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Hoe het kan dat steeds meer mensen 
zich zorgen maken over het klimaat, 
maar nog niet iedereen massaal 
klimaatvriendelijke keuzes maakt? Zo 
vinden mensen schone lucht heel be-
langrijk, maar laten ze niet graag hun 
vervuilende auto staan. Ook hechten 
ze veel waarde aan de Nederlandse 
natuur, maar tegelijkertijd willen ze 
niet dat boeren en bouwers door 
stikstoflimieten gehinderd worden. 
Weinig mensen willen een windturbi-
ne in de achtertuin, maar accepteren 
zonder moeite een straat vol gepar-
keerd blik. Ook maken veel Nederlan-
ders zich zorgen over de stijging van 
de zeespiegel, maar de gemiddelde 
vleesconsumptie in Nederland neemt 
nog steeds toe. Hoe komt het dat de 
meeste mensen wel weten dat de 
aarde door menselijk handelen veel 
te snel opwarmt, maar leidt dit besef 
amper tot een verandering in gedrag?

Met zijn lectoraat Psychologie voor 
een Duurzame Stad richt Reint Jan 
Renes zich op de gedragsverande-
ring die nodig is voor een transitie 
naar een leefbare, klimaatneutrale 
samenleving. Het lectoraat zet psy-
chologisch onderzoek in om gericht 
gedragsinterventies te ontwikkelen. 

Hierbij staat de praktische toepas-
sing voorop waardoor er in de stad 
daadwerkelijk duurzame verande-
ring plaats kan vinden.

Reint Jan Renes, Lector Psychologie 
voor een Duurzame Stad aan de 
Hogeschool van Amsterdam, zal op 
dinsdag 25 mei 2021 om 16.30 uur 
(CET) zijn lectorale rede uitspreken. 
Hierin zal hij uiteenzetten hoe het 
lectoraat de komende jaren bij wil 
dragen aan onderzoek, onderwijs en 
praktijk.

U wordt door het College van 
Bestuur van harte uitgenodigd 
deze lectorale rede digitaal bij te 
wonen. Vanwege de maatregelen 
om verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan zal de lectorale rede 
een besloten karakter hebben en als 
livecast worden uitgezonden. 

Dr. G.R. (Geleyn) Meijer Rector  
Hogeschool van Amsterdam.

LIVECAST LECTORALE REDE 
25 MEI 16:30 CET 
Meer informatie en de link naar de 
livecast vindt u via: 
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                                   www.hva.nl/ 
lectoraleredereintjanrenes
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