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Haast iedereen kent de slogan “een 
beter milieu begint bij jezelf”. Sinds de 
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Voorwoord

Hoe maak je iemand enthousiast voor de energietransitie? 
Die vraag stond centraal in het onderzoek dat Tertium en 
de VU de afgelopen 2,5 jaar hebben uitgevoerd.

Over de energietransitie wordt vaak gecommuniceerd als iets dat 
vanzelfsprekend goed is, dat geld bespaart voor huizenbezitters, 
dat weinig gedoe oplevert. Anders gezegd, als iets waar iedereen 
eigenlijk aan mee zou moeten doen. 

Toch doen maar weinig mensen dat. Of in ieder geval doen de 
meesten van ons minder dan we zouden hopen. Hoe dat komt? 
Wij zochten de oplossing in een andere vorm van communiceren. 
We gingen op zoek naar een methode waarbij de energietransitie 
niet wordt voorgesteld als iets dat (eigenlijk) moet, maar als 
een publiek goed waartoe je je op verschillende manieren kunt 
verhouden. 

De energietransitie biedt voor de één de kans om minder te 
verspillen, de ander vindt er juist de mogelijkheid om haantje 
de voorste te zijn en een huis te bouwen met de nieuwste 
materialen. Die verschillen hebben we als uitgangspunt 
genomen voor de ‘deugdenaanpak’; een nieuwe methode om 
over de energietransitie te communiceren. Lees er alles over in 
dit magazine.

Menno van der Veen

Tertium

Het energieverbruik van huishoudens omvat zo’n 12 
procent van het totale Nederlandse energieverbruik. 
Binnen huishoudens is veel ruimte voor besparing en 
duurzame opwek.  (Beeld via pixabay.com)



PERSOONLIJKE 
COMMUNICATIE

De afgelopen twee jaar deden 
Tertium en het Athena Instituut 
van de Vrije Universiteit 

onderzoek naar de voor- en nadelen 
van communicatie op basis van 
deugden.

Deugden definieerden we als 
positieve eigenschappen die mensen 
nastrevenswaardig vinden, maar niet 
per sé hebben. Als de energietransitie 
mensen kan helpen om die deugden 
te verwezenlijken, zo redeneerden we, 
dan wordt het aantrekkelijk om mee 
te doen.

We gingen in ons onderzoek uit van 
de volgende vier punten.

1. Mensen verhouden zich verschillend 
tot de energietransitie. Niet alle 
onderdelen zijn voor mensen even 
wenselijk. Iemand die voorzichtigheid 
een belangrijke waarde vindt, zal 
pleiten voor kleine weloverwogen 
stappen (spouwmuurisolatie). Iemand 
die voor wie moed een belangrijke 
waarde is zal betogen dat iemand de 
eerste stappen moet zetten (en pleiten 
voor een biovergistingscentrale of een 
zonnecellenpark).

2. Mensen luisteren beter naar 
informatie over energiebesparende 
maatregelen en duurzame energie 
als de boodschap aansluit bij hun 
belevingswereld en opvattingen.

3. Mensen realiseren graag de 
deugden of waarden die zij van 
belang vinden. Zij volgen liever hun 
eigen regels dan regels die door een 
ander worden opgelegd. 

4. Door te focussen op positieve 
eigenschappen die mensen zelf 
nastreven creëeren we een positief 
verhaal. 

Uit de wetenschappelijke literatuur 
selecteerden we twintig deugden die 
een rol spelen bij de manier waarop 
mensen over hun energiegebruik 
nadenken. Deze deugden zijn 
samengevat in tien deugdenparen 
(positieve dilemma’s), waaronder 
moed versus voorzichtigheid, of 
solidariteit versus autonomie.
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Vind je creativiteit belangrijker dan moed of matigheid? Of juist niet? En wat zegt 
het antwoord over de manier waarop we het beste met jou kunnen communiceren 
over energie?
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DE DEUGDENTEST

We vroegen aan een groep van 190 
mensen om in een vragenlijst 
aan te geven welke deugden zij 

belangrijk vinden. Daarnaast bedachten we 
welke energiemaatregelen voor mensen 
met bepaalde deugden interessant zouden 
kunnen zijn. De uitkomsten van het 
vragenlijstonderzoek en het groeperen van de 
maatregelen leidden tot de formulering van 
vier profielen: avontuurlijk, idealen, samen en 
robuust. 

In vier daaropvolgende focusgroepen spraken 
we met 32 deelnemers over de energietransitie, 
hun deugdenprofiel, energiemaatregelen 
en deugden, en communiceren op basis van 
deugden. Deze focusgroepen bevestigenden 
ons idee dat deugden en de energietransitie 
een duidelijke relatie hebben. Deelnemers 
gaven bijvoorbeeld aan dat de energietransitie 
een kwestie van  ‘verantwoordelijkheid’ en 
‘goed doen’ is. 

Bovendien konden deelnemers suggesties 
aandragen voor extra deugden die geen 
deel uitmaakten van de oorspronkelijke 
deugdenlijst. De meeste mensen stelden 
deugden voor die slechts in geringe mate 
verschilden van degene die al op de lijst 
stonden, zoals onafhankelijkheid (versus 
autonomie). 

Andere suggesties waren duurzaamheid, 
transparantie en liefde. De lijst werd niet 
veranderd op basis van de suggesties, 
maar de groepssessies leidden wel tot een 
verfijning van het verband tussen deugden en 
energiemaatregelen. 

Met een korte deugdentest die bestond 
uit negen vragen over deugdendilemma’s 
konden we mensen indelen in de profielen 
avontuurlijk, idealen, samen en robuust. Met 
deze test hebben we vervolgens onderzoek 
gedaan bij klanten van Vandebron, en in de 
gemeentes Amsterdam, Haarlem en Leiden. 

Doe zelf de deugdentest op                                                            
deugden.tertium.nl 
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Ben jij een robuust type of ben je juist avontuurlijk? Doe je graag dingen samen 
of ben je een echte idealist? Doe de deugdentest en kom er achter. 
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De deugdentest resulteert in de vier 
verschillende profielen: avontuurlijk,  
idealen, samen en robuust.

AVONTUURLIJK. De energietransitie biedt 
kansen voor nieuwe technologieën en 
samenwerkingsverbanden. Het is zaak zoveel 
mogelijk verschillende toepassingen te 
introduceren: dat maakt het leuk en spannend 
om mee te doen.

IDEALEN. Het is belangrijk energiemaatregelen 
te nemen die goed zijn voor de wereld. Bij 
voorkeur verbeteren ze tegelijkertijd de 
levensomstandigheden in arme landen

SAMEN. De energietransitie heeft pas echt 
betekenis als we maatregelen nemen voor 
elkaar en met elkaar. Verbinding in de buurt 
of gemeenschap is misschien nog wel 
belangrijker dan de energietransitie zelf.

ROBUUST. De beste energiemaatregelen zijn 
degene die zeker werken, niet te veel kosten 
en niet te veel gedoe met zich meebrengen. 
Bij voorkeur sluiten ze aan op een gematigde 
levensstijl en gaan verspilling tegen.

Vier profielen

Samen profiel Avontuurlijk profiel
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EEN ZONSTATION IN WEST

Kan de deugdenaanpak helpen in het vinden en bereiken van geïnteresseerden 
in zonnepanelen in Amsterdam Nieuw-West?

Het tweede Zonstation werd gerealiseerd op The Student 
Hotel aan de Wibautstraat.
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Amsterdam Energie realiseert 
energiebesparing en wekt 
duurzame energie op in de stad. 

Samen met dertig andere coöperaties 
is Amsterdam Energie onderdeel van 
om (voorheen De Duurzame Energie 
Unie). Amsterdam Energie wil dat 
binnen 25 jaar de gehele energie 
van gebouwen in Amsterdam uit een 
hernieuwbare bron komt.  

Sinds 2014 richt Amsterdam 
Energie zich op het organiseren van 
Zonstations. Het eerste bevindt zich op 
metrostation Reigersbos in Amsterdam 
Zuid-Oost. Zonstations werken met de 
zogenaamde postcoderoos: mensen 
die in direct aangrenzende postcodes 
wonen en in die daarnaast, kunnen 
in de panelen op het dak investeren. 
Uiteindelijk hebben 91 omwonenden 
één of meer zonnepanelen op dit dak 
gekocht. Aan het tweede dak met 
226 zonnepanelen op The Student 
Hotel aan de Wibautstraat deden 31 
Amsterdammers mee. De interesse 
van bewoners om mee te doen was 
vrij groot: binnen een paar weken 
waren de panelen uitverkocht.

Er werd daarom gezocht naar een 
volgende locatie. Met de eigenaar 

van een bedrijfsgebouw in Westpoort 
in Amsterdam Nieuw-West werd 
afgesproken om 900 panelen te 
plaatsen. Alleen bleek in Nieuw-
West de animo van bewoners om 
te investeren tot nu toe te klein. 
Tertium en de VU onderzochten met 
behulp van de deugdentest welke 
deugdenprofielen  domineren en in 
hoeverre bewoners interesse hebben 
in energiemaatregelen.

Via Facebook bereikte een advertentie 
met de deugdentest ongeveer 22.000 
personen. Hiervan klikten er meer dan 
1.000 op de advertentie en vulden 
uiteindelijk 220 mensen de vragenlijst 
in. Van deze groep bleken 111 
mensen daadwerkelijk in de geschikte 
postcodegebieden te wonen. Vooral 
mensen met een idealen en een 
avontuurlijk profiel vulden de test in, 
maar ook de andere twee profielen 
waren vertegenwoordigd. 
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Campagne Amsterdam Energie The Student HotelEerdere campagne Amsterdam Energie

EUit eerder onderzoek blijkt dat als 
mensen al eens in een maatregel hebben 
geïnvesteerd zij meer geneigd zijn dat 

nog eens te doen. De resultaten uit Nieuw-
West laten zien dat er bereidheid is om in 
energiemaatregelen te investeren: 30% deed 
dit eerder. Een kleiner aandeel is bereid om 
in zonnepanelen te investeren als ze daar de 
middelen voor hebben: 16%.

Het gemiddelde inkomen in Nieuw-West ligt 
wat onder het Amsterdamse gemiddelde. 
Ook in onze steekproef zagen we dat de 
meerderheid ongeveer een modaal inkomen 
of wat lager ontvangt. Bij onze bezoeken 
aan Nieuw-West spraken we zowel mensen 
die erg weinig maar ook mensen die relatief 
meer te besteden hebben. We zouden daarom 
adviseren om voornamelijk wat kleinere, 
goedkopere aandelen in het Zonstation aan te 
bieden.

Na het invullen van de deugdentest kregen 
mensen hun deugdenprofiel te zien. Naast 

een omschrijving van hun profiel, kregen ze 
drie (lees)tips over energie waarop ze konden 
doorklikken. Eén van de drie tips ging over 
het te ontwikkelen Zonstation in Nieuw-West 
van Amsterdam Energie. Veruit de meeste 
respondenten klikten niet door, maar dit is 
een algemeen beeld. In totaal hebben zeven 
respondenten doorgeklikt op het bericht over 
het Zonstation (een clickrate van 3%). Het was 
daarmee het best gelezen item. Zes van de 
klikkers hadden een idealen profiel en één had 
een avontuurlijk.

Als we kijken naar de investeringsbereidheid 
en het klikgedrag op de link van Amsterdam 
Energie dan lijken de mensen met een 
idealenprofiel meer interesse te hebben in 
zonnepanelen dan anderen. Mensen met 
een idealen profiel hechten meer waarde aan 
creativiteit dan aan voorzichtigheid, en vinden 
ook zorgzaamheid belangrijk. Op basis van 
ons onderzoek adviseerden we Amsterdam 
Energie om een volgende campagne te 
ontwerpen met deze groep in gedachten.
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VAN HE T AARDGAS AF IN 
HAARLEM

In het Haarlemse Ramplaankwartier zijn 
bewoners actief bezig met energie en 
duurzaamheid. In 2015 realiseerden zij een 

collectief zonnedak op de tennishal in de wijk. Nu 
richten zij hun pijlen op het aardgasvrij maken 
hun wijk met het initiatief Spaargas. De bewoners 
en de gemeente werken daarbij nauw samen. Er 
spelen allerlei vragen over de technische kant 
(welke alternatieven zijn voor dit soort woningen 
geschikt), maar ook over de organisatie: wanneer 
is het legitiem om met een deel van de bewoners 
een beslissing te nemen voor iedereen? En hoe 
krijgen we zoveel mogelijk bewoners mee?

Rondom deze laatste vraag organiseerden we 
een workshop met 10 Spaargas straatcoaches. 
Lieke Dreijerink en Eugen Popa gaven hen 
een training over het betrekken van bewoners 
op basis van hun deugden. Omdat mensen 
verschillen in wat zij belangrijk vinden en welke 
deugden zij nastreven, kan een andere manier 
van het gesprek aangaan tot andere resultaten 
leiden. Tijdens de training werd daarom in 
rollenspellen geoefend met het voeren van 
gesprekken over energiemaatregelen met 
mensen met verschillende deugdenprofielen 
(robuust, samen, idealen, avontuurlijk).

Pakhuis De Zwijger organiseerde eind november 2017 
een stadsexpeditie naar het Ramplaankwartier. Wij ver-
telden daar wat over onze deugdenaanpak.

Hoe betrek je bewoners?

16 17
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Stadsexpeditie in het RamplaankwartierStadsexpeditie in het Ramplaankwarier

Voor een aantal van de coaches was 
het oefenen met verschillende 
gespreksinvalshoeken die aansloten op 

de verschillende deugdenprofielen interessant 
en ook wel herkenbaar. In het organiseren van 
het collectieve zonnedak hadden sommigen 
bijvoorbeeld gemerkt dat er verschillen 
waren tussen de motivaties van de mensen 
die direct mee wilden doen en mensen die 
later aanhaakten. Ze vonden het ook nuttig. 
‘Er op een andere manier naar kijken, daar 
leer je van.’ En ‘Je moet wat bagage krijgen 
om goede gesprekken te voeren’. Een aantal 
andere straatcoaches voelde zich minder 
prettig bij een deugdenaanpak: ‘Ik wil mensen 
informeren, maar niet overtuigen of dingen 
verkopen’.

De komende maanden gaan de coaches aan 
de slag in de wijk. De deugdenaanpak is voor 
een aantal van hen een manier om het gesprek 
wat anders in te steken. Begin volgend jaar 
volgt een intervisie om te achterhalen hoe het 
in de gesprekken heeft gewerkt.

18 19
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DE DEUGDEN VAN.. .

Vandebron klanten. Werkt een gepersonaliseerde aanpak? 

Energieleverancier Vandebron is 
opgericht om klanten energie 
rechtstreeks te laten inkopen 

bij de eigenaar van een windmolen, 
een biogasinstallatie of van een dak 
vol zonnepanelen. In het voorjaar van 
2017 benaderden we 2.500 klanten 
met onze deugdentest. Meer dan 600 
mensen vulden hem in. Met negen 
van hen voerden we een verdiepend 
interview over deugden, hun profiel, 
communicatie en energie. We spraken 
met mensen uit Amsterdam, Den 
Haag, Goeree-Overflakkee, Landgraaf, 
Luyksgestel, Nijmegen, Twenterand 
en Zutphen.

Deugdenprofiel

Over het algemeen vinden mensen 
het profiel herkenbaar: ‘Creativiteit 
dat past sowieso bij mij. Adaptiviteit 
hangt er wat mij betreft wel erg 
mee samen’. En ’Ja daar herken ik me 
wel in het idealenprofiel. Ik werk als 
projectassistente en daar past dit wel 
goed bij. Ik moet goed voor anderen 
zorgen en ook improviseren op de 
situaties.’ Aan de andere kant werd 
ook opgemerkt: ‘In creativiteit en 
zorgzaamheid herken ik me niet, maar 
in weloverwogenheid en solidariteit 

uit de lange test wel’, en ‘Ik houd wel 
van nieuwe dingen, maar als je me 
op een lijn zet van niet avontuurlijk 
tot avontuurlijk dan zit ik ergens in 
het midden. Hetzelfde geldt voor 
creativiteit en adaptiviteit. Ik ben daar 
niet heel uitgesproken in.’

Communicatie over energie

De geïnterviewden vinden dat 
er er te weinig aandacht is voor 
klimaat en energie. Het leeft niet 
in de samenleving. Ze menen dat 
dat mede komt doordat  de huidige 
communicatie niet aanslaat. Over de 
communicatie van Vandebron zegt 
een mevrouw: ‘De foto’s spreken me 
vaak aan. Bijvoorbeeld een stel dat in 
een weiland staat bij een windmolen. 
Het komt redelijk authentiek over. De 
beeldtaal maakt het persoonlijk, ook 
omdat je kan kiezen. Bij Vandebron 
kan je op de landkaart aanwijzen 
waar je de groene energie vandaan 
wil trekken. Dat maakt het op de een 
of andere manier klein, maar ook 
persoonlijk.’ 
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Bijna alle geïnterviewden gaven aan energiebewust te zijn. Als voorbeelden 
noemden zij het doen van kleine dingen, zoals nooit de tv of pc op stand-
by laten staan, deuren dicht doen, lampen uitzetten in kamers waar ze 
niet zijn, een warme trui aantrekken in de winter. Twee mensen gaven 
aan wel wat meer te kunnen doen, maar er ook niet ‘in door te slaan’. Een 
mevrouw vertelde dat ze voedsel bij de slager en groenteboer koopt die 
het uit de regio halen, en dat zij haar gebruik van internet en smartphone 
probeerde te beperken: ‘Het lijkt nu heel wat en zwaar, maar in de praktijk 
zijn het kleine overwegingen waar ik niet veel bij stilsta.’

Energiebewustzijn

Vandebron klanten kopen hun energie direct van bijvoor-
beeld een boer met een windmolen.
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Eerdere investeringen

Er zijn geen opvallende verschillen tussen 
mensen met de verschillende profielen en 
of zij in energiemaatregelen investeren. Ze 
hebben allemaal maatregelen genomen en 
denken na over toekomstige maatregelen. De 
avontuurlijke types lijken met doelstellingen als 
een energieneutraal huis of een warmtepomp 
wel wat creatiever of vooruitstrevender dan de 
anderen. Ook wat bespaargedrag betreft zijn 
de verschillen klein: alle profieltypes nemen 
in meer of mindere mate maatregelen om 
energie te besparen.

Een gepersonaliseerde aanpak

Mensen vinden hun profiel herkenbaar en 
praten vervolgens gemakkelijk door over 
duurzaamheid en energie. Zij zien zelf 
paralellen met wat ze belangrijk vinden in het 
leven en hoe ze met energie bezig zijn of willen 
zijn. In ons onderzoek met de deugdentest 
bij de 600 invullers zagen we in vergelijking 
met de andere drie profielen relatief weinig 

mensen met een robuust profiel. Per profiel 
verstuurden we gepersonaliseerde nieuws-
brief: met nieuwsitems die waren afgestemd 
op hun profiel. Deze nieuwsbrieven bleken 
vaker geopend te worden (74%) dan de drie 
daarvoor verstuurde nieuwsbrieven (55%). 
Bovendien klikten de lezers gemiddeld vaker 
op de artikelen (17%) dan voorheen (5%). 
Hoewel de aantallen van zowel de interviews 
als de doorklikkers aan de lage kant waren, 
geeft het een indicatie dat een personaliseerde 
werking kan werken
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GEDRAGSVERANDERING 
DOOR CAMPAGNES

Haast iedereen kent de slogan “een 
beter milieu begint bij jezelf”. Sinds de 
jaren zeventig worden grootschalige 

campagnes georganiseerd om ons aan te 
zetten tot milieuvriendelijk gedrag. Tijdens een 
drukbezochte avond op woensdag 17 januari 
2018 in Pakhuis de Zwijger analyseerden we 
succesvolle en minder succesvolle campagnes 
en andere methodes uit het verre en recente 
verleden. Leiden deze campagnes echt tot 
gedragsverandering? Of moeten mensen op 
andere manieren tot duurzaam gedrag worden 
verleid? Bijvoorbeeld door aan te haken bij wat 
mensen belangrijk vinden in hun leven. 

Moderator Anne van der Veen voerde 
een panelgesprek tussen Joeri Jansen 
van reclamebureau Roorda, bekend van 
succesvolle gedragsveranderingscampagnes 
zoals BOB en NIX18, Sander Veenendaal van 
idealistisch reclamebureau Heldergroen dat 
meewerkte aan corporate stories voor onder 
meer Triodos Bank en Dopper, en kunstenares 
Tinkebell, die verschillende campagnes voert 
om de wereld te redden. Dit gesprek leidde tot 
de volgende inzichten.

Ingrediënten voor een goede campagne

Volgens Joeri Jansen moet je er allereerst 
voor zorgen dat je een handelingsperspectief 
biedt: een simpele en heldere oplossing. 

Daarbij probeert hij mensen een cue te geven 
waardoor zij zich aan hun goede voornemen 
houden. In hun Nieuwe Rijden campagne zat 
bijvoorbeeld de regel ‘licht op rood, gas van die 
poot’, zodat mensen zich een bepaald gedrag 
kunnen voornemen wat ze als ze in die situatie 
terechtkomen kunnen uitvoeren. Hij stelt dat 
het daarbij belangrijk is dat de boodschap 
wordt uitgesproken maar dat je het goede 
gedrag ook laat zien. In het verleden werd juist 
vaak het slechte voorbeeld getoond, maar dat 
werkt averechts.

Voorheen waren veel campagnes ook op 
kennis en houding gericht maar nu gaat 
het echt over gedrag en over actie voeren, 
voegt Sander Veenendaal toe. Hij wil met zijn 
campagnes mensen in actie zien te krijgen 
en activeren. Een klein duurzaam merk in de 
schappen van een grote supermarkt krijgen 
is voor hem een groot succes. Ook Tinkebell 
wil er voor zorgen dat mensen actie gaan 
ondernemen maar richt zich niet zo zeer op 
het algemene publiek. In het geval van haar 
project over fosfaat heeft ze de juiste mensen 
in actie gekregen en is het fosfaatprobleem op 
de politieke agenda gekomen. Om die reden is 
er wetgeving gekomen en heeft het zo effect 
op de samenleving.

Br
on

: N
as

a-
G

od
da

rd
 S

pa
ce

 F
lig

ht
 C

en
te

r

Wat zijn de gouden regels voor grootschalige energiecampagnes? Daarover 
gingen we op 17 januari in gesprek in Pakhuis de Zwijger
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Sander Veenendaal heeft in het verleden een aantal campagnes gedaan 
voor verschillende bedrijven die nieuw energiegedrag probeerden 
te initiëren. Dat bleek waanzinnig moeilijk! Vorig jaar interviewde 
Heldergroen alle lokale Nederlandse energiecoöperaties over wat er 
goed gaat en wat de nieuwste inzichten zijn. Toen bleek dat lokaal super 
belangrijk is en dat mensen veel verschillende overwegingen hebben om 
mee te doen met energieprojecten. Het is daarom belangrijk om er achter 
te komen hoe dat zit. Ook Joeri Jansen doet altijd veel onderzoek. Een 
campagne is niet iets wat je zomaar even bedenkt. Roorda organiseert 
bijvoorbeeld co-creatiesessies met de doelgroep, onder meer over wat 
mensen zelf goede oplossingen vinden.

Campagne over de energietransitie?

Het hele programma van 17 januari is terug te kijken via 
https://dezwijger.nl/programma/begint-bij-jezelf 
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Campagne van reclamebureau Heldergroen voor SeepjeCampagne van reclamebureau Heldergroen voor L'Oreal

Ze hebben toch een paar tips. Over het 
algemeen willen mensen wel wat goeds 
doen maar ze willen er ook wel zelf wat 

aan hebben. En maak het zo makkelijk mogelijk. 
Bij nader inzien verbaast Joeri Jansen zich over 
de een beter milieu begint bij jezelf campagne, 
omdat de hele verantwoordelijkheid van de 
wereld bij iemand in z’n handen wordt gelegd. 
Sander Veenendaal is het daar niet mee eens: 
duurzaamheid gaat ook over bewustwording 
en deze campagne is echt een icoon. 
Iedereen kent het ook nu nog. Hij ziet het 
bewustzijnsniveau toenemen in Nederland. ‘Je 
bent de ruimte om je heen, dus het begint echt 
wel bij jezelf.’ In een campagne moet daarom 
een oplossing zitten, maar ook een zinnetje 
dat gaat over bewustwording is essentieel.

Joeri Jansen vraagt zich af of de beter milieu 
begint bij jezelf campagne mensen echt 
tot gedragsverandering heeft aangezet. De 
filmpjes lieten bijvoorbeeld ook het negatieve 
voorbeeld zien: het elitaire stel dat zei NL staat 
voor niet lopen en daarom de auto nam. Het 

was wel een grappige campagne maar het gaf 
geen oplossing.

Veel mensen vinden duurzame energie en de 
energietransitie belangrijk, maar uiteindelijk 
gaat het niet snel genoeg. Wat kun je daaraan 
doen?

Heldergroen brengt een positief verhaal 
maar ze willen eigenlijk ook graag versnellen. 
Sander Veenendaal hoopt daarom dat er 
meer activisme komt. Ook Tinkebell vindt dat 
het te traag gaat, maar de energietransitie is 
voor haar geen interessant onderwerp: ‘Er 
zijn al heel veel mensen prima mee bezig. Ik 
kies altijd onderwerpen die niet sexy of niet 
bestaand zijn, en dit is zo’n onderwerp waar ik 
al zoveel over lees en zie en dit is daarom niet 
interessant voor mij.’ 
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ACHT LESSEN

1Mensen accepteren profielen 
als je ze positief labelt. In negen 
focusgroepen met bewoners 

uit Amsterdam en omgeving bleek 
dat de profielen voor mensen over 
het algemeen herkenbaar waren. 
Mensen met een samen profiel 
vonden solidariteit vaak één van de 
belangrijkste deugden, terwijl dat in 
de andere groepen veel minder naar 
voren kwam. Maar ook bij personen 
die zich wat minder in hun profiel 
herkenden, bleek het profiel passend 
genoeg om het als uitgangspunt voor 
een gesprek te accepteren.  

2 Gesprekken over deugden 
wekken interesse. Deelnemers 
aan de focusgroepen vonden 

het veelal leuk om te delen wat zij 
nastreven in hun leven en vonden 
het gemakkelijk om hun belangrijkste 
deugden aan energie te relateren. In 
een onderzoek met de deugdentest 
onder Vandebron klanten vulde een 
kwart de test in; een goede respons 
voor een onderzoek. In negen 
verdiepende vervolginterviews bleek 
dat zij graag bereid waren in te gaan 
op hun deugden en hun levensvisie, 
en op hoe zij met energie omgaan.  

3 Focus op deugden leidt 
waarschijnlijk tot hogere 
respons. In het Vandebron 

onderzoek werd per profiel een 

nieuwsbrief verstuurd en werd 
gekeken in hoeverre mensen 
mensen doorklikten op de links. 
De nieuwsbrieven leken vaker 
geopend te worden (69%) dan de drie 
daarvoor door Vandebron verstuurde 
nieuwsbrieven (55%). Bovendien 
klikten de lezers gemiddeld vaker 
(17%) op de artikelen in de nieuwsbrief 
dan in de drie daarvoor gestuurde 
nieuwsbrieven (5%). 

4 Focus op deugden biedt inzicht 
in faal- en succesfactoren van 
communicatie. In Amsterdam 

Nieuw-West wil Amsterdam Energie 
hun derde Zonnestation realiseren. In 
dit Zonnestation kunnen mensen in 
de omwonende postcodes investeren 
in één of meer zonnepanelen (of een 
deel van een paneel). Hoewel het 
bij de eerdere Zonnestations storm 
liep, was dat in Nieuw-West niet het 
geval. Met onze deugdentest hebben 
we onderzocht welke profielen met 
name geïnteresseerd zijn in energie, 
duurzaam opwekken van energie 
en het Zonnestation aanbod van 
Amsterdam Energie. Het bleek dat 
bewoners met het idealenprofiel 
het vaakst doorklikten op informatie 
over het Zonnestation in hun wijk en 
vaker aangaven te willen investeren in 
zonnepanelen.
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Uit ons onderzoek trekken we de volgende acht lessen.
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Op basis van de deugden creativiteit en voorzichtigheid 
maken we een eerste onderscheid tussen twee groepen. 
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5 Focus op deugden biedt houvast 
voor wijkambassadeurs. In 
Leiden zijn elf ambassadeurs 

actief die hun buren adviseren en 
ondersteunen met het energiezuinig 
maken van hun woning. We gaven aan 
negen van hen een training in hoe zij 
hun gesprek over energiemaatregelen 
verschillend kunnen insteken met 
bewoners met verschillende profielen. 
Eenzelfde training gaven we aan 10 
straatcoaches in het Ramplaankwartier 
in Haarlem.  Oefenen met verschillende 
gespreksinvalshoeken leidde tot 
herkenning: in een eerder project 
hadden sommigen bijvoorbeeld 
gemerkt dat er verschillen waren 
tussen de motivaties van de mensen 
die direct mee wilden doen en mensen 
die later aanhaakten. Ze vonden het 
ook nuttig: ‘Er op een andere manier 
naar kijken, daar leer je van.’

6 Het deugdenprofiel leidt soms 
tot weerstand. Het idee om met 
voorkennis over wat mensen 

belangrijk vinden een gesprek aan 
te gaan werd door een kleine groep 
coaches als minder prettig gevonden. 
Ze willen mensen informeren, maar 
niet overtuigen of dingen verkopen. 

7 Leidt gerichte communicatie ook 
echt tot gedragsverandering? 
De focus op deugden blijkt een 

goede invalshoek voor een gesprek 
over energie. Het gesprek over klimaat 
en energie wordt voornamelijk door 
een beperkte groep gevoerd en zou 
door het over deugden te hebben 
verbreed kunnen worden. Het is 
echter één ding om met mensen in 
gesprek te gaan en hen beter te laten 
luisteren, uiteindelijk wil je ze beter 
laten doen. Dat mensen doorklikken is 
een indicatie van hun interesse, maar 
of zij daadwerkelijk een zonnepaneel 
aanschaffen of hun woning isoleren dat 
moet in de loop van de tijd nog blijken.

8 Werkt de deugdenaanpak 
ook voor groepen? Het bleek 
dat juist gesprekken met 

groepen buren met verschillende 
profielen voor lastige gesprekken 
zorgen. Welke invalshoek moet je 
dan kiezen? Dit probleem vormt de 
inzet voor vervolgonderzoek naar 
het opstellen van buurtprofielen met 
groepen bewoners. Hoe kom je met 
buurtbewoners met verschillende 
deugden en wensen tot plannen voor 
een aardgasvrije  wijk?
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DE DEUGDENTEST
Met de deugdentest wordt inzichtelijk welke deugdenprofielen in een bepaalde groep 
voorkomen. De korte versie bestaat uit negen vragen over deugdendilemma’s en deelt 
mensen in vier profielen in. In een langere variant krijgen deelnemers een top 3 van hun 
deugden uit een lijst van 20. Door gebruik te maken van een test op maat kunnen bedri-
jven, bewonerscommissies, buurtverenigingen en gemeenten hun klanten, leden of be-
woners directer benaderen met het soort informatie en energiemaatregelen in een taal 
die bij hen past.

GEPERSONALISEERD NIEUWS
Door de inhoud van een nieuwsbrief aan te passen aan het profiel en de 
belangrijkste deugden van de lezer wordt een nieuwbrief beter gelezen en 
wordt er meer doorgeklikt. Per profiel hebben we een lijst passende ener-
giemaatregelen waarvan de omschrijving bovendien is afgestemd op de 
deugden en waarden van de lezer.

TRAINING AMBASSADEURS 
We ontwikkelden een training voor wijkambassadeurs waarin zij aan de slag gaan met 
het voeren van gesprekken met bewoners met verschillende waarden. De training biedt 
hen inzicht in hoe zij en andere ambassadeurs gesprekken voeren. Ook ervaren ze hoe ze 
met verschillende mensen een gesprek anders kunnen voeren en hoe waarden en deug-
den een startpunt kunnen zijn van het voeren van een gesprek over energie.

De korte deugdentest

Twintig deugden

Training van de Leidse wijkambassadeurs
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