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Samenvatting 
Nijmegen heeft in de ‘Warmtevisie, op weg naar een aardgasvrij Nijmegen’ (juni 2018) een 

perspectief voor nieuwe en bestaande woonwijken geschetst. Vervolgens is informatie over 

het perspectief van burgers gewenst die vooral ook uitvoeringsgericht is. Wat vinden 

mensen bij voorbaat moeilijk, waar zitten juist kansen of aangrijpingspunten richting 

medewerking en gedragsverandering? 

Gewenst gedrag 

Om te beginnen is het goed om scherp te krijgen wat er van burgers verwacht mag worden 

in relatie tot de warmtetransitie. Dat is niet een duidelijke blauwdruk, maar meer een 

speelveld. Beslissingen over woningenergie moeten in samenspraak genomen worden met 

de burger als individu of met burgers als collectief. Met hierbij een lichte of een zware rol 

voor de burger. Gedrag kan variëren van een proactieve houding enerzijds tot het verlenen 

van toegang tot de woning vanwege werkzaamheden anderzijds. Proactief in de zin van: 

 het verkennen van mogelijkheden en alternatieven voor de eigen woning; 

 het doorvoeren van aanpassingen (bijvoorbeeld vervangen van de gaskookplaat); 

 bijdragen aan groepsinitiatieven, zoals het collectief opwekken van energie. 

Beïnvloeding en gedragsfactoren 

Voor het in gang zetten van een rationele afweging van burgers (de ‘bewuste route’) heeft 

de gemeente communicatie- en voorlichtingsinstrumenten voorhanden. Een soort 

basispakket met informatie en argumentatie, gericht op het overtuigen van burgers. Maar 

de onbewuste route is minstens zo belangrijk. Er zijn diverse gedragsfactoren 

(“determinanten”) die daar mee samenhangen: 

 

attitude sociale norm situationele beperking 

intentie gevoel van selfefficacy weerstand  

 

Ten aanzien van attitude (basishouding, door ervaring gevormd) onderscheiden we vier 

groepen burgers, waaronder verklaarde tegenstanders. In de basis hebben mensen maar 

weinig kennis van ‘huisenergie’, hoewel de eerste (vooral positieve) ervaringen opgedaan 

worden. 

Met intentie bedoelen we een voornemen tot handelen. Deze hangt bijvoorbeeld samen 

met de ouderdom van de cv-ketel en het gevoel van maatschappelijke urgentie en - van 

betaalbaarheid van maatregelen. 

De sociale norm speelt aan de hand van groepsdruk en sociale invloed een duidelijke rol. 

Vertrouwen in de eigen bekwaamheid (gevoel van selfefficacy) is vooral een beperkende 

factor, terwijl persoonlijke beperkingen (situationele beperkingen) sterk zichtbaar zijn bij 

een kwetsbare, buitengesloten groep. 

Weerstanden zijn in het maatschappelijk debat steeds sterker zichtbaar. In de basis laten 

mensen zaken graag onveranderd (inertia) en laten zich liever niks van buiten af 

verplichten (reactance). Daarnaast is een deel het niet eens met de achterliggende redenen 

voor de warmtetransitie of geloofd niet in de beloofde resultaten (scepticisme). 

 

De onderzoeksresultaten rangschikken we in H3 tot en met 10 aan de hand van deze 

belangrijke factoren die menselijk gedrag verklaren, om zo een basis te hebben voor 

gedragsbeïnvloeding. Zo worden kansen/pullfactoren en weerstanden/belemmeringen  

zichtbaar. 
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1. Inleiding 
Nijmegen heeft in de ‘Warmtevisie, op weg naar een aardgasvrij Nijmegen’ (juni 2018) een 

perspectief voor nieuwe en bestaande woonwijken geschetst. Er spelen al diverse 

initiatieven om duurzame energietoepassing bij bestaande woningen in te zetten en de 

gasaansluiting overbodig te maken. Daarom is informatie over het perspectief van burgers 

gewenst die vooral ook uitvoeringsgericht is. Hoe betrek je burgers bij een dergelijk 

proces? Welke opvattingen zijn er bij burgers, zien ze het belang in, welke eigen ideeën 

hebben ze, welke opties zien ze voor zichzelf. Welke rol zou de gemeente kunnen spelen? 

Doel onderzoek/probleemstelling 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het perspectief van burgers op een 

overgang naar alternatieven voor huisenergie uit aardgas. Deze informatie kan in het 

verdere ontwikkelproces belangrijk zijn. 

 

Onderzoeksvragen: 

1. Hoe kijken Nijmegenaren (of algemener: burgers) aan tegen een mogelijke 

omvorming van woningenergie uit aardgas naar alternatieven (‘van het gas af’)? 

2. Wat vinden mensen bij voorbaat moeilijk, waar zitten juist kansen of 

aangrijpingspunten richting medewerking/gedragsverandering? 

3. Hoe past dit in bestaande modellen van gedragsbeïnvloeding 

(gedragsdeterminanten)? 

 

Vanuit de informatiebehoefte en onderzoeksvragen zijn de vraagthema’s: 

a) Algemeen perspectief Nijmegenaren; 

b) Kansen, aangrijpingspunten richting gedragsverandering of medewerking; 

c) Belemmeringen, weerstanden; 

d) Rol gemeente bij burgerinitiatieven op het terrein van warmtetransitie. 

 

Methode: om de hierboven genoemde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is een 

mix aan dataverzameling toegepast: 

 literatuurstudie naar algemene gedragsdeterminanten; 

 literatuurstudie naar burgerperspectief warmtetransitie; 

 secundaire analyse van een bewonersonderzoek (survey) bij een concrete Nijmeegse 

casus (warmte-initiatief Wolfskuil); 

 interview initiatiefnemer warmte.nu. 

 

Bronnen m.b.t. dit perspectief van burgers op een transitie naar ‘gasloos wonen’: 

 Bewonersonderzoek Wolfskuil – Stichting Wijkfabriek Wolfskuil en Warmte.nu – april 

2018; betreft een peiling onder 75 Nijmeegse huishoudens, waarin verschillende 

aspecten uit de ‘adoption theory’ zijn opgenomen. Aanleiding is een initiatief tot een 

kleinschalig warmtenet in de buurt Wolfskuil. 

 Van het gas af in samenspraak met de bewoner- Platform31)- mei 2018 

 Burgerparticipatie in de warmtetransitie, een handreiking voor beleidsmakers. Saskia 

Buitelaar en Anne Heeger (Platform31)- mei 2018 

 Burgers in beweging voor energie - Motivaction 2015 

 Interview initiatiefnemer warmtenet Wolfskuil, 17 april 2018. 
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2. Gedrag vooral onbewust aangestuurd 
We vragen ons af hoe Nijmegenaren (of algemener: burgers) aankijken tegen een mogelijke 

omvorming van woningenergie uit aardgas naar alternatieven.  Wat vinden mensen bij 

voorbaat moeilijk, waar zitten juist kansen of aangrijpingspunten richting medewerking en 

gedragsverandering? Hoe kunnen we burgers bereiken, het proces verder in gang zetten? 

Gewenst gedrag 

Om te beginnen is het goed om scherp te krijgen wat er van burgers verwacht mag worden 

in relatie tot de warmtetransitie. Dat is niet een duidelijke blauwdruk, maar meer een 

speelveld. Beslissingen over woningenergie moeten in samenspraak genomen worden met 

de burger als individu of met burgers als collectief. Met hierbij een lichte of een zware rol 

voor de burger. Gedrag kan variëren van een proactieve houding tot het verlenen van 

toegang tot de woning vanwege werkzaamheden. Proactief in de zin van: 

 het verkennen van mogelijkheden en alternatieven voor de eigen woning; 

 het doorvoeren van aanpassingen (bijvoorbeeld vergaande isolatie, vervangen van 

gaskookplaat); 

 bijdragen aan groepsinitiatieven, zoals het collectief opwekken van energie. 

Waar maatschappelijk eigenaarschap de verantwoordelijkheid voor een probleem betreft 

gaat burgerparticipatie over de verantwoordelijkheid voor een oplossing (initiatief). 

Gedragsmodellen 

Binnen de gedragswetenschappen zijn modellen voorhanden die ingaan op het verklaren 

en mogelijk beïnvloeden van gedrag, waaronder het ‘behavior change model’ en het 

‘persuasive by design’. Belangrijk is het besef dat het meeste gedrag onbewust wordt 

aangestuurd. Naast het overtuigen van mensen (via “de bewuste route”) is het belangrijk 

om aandacht te hebben voor onbewuste determinanten van gedrag.  

Beïnvloedingsstrategieën 

Voor het ingang zetten van een rationele afweging van burgers (de ‘bewuste route’) heeft 

de gemeente vele communicatie- en voorlichtingsinstrumenten voorhanden. Als het ware 

een basispakket met informatie en argumentatie, gericht op overtuiging. 

 

Maar de onbewuste route is minstens zo belangrijk. Voorliggend onderzoek gaat in op de 

gedragsdeterminanten rondom ‘van het gas af’ die juist daar mee samenhangen. 

Kansen/pullfactoren en weerstanden/ belemmeringen zijn basis voor de uitwerking van 

zogenaamde “beïnvloedingsstrategieën”. Deze beïnvloedingsstrategieën worden 

onderverdeeld in alfa- (aantrekkelijk maken van gewenst gedrag) en omega- (wegnemen 

van weerstand tegen gewenst gedrag) strategieën. In de praktijk lopen deze technieken 

vaak door elkaar heen. Met behulp van ‘creative design’ kan een interventiestrategie op 

maat worden gemaakt. 

 

Hierna gaan we in op de volgende gedragsfactoren (determinanten): 

 Attitude; 

 Intentie; 

 Sociale norm; 

 Gevoel van selfefficacy; 

 Ervaren situationele beperking; 

 Weerstand vanwege ‘inertia’, ‘reactance’ of ‘scepticisme’. 
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3. Attitude 
Met ‘attitude’ bedoelen we een door ervaring gevormde, positieve of negatieve persoonlijke 

houding of instelling. Een attitude is een ‘staat der gereedheid’, vaak onbewust, geleerd na 

een dergelijke ervaring. Om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen, categoriseren 

mensen informatie die binnenkomt. Attitudes zijn deel van het systeem dat we hiervoor nodig 

hebben. 

Oriëntaties verschillende groepen burgers 

Waardeoriëntaties zijn belangrijk in relatie tot attitudes en intenties. Meer inzicht krijgen 

we door naar een specifieke segmentatie van groepen Nederlanders te kijken. Bureau 

Motivaction maakt (gerelateerd aan de energietransitie) op basis van leefstijlen verschil in:  

 “passieve onverschilligen” (31%); 

 “gematigde voorlopers” (30%); 

 “pragmatici” (11%) 

 “tegenstanders” (8%). 

(Bron: Burgers in beweging voor energie - Motivaction 2015) 

1. Passieve onverschilligen – 31% van Nederland 

Passieve onverschilligen vormen de grootste groep in Nederland. Zij houden zich niet veel 

bezig met het milieu en duurzaamheid. Het zijn thema’s die gewoonweg niet of nauwelijks 

leven bij deze groep. Ze gaan niet snel protesteren tegen duurzame installaties terwijl zij 

daar wel overlast van kunnen ervaren. Zij voelen zich niet maatschappelijk betrokken en 

hebben niet het idee dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op het milieu. Dit ongeloof ligt 

niet alleen bij wat zij kunnen betekenen voor het milieu maar zij staan sceptisch tegenover 

alle duurzame maatregelen. 

2. Gematigden – 30% van Nederland 

Gematigden onderkennen het belang van het milieu en een duurzame samenleving, al zijn 

ze hier niet heel uitgesproken over. Zij zijn bereid zelf eventueel maatregelen te nemen 

maar voelen geen grote urgentie. Deze groep heeft minder kennis van de 

milieuproblematiek en is niet goed geïnformeerd over duurzame ontwikkelingen. Zij gaan 

ook niet zelf op zoek naar informatie. Over de eventuele negatieve gevolgen van duurzame 

installaties heeft deze groep geen duidelijke mening. Zij maken zich niet druk over 

duurzame innovaties in de eigen omgeving. Ze zijn in geringe mate bereid om financiële 

bijdragen te leveren en zelf actie te ondernemen. Gematigden zullen duurzame initiatieven 

niet snel dwarsbomen maar zullen die uit zichzelf ook niet snel steunen. 

3. Voorlopers – 20% van Nederland 

Voorlopers zijn de meest enthousiaste groep als het gaat om een vooruitstrevende aanpak 

van duurzaamheidskwesties. Het thema leeft bij hen en ze zijn goed geïnformeerd. Veel 

toepassingen worden al gebruikt en veel duurzame innovaties kunnen op hun steun 

rekenen. Zij stellen zich zelden sceptisch op tegenover de duurzame samenleving. Zij 

weten de voordelen goed te benoemen en zijn bereid hier actief en financieel aan bij te 

dragen. Als het gaat om projecten die grote impact hebben op de directe omgeving kan 

hun steun omslaan. Zo zijn zij grote tegenstanders van kernenergie. 

4. Pragmatici – 11% van Nederland 

Pragmatici maken zich zorgen over het milieu en vinden het belangrijk dat de samenleving 

steeds duurzamer wordt. De praktische nadelen zijn echter doorslaggevend voor het 
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uiteindelijke gedrag. De hoge kosten en het geringe resultaat op de korte termijn 

demotiveert de pragmatici. Zij zijn eventueel bereid maatregelen te ondersteunen en zelf 

daarin te investeren. De pragmatici zijn op lokaal niveau maatschappelijk betrokken maar 

komen minder in beweging als het gaat om grotere maatschappelijke kwesties. Zij staan 

open voor de nieuwste technologische ontwikkelingen maar niet op het gebied van 

duurzaamheid. Het is voor hen niet altijd duidelijk of de duurzame technologie ook het 

eigen belang zal ondersteunen. 

5. Tegenstanders – 8% van Nederland 

Tegenstanders vormen een kleine groep maar het is ook de groep met de grootste 

weerstand. Voor hen leven een beter milieu en duurzame maatregelen niet. Zij nemen 

weinig duurzame maatregelen en zullen zich niet snel aanpassen. Dit is de groep die zich 

actief verzet tegen duurzame initiatieven. Zij geloven er het minst in dat duurzame 

maatregelen daadwerkelijk het verschil zullen maken.  

 

Overige informatie over attitude warmtetransitie 

Weinig kennis 

Als het gaat om energie- of warmtetransitie hebben de meeste burgers in de basis een laag 

kennisniveau. Zo’n 86 procent van de Nederlanders is niet bekend met de vraagstukken die 

rond de energietransitie spelen, zoals het feit dat het aardgasgebruik sterk moet worden 

teruggedrongen. (Bron: Van het gas af in samenspraak met de bewoner-Anne Heeger en 

Saskia Buitelaar -Platform31 - mei 2018) 

Veelal positieve basishouding 

Toch is er een duidelijke groep burgers die een positieve basishouding vertoont ten 

aanzien van ‘gasloos wonen’. Onder deze groep zijn veel woningeigenaren, hoge 

inkomens, alleenstaanden (ook met kinderen), bewoners van tussenwoningen, 

huishoudens die op inductie koken en huishoudens met een oude CV ketel. (bron: 

Bewonersonderzoek Wolfskuil – Stichting Wijkfabriek Wolfskuil en Warmte.nu – april 2018) 

Ook negatieve(re) basishouding 

Er is ook een duidelijke groep met een negatieve(re) basishouding. Daaronder veel 

huurders, jong volwassenen, senioren boven de 56 jaar, stellen met kinderen en 

huishoudens met een recente cv-ketel. (bron: Bewonersonderzoek Wolfskuil – Stichting 

Wijkfabriek Wolfskuil en Warmte.nu – april 2018) 

Interesse en geloof in techniek 

Attitude hangt ook af van de mate van interesse in duurzaamheid, in techniek. Er is een 

duidelijke groep burgers die interesse toont in nieuwe technieken rond ‘gasloos wonen’. 

Op de achtergrond verschilt ook vaak de overtuiging of de betreffende nieuwe techniek (in 

dit onderzoek een warmtenet) al dan niet een duurzame, milieuvriendelijke oplossing is. 

Een specifieke groep blijkt kritisch en niet overtuigd. (bron: Bewonersonderzoek Wolfskuil – 

Stichting Wijkfabriek Wolfskuil en Warmte.nu – april 2018) 

Ervaringen kopers duurzame woningen 

 Reden voor de aanschaf van een duurzame -woning zijn een mix van ‘geen 

energielasten meer hebben’ en ‘de eigen impact op het milieu en klimaat 

verminderen’. 
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 Het feit dat de woningen gasloos worden opgeleverd, vinden de kopers positief. In hun 

opinie zijn deze toekomstbestendiger dan traditionele woningen.  

 Daarnaast zijn de bewoners lovend over het koken op inductie. Het was wel zo dat 

mensen soms even moesten wennen dat het zo snel en direct werkt. Het eten is 

daarom al een aantal keer aangebrand bij sommigen. 

 Verder geeft het een veilig gevoel om geen gas in de woning te hebben. Denk hierbij 

aan brandgevaar, gaslekkages, verbrandingsgevaar kleine kinderen, et cetera 

(Bron: Hoe groen wilt u het hebben? Consumenten over duurzame woonwensen – AM & Tu 

Eindhoven, februari 2018) 

Ervaringen elektrisch koken 

 Veel Nederlanders hebben de ervaring dat elektrisch koken vervelend is. Vooral 

vanwege lange opwarmtijd en trage reactietijd van de kookplaat. Er zijn echter 

duidelijke technische vernieuwingen doorgevoerd, waaronder de opkomst van 

inductie-koken. 

 Recent onderzoek laat positieve ervaringen zien, waarbij bewoners lovend zijn over 

het koken op inductie. Het was wel zo dat mensen soms even moesten wennen dat het 

zo snel en direct werkt. Het eten is daarom al een aantal keer aangebrand bij sommige 

respondenten. Verder geeft het een veilig gevoel om geen gas in de woning te hebben. 

Denk hierbij aan gaslekkages en brandgevaar. 

(Bron: Hoe groen wilt u het hebben, Consumenten over duurzame woonwensen – AM & TU 

Eindhoven) 

Ervaringen lage temperatuurverwarming en warmtepomp 

 Waar bewoners enthousiast zijn over het koken op inductie, moet men nog wennen 

aan lage temperatuurverwarming van de warmtepomp. 

 Ook kunnen warmtepompen een storend geluid produceren, vooral bij het opwarmen 

van het boilervat. 

(Bron: Hoe groen wilt u het hebben, Consumenten over duurzame woonwensen – AM & TU 

Eindhoven) 
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4. Intentie 
Hier gaat het om bedoelingen, het voornemen een handeling uit te voeren. De intentie tot 

verandering houdt verband met de mate van bewust zijn van een probleem en ook van 

mogelijkheden en inzicht om de situatie te veranderen. Intentie is overigens niet altijd een 

goede voorspeller voor gedrag. 

Diverse intentiegroepen 

In de voorbereiding van een concreet warmtenet-initiatief werden vier intentiegroepen 

zichtbaar: 

1. Duidelijk enthousiaste groep; deze mensen zeggen in principe ja mits er aan een 

aantal basisvoorwaarden wordt voldaan. Zoals betaalbaarheid, een niet te lang 

proces, niet te veel gerommel in huis; 

2. Mensen zonder belangstelling, in deze casus vaak huurders van een corporatie. 

Huurders zijn (zeer) terughoudend (hebben waarschijnlijk ook een andere rol), 

woningeigenaren zien minder belemmeringen. 

3. Verklaarde tegenstanders, vormen de potentiele bezwaarmakers; 

4. Een stillere groep afwachters, twijfelaars. 

 (Bron: Interview initiatiefnemer warmtenet Wolfskuil, 17 april 2018) 

 

Redenen om mee te doen zijn: 

 Voor een investeringsmoment staan (gasketel versleten, verbouwing). Dit speelt zo om 

de 10 tot 15 jaar, een soort toevalmoment; 

 Een zeker gevoel van urgentie. Mensen weten van de overgang naar aardgasvrij, ze zijn 

via de media globaal geïnformeerd geraakt. Ze voelen een zekere noodzaak, we 

moeten naar alternatieven; 

 Een gevoel van betaalbaarheid. Zowel de verbruikskosten als de investering (aanleg). 

Die laatste zou het liefst 0 euro moeten zijn; 

 Gemak is belangrijk, ontzorgt worden, meedoen met de straat of buurt; 

 Extra draagvlak vanwege het gevoel dat het geld in de wijk blijft in een soort micro-

economie; 

 Een gevoel van zeggenschap, invloed. 

(Bron: Interview initiatiefnemer warmtenet Wolfskuil, 17 april 2018) 

Geen intenties? 

Ook de burger wordt steeds bewuster van de transitie naar meer duurzaamheid. Als het 

bijvoorbeeld aankomt op koopgedrag, maakt de burger als consument steeds meer 

weloverwogen keuzes, al betreft dit veelal de kleinere aankopen. Met de kritische noot dat 

deze uitdrukkelijk niet voor iedereen is weggelegd (Tielbeke, 2017; Lagunas, Lobbrecht & 

Heilbron, 2017). Volgens Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI-Energie) 

laten consumenten nog maar in geringe mate zien dat zij ook echt andere investeringen 

doen vanuit een duurzaamheidsbesef (Verweij et al., 2017). Als het gaat om de transitie 

naar een gasloos huis kunnen we dan ook verwachten dat deze bij de burger als bewoner 

toch minder scherp op het netvlies staat. (Bron: Van het gas af in samenspraak met de 

bewoner-Anne Heeger en Saskia Buitelaar (Platform31)- mei 2018) 
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Of toch woningmarkt-interesse? 

De belangstelling voor ‘van het gas af’ uit zich ook in woningmarkteffecten. In 2018 is 4% 

van de woningzoekenden is bereid meer te betalen voor een gasloze woning, 33% 

misschien, 62% niet (bron: motivaction.nl) 

 

Onder woningzoekenden (kopers en geïnteresseerden in woningen van ontwikkelaar AM) 

bestaat bij een grote meerderheid (80%) veel tot zeer veel interesse in duurzaamheid. Nog 

wat sterker bij jongeren en hoger opgeleiden. In de keuze voor een duurzame woning zijn 

de belangrijkste redenen: 

 de bijdrage aan een beter milieu; 

 een toekomstbestendige en waardevaste woning; 

 kans op lagere maandlasten; 

 zorgt voor comfortabel wonen (warmte); 

 impact op milieu qua materiaalgebruik is minimaal; 

 zorgt voor gezond binnenklimaat (ventilatie); 

 meegaan in de laatste trends en ontwikkelingen. 

(Bron: Hoe groen wilt u het hebben? Consumenten over duurzame woonwensen – AM & Tu 

Eindhoven, februari 2018) 

 

De mensen die een ‘traditionele’ woning willen, hebben vooral het idee dat de prijs van een 

energiezuinige woning te hoog wordt en dat zij deze niet kunnen financieren. Daarnaast 

denken deze respondenten dat ze uiteindelijk toch een energierekening krijgen en dus 

duurder uit zijn. (Bron: Hoe groen wilt u het hebben? Consumenten over duurzame 

woonwensen – AM & Tu Eindhoven, februari 2018) 

Gericht op (financieel) voordeel 

Kosten (investering, gebruikskosten) en mogelijke voordelen zijn heel bepalend voor 

intenties. Er is een duidelijke groep die helemaal geen kostenbesparingen of andere 

voordelen verwacht. Een deel van de mensen verwacht wel kosten te kunnen besparen. Of 

verwacht dat een nieuwe techniek beter zal functioneren dan de huidige cv-ketel of 

bepaalde problemen zal oplossen. Middeninkomens, woningeigenaren, bewoners van een 

tussenwoning en bezitters van een oude cv-ketel (+11 jr.) verwachten wat vaker betere 

prestaties (dan de huidige cv-ketel). 

(bron: Bewonersonderzoek Wolfskuil – Stichting Wijkfabriek Wolfskuil en Warmte.nu – april 

2018) 

Zich verantwoordelijk voelen 

Maatschappelijk eigenaarschap: wie is (of voelt zich) verantwoordelijk voor de opgave? De 

vraag hoe je woningeigenaren in beweging krijgt voor de warmtetransitie, hangt nauw 

samen met de vraag: wie is of voelt zich verantwoordelijk voor deze maatschappelijke 

opgave? Bij wie ligt het ‘maatschappelijk eigenaarschap’? Waar maatschappelijk 

eigenaarschap gaat over de verantwoordelijkheid voor een probleem (opgave), gaat 

burgerparticipatie over de verantwoordelijkheid voor een oplossing (initiatief). 

(Bron: Burgerparticipatie in de warmtetransitie, een handreiking voor beleidsmakers 

Saskia Buitelaar en Anne Heeger (Platform31)- mei 2018) 
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5. Sociale norm 
De (descriptieve en injunctieve) norm binnen een doelgroep is belangrijk vanwege het al dan 

niet conformeren. De descriptieve norm: welk gedrag ziet men bij andere leden van de groep? 

De injunctieve norm: wat vinden andere groepsleden dat het gedrag moet zijn? Wanneer 

mensen acceptatie binnen groep voelen ontstaat het gevoel ergens bij te horen. Men is dan 

eerder geneigd een positieve bijdrage te leveren aan de sfeer, in een gezamenlijk streven. 

Groepsdruk en sociale invloed spelen rol 

Zeker bij een energie/warmte-initiatief of project dat in een straat of buurt wordt uitgerold 

wordt er groepsdruk gevoeld om mee te doen. Zo geeft in een concrete Nijmeegse casus 

zo’n 11% van de buurtbewoners “druk te voelen om aan te sluiten op het nieuwe 

warmtenet”. Ook speelt de mening van de sociale groep of sociale klasse waar men deel 

van uit maakt vaak een rol (sociale invloed). Veel jongvolwassenen en studenten stemmen 

de keuze voor aansluiting op een warmtenet eerst af met mensen die belangrijk voor ze 

zijn. Uiteraard zijn er ook huishoudens die volledige vrijheid voelen. En/of zich 

onafhankelijk te voelen van sociale invloed. (bron: Bewonersonderzoek Wolfskuil – Stichting 

Wijkfabriek Wolfskuil en Warmte.nu – april 2018) 

6. Gevoel van selfefficacy 
Selfefficacy, of zelfeffectiviteit, is het vertrouwen van een persoon in de eigen bekwaamheid 

om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld door een 

bepaalde taak te volbrengen of een probleem op te lossen. 

 

Uit een peiling onder 75 Nijmeegse huishoudens, waarin verschillende aspecten uit de 

‘adoption theory’ zijn opgenomen komt een vrees voor complexiteit, rompslomp en 

storingen naar voren: 

 Een deel van de mensen vreest dat nieuwe warmtetechnieken meer (of veel) kennis en 

moeite kosten. 

 Dan is het prettig de nieuwe technische oplossing (bijvoorbeeld een warmtenet) uit te 

proberen of te testen voordat men de definitieve keuze maakt om over te stappen. Is 

het echt iets voor mij? Geldt dat ook voor elektrisch koken? 

 Velen hebben op voorhand moeite om koken op gas op te geven. 

 Daarnaast zien veel huishoudens op tegen rompslomp vanwege aanpassingen in huis. 

Bij jongvolwassenen, studenten en huishoudens met een recente cv-ketel speelt dat in 

sterkere mate. 

 Ook is er bij sommigen angst voor storingen en voor achterblijvende warmtelevering. 

(bron: Bewonersonderzoek Wolfskuil – Stichting Wijkfabriek Wolfskuil en Warmte.nu – april 

2018) 

 

Ook zijn koudwatervrees en mentale barrières volop zichtbaar. Daardoor bestaat de 

neiging mensen zoveel mogelijk bij de hand nemen: informeren, aangehaakt laten blijven, 

geesten laten rijpen, tastbaar maken. Dat laatste bijvoorbeeld door een warmtewisselaar 

te tonen, liefst geïnstalleerd in een woning. (Bron: Interview initiatiefnemer warmtenet 

Wolfskuil, 17 april 2018) 
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7. Ervaren situationele beperking 
Een situationele beperking leidt tot een (gevoel van een) gebrek aan keuzemogelijkheden. 

Het kan gaan om beperkingen door persoonlijke kenmerken als langdurige werkloosheid, 

taalachterstand of hoge leeftijd. Maar ook om bepaalde omgevingsfactoren of het ontbreken 

van werkelijke vaardigheden. 

Kwetsbare, buitengesloten groep 

Situationele beperkingen zijn er natuurlijk in alle maatschappelijke geledingen. Zo hebben 

de ‘meeste consumenten geen idee wat er bij komt kijken om je huis met dure 

warmtepompen te verwarmen’ (bron: Bron: Volkskrant, opinie en debat, A. en M. Kroon, 5 

april 2018). 

 

Maar bijzondere aandacht vraagt de groep die op grote afstand van de huidige 

maatschappij staat. Deze kwetsbare, buitengesloten groep is bijvoorbeeld zichtbaar 

geworden tijdens de voorbereidingen van een concrete Nijmeegse casus. Het betrof vaak 

uitkeringsgerechtigden, mensen in een sociaal isolement. Qua belangstelling voor een 

warmtenet bleken ze voornamelijk bijzonder kostengericht. De aanwezigheid van deze 

groep brengt de gedachte aan empowerment naar voren (op meerdere fronten sterker 

worden). De maatschappelijke meerwaarde hiervan past mogelijk in een businessplan, 

waarbij bespaarde uitkeringen of andere maatschappelijke ondersteuningskosten naar het 

warmte-initiatief afgeleid kunnen worden. (Bron: Interview initiatiefnemer warmtenet 

Wolfskuil, 17 april 2018) 

8. Weerstand vanwege ‘inertia’ 
Ook al zijn mensen het eens met een bepaalde verandering, ze komen vaak niet in actie. 

Intentie wordt niet omgezet in daadwerkelijk gedrag. Dit omdat mensen de situatie liever 

laten zoals deze is en liever geen energie steken in nieuwe ideeën of handelingen. Op de 

achtergrond speelt ook het ‘principle of least effort’. Dat we onbewust de weg van de minste 

weerstand volgen komt door onze evolutie. Het besparen van fysieke en mentale energie 

leverde vroeger grotere overlevingskansen op. 

 

Inertia is zeker relevant in de komende warmtetransitie. In een lokale Nijmeegse casus 

kwamen bijvoorbeeld naar voren: 

 Mensen zijn in principe niet veranderingsgezind, los van het onderwerp; 

 Er speelt een duidelijke vrees voor aanpassingen aan de woning; 

 Ook kwam onzekerheid over de exploitatie van een eventueel warmtenet naar voren. 

Met welke partijen krijgen we te maken? Komt er een coöperatie-vorm? 

(Bron: Interview initiatiefnemer warmtenet Wolfskuil, 17 april 2018) 

9. Weerstand door ‘reactance’ 
Reactance (ook wel ‘blinde weerstand’) gaat om verzet vanwege inperkingen, vanwege 

beïnvloeding. Het ontstaat wanneer mensen verplicht worden om iets te doen, of dit zo 

voelen. Bij het idee dat ze niets te kiezen hebben of te weinig betrokken worden bij een 

beslissing gaan de hakken in het zand. Als deze weerstand een rol speelt doen inhoud en 

argumenten er niet meer toe; worden dan niet meer gehoord. Het draait om het gevoel zich 

beknot voelen in de mogelijkheden, en vervolgens pogingen doen de vrijheid te herstellen. 
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Reactance wordt volop zichtbaar in interviews met bewoners van de Utrechtse wijk 

Overvecht-Noord (bron: De Volkskrant). Deze wijk is aangewezen om voor 2030 gasvrij te 

worden, bewoners zijn per brief geïnformeerd. Naar voren komen: 

 het gevoel overvallen te worden; 

 stressreacties; 

 gevoel voor het blok gezet te worden; 

 veel onbeantwoorde vragen, terwijl burgers al wel benaderd worden; 

 centraal staat vrees voor (hoge) kosten (investering, hoge stroomkosten 

warmtepomp); 

 angst voor dalen woningwaarde (zou al plaatsvinden); 

 ongewild proeftuin zijn. 

(Bron: De Volkskrant) 

 

Over ‘voor het blok gezet worden’: sommige bewoners (binnen een gebied waar een 

gebiedsaanpak loopt) hebben het gevoel dat de gemeente hen wil dwingen van het gas af 

te stappen. Zij voelen een boodschap als dreigement: ‘nu is er subsidie, straks niet meer’. 

Tegelijkertijd voelen ze zich gedwongen om kosten te dragen. 

(Bron: De Volkskrant) 

 

Over ‘vrees voor hoge kosten’, dit hangt ook samen met een vrees voor geringe(re) 

keuzevrijheid. Er is kritiek op warmtenetten dat ze te ‘gesloten’ zijn. Bijvoorbeeld het 

NUON-netwerk in Nijmegen Noord. Afsluiten van je aansluiting kost naar verluid 5.000 

euro. Voor bewoners is het onduidelijk of dit anders kan. In elk geval zal een 

organisatievorm als een coöperatie meer zeggenschap voor deelnemers betekenen. 

(Bron: Interview initiatiefnemer warmtenet Wolfskuil, 17 april 2018) 

10. Weerstand vanuit ‘scepticisme’ 
Deze vorm van weerstand treedt op wanneer mensen het niet eens zijn met de redenen voor 

een verandering of niet in de beloofde resultaten geloven. Is dit probleem werkelijk zo 

ernstig? Mijn aandeel in het oplossen van dit probleem is toch te verwaarlozen? Door deze 

sceptische houding is de motivatie om te veranderen klein. Mensen blijven hierdoor het 

ongewenste gedrag vertonen. 

 

Relevante voorbeelden van scepticisme: 

 Er zijn twijfels over het duurzame karakter van alternatieven voor de gasketel. 

Bijvoorbeeld over warmtepompen, die zijn gevuld met broeikasgevaarlijke 

koudemiddelen (‘HFK’s’, waarvan 6% per jaar weglekt). En die draaien op met fossiele 

brandstoffen opgewekte elektriciteit. (Bron: Volkskrant, opinie en debat, A. en M. Kroon, 

5 april 2018). En twijfels over de duurzaamheid van een warmtenet. Vooral bij 

oplossingen waar hout gestookt gaat worden. (Bron: Interview initiatiefnemer 

warmtenet Wolfskuil, 17 april 2018) 

 Wie bepaalt er eigenlijk wat haalbaar en betaalbaar is? Er is weinig of geen vertrouwen 

in overheid en instanties (bron: De Volkskrant, interviews met bewoners van de 

Utrechtse wijk Overvecht-Noord); 

 Er zijn twijfels over de terugverdientijd van warmtepompen, deze gaan ‘hooguit 15 

jaar’ mee (Bron: Volkskrant, opinie en debat, A. en M. Kroon, 5 april 2018); 

 Geen draagvlak voor het afbetalen van kosten met behulp van besparingen (bron: De 

Volkskrant, interviews met bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht-Noord); 
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 Verbazing over het recent gereedkomen van nieuwbouw mét gasaansluiting (bron: De 

Volkskrant, interviews met bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht-Noord); 

 Veel onbeantwoorde vragen, terwijl burgers al wel benaderd worden. Ongewild 

proeftuin zijn (bron: De Volkskrant, interviews met bewoners van de Utrechtse wijk 

Overvecht-Noord). 

 Problemen en een gebrek aan leveringszekerheid geven twijfels, vooral bij ouderen. Er 

zijn enkele negatieve nieuwsberichten geweest. Er is vrees voor uitval. (Bron: Interview 

initiatiefnemer warmtenet Wolfskuil, 17 april 2018). 

11. Rol gemeente bij burgerinitiatieven 

Welke rol van de gemeente verwachten initiatiefnemers? 

Het is belangrijk dat gemeenten inzien dat we de energietransitie realiseren met behulp 

van grote spelers (energiebedrijven), maar ook door kleinschalige projecten vanuit de stad 

zelf. Gemeenten kunnen stadsinitiatieven stimuleren: 

 Financieel; subsidies voor realisatie en/of procesgeld zoals een urenvergoeding 

voor initiatiefnemers of voor communicatie-activiteiten; 

 Omarmen, warm hart toedragen, exposure verzorgen; 

 Belangrijk zijn proactieve aanjagers binnen de gemeentelijke organisatie, die in 

verbinding staan met de stadsinitiatieven; 

 Goed begeleiding bij eventuele vergunningstrajecten (vooraf, tijdens, na), zo 

soepel mogelijk zijn; 

 Aandachtspunt is het vinden van de juiste ingangen en juiste mensen binnen een 

grote gemeentelijke organisatie. Dat lukt bepaalde initiatiefnemers gemakkelijker 

dan andere. 

 Gemeenten kunnen zelf deelnemer zijn in energie/warmte-initiatieven, zijn vaak 

grote afnemers met bijvoorbeeld wijkgebouwen. 

 (Bron: Interview initiatiefnemer warmtenet Wolfskuil, 17 april 2018) 

 


