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INLEIDING

Utrecht heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. En daar gaat de stad ook volop
voor! Zo heeft Utrecht bijvoorbeeld een wereldprimeur met de eerste slimme oplaadpaal
die is gekoppeld met lokale zonnepanelen, en is in Utrecht op vernieuwende manier een
plan voor de overgang naar duurzame energie gemaakt. Ook internationaal wordt de hoge
ambitie erkend - in het voorjaar van 2015 werd Utrecht uitgeroepen tot ‘Solar City 2015’. En
alsof al deze ambitie nog niet genoeg was, organiseerde Denkkracht Utrecht op zaterdag 7
november 2015 een zogenoemde Denkkracht Centrale over dit onderwerp in samenwerking
met de gemeente.

Denkkracht Utrecht

Denkkracht Utrecht (DKU) is een netwerk van
zo’n 25 young professionals met hart voor de
publieke zaak en de ambitie om maatschappelijke,
strategische en bestuurlijk-organisatorische
vraagstukken te ‘kraken’. Denkkracht Utrecht
mobiliseert en activeert denk- en doekracht van
young professionals om een bijdrage te leveren
aan het oplossen van publieke vraagstukken. De
betrokken alumni en masterstudenten zetten zich
op vrijwillige basis in voor Denkkracht Utrecht.
Met het netwerk van jonge academici worden
onder andere zogeheten ‘Denkkrachtcentrales’
(DKC’s) georganiseerd: dagen waarbij aan een
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maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor
één of meerdere externe partners. Tijdens deze
DKC’s probeert Denkkracht Utrecht via creatieve
werkvormen innovatie en nieuwe perspectieven te
stimuleren, en door het stellen van andere vragen
te komen tot nieuwe antwoorden. Daarbij benut
zij het multidisciplinaire karakter van het netwerk
en de verschillende werkachtergronden maximaal:
een jurist ziet niet alleen andere dingen dan een
bestuurskundige of een geneeskundige; hij/zij kijkt
echt op een andere manier naar vraagstukken.
Ditzelfde geldt voor iemand die bij de provincie
werkt ten opzichte van iemand die bij de vakbond,
een groot adviesbureau of bij de universiteit werkt.
Die verschillende perspectieven maakt Denkkracht
Utrecht expliciet en zet zij in als kracht bij het
zoeken naar nieuwe oplossingen.
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De gemeente Utrecht heeft als ambitie om in 2030
energieneutraal te zijn. Wat is daarvoor nodig? Er
gebeurt al veel op dit gebied, maar wat kunnen
bewoners en bedrijven nu zelf doen? En welke rol
kan de overheid daarbij spelen?
In samenwerking met de gemeente, maar ook
enthousiaste bewoners als Jurgen Tielbeke en
organisaties als ‘(h)eerlijk wonen’ en ‘Energie-U’
vindt op zaterdag 7 november 2015 een creatieve
en inspirerende dag plaats. Het is een dag waarbij
de young professionals van Denkkracht Utrecht de
wijk Lombok met andere ogen hebben bekeken en
vervolgens zijn gaan nadenken over de vraag:
Welke concrete acties van de gemeente kunnen er
aan bijdragen dat inwoners van de wijken Lombok
en Binnenstad meer energie besparen en/of
opwekken?
Het voorliggende document is het verslag van
deze Denkkracht (energie)Centrale. Vanuit de
gemeente Utrecht zijn bij de organisatie van de
dag Monique Hoogwijk, John Donjacour en Judith
van Noort betrokken. Vanuit Denkkracht Utrecht is
de dag georganiseerd en begeleid door Lionel van
den Berg, Danielle Fictorie, Ruben Spelier en Niek
Verlaan.
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DAGPROGRAMMA
07.45 uur

Whatsapp
De deelnemers worden wakker met de vraag
welke elektrische apparaten Nederlanders in huis
hebben. Het resultaat? Meer dan 100 apparaten!

09.30 uur

Verzamelen bij Paviljoen pOp en welkom

10.00 uur

Rondleiding door Lombok
De deelnemers worden rondgeleid door Lombok
door John Donjacour (Gemeente Utrecht)
en Jurgen Tielbeke (betrokken bewoner,
initiatiefnemer energiecoöperatie ‘Energie-U’ en
werkzaam bij De Jonge Milieu Advies)

12.00 uur

Presentatie nudging
Niek Verlaan en Lionel van den Berg geven
een presentatie waarin zij aan de hand van
voorbeelden laten zien hoe gedragsverandering
kan plaatsvinden aan de hand van inzichten uit
de gedragswetenschappen.

12.30 uur

Lunch

13.15 uur

Introductie casussen en daarna in groepjes aan de casussen werken
De groep is verdeeld in vijf kleinere groepen. Twee groepen werken er aan de Binnenstad,
drie groe-pen kijken naar wat er mogelijk is in Lombok.

15.45 uur

Pitches
De pitches worden gehouden voor een panel bestaande uit :
A.
Anne-Marie Zwanink ([H]eerlijk Wonen)
B.
Rianne Bakker (Energie-U, coördinator energieambassadeurs)
C.
Monique Hoogwijk (Gemeente Utrecht)
D.
John Donjacour (Gemeente Utrecht)
E.
Matthijs Sienot (gemeenteraadslid D66)

16.15 uur

Afsluiting

16.30 uur

Borrel!
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DE OCHTEND IN BEELD

Ontvangst in Paviljoen PoP

Koffie & thee, kennismaken & bijpraten

Presentatie van de initiatiefnemer van PoP

...en van John Donjacour en Jurgen Tielbeke
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Rondleiding door Lombok

De nieuwbouw bij de moskee

Uitleg over dak- en spouwmuurisolatie en wat dat
doet met de bewoners

Zonnepanelen, en hoe het enthousiasme van één
buurtbewoner de buren aansteekt
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INZICHTEN UIT DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Omdat energieverbruik voor een belangrijk deel ook een gedragsprobleem is, is in de
voorbereiding besloten om deze DKC ook een plek te geven aan inzichten vanuit de
gedragswetenschappen. Onder andere Nudging, Social Marketing en de Cialdini-principes
vallen hieronder.

The last mile

In de aanloop van de DKC is via de mail en via
Facebook aan de deelnemers gevraagd om te
kijken naar de prachtige TED-talk van Sendhil
Mullainathan, ‘Solving social problems with a
nudge’.
Mullainathan, Professor Economie aan de Harvard
Universiteit, focust in dit filmpje op een apart soort
problemen: problemen waarvan we weten hoe we
ze moeten oplossen, maar waar het op de één of
andere manier niet gebeurt. Hij noemt dit het ‘last
mile problem’.

“That is what I talk about, is the last mile opportunity.
We tend to think the problem is solved when we solve
the technology-problem. But the human innovation,
the human problem, still remains. And that’s a great
frontier that we have left. This isn’t about the biology
of people, this is about the brains, the psychology
of people. Innovation needs to continue all the way
through the last mile.”

Het gat waar Mullainathan over spreekt, zit niet
alleen tussen technologie en gedrag, maar ook
tussen kennis - informatie - en gedrag. Iemand kan
wel weten dat roken slecht is, of dat iets korter
douchen goed is voor het milieu, maar dat betekent
nog niet dat die persoon ook naar die kennis
handelt. Tussen iets weten en iets doen zit een
gat dat vaak wordt vergeten bij het oplossen van
problemen.

Mullainathan spreekt hier over het gat tussen
de technologische oplossing van een probleem,
en het gedrag van de beoogde gebruiker van
de technologie. Als er een technische oplossing
voor een probleem is, betekent dit nog niet dat
de gebruiker deze techniek ook op de juiste
en bedoelde manier gebruikt. Zelfs niet als het
probleem heel ernstig is.
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Bewust versus onbewust gedrag

Om ervoor te zorgen dat de oplossing voor
een probleem ook daadwerkelijk in het gedrag
terug te zien is, is gedragswetenschappelijke
kennis belangrijk. Tijdens de DKC presenteerden
Niek Verlaan en Lionel van den Berg een aantal
aansprekende voorbeelden. Hieronder zijn er een
aantal uitgelicht.
Maar voor het zover is, eerst nog een ander
inzicht. Dagelijks maken we vele keuzes, en het
overgrote deel van die keuzes is onbewust. Over
de verhoudingen tussen bewust en onbewust
gedrag is de wetenschap het nog niet helemaal
eens, maar duidelijk is
wel dat het onbewuste
gedrag overheerst. We
Onbewust maken een groot deel
van onze keuzes ‘op de
Bewust
automatische piloot’,
zogezegd. Dat komt
omdat de capaciteit van
ons onbewuste brein zo’n 200.000 keer groter is.
Experts zeggen dat slechts zo’n 5 tot 15 procent van
onze besluiten bewust wordt genomen. En dan te
bedenken dat veel campagnes momenteel gericht
zijn op dit bewuste deel van de hersenen! Het
onbewuste deel overtuigen heeft een veel grotere
kans van slagen, mits goed toegepast uiteraard.
Zeker als het gaat om duurzaam gedrag, overtuigen
logische argumenten als ‘lange termijn winst’ en
‘belangrijk voor iedereen’ niet. Deze informatie
is te abstract, het raakt ons niet, het spreekt ons
onderbewuste niet aan.
Er zijn steeds meer vaak kleine ingrepen bekend
om het onbewuste meer aan te spreken. Methodes
van gedragsverandering zijn onder andere
Nudging, Social Marketing, of het gebruik maken
van de Cialdini-principes. Hieronder zijn een aantal
voorbeelden genoemd die verschillen van aard.

Enkele mooie voorbeelden

Voorbeeld 1:
In Californië werden een aantal huishoudens eerlijk
geïnformeerd over hun energieverbruik (Schulz,
Nolan, Cialdini et al, 2007). Daarbij kregen ze de
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informatie of dit gebruik boven, onder of op het
gemiddelde niveau van de buurt was. Mensen die
bovengemiddeld scoorden, bleken naar aanleiding
van deze informatie iets zuiniger te worden. Maar
de mensen die ondergemiddeld scoorden werden
minder zuinig! Dit was natuurlijk een ongewenst
effect. Dit nadelige effect verdween als een icoon
werd gebruikt dat uitstraalde of het gedrag sociaal
wenselijk was of niet (een blije of droevige smiley)!

Voorbeeld 2:
Door verbruik realtime zichtbaar te maken, is
dit voor mensen een signaal om hier direct iets
mee te doen. Met dit in gedachten ontwikkelde
Ambient Devices de
Energy Orb; een bal
die in verschillende
kleuren kan oplichten,
afhankelijk van de
hoeveelheid energie die
op dt moment wordt
gebruikt. Het inzetten
van dergelijke bollen
leidde tot een enorme afname van energiegebruik
tijdens piekuren.
Voorbeeld 3:
Zou jij dakisolatie nemen, als het financieel erg
veel voordeel oplevert? In Engeland is enkele jaren
geleden geprobeerd om met gunstige regelingen
te stimuleren dat mensen dakisolatie namen. Maar
hoewel werd gedacht dat ieder weldenkend mens
gebruik zou maken van de gunstige regeling, werd
het toch een flop. Wat bleek de weerstand te zijn?

Net als in Nederland hebben ook de Engelsen
hun zolder vol staan met troep. En om dakisolatie
te laten installeren moesten ze eerst die zolder
opruimen. Hoe gunstig de regeling ook was, als dat
betekent dat je eerst je zolder moet opruimen, dan
zie je ervan af.
Toen er als extraatje bij de regeling een gratis
opruimdienst werd aangeboden, liep het als een
trein! Het in beeld krijgen van de hobbels, de dingen
die ons tegenhouden om gedrag te veranderen, is
een belangrijk onderdeel van gedragsverandering.
Voorbeeld 4:
Een onwijs sterke, maar misschien ook wel wat
tricky, methode om mensen een bepaalde keuze
te laten maken, is om die keuze als standaard te
selecteren. Hier zijn mensen extreem gevoelig voor!
Bij een onderzoek onder 42.000 huishoudens in
Duitsland werd gevraagd of zij gebruik wilden
maken van de mogelijkheid om hun huishouden
te voorzien van elektriciteit van hernieuwbare
bronnen. Dit zou hen ongeveer 20 euro per jaar
meer kosten. Een tweede groep kreeg dezelfde
vraag, met daarbij de optie voor de groene optie
alvast geselecteerd. Er was uiteraard wel de
mogelijkheid om zich af te melden.

Bij de opt-in groep, de eerste groep die zelf actief
moest aanmelden, maakte 7% gebruik van deze
mogelijkheid. De tweede groep, die zich actief
moest afmelden, deed 70% mee. Dit was maar liefst
tien keer zo veel!

Voorbeeld 5:
Tussen de 300 en 350 sales medewerkers bij het
bedrijf Novo Nordisk reden een SUV van de zaak.
Omdat dit wel erg veel van deze onzuinige auto’s
waren, werd besloten dat als je een SUV wilde
rijden, je toestemming van je manager nodig
had. De managers waren geïnstrueerd dat zij alle
aanvragen moesten honoreren.
Door het opwerpen van deze hobbel, een extra
actie, liep het aantal SUV’s terug naar nog geen 25
per jaar. Hobbels opwerpen, ook al zijn ze er niet
echt, kan een effectieve methode zijn om gedrag te
veranderen.

Voorbeeld 6:
Mensen staan positiever tegenover iets waar ze het
gevoel van hebben een beetje eigenaar van te zijn.
Van dit gevoel van eigenaarschap kan ook handig
gebruik worden gemaakt.
Bij een actie van de Fietsersbond konden mensen
twee weken gratis een E-bike proberen naar het
werk. Hoewel E-bikes niet per se heel populair zijn,
wilde na deze periode een aanzienlijk deel van de
deelnemers een E-bike aanschaffen. En niet zomaar
een E-bike, nee, ze wilden de E-bike kopen die zij
de afgelopen periode hadden gebruikt. Die voelde
immers al van hen. Dat ze na twee weken de E-bike
moesten inleveren voelde alsof er iets van ze werd
afgenomen.
Misschien ook iets om te proberen met
zonnepanelen?

MEER INFO OVER INZICHTEN UIT DE
GEDRAGSWETENSCHAPPEN, CONTACT:
NIEKVERLAAN@GMAIL.COM
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DE ZANDLOPER

Om het bewustzijn van de deelnemers te verhogen met betrekking tot het onderwerp
‘duurzaamheid’, boden we in aanloop naar de DKC van 7 november een kleinigheidje aan.
Iedereen kreeg een zandloper van 5 minuten voor onder de douche. Niet alleen ontstaan
onder de douche de beste ideeën, het is ook dé plek om een simpele (water)besparing te
realiseren.
In ruil voor deze gadget werd de deelnemers gevraagd om na te denken over de volgende
vragen: werkt het bij jou? Waarom wel / niet? Tijdens de DKC kwamen we hier kort op terug.
Bij de meeste deelnemers bleek de zandloper niet het gewenste effect te hebben. Sommigen
vergaten het, anderen interesseerde het niet, weer anderen draaiden het gewoon een aantal
keer om. Bij slechts een enkeling had het wel effect, maar dat was vooral omdat het gesprek
er dan mee op gang kwam.
Een voorzichtige conclusie (want we waren niet met een hele grote en diverse groep) is dat
de zandloper niet erg geschikt is voor het doel, water besparen. Wel is het een aanleiding om
een gesprek over waterbesparing te beginnen. Voor de mensen die de zandloper omdraaien
en vervolgens vergeten op te letten wanneer de 5 minuten voorbij zijn, zou een timer met
geluidje wellicht beter werken. Probleem daarmee is helaas dat die op batterijen werken,
wat ook weer niet erg goed voor het milieu is.
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HAND-OUT DKC 7 NOVEMBER: LOMBOK

Hoofdvraag: welke concrete acties van de gemeente kunnen er aan bijdragen dat inwoners van de wijk
Lombok meer energie besparen en/of opwekken?
De gemeente wil zo min mogelijk zenden, omdat dat zelden aansluit bij de wensen van de bewoner.
Doelstellingen gemeente
De gemeente heeft als belangrijke doelstellingen op
het gebied van energie:
•
Reductie van de CO2 uitstoot per inwoner
•
Alle woningen gemiddeld op B-label (of beter)
•
10% van alle daken bedekt met zonnepanelen
Wat helpt onder andere?
•
Muur-, vloer- en dakisolatie
•
Zonnepanelen, zonneboilers
•
Energiebesparende apparatuur
•
Energiezuiniger gebruik
Lombok, Leidseweg, Laan van Nieuw Guinea,
Spinozastraat – postcode 3531
Reeds aanwezig
•
Minder dan gemiddeld dubbelglas of voorzetramen in de woning in 2013: 74%
•
Dakisolatie blijft achter bij de andere postcodes met 29%
•
LED lampen zijn gemiddeld vertegenwoordigd (77%)
•
Warmtepompen worden in de gehele wijk vrijwel niet gebruikt en hetzelfde geldt voor
zonneboilers
•
Energiezuinige apparatuur is bij relatief weinig (38%) huishoudens vertegenwoordigd
•
Zonnepanelen waren in 2013 met 5% (was 2%) gemiddeld vertegenwoordigd
•
Er zijn 102 panden in dit gebied met zonnepanelen, wat betekent dat 6,4% van de panden van
zonnepanelen is voorzien (let op: dit kan inclusief bedrijven zijn).
Initiatief
Er zijn in totaal 2 projecten geweest waarbij een beroep is gedaan op de subsidie voor PV (= zonnepanelen)
projecten voor 5 of meer bewoners tegelijkertijd. Er zijn verschillende maatregelen getroffen: vloerisolatie,
dubbelglas, CV instellingen, ventilatie/WTW installatie en zonneschermen, maar die data stamt uit 2011.
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Energieambassadeurs
In deze postcode bevinden zich 8 energieambassadeurs. In 2012 hebben zij in ieder geval 6 bijeenkomsten
georganiseerd, met tenminste 670 aanwezigen en 67 adviezen. In 2013 lijkt hier geen bijeenkomst te zijn
geweest, noch in 2014. In 2015 zijn er in ieder geval 2 bijeenkomsten met ruim 85 bezoekers georganiseerd
(een gecombineerd met andere postcodes in West).
Samenstelling
Burgerschapsstijlen: in deze postcode vinden we voornamelijk substantieel minder plichtsgetrouwen (11%)
dan gemiddeld in Nederland (17%). Verder een wat hoger percentage pragmatici (circa 28%) dan gemiddeld
in Nederland (24%).
In dit gebied is 53% van de woningen een koopwoning, 30% is sociale huur en 16% is particuliere huur.
Gemiddeld wordt er 2.393 kWh elektriciteit verbruikt per huishouden en 1.214 m3 gas (tegen landelijk resp.
3.500 kWh en 1.600 m3, bron: Milieucentraal).
In deze postcode bevinden zich 232 bedrijven; 217 kleine, 8 midden formaat en 7 grote bedrijven
(voorbeelden: AH, Nettorama, zorgcentrum, cursus- en vergadercentrum, Koninklijke Munt, e.d.).
Deze postcode bevat 1586 gebouwen. Labelverdeling van de woningen is als volgt:

Subsidie
Er zijn in deze postcode geen projecten uitgevoerd met hulp van subsidie voor maatschappelijk vastgoed.
Samenvattend:
Als we kijken naar de hoeveelheid energieambassadeurs, het feit dat hier al een aantal projecten is
geweest , er veel bijeenkomsten hebben plaats gevonden en de hoeveelheid laadpalen (dat zijn er veel in
deze wijk), lijken bewoners hier redelijk actief te zijn en zijn ze in ieder geval bekend met het onderwerp
duurzaamheid. Er zijn veel kleine bedrijven, vooral winkels. Hoewel er al een relatief hoog percentage
zonnepanelen is, is het overgrote deel van de woningen nog niet van zonnepanelen voorzien. Wat echt
opvalt, is het lage percentage bewoners dat in 2013 aangaf dakisolatie te hebben (nog geen derde van de
bewoners). Overall zijn er nog veel labels in de lagere regionen. Gezien de verdeling van het woningbezit
(net iets meer dan de helft koopwoningen), lijkt het erop dat er zowel bij particuliere als bij sociale
woningbezitters nog werk te doen is.

N.b. cijfers zijn niet 100% kloppend, vanwege soms verouderde onderzoeken.

14 | Denkkracht Centrale 7 november 2015

HAND-OUT DKC 7 NOVEMBER: BINNENSTAD

Hoofdvraag: welke concrete acties van de gemeente kunnen er aan bijdragen dat inwoners van de wijk
Binnenstad meer energie besparen en/of opwekken?
De gemeente wil zo min mogelijk zenden, omdat dat zelden aansluit bij de wensen van de bewoner.
Doelstellingen gemeente
De gemeente heeft als belangrijke doelstellingen op het
gebied van energie:
•
Reductie van de CO2 uitstoot per inwoner
•
Alle woningen gemiddeld op B-label (of beter)
•
10% van alle daken bedekt met zonnepanelen
Wat helpt onder andere?
•
Muur-, vloer- en dakisolatie
•
Zonnepanelen, zonneboilers
•
Energiebesparende apparatuur
•
Energiezuiniger gebruik
Binnenstad woongebied – postcode 3512
Reeds aanwezig
Woningvoorzieningen laten een gemiddeld beeld zien.
•
Zover bekend zijn 28 panden van zonnepanelen
voorzien (wat neerkomt op 2,6%).
•
Over dubbelglas, muurisolatie, groene stroom en HRketels is niks bekend, maar in naastgelegen postcodegebied
3511 is dit allemaal iets onder gemiddeld.
•
Er zijn veel monumentale panden.
Initiatief
Er is 1 project geweest waarbij een beroep is gedaan op de subsidie voor PV (= zonnepanelen) projecten
voor 5 of meer bewoners tegelijkertijd. 2 Scholen hebben een aantal energiebesparende maatregelen
aangepakt, waaronder vervangen van het glas, isolatie schuindak, isolatie gevel, isolatie vloer en ventilatie
met WTW (warmteterugwin installatie).
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Energieambassadeurs
In deze postcode lijkt zich geen energieambassadeur te bevinden. In 2012 lijkt hier geen bijeenkomst te
zijn geweest, wel is er in 2013 een bijeenkomst voor 60 bezoekers met 7 scans geweest voor binnenstad/
museumkwartier en is er in 2014 in ieder geval 1 bijeenkomst geweest over monumenten in de binnenstad
voor 280 bezoekers. In 2015 is er ook een bijeenkomst over monumenten georganiseerd, met 35 bezoekers
in totaal.
Samenstelling
Burgerschapsstijlen: Een flink lager percentage plichtsgetrouw (10%) dan gemiddeld in Nederland (17%). Er
is een hoger percentage verantwoordelijken (37%) dan gemiddeld in Nederland (31%).
In deze postcode is 47% een koopwoning, 27% een sociale huurwoning en 26% een particuliere huurwoning.
Het gemiddelde energieverbruik is 2.838 kWh elektriciteit en 1.319 m3 gas (tegen landelijk resp. 3.500 kWh
en 1.600 m3, bron: Milieucentraal).
In deze postcode bevinden zich 580 bedrijven; 499 kleine, 62 midden formaat en 19 grote bedrijven
(voorbeelden: Plus supermarkt, Altrecht).
Deze postcode bevat 1081 gebouwen. Labelverdeling van de woningen is als volgt:

Samenvattend:
Woningvoorzieningen laten een gemiddeld beeld zien. Labels laten zien dat 70% van de gebouwen in
categorie C en D zit, wat impliceert dat met enige verbeteringen B haalbaar moet zijn. Volgens Energie in
Beeld is 2,6% van de daken van zonnepanelen voorzien. Er is 1 project gericht op zonnepanelen geweest,
er zijn drie projecten geweest bij scholen en geen projecten bij maatschappelijke organisaties. Er zijn geen
energieadviseurs in deze postcode, wel zijn er (gecombineerde) bijeenkomsten geweest. In deze postcode
vinden we verhoudingsgewijs ook veel monumentale panden terug.
Gezien de burgerschapsstijl en de scholenprojecten lijkt men hier wel op de hoogte te zijn van
duurzaamheid. Een kleine labelsprong brengt veel woningen (dichter) naar label B, dus het lijkt de
moeite hier te investeren in gerichte bijeenkomsten (zonnepanelen, isolatie) gericht op woningbezitters,
particuliere verhuurders en woningcorporaties. Hierbij moet dan voldoende ruimte zijn voor maatregelen
in monumentale panden.

N.b. cijfers zijn niet 100% kloppend, vanwege soms verouderde onderzoeken.
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DE IDEEËN

Aan het eind van de middag presenteerden de deelnemers tijdens de pitches een groot aantal
acties en ideeën. Grosso modo kwamen hierbij drie thema’s meerdere keren terug: (1) het
vergroten van inzicht, vaak gekoppeld aan een competitie-element; (2) de verbinding tussen
bewoners en bedrijven versterken; (3) het wegnemen van drempels om energiezuiniger
te leven en energiebewuster te worden. Daarnaast zijn er nog andere interessante ideeën
gepresenteerd die niet in één van deze drie thema’s vallen.

1. Inzicht vergroten en competitie
stimuleren

Marketing- en communicatiespecialisten denken
al sinds jaar en dag volgens het principe van
‘kennis – houding – gedrag’. Om mensen aan te
zetten tot gedragsverandering, moeten zij eerst
weten waarom ze dat zouden doen (kennis over
het probleem) en vervolgens moeten zij zich
ook willen aanpassen (houding). Door de jaren
heen is dit model bekritiseerd en aangevuld:
gedrags-verandering heeft zeker ook te maken
met (de druk van) de sociale omgeving en met
het vermogen (financieel, fysiek, capaciteiten,
tijd) om het gewenste gedrag te vertonen. Met
dit inzicht is het idee ontstaan om een competitie
met betrekking tot energiegedrag te organiseren.
Door het concreet maken van het ‘energiegedrag’
wordt enerzijds inzichtelijk wat het eigen gedrag is
(ten opzichte van de buren/buurt/wijk) en door een
sociale norm te stellen wordt druk uitgeoefend om
beter te presteren. De veronderstelling is immers:
niemand wil onderaan de ranglijst staan! Concrete
ideeën uit de pitches die aansluiten bij deze
onderliggende gedachte zijn:
A.
Hoe HOT is jouw huis? Een walk of shame/
fame waarbij in de straat is aangegeven of huizen
energiezuinig zijn.
B.
Google Heatview. Geef op een kaart weer
welke delen van de stad (zo ‘klein’ mogelijk,
dus wellicht op straat- of zelfs huis-niveau)

energiezuinig zijn en welke juist veel energie
verbruiken. Dit stimuleert de competitie.
C.
Borden op straat. ‘In deze wijk zijn al X
zonnepanelen, doet u ook mee?’.
Reactie Rianne Bakker: “Dat is een leuk idee! En
dat hebben we ook nog niet eerder gedaan, met
een wedstrijdelement en verbruik per straat. Ik ga
het vanavond nog doormailen naar mijn collegaambassadeurs!”
D.
Energiebundel. De energiebundel is
ontwikkeld naar analogie van de ‘databundels’ voor
mobiele telefonie en
internet. Als in een
bundel zichtbaar is
hoeveel er verbruikt
wordt en mensen een
seintje krijgen als ze
meer gebruiken dan
een vooraf ingestelde
limiet, worden
mensen bewust
gemaakt van hun
verbruik. Het kan dan
een sport worden om
minder te verbruiken
dan de limiet, of
in vergelijking met
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andere periodes.
Reactie Monique Hoogwijk: “Wat een goed idee!
Energie wordt zo een dienst. Interessant!”
Reactie Matthijs Sienot: “Aan het inzicht ook een
beloning koppelen, daar zijn we naar op zoek! Dit is
voor mij het beste idee van de dag”
Reactie John Donjacour: “Dit is een eyeopener. Op
deze manier kunnen mensen al voordat ze energie
gebruiken gaan nadenken of het nog ‘kan’, of er nog
ruimte is binnen de bundel. Het kost wel tijd om uit te
rollen.”

2. Verbindingen tussen bewoners en
bedrijven

De inspanningen van de gemeente zijn nu vaak
gericht op bewoners of op bedrijven. Deze partijen
worden niet aan elkaar gekoppeld, terwijl dat
nieuwe mogelijkheden op kan leveren. Ideeën uit de
pitches waren:

Daarvoor moeten we gaan communiceren in de
wijken, want daar liggen de mogelijkheden.”
H.
‘Hello Neighbour’. Met een knipoog naar
de maaltijdboxen voor de ‘drukbezette yup’ (zoals
‘Hello Fresh’). Via ‘Hello Neighbour’ wordt gekocht
bij winkels en leveranciers in de buurt, zodat er
geen extra transportkosten zijn om alle pakketten
en boxen bij mensen thuis af te leveren. In plaats
daarvan komen mensen op de fiets naar de winkel.
Daarnaast zou het stimuleren (en eventueel
subsidiëren) van het delen van producten (zoals
koelkasten stofzuigers) kunnen bijdragen aan
energiezuiniger leven.
Reactie Annemarie Zwanink: “De rol van de gemeente
bij deze ideeën is vooral het aanjagen. Burgers en
bedrijven moeten zelf aan de slag, maar de gemeente
moet het stimuleren, mogelijk maken en niet in de
weg zitten.”

F.
De winkel als informatieknooppunt.
In een winkel komen veel buurtbewoners.
Als winkels worden gebruikt om informatie
over energie actief onder de aandacht te
brengen van bewoners, biedt dat nieuwe
mogelijkheden. Wellicht kunnen winkeliers
nieuwe energieambassadeurs worden en kan
op die manier de interactie tussen bedrijven
en bewoners gestimuleerd worden.
Reactie Annemarie Zwanink: “De winkel als
centraal punt, als knooppunt in de wijk. Dit is
voor mij het winnende concept van vandaag.”
G.
Deelpanelen. Veel mensen zien wel
de voordelen in van zonne-energie, maar niet
iedereen beschikt over een (geschikt) dak en de
mogelijkheid om daar zonnepanelen op te plaatsen.
De drempel om te investeren in zonnepanelen
wordt lager als mensen kunnen een stukje van een
paneel kunnen kopen. De gezamenlijke panelen
kunnen op winkels worden geplaatst, bijvoorbeeld
op het dak van de V&D.
Reactie John Donjacour: “De deelgedachte die
vandaag al vaker is genoemd, komt ook hier weer
naar voren. Dat is wat ik meeneem van deze dag.
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3. Drempels wegnemen

Veel mensen zijn in principe voorstander van
energiebewust leven, maar zij blijken hun gedrag
niet aan te passen omdat ze te veel drempels zien.
Vanuit die gedachte (‘welke drempels zijn er?’) zijn
de groepen aan de slag gegaan, met de volgende
uitkomsten:
I.
‘VerBauHaus’. Een van de grote bezwaren
voor het energiezuinig maken van een huis is dat de
bewoners overlast ervaren. Zij moeten bijvoorbeeld
tijdelijk uit hun huis, wat hen weerhoudt om actie
te ondernemen. Op het moment dat dit bezwaar

wordt weggenomen, zullen zij er eerder voor kiezen
om energiebesparende aanpassingen aan hun
huis te doen. Concreet wordt er voorgesteld om
specifieke huizen in de wijk, dus vlakbij de huidige
woning, beschikbaar te stellen voor mensen die hun
huis energiezuiniger maken en er daarom tijdelijk
niet kunnen wonen. Zo blijft de binding met de wijk
en kunnen de kinderen gewoon in de buurt naar
school blijven gaan!
Reactie Rianne Bakker: “Hier wordt de gemiddelde
Utrechter wel blij van.”
Reactie Matthijs Sienot: “Ik wil niet direct met moties
gaan zwaaien, maar het is een interessant idee!”
Reactie Monique Hoogwijk: “Ik ga maandag checken
of we dit kunnen combineren met huizen in de
‘experimenteerzone’. Ik vind het een concreet idee.”
J.
Collectieve dakisolatie. De gemeente zou
het collectief inkopen van dakisolatie kunnen faciliteren. Dat lijkt nu nog erg ingewikkeld.

Overige ideeën

K.
‘Stille nacht, zuinige nacht’. Acties koppelen
aan de kerstperiode. Dan wordt er veel energie
verbruikt doordat mensen meer thuis zijn,
verwarming aan hebben en de gezellige kerstverlichting.

Naast deze concepten zijn er ook twee ideeën in de
brainstorms naar voren gekomen die uiteindelijk
de selectie niet gehaald hebben en niet verder
uitgewerkt zijn. Wellicht kunnen de volgende
aanknopingspunten alsnog een bron van inspiratie
zijn:
O.
Milieuvriendelijk toerisme.
P.
Je eigen batterij opladen. Betaalbaar sporten
/ fitnessapparaten aan ‘energie’ koppelen.

L.
Energielabel op alles. Probeer de markt te
beïnvloeden, bijvoorbeeld door te lobbyen voor
energielabels op álle energieverbruikers, dus ook op
producten zoals een waterkoker.
M.
Verlichting winkels. Richt een campagne
op de verlichting van winkels. Sommige winkeliers
gebruiken veel (energieslurpende) verlichting.
N.
Opbrengst concreet maken. Een financiële
besparing kan een doorslaggevende reden voor
energiebesparing zijn. De opbrengsten moeten
dan dus opwegen tegen de investeringen. Die
opbrengsten moeten ook inzichtelijk worden
gemaakt, zo concreet mogelijk. Mensen hebben
geen beeld bij een besparing van ‘600 kWh’, maar
wel bij ’30 euro per jaar’. Daarbij moet ook rekening
gehouden worden met het feit dat mensen op korte
termijn denken. Dit gaat voor huurders nog meer op
dan voor kopers.
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ELEKTRISCHE APPARATEN

In de ochtend wordt er een whatsapp-groep gemaakt waaraan alle deelnemers aan de
DKC worden toegevoegd. In deze groep worden door de dag heen foto’s uitgewisseld en
ook opdrachten gecommuniceerd. De eerste vraag als input voor de dag luidde: welke
elektrische apparaten hebben Nederlanders allemaal in huis? In onderstaande wordcloud de
antwoorden.
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DE MIDDAG IN BEELD

Niek en Lionel vertellen iets over gedrag...

...terwijl de rest aandachtig luistert

Daarna is er een heerlijke lunch
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In groepjes aan de slag met de cases

Drie groepen buigen zich over Lombok, twee kijken naar de Binnenstad
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Groep 1

Het ‘Verbauhaus’

Het publiek luistert aandachtig

En het panel reageert
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Groep 3: de winkel als informatieknooppunt

Aandacht van het panel

Groep 4

De ‘energiebundel’

Groep 5
‘Hello Neighbour’ en nieuwe kansen in de
deeleconomie
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VERVOLG
Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de
dag, neem dan contact op met de organisatoren vanuit Denkkracht Utrecht (via contact@
denkkrachtutrecht.nl). Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact
op met stichting Denkkracht Utrecht via contact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op www.
denkkrachtutrecht.nl.

LIONEL VAN DEN BERG
DANIELLE FICTORIE
RUBEN SPELIER
NIEK VERLAAN
DENKKRACHT UTRECHT
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