrumentele eigenschappen niet heel positief worden beoordeeld en men verwacht dat 

weinig anderen die belangrijk zijn de duurzame innovatie zullen adopteren. Het lijkt daarom 

niet verstandig om de instrumentele nadelen te bagatelliseren in deze fase. Het is zeer 

waarschijnlijk dat consumenten hier doorheen prikken aangezien de instrumentele nadelen 

vaak erg duidelijk zijn. Daarnaast is het mogelijk dat deze strategie de positieve effecten van 

positieve evaluaties van symbolische attributen van de duurzame innovatie op adoptie 

ondermijnt. Een dergelijke strategie kan dus meer kwaad dan goed doen. Tot slot laten de 

resultaten zien dat vooral “early adopters” positief zijn over en gevoelig zijn voor de 

signaalfunctie van adoptie van duurzame innovaties, hetgeen nogmaals onderschrijft dat het 

benadrukken van positieve symbolische eigenschappen van innovaties een effectieve strategie 

kan zijn voor het stimuleren van de adoptie van duurzame innovaties in de vroege 

introductiefase.  
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Marketeers en beleidsmakers kunnen het theoretisch model waarin adoptie wordt verklaard 

door de evaluatie van instrumentele, milieu- en symbolische attributen als diagnostisch kader 

gebruiken om strategieën te ontwikkelen om adoptie van een duurzame innovatie te promoten. 

Hiermee kunnen ze meer inzicht krijgen in de mate waarin de evaluaties van verschillende 

attributen de adoptie van een specifieke duurzame innovatie beïnvloeden en hoe deze 

attributen wordt beoordeeld door de doelgroep. 

5. Conclusies 

Dit proefschrift ontwikkelt en test een theoretisch model dat veronderstelt dat de adoptie van 

duurzame innovaties afhangt van de evaluatie van de instrumentele, symbolische en 

milieuattributen van duurzame innovaties. Resultaten gerapporteerd in 4 hoofdstukken 

suggereren dat adoptie van duurzame innovaties meer waarschijnlijk is als men deze 

attributen positiever beoordeelt. Opvallend is dat de evaluaties van de symbolische attributen 

het sterkst en meest consistent samenhangt met de adoptie van duurzame innovaties en dat de 

evaluatie van symbolische attributen adoptie zelfs beter verklaart wanneer men denkt dat de 

duurzame innovatie nog enige instrumentele nadelen heeft en dat slechts weinig andere 

mensen adoptie overwegen. Dit zijn beide typische eigenschappen van duurzame innovaties 

in hun introductiefase. Dit suggereert dat adoptie van duurzame innovaties in sterke mate 

wordt beïnvloed door wat mensen denken wat adoptie van de duurzame innovatie over hen 

zegt als persoon ˗ vooral als adoptie wordt gezien als gedrag dat enige moeite kost ˗ omdat 

adoptie dan eerder aan kenmerken van de persoon zelf wordt toegeschreven. Opvallend is dat 

mensen niet lijken te onderkennen of zich er niet van bewust zijn dat vooral evaluaties van 

symbolische attributen van innovaties hun adoptiebeslissingen beïnvloeden. Succesvolle 

adoptie van duurzame innovaties hangt, meer dan we denken, af van wat adoptie van de 

duurzame innovatie over je zegt als persoon. 
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