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W
e denken dat we ons 
huis laten isoleren  
omdat dat flink scheelt 
in de stookkosten, in 
werkelijkheid blijken 

normen, waarden en gevoelens vaak 
veel bepalender voor die beslissing. 
Linda Steg, hoogleraar omgevingspsy-
chologie aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen, onderzoekt hoe we duurzaam 
gedrag beter kunnen stimuleren en ver-
klaren. In haar universiteitswerkkamer 
met twee olijfgroene Gispen fauteuils, 
een boekenkast en een paar voorzichtig 
groeiende kamerplantjes  geeft ze het 
gesprek direct een draai: ze wil niet 
te veel praten over de vraag waarom 
45 procent van de huizen nog geen 
vloerisolatie heeft en 30 procent geen 
geïsoleerde muren, maar benadrukken 
hoe goed we al bezig zijn. Want juist 
dat stimuleert om nog meer duurzame 
maatregelen te nemen. 

Natuurlijk weet ze dat maar weinig 
Nederlanders zich ervan bewust zijn 
dat er zo ongeveer een omwenteling no-

niet het belangrijkste probleem van 
dit moment. Ze realiseren zich alleen 
nog nauwelijks dat we de klimaatveran-
dering hoe dan ook aan den lijve gaan 
ondervinden. Al zouden we met zijn 
allen op dit moment compleet CO₂-
neutraal worden, dan nog stijgt volgens 
deskundigen de temperatuur, met alle 
gevolgen van dien.’ 

Waarom mist het gevoel van  
urgentie?
‘Als het in de politiek en media bijna 
alleen maar gaat over terreur en de 
vluchtelingencrisis... Dat helpt na-
tuurlijk niet. Maar het komt ook door-
dat we in Nederland nog geen echte 
klimaatrampen als orkanen hebben 
meegemaakt. Op zo’n moment komt 
het klimaatprobleem ineens dichtbij. 
En energie is zoiets als een zak aard-
appelen – je denkt er niet over na. Het 
is zo vanzelfsprekend in dit deel van 
de wereld; je stopt de stekker in het 
stopcontact en het is er. Overigens 
gaat dat in de toekomst waarschijnlijk 

‘We weten niet goed  
wat ons motiveert’

Hoe verleid je mensen tot duurzamer gedrag? Dat is 
waar Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie 
onderzoek naar doet. ‘Als je iets voor het milieu 
doet, kan dat letterlijk een warm glow geven.’ 
TEKST DAPHNE VAN PAASSEN  BEELD HENK VEENSTRA

dig is om de doelstelling uit het klimaat-
akkoord van Parijs te halen: ‘We zullen 
de komende jaren onze huizen anders 
moeten verwarmen, andere bronnen 
moeten aanboren voor onze energie, 
anders moeten produceren, werken, 
reizen, en zelfs eten.’ En ze realiseert 
zich dat die 20 procent CO₂-reductie 
in 2020 moeilijk haalbaar wordt nu 
net is gebleken dat onze CO₂-emissie 
over 2016 niet afnam maar met 1 pro-
cent steeg. Maar: ‘Er gaat ook echt veel 
goed. We fietsen veel, zijn goed bezig 
qua recycling, er zijn veel duurzame 
initiatieven zoals buurten die energie-
coöperaties opzetten of samen energie 
gaan besparen en mensen die zonne-
panelen kopen. Dat positieve verhaal 
moet veel meer uitgedragen worden.’

Moet je mensen er niet eerst van 
bewustmaken dat het één minuut 
voor twaalf is? Of eigenlijk al ver na 
twaalven?
 ‘Mensen vinden de klimaatverandering 
een belangrijk issue, zij het misschien 

Waarom we isoleren en recyclen - en waarom niet
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veranderen. Want behalve dat we ons 
energiegebruik drastisch zullen moeten 
verminderen en hernieuwbare bronnen 
moeten gaan gebruiken, moet de vraag 
naar energie beter worden afgestemd 
op het aanbod van hernieuwbare ener-
giebronnen. Afhankelijk van wanneer 
de zon schijnt of de wind waait, kun je 
bijvoorbeeld je koelkast laten aanslaan 
of je wasmachine laten draaien.’

Speelt het hameren op de omvang 
van het klimaatprobleem ook geen 
rol? Dat mensen denken, tja, mijn 
zonnepaneel zal het verschil niet 
maken?
‘Uit ons onderzoek blijkt dat dat vooral 
een rol speelt als men klimaat/milieu 
sowieso niet zo belangrijk vindt. Men-
sen met sterke milieuwaarden zijn zich 
meer bewust van de milieuproblemen 
die veroorzaakt worden door hun ge-
drag en denken in sterkere mate dat zij 
kunnen bijdragen aan oplossingen door 
hun gedrag te veranderen.’

Wat moet het nieuwe kabinet als 
eerste aanpakken?
‘Het moet de klimaatdoelstellingen 
– van CO₂-uitstoot tot het percen-
tage duurzame energie – consequent 
vertalen naar beleid. En prikkels die 
niet-duurzaam gedrag stimuleren weg-
nemen. Het is toch vreemd dat het veel 
goedkoper is om het vliegtuig te nemen 
naar een bestemming dan de veel duur-
zamere trein? Doordat kerosine onbe-
last is, kunnen duurzamere vervoerswij-
zen niet eerlijk concurreren. Maar het 
nieuwe kabinet moet mensen ook meer 
helpen energiezuiniger te worden. Door 
bijvoorbeeld meer subsidies beschik-

baar te stellen, of juridische barrières 
weg te nemen.’

De subsidiepot voor huiseigenaren 
is al leeg.
‘Die werkt dus en voorziet in een vraag. 
Maar daarnaast moet het ook makke-
lijker worden gemaakt om duurzame 
maatregelen te nemen. Gemeentes bie-
den bijvoorbeeld een spouwmuurisola-
tieprogramma aan. Als je dan niet weet 
of je een spouwmuur hebt en dat wilt 
laten checken, krijg je bijvoorbeeld te 
horen van het bedrijf dat de klus voor de 
gemeente klaart, dat ze daar niet voor 
zijn. Vaak zijn het dit soort praktische 
obstakels die het nemen van milieu-
besparende stappen in de weg staan. 
Mensen hebben het druk en hebben 
geen tijd of vergeten er opnieuw ach-
terheen te gaan. Het blijkt best lastig om 
goed, onafhankelijk advies te krijgen. Je 
moet een lange adem hebben en vaak is 
het ingewikkeld om uit te zoeken wat 
voor jou de beste oplossing is.’

Wat is de beste manier om energie-
zuinig gedrag te stimuleren?
‘We hebben een meta-analyse gedaan 
om te onderzoeken welke sociale be-
invloedingsstrategieën er nu het best 
werken om energiezuinig gedrag te be-
vorderen. De meest succesvolle aanpak 
is de inzet van wat ze in Amerika block 
leaders noemen. Mensen uit de buurt 
die een energiebesparend programma 
introduceren en begeleiden. De pro-
gramma’s blijken vooral succesvol op 
plekken waar de sociale banden al sterk 
zijn, waarschijnlijk omdat er dan meer 
onderling contact is en de block leaders 
meer lijken op de mensen in de buurt. 

We weten uit ander onderzoek dat je 
sneller overtuigd wordt door mensen 
die op jou lijken. In Nederland zijn 
de laatste jaren in veel buurten lokale 
energie-initiatieven en energiecoöpe-
raties door bewoners opgezet; eigen-
lijk een soort blockleaderssystemen. 
Uit ons onderzoek blijkt dat dit soort 
initiatieven effectief kunnen zijn om 
fossiel energieverbruik te verminderen. 
De overheid zou dit soort initiatieven 
kunnen faciliteren. Die coöperaties 
genieten vaak meer vertrouwen dan 
overheid of bedrijven.’

Wat is de grootste misvatting over 
het aanmoedigen van duurzaam 
gedrag?
‘We denken dat je duurzamer gedrag 
zo makkelijk of zo goedkoop mogelijk 
moet maken en niet te veel over milieu 
moet zeuren, maar het omgekeerde is 
waar. Uit verscheidene onderzoeken 
blijkt dat prijsbeleid helemaal niet zo 
effectief is. Mensen gaan dan een kos-
ten-batenanalyse maken. En omdat de 
besparing vaak niet zo groot is denken 
ze: moet ik dit allemaal doen voor zo 
weinig winst? Laat maar zitten. Juist 
milieuoverwegingen zijn een veel sta-
bielere voorspeller.’

Hoe kan dat?
‘Als je iets goeds doet voor een ander 
of voor het algemeen belang, voel je je 
goed over jezelf. Het is wat de econoom 
James Andreoni the warm glow noemt, 
die optreedt als we een altruïstische 
daad verrichten. Je zelfbeeld krijgt een 
boost. Je denkt: yes, ik ben goed bezig. 
Dat goed doen positieve emoties met 
zich meebrengt, is een oud idee dat 

‘We denken dat je duurzamer gedrag 
zo makkelijk of goedkoop mogelijk 
moet maken en niet te veel over  
milieu moet zeuren. Het omgekeerde 
is waar’
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al door Aristoteles omschreven werd 
als eudaimonia. We willen betekenisvol 
leven; een bijdrage leveren aan het gro-
tere geheel – we zijn groepsmensen, hè? 
Op langere termijn is dat een solidere 
basis voor welzijn dan hedonisme – leu-
ke dingen doen. En het grappige is: die 
warm glow is natuurlijk een metafoor, 
maar je krijgt het ook letterlijk warmer. 
Een van onze promovendi ontdekte dat 
mensen die te horen krijgen dat ze zich 
milieuvriendelijk gedragen, de kamer-
temperatuur ook als warmer ervoeren.’

Toch benadrukken reclame en  
campagnes vooral de economische 
kant…
‘Als je mensen rechtstreeks vraagt: wat 
motiveert je het meest? dan denken 
ze dat het geld is. We hebben bijvoor-
beeld onderzocht hoe je mensen het 
best stimuleert om hun bandenspan-
ning te laten checken. Met banden 
die goed op spanning zijn, bespaar je 
brandstof en dus geld, en je beperkt 
ook de CO₂-uitstoot. Als je het mensen 
vraagt, denken ze dat het financiële ar-
gument het zwaarst weegt. Maar in het 
bijbehorend veldonderzoek waarbij we 
twee soorten flyers uitdeelden, lieten 
de mensen die een flyer met milieu-
boodschap kregen veel vaker daad-
werkelijk de bandenspanningscheck 
doen dan mensen die een flyer kregen 
met een financiële boodschap. We heb-
ben dus niet altijd een goed idee van 
wat ons motiveert. Het onderzoek is 
meerdere malen door collega’s gere-
pliceerd, waarbij één onderzoek ook 
een gecombineerde boodschap testte. 
De enkelvoudige milieuboodschap had 
meer effect dan de dubbele boodschap, 

CV Linda Steg (1965) 

Opleiding andragogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen 
Loopbaan Steg werkte onder meer bij het Sociaal Cultureel Planbureau en aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. In 1996 promoveerde ze op het proefschrift: ‘Gedrags-
verandering ter vermindering van het autogebruik’. Steg is verbonden aan het Gro-
ningen Energy and Sustainability Program. In 2017 werd Steg benoemd als lid van 
de KNAW.
Momenteel hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
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die wel weer meer effect had dan al-
leen maar de economische. Een zwak 
argument doet blijkbaar afbreuk aan 
een sterk.’

In hoeverre speelt moral licensing 
een rol bij mensen die iets duur-
zaams doen; het gevoel dat ze met 
die ene maatregel hun schuld heb-
ben afgekocht zodat ze zich verder 
niet meer druk hoeven te maken 
over het milieu? 
‘De studies die suggereren dat dat in-
derdaad het geval is, waren niet erg 
overtuigend en consistent. Voor het om-
gekeerde is meer evidentie gevonden. 
Daarbij speelt een ander psychologisch 
mechanisme een rol. Uit onderzoeken 
blijkt ook dat mensen die iets milieu-
vriendelijks doen, juist geneigd zijn dat 
vaker te doen. Mensen hebben een ver-
langen naar consistentie: ze willen het 
gevoel hebben dat ze consequent zijn en 
in overeenstemming handelen met hoe 
ze zichzelf zien. Als je over jezelf denkt 
als een duurzaam persoon, ga je daar 
ook meer naar handelen. En hoe meer 
duurzame dingen je doet, hoe sterker 
je milieu-identiteit. Daarom kun je ook 
beter benadrukken wat mensen al goed 
doen, dan zeggen wat ze allemaal nog 
niet doen. Je spreekt ze dan aan op hun 
milieu-identiteit.’ 

Is het daarbij belangrijk dat anderen 
ons ook zo zien of doen we het echt 
voor onszelf? 
‘Je bedoelt of status een rol speelt? Ook, 
maar niet alleen. En ook hier laat het 
onderzoek zien dat we slecht inzicht 
hebben in wat ons beweegt. We heb-
ben onderzocht welke overwegingen 
meespelen als iemand overweegt een 
elektrische auto te kopen. We categori-

seerden de overwegingen in: instrumen-
tele factoren (zoals de kosten, het com-
fort, het gemak); symbolische factoren 
(status, maar ook de mate waarin het je 
zelfbeeld bepaalt) en milieuoverwegin-
gen. Als je mensen direct vraagt welke 
overwegingen het belangrijkst voor ze 
zijn, zeggen ze dat die symbolische fac-
toren niet erg belangrijk zijn. Maar kijk 
je nu naar wat het best voorspelde of 
iemand overweegt een elektrische auto 
te kopen, dan zijn dat de symbolische en 
milieufactoren. Dat de accu nog niet zo 
goed is, maakt dus niet zoveel uit. Veel 
belangrijker is dat die duurzaam is en 
dat de aanschaf iets over jou zegt. Ter-
wijl mensen dat dus niet onderkennen. 
Dit gold trouwens niet alleen voor zeer 
zichtbare elektrische auto’s maar ook 
voor het lidmaatschap van een ener-
giecoöperatie, dat waarschijnlijk niet 
meteen status geeft omdat het niet erg 
zichtbaar gedrag is. We doen het dus 
ook voor onszelf. Overigens ontdekten
we zelfs dat de symbolische waarde 
nog een belangrijkere voorspeller werd 
als men dacht dat het product enige 
nadelen had – dus als die accu nog 
niet optimaal was. Dat zei nog meer 
over die duurzame identiteit immers: 
die nam die persoon allemaal op de 
koop toe!’

Als we er allemaal zo blij van worden 
en vol zelfvertrouwen, waarom prop-
pen we onze spouwmuren dan niet 
massaal vol isolatie en nemen we 
niet allemaal de trein naar het werk?
‘Omdat we verschillende waarden 
nastreven in ons leven. We willen ook 
onze hulpbronnen – geld en status – 
verbeteren, en een plezierig leven heb-
ben. Dit soort waarden zijn vaak strijdig 
met milieuwaarden.’ 

Als je jezelf als huiseigenaar wilt mo-
tiveren om je huis duurzamer te ma-
ken, wat kun je dan het beste doen?
‘Met de makkelijke dingen beginnen. 
Dan roep je dat gevoel op dat je iets 
goeds doet, waardoor je jezelf ook als 
een duurzaam persoon gaat zien, waar-
door de kans weer groter is dat je je als 
zodanig gaat gedragen. Maar ook: daar 
de credits voor nemen. Erkennen dat 
je iets goeds hebt gedaan. En als je iets 
zichtbaars doet zoals zonnecollectoren 
of dubbel glas plaatsen, voorzie je ook 
nog in je behoefte aan status – al denk 
je nog zo hard dat je daar niet gevoelig 
voor bent.’

Doet de warm glow zich ook voor 
als we hulp krijgen van slimme ap-
paraten?
‘Dat hangt er vanaf. De warm glow is 
sterker als het een vrijwillige keuze is. 
Om effectief te kunnen zijn, moeten 
slimme feedbacksystemen bijvoorbeeld 
niet te veel informatie geven – dan kij-
ken we er niet naar of verwerken we de 
informatie niet want we hebben al zo 
veel aan ons hoofd. De informatie die 
je krijgt moet ook inzicht geven. Als je 
alleen ziet hoeveel gigajoules je hebt 
verbruikt maar je hebt geen idee hoe 
het komt, kun je je gedrag niet aanpas-
sen. Timing is ook doorslaggevend. Real 
time info werkt bijvoorbeeld beter dan 
informatie achteraf. Als je die feedback 
over lang douchen bijvoorbeeld ach-
teraf krijgt, kun je er op dat moment 
niets meer aan doen, en morgen ben 
je het wellicht vergeten. ’ 

 Lees wat u kunt doen om in en om 
huis energie te besparen op veh.nu/ 
duurzaam-in-4-stappen

‘Je kunt beter benadrukken wat 
mensen al goed doen, dan zeggen 

wat ze allemaal nog niet doen’
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