Reint Jan Renes - Lector
“Om samen een duurzame samenleving te realiseren is het belangrijk
om met een nieuwsgierige, open blik te onderzoeken waar bij
mensen de energie zit om te veranderen en tegelijkertijd oog te
hebben voor dat wat mensen vrezen.”

Geertje Schouten - Projectassistent
“Ik geloof dat een beter milieu en een betere wereld begint bij jezelf.
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Goed voorbeeld doet goed volgen.“

LECTORAAT PSYCHOLOGIE VOOR EEN DUURZAME STAD

MENSELIJK GEDRAG ALS SLEUTEL
VOOR DUURZAAMHEID

Marije van Gent - Onderzoeker
“Onze hersenen zijn eigenlijk ‘voorgeprogrammeerd’ om
klimaatverandering te negeren. Hoe krijg je mensen dan toch in
beweging om zich duurzamer te gaan gedragen? Dat vind ik een
enorm uitdagend vraagstuk om aan te werken.“

Loes Kreemers - Onderzoeker
“Steeds meer mensen willen bijdragen aan de transitie die nodig is

1.

2.

3.

voor het behoud van een leefbare aarde. Laten we elkaar positief

Foto: Cargoroo

inspireren.“

Groene handelingsperspectieven in de Indische
Buurt

NEON (New Energy and mobility
Outlook for the Netherlands)

Deelvervoer als oplossing voor
CO2-neutrale steden?

Hoe zorg je er voor dat mensen

Als onderdeel van een internationaal

Joyce van Brecht - Onderzoeker

Wat zijn concrete handelings-

duurzame sleuteltechnologieën

consortium doet het lectoraat

“Een duurzame wereld vereist duurzaam gedrag. De mens moet mee!

perspectieven die bewoners van

omarmen? Het NEON-project is

gedragsonderzoek naar het gebruik

Maar hoe? Precies die vraag staat binnen ons lectoraat centraal en

de Indische Buurt in Amsterdam

een groot (5 jaar, 8.5 miljoen euro)

van deelvervoer om CO2-neutrale

triggert mij elke dag weer.“

aanzetten tot duurzaam gedrag?

multidisciplinair project dat nieuwe

steden te helpen realiseren. Hoe

Hoe kan de latente zorg voor

energie- en mobiliteitsvooruitzichten

krijg je autobezitters de auto uit

het milieu die bij veel bewoners

voor Nederland ontwikkelt. Het is

om schoner te gaan reizen, en is

leeft worden omgezet in groen

een samenwerking van technische en

elektrisch deelvervoer daarvoor

gedrag in het dagelijks leven? Met

sociale wetenschappers, ondersteund

een oplossing? Het lectoraat doet

het buurtinitiatief Samen Vooruit

door bedrijven en de overheid. In dit

dit onderzoek samen met en in de

onderzoekt het lectoraat wat nodig

project onderzoekt het lectoraat wat

steden Amsterdam, Nijmegen en

is om de hele Indische Buurt te

de ontvankelijkheid voor duurzame

Leuven.

mobiliseren en te activeren. De

technologieën versterkt en wat

inzichten uit deze studie worden

de belangrijkste psychologische

Neem voor meer informatie contact

vertaald in een inventarisatie van

factoren zijn die leiden tot energie-

op met Geertje Schouten via

realistische groene gedragingen en

en mobiliteitgerelateerde duurzame

g.schouten@hva.nl

motiverende triggers.
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LECTORAAT PSYCHOLOGIE VOOR EEN DUURZAME STAD

MENSELIJK GEDRAG ALS SLEUTEL
VOOR DUURZAAMHEID
Nederland heeft de ambitie te verduurzamen.

GEDRAG VERANDEREN

OPLOSSEN VAN VRAAGSTUKKEN

WERKWIJZE

Grondstoffen raken op, de temperatuur op aarde

Vanuit de gedragspsychologie is helder dat mensen

In nauwe samenwerking met de praktijk, beleidsmakers,

De aanpak van het lectoraat bestaat uit drie fasen:

ACTUELE WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN

PARTNERSCHAP

stijgt en het aantal mensen neemt toe. Overheden

geen rationale wezens zijn, die simpelweg met

bewoners en ondernemers zoekt het lectoraat een

1. Oriënteren

De onderzoekers van het lectoraat laten zich inspireren door de meest

U kunt op meerdere manieren een

en bedrijven zoeken naar manieren om onze

financiële prikkels te motiveren zijn om zich anders

oplossing voor uw onderzoeksvraagstuk. Het lectoraat

2. Interveniëren

actuele wetenschappelijke inzichten vanuit de sociale psychologie en

partnerschap met het lectoraat aangaan.

ecologische voetafdruk kleiner te maken: van

te gedragen. Gedrag wordt ook gestuurd door

zet onderzoek in om gericht gedragsinterventies te

3. Leren

de gedragseconomie. Het Behaviour Change Wheel (BCW-model) is

U levert een structurele financiële bijdrage

de fossiele brandstoffen af, vervoer zonder

bijvoorbeeld gewoonten, emoties en de sociale

ontwikkelen. Hierbij staat de praktische toepassing

een veelgebruikt model in het onderzoek bij het lectoraat (Michie,

aan het lectoraat en denkt mee over de

CO2-uitstoot, en circulair gebruik van grondstoffen.

omgeving en is daardoor lastig te veranderen.

voorop waardoor er daadwerkelijk verandering in de

Het ontwikkelen van een interventie is een iteratief

2014). Onderzoekers gebruiken het BCW-model om te bepalen

onderzoeksagenda of geeft een concrete

Ze doen hierbij een groot beroep op burgers,

Wanneer zijn mensen wél bereid hun gedrag rondom

stad plaats kan vinden.

proces. Het gedrag wordt onderzocht, de interventie

welke gedragsinterventie de beste oplossing biedt voor een bepaald

opdracht voor een onderzoek. Ook zijn er

maar hoe krijg je hen allemaal mee in deze forse

duurzaamheid te veranderen? En hoe bevorder je dit?

Het lectoraat richt zich hoofdzakelijk op drie thema’s:

wordt ontwikkeld, geïmplementeerd, getoetst en

probleem. Figuur 2 geeft in vereenvoudigde vorm weer hoe via deze

niet-financiële samenwerkingen mogelijk.

transities? De techniek is er vaak al. Steeds meer

Als experts in gedragsverandering gaat het lectoraat

opnieuw aangepast en onderzocht (zie figuur 1).

gestructureerde aanpak een gedragsinterventie ontworpen kan

Bijvoorbeeld door uw praktijkvraagstuk

mensen vinden duurzaamheid belangrijk. Toch

Psychologie voor een Duurzame Stad op zoek naar

blijkt de opgave om tot duurzaam gedrag te

antwoorden op dit soort vragen.



komen vaak heel groot.

SAMENWERKEN MET HVA

Duurzame mobiliteit

Afhankelijk van tijd en budget werken de onderzoekers

worden. Het model analyseert de beweegredenen voor een bepaalde

door studenten Toegepaste Psychologie te

Hoe krijg je werknemers uit de auto en stimuleer je

met een cyclisch proces van aanpassen en leren totdat de

gedraging door te kijken naar capaciteit (Capability), de mogelijkheid

laten aanpakken. Of u werkt samen met

ze om duurzamere alternatieven te gebruiken zoals fiets

gewenste gedragsverandering is bereikt.

(Opportunity), en de motivatie (Motivation). Op basis daarvan bepalen

de onderzoekers om nieuwe kennis te

de onderzoekers welke interventiefunctie(s) en gedragstechnieken

genereren, of om innovatieve ideeën en

of OV?

noodzakelijk zijn om het gedrag te beïnvloeden. Het BCW-model wordt

oplossingen voor stedelijke vraagstukken

Energietransitie

in elk van de drie fasen van de werkwijze, ‘oriënteren’, ‘interveniëren’

te testen.

overheden aan duurzame, leefbare steden. Het lectoraat

Hoe betrek je inwoners en ondernemers in de stad bij

en ‘leren’, ingezet.

bestaat uit een interdisciplinair wetenschappelijk team

duurzame overheidsinitiatieven zoals ‘Van het gas af’?

met een achtergrond in gedragswetenschappen en

Hoe ga je om met eventuele weerstanden?
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Figuur 1: Cyclische werkwijze die resulteert in gevalideerde gedragsinterventies.

ON

N
SIO

►

PHYSICAL

CO
E

►

PSYCHOLOGICAL

E

►

ITY

IV
CT

►

Ontwikkelen interventie op
basis van gedragsonderzoek
Afstemmen met beleid, uitvoering, burger en ondernemer
Implementeren van interventie
Monitoren van interventie
Effecten van interventie
onderzoeken

UN

FLE

►

RT

RE

►

Toetsen en meten: wat werkt
wel of niet en waarom?
Kennis bundelen,
documenteren en delen
Interventie doorontwikkelen
en herhalen indien nodig
Opschalen

L

►

INTERVENIËREN



TI
LA
GU

Een lectoraat is een onderzoeksgroep die
op wetenschappelijke basis praktijkgericht
onderzoek doet. Dit onderzoek staat in dienst
van de vernieuwing van de beroepspraktijk
en het onderwijs. Een lectoraat opereert
onder leiding van een lector als expert in een
bepaald vakgebied.

►

LEREN



WAT IS EEN LECTORAAT?

Fase 2

RE

►

Fase 3

PO

ICA



OP

YS
PH



TI O
N

UA

►

TIONS

RS
PE

►

M

►

ingezet worden bij de verduurzaming van wijken?

IC
STR
RE

Selectie van kernuitdaging
Selectie van buurt of doelgroep waar probleem speelt
Inventariseren van bestaande
kennis
Gedragsonderzoek in de wijk:
inzicht in gewenst gedrag,
barrières en stimulansen

LE

scheiden? Hoe kan enthousiasme en energie van mensen

►

GI
SL
AT
ION

ID
GU

Fase 1

ORIËNTEREN

Hoe motiveer je bewoners en ondernemers om afval te

AB



Circulaire economie

EN

kader om gedragsonderzoek op te zetten.



N

inzichten uit de toegepaste psychologie als theoretisch

ENVIR

SOCIA ONM
L PL EN
AN TA
NI L
NG
E D UC
A

ES
ELIN

N
IO

stedelijke duurzaamheid. De onderzoekers gebruiken

IO
AT
TIV



MO

werkt samen met maatschappelijke partners en

RC

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad

LE

SERVI
CE PROVISION

Sources of behavior

Intervention

Policy

Figuur 2: Om te bepalen welke gedragsinterventie de beste oplossing voor een
bepaald probleem biedt, gebruikt het lectoraat het Behaviour Change Wheel.
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