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“Ergens bewust van zijn en er 
naar handelen zijn twee 

verschillende dingen”

(Uit: Tijd voor biodiversiteit, Naturalis, september 2021)
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Probleem





EN TOCH …







DOEN GEDRAGSKEUZES 
ER DAN TOE?



Huishoudens zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor bijna 
75% van de wereldwijde CO2

uitstoot
(Druckman & Jackson, 2016)







‘Selfdeception’Het besef

We willen

We plannen

Het besef
VANDAAG NOG EVEN 

NIET!
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Klimaat obesitas



Onrealistisch
e
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Weten & Willen
= 

Doen



Waarom vinden we het lastig?



‘Giftige’ psychologische
gedragsmix…



(1) AUTOMATISCH VERSUS
GEREGULEERD



Wat zou moeten

Wat we doen

‘desire lane’





(2) DE UITDAGING VAN 
COLLECTIEVE ACTIE







1. Automatisch vs gereguleerd
2. Collectieve actie

(White, et al., 2019)



1. Automatisch vs gereguleerd
2. Collectieve actie
3. Zelf-ander compromis
4. Lange tijdshorizon
5. Abstractheid

(White, et al., 2019)



DUURZAAM

NIET DUURZAAM DIRECT BELONEND

LEKKER

IMPULSIEF

VANZELFSPREKEND

GEMAKKELIJK



Wat kan helpen?



FALSE 
CONSENSUS



We maken ons toch 
allemaal zorgen om het 
klimaat en verlies van 

biodiversiteit?





FOCUS OP 
GEDRAG









Studie van 
Natuur & Milieu 

(Kantar Public, 2021)

Waarop moet ingezet worden 
om Nederlanders duurzamere 
eetkeuzes te laten maken?

Concreet doelgedrag: Minimaal 
3 dagen per week geen vlees en 
vis tijdens je hoofdmaaltijd 
eten. 



Nederlanders eten 
gemiddeld 5,4 dagen per 
week vlees of vis.

TWEE DERDE bestaat 
uit  ‘probleemdenkers’ 
en ‘onverschilligen’

Studie van 
Natuur & Milieu 

(Kantar Public, 2021)



Dus: grote groep Nederlanders 
niet of nauwelijks bereid minder 
vlees of vis te eten.

Grijp in op factor ‘Gelegenheid’: via 
gerichte regelgeving en aanpassingen 
in de fysieke omgeving het gewenste 
gedrag stimuleren.

Studie van 
Natuur & Milieu 

(Kantar Public, 2021)



Om effectief tot 
verandering te 
komen, moet je 
durven kiezen



Om effectief tot 
verandering te 
komen, moet je 
durven kiezen en 
willen puzzelen



Duurzame gedragingen hebben een eigen – extra 
uitdagende - psychologische constitutie



En zelfs binnen 1 type duurzaam gedrag zijn weer
actie-eigen psychologische constituties



Gelegenheid

Designed by Freepik

RANDVOORWAARDEN
GEDRAG
Michie et al., 2018



Gelegenheid

Designed by Freepik

AFWEGINGSKADER 
VOOR BELEID, 
INNOVATIES EN 
COMMUNICATIE 



“Ergens bewust van zijn en er 
naar handelen zijn twee 

verschillende dingen”
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‘De grootste bedreiging voor onze  
aarde is de overtuiging dat iemand 
anders haar gaat redden.’

(Robert Swan, 2012)



DE KLIMAATSPAGAAT
ZIJN WIJ








