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12. Energiegedragin de woning:
literatuuroverzicht en gedragsmodel*

M. C. L. VAN DE MAELE-VAERNEWIJCK, W. F. VAN RAAIJ EN
TH. M. M. VERHALLEN

INLEIDING

Waaromgedragenconsumenten,i.c. bewonersvan huizen, zich zo weinig
energiebewust,ondankshet feit dat ze oversteiptwordenmet berichtenover
dreigendeenergietekortenen noodzaaktot besparing,ondanksde voortdu-
rendstijgendeenergieprijzen?Dringendezeeerderalarmerendegegevensdan
niet voldoendedoor bij de consument?

De, in deloop van de zomer1979, door INDIS gehoudenenqu~tebij 406
huishoudingen,leidt inderdaadtot somberebeschouwingenhieromtrent.Het
blijkt nameijik datbijna deheift vandehuishoudingendeenergiesituatieniet
als eenernstigprobleemziet,zeervelenzienhetalseenprobleemvantijdelijke
aard.Retprobleemwordt hunsinziensook overtrokkenen erzijn voldoende
energievoorraden.88% van de ondervraagdenbeweertook niets energie-
problematischmeegemaaktte hebbenen slechts10%vermeldtin dit verband
de prijsstijgingenvoor energie(Dirken 1979).

De consumentblijkt niet edit energiebewustingesteldte zijn, laat staan
energiebewustte handelen.En hiermeebelandenwe danmeteenbij eenvol-
gendebelangrijkevaststelling,nameijik dat eenenergiebewusteattitude op
zich geen voldoendevoorwaardeis voor energiebewustgedrag.Er bestaat
vaakeengrotediscrepantietussenwatmensenzeggenenwatmensendoen.Zo
ook concludeerdenMaloneyen Ward (1973)m.b.t. milieuvriendelijkgedrag:
‘De meestemensenzeggendatze veel willen doenom vervuiling te bestrijden
en doenererg emotioneelover, maarin feitedoenze weinig en wetenzenog
minder’. (Zie ook Lipsey, 1977,en Ester,1979.)Wekunnenonsdanook aan-
sluitenbij Dirken, wanneerdezebeweertdat m.b.t. energiegedrag‘de wijze
reactiestot nu toe grotendeelsuitgeblevenzijn. Inzicht enzorgbijiken te wei-
nig verbreiden ook tusseninzicht en juist reagerenblijkt eengroteafstand’.
(Dirken, 1979).

Energiebesparingkomt niet vanzelftot stand.Ondanksde reedsgeleverde
inspanningendientnog eenLangewegvanmentaliteitsveranderingenvanaan-
lerenvan praktischenergiegedragafgelegdte worden.

* Dit Iiteratuuronderzoekis mogelijk gemaaktdooreen opdrachtvanbet Ministerievan \‘olks-

huisvestingenRuimtelijkeOrdeningteZoetermeer.De auteursdankendeheerA. M. vanBlok-
land voor zijn kritischeen opbouwendecommentaar.
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Om ~en7meergeintegreerdeaanpakvan dezeproblematiekmogelijk te ma-
ken,is hetevenwelnodig zich goedte bezinnenoverdeverschillendefactoren
die eenrol spelenin het energiegedragen overde belemmeringendie energie-
besparendgedragin de weg staan.

Energiebesparingis in het leven van alledagniet bijzonder aantrekkelijk
voor de consument:bij energiebesparingdenkt men aanafstanddoen van
comfort, zonderdat mendaariets noemenswaardigvoor in ruilkrijgt, of aan
de aanschafvan dure zonne~nergie-installaties.Daarkomt nog bij dat men
vaak niet inziet wat men als individueleconsumentaanhet energieprobleem
kan doen,en — ergernag — dat men denoodzaakvan energiebesparingniet
ernstigneemt,omdatmendeenergiesituatiealseenwat overtrokkenprobleem
van tijdelijke aardziet. Dezefactorendie eenenergiebewustgedragin deweg
staan,zullen achtereenvoLgensbesprokenworden.

Het aandeelvan het energieverbruikin dewaning is ongeveer30% van het
totaleenergieverbruik.Ruimteverwarmingneemthiervanongeveer75% voor
zijn rekening,heettapwaterongeveer15% en verlichting,elektrischeappara-
tuur ongeveer10%.Het is duidelijk datde belangrijkstebesparingbereiktkan
wordenin de ruimteverwarming.Dit is danook eenpriariteit gestelddoorde
Europesecansumentenarganisaties(BEUC, 1979).

1. DEKOSTEN-/BATENAFWEGINGVAN ENEROIEBEWUSTGEDRAG

Mensenkiezendatgedragwaarvanzeverwachtendat hethenhetmeestevoar-
deelzalopleveren.Bij het afwegewvanvaar-en nadelenkomenzowel mate-
ri~Le als immateri~1ezaken(bijvoorbeeLd aanzien,socialegaedkeuring)aan
bad.Dit uitgangspuntter verkiaring van het menselijkhandelennoemtmen
bet kosten/baten-principe.In depsychologievindt menbeto.m. terugbij Tol-
man(1932),Rotter (1954), Atkinson (1957) en Edwards(1954). Zo steltbij-
voorbeeldEdwardsdat,wanneeriemandmoetkiezentussenverschillendege-
dragingen,hij het gedragkiestmet bet subjectiefhoogstverwachtnut (‘sub-
jective ex~iectedutility’). De gevolgendie iemandvan eenbepaaldgedragver-
wachtende waardedie hij daaraanhecht, kunnenuiteraardvari~renvan per-
soontot persoon.Hetzwakkepuntbij eenenergiebesparendgedragLigt hierin
dat de nadelenindividueelen onmiddellijk manifestzijn, terwiji de voordelen
veelalcollectiefen slechtsop langeretermijn voelbaarzijn. Dergeijikesitua-
ties, waarbij canflictenbestaantussenindividueleencollectievebelangen,tus-
sengevolgenop korte termijnengevolgenop Langetermijn, zodatmeneenge-
drag gaat stellen dat voor het individu op korte termijn belonendis, maar
voor degroepop langetermijnzeerschadelijkis, staanin deliteratuurbekend
als ‘isocial traps’ (Platt, 1973). De oplossingendie men in dergelijkegevallen
voorstaat,komenvoor bet merendeelhieropneerdat de karte-termijngevol-
genvoor bet individu dusdanigbeynvLoedwordendathet oak voor het indivi-
du betmeestvoordeligwardt hetsociaalwenselijkegedragte stellen.Om deze
theorievan de social traps tae te passenop energiegedrag,is het nuttig on-
derseheidte makentussenaanschafgebondenenergiebesparingen gedragsge-
bonden energiebesparing(Dirken, 1979). De aanschafgebondenbesparing
houdtin dat goederenen dienstenwordenaangebadendie eenmeerefficient
energieverbruiktoelaten(bijvoorbeeldzuinigere c.v.-ketelsen waningisola-
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tie). Degedragsgebondenbesparingdaarentegenbetekentdat in het alledaag-
se huishoudelijkgedragdatgenegedaanof gelatenwordt wat in zuinig met
energieamspringenresulteert.

1.1. De aanscliafgebondenbesparing

Bij deaanschafgebondenbesparingIigt hetgratebezwaarin de — meestalvrij
hage — investeringdie slechts op Langetermijn terugverdiendwordt. Cun-
ninghamenJoseph(1978)verkregenduidelijkepatronenin deterugverdientij-
dendie menaccepteertvoor energiebesparendeinvesteringenin de waning.
Lage inkomensgroepenzijn helemaalniet geneigdinvesteringente doendie
slechtsop Lange termijn terugverdiendwarden.De midden-en hageinko-
mensgraepenzijn wel bereidlangerte wachtenam hun investeringente recu-
pereren;tochverwachtenoak zij, zelfsvoargrateinvesteringenin waningisa-
latie enzanne~nergie,eenterugverdientijdvan minderdanzesjaar. In dezeif-
deIijn liggendebevindingenvanhet onderzoekvanINDIS averenergiebespa-
ring bij gezinshuishaudingen.Retbleeknamelijk dat gedurendedeafgelopen
jarenin bijna 80% vandegezinshuishoudingenmaatregelengenomenzijn am
op de verwarming te beperken;in bijna 35% dergezinnenwerdenhierbij an-
kostengemaakt,vaornamelijkt.b.v. dak- en spauwmuurvulLingen dubbele
beglazing.Uitgaven-vragendemaatregelenwerdendoor kostwinnersmet een
hagereapleiding(samenhangendmeteenhagerinkomen)veelvakergenamen
dandoor kostwinnersmet eenlagereopleiding;oakin jangeregezinnenkwa-
mendergelijkemaatregelenwat meervoar. Bijna 60% van de gezinnenziet
t.a.v.de verwarminggeenmantregelen(meer)zitten,oak al zoudendestook-
kastenin de toekamstfors stijgen; slechtseen20% zau danwaarschijnlijk
maatregelengaannemen,die eeninvesteringvereisen;het zijn weerde beter
opgeleiden(hogereinkomens)die zulke uitgaven-vragendemaatregelenaver-
wegen,ende jongeren.Als maatregelenin de toekomstwardengenoemdisa-
latie en dubbelebeglazing,maarnu oak de aanschafvan zuiniger verwar-
mingsapparatuur(Lange,1979).

Dit alles schijnt erop te wijzen dat Lange-termijnenergiebesparingendoor
waningverbeteringvoor cansumentenniet ergaantrekkelijkzijn endat moet
geprobeerdwardende eersteinvesteringzo laag mogelijk te houden.In dit
verbandkunnensubsidiesvoar isolatieen aanschafvanenergiebesparendeap-
paratuurvermeldwarden.Oaksystemenalsbalansisolatieen isotheekisolatie
nemenhet nadeelvan eenhageinvesteringmet Langeterugverdientijdweg.
Balansisolatieis van belangvoor huurdersvanwoningen.Dewoningcorpora-
tie of andereeigenaarneemtin dit gevaldeinvesteringskostenvoor deisolatie
voor zijn rekeningen financiert de renteen aflossingd.m.v. eenverhoogde
huurprijs of verhoagdeservicekosten.De huurderbetaaltduspersaldo niet
meeraanhuur en energiedan vroegeren zal na de terugverdientijdminder
gaanbetalen.De isatheekisolatiedaarentegenis interessantvoarhuiseigena-
ren. In dit gevaLinvesteertde energieleverancier(gasbedrijf)in de waningisa-
latie. De renteen aflossingwardenvaldaandoor middel van de angewijzigd
blijvendeenergierekening.De huiseigenaarinvesteertduszeifniet en Lost an-
gemerktaf. Hij is financieeleigenlijk niet betrokkenbij de isoLatie totdatde
terugverdienperiadevoarbij is en hij daadwerkeLijkminder voarenergiegaat
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betaLen(VNG, 1979,p. 77).
Eenbijkomendehinderpaalam averte gaantot isolatievan dewaning (of

de aanschafvan andereenergiebesparendeapparatuur)kan in sammigegevaL-
Len bestaanin het breek-en verbauwingswerkdat daartaevereistis. Eenbij-
kamendvoardeeLdaarentegenbestaat— aithansin betgevalvanwoningisola-
tie — in het toegenomencomfort. ZasteLdenMeyeren Vlieg (L979) in het ka-
dervanhet isoLatieprojectin Gasselte(Drente)vast ‘dat dubbeLgLasveelpapu-
lairder is dan spauwvulling, andanksbet feit dat het rendementop eenin
spauwmuurvullinggeYnvesteerdeguldenangeveerzesmaaLhagerLigt daneen-
zeLfdeinvesteringin dubbelglas. De popuLariteitvan dubbeLglas is te danken
aanhet feit dat men voelbaarminder Last heeft van koudestralingen bijbeho-
rendeconvectieverschijnselen(veelal aangeduidals ‘tacht’) en dat condens-
vormingmeestentijdsachterwegebLijft. Bij spouwmuurvuLling‘voelt’ mende
comfortverbeteringminder. Bij eeninvesteringin het eigenhuis kiest men dus
voor zichtbareen voeLbarecomfortverbetering;eeneconomiseheaf~veging
m.b.t. besparingop de gasrekeningwordt meestalniet gemaakt.’

Ln ditzelfdeonderzoekvan Meyer en VLieg bLeekdat, ondanksalle inspan-
ningenvan degemeenteam de inwQnersop de haagtete brengenvan het nut
van isoLatie en van de bestaandesubsidieregeLingendaaromtrent,devoorlich-
ting demensentochnaganvaLdoendebereiktheeft.De meestopvalLendecan-
cLusieswarende vaLgende:

— de kennisvande eigenaar-bewonersaverdefinanci~Leaspectenvan isalatie
en de subsidieregelingis gering,

— dubbetebeglazingis ‘in’, spauwmuurvulLingis niet populair,
— men twij felt aanhet economisebrendementvan eeninvesteringin isalatie.

Terechtmerkendeauteursop ‘dat desituatiein Gasselteafwijkt vandeLan-
delijke situatie: de intensiteitvan vaarlichtingen publiciteit over isolatie en
energiebesparingis in Gasselteuiteraardveel graterdanin de restvan Neder-
land. Devi~agrijst of devoarLiebtingaver isolatie,zoalsdie doordeoverheid
wordt gegeven,de particulierehuisbezittersweT voLdoendestimuleert.’ In de
prajectgraepis averwagende isaLatiebij particuLierente stimulerendoor be-
drijven buis aanhuis, gratis en zonderenige verplichting, eenofferte i.v.m.
isoLatie vaa-dewaning te latenmaken.Dit metbet ideedateenbewoner,ge-
confranteerdmeteenafferteen eenbesparingsberekening,eerdergeneigdzou
zijn am tat isalatieaverte gaan.UiteraardwardtdaardergeLijkeofferte bet
besparingsvaardeeLextraonderLijnd.Dezestrategieisechteraok eenmaaieii-
lustratievan dezogenaamdevoet-tussen-de-deur-techniek(zieoakVan Raaij,
1979): Eerslprabeertmen de medewerkingvan bet individu te verkrijgen met
eenklein verzaek;daarnais bet eenvoudigerde medewerkingte verkrijgen
met eengrater verzaek;Freedmanen FraserverkLaren onzetechniekin ter-
men van zelfperceptie(Freedmanen Fraser, 1966). ALs de consumentak-
kaardgaatmet eenklein verzoek(afferte latenmaken),zauzijn attitudekun-
nenveranderen;bij wordt in zijn eigenogeneenpersoondie datsoartdingen
doet,die zieb inzetvoor energiebesparing.DepersoanontwikkeLt duseenatti-
tudedie overeenstemtmet zijn gedrag.Dc attitudevaLgt op bet gedragen niet
andersom;dezenieuweattitude is danweL medebepalendvoarverdergedrag.
Scatt (1977) gebruiktdezevoet-tussen-de-deur-techniekmet succesam can-
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sumptiegedragte veranderenin eenmilienbewusterichting. Zij vindt boven-
diendat eengeldelijke beloningnegatiefkan inwerkenop de instemmingmet
het grotereverzoek.Een cansumentkan nL. zijn medewerkingtoeschrijven
annhet feit dat hij erdoorbeloondwordt of toeschrijvenaanzijn eigenaver-
tuiging. Als de geldeLijkebeloning klein is, Ligt de eerstemogelijkheid niet
voor de hand.De tweedemogelijkheidblijft overen de cansumentgaatden-
ken dat zijn medewerkingberustop zijn eigenavertuiging.

Tot deaanschafgebandenbesparingbehoortuiteraardoak denankoapvan
huishaudelijkeapparatenzoaLs koelkasten,wasautomaten,e.d. Het is nood-
zakeLijk dat de cansumentde verschiLlendeapparatenop energie-efficiency
kan vergelijken.Voorlichting door labels,vergeLijkendeaverzichtene.d.zijn
hierbij nadig. Een — tat nu toe beperkt — aantaLonderzoekenwardt uitge-
voerdamuit te makenin welkevorm dezeinformatiedient gegatente warden
am het meesteffectief te zijn (zie Hanna, 1978, McNeill en Wilkie, 1979 en
Redingeren Staelin, 1979).OverigensbLeekuit het onderzoekvan Hannadat
dergelijkeinformatiegecambineerddient te wardenmet bewustmakingvan de
cansumenten het stellenvanproduktnormen.Dit is trauwensoak de mening
vanderespondentenin de INDIS-enqu~te:de overheiddientm.b.t. huishou-
deLijke apparatenm~r de mensenbewust te makenen m~r eisente stellen
(Lange,1979).

1.2. De gedragsgebondenbesparing

Eentweedecategorievanbesparendehandelingenbestaatin degedragsgebon-
denbesparing,waarmeegedoeldwordt op de besparingdie mogelijk is in het
dagelijkshuishaudelijkenergieverbruik;het gaathier am zakenaLs het verla-
genvan de thermastaat,het davenvan de waakvLam,het sluiten vangordij-
nen,enz. Van Raaij en Verhallen(1980) tonenin hun studieaverhuishoude-
lijk gedragen staokgasverbruikhet belangvan dezegedragsgebondenbespa-
ring aan:het blijkt namelijk dat (binnen eenhomogenegroep)devariantiein
stookgasverbruikvoor26% verkLaardwordtdoor huishoudelijkenergiegedrag
en voor 24% door huiskarakteristieken.Oak Seligman, DarLey en Becker
(1978) ilLustreerdenin het Twin Rivers project het belangvan huishoudelijk
gedragvoor het energieverbruikin de waning.In eensteekproefvan 28 iden-
tiekewoningenbleek dat het energieverbruikin het enehuis het dubbelebe-
droegvan het verbruik in eenanderhuis. Bovendienveranderdede hoeveel-
heidverbruikteenergieyank drastischwanneerhethuis doornieuwebewoners
betrokkenwerd.

Bij huishoudelijkenergiegedraggaathetveeLalam routinesdie ontstaanzijn
in een tijd van energie-overvLoed,waarin energieverbruik aangemoedigd
werd. Het zaLeropnankomendit gewoontegedragte doorbrekenen nieuwe,
maardanenergie-vriendelijke,routinesann te kweken(zie oak Dirken, 1979,
Esteren Van der Meer, 1979). Concreteen praktischegedragsaanwijzingen
zijn hier op hun plants.Weinig auteurshebbende veranderingenin het huis-
houdelijkgedragbestudeerddie cansumentenmoetendoorvoerenamenergie
te besparen.Van Raaij en Verhallen(1980)sommeneenheLereeksenergie-
besparendemaatregelenm.b.t. stookgedragop. Devalgendemaatregelenzijn
het meesteffectief: het Lager zettenvan de thermostaatindien iedereenhet
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huisverLaat,het dovenvandewaakvlamwanneerdeverwarmingnietgebruikt
wordt, eenlagereslaapkamertemperatuur‘s nachts,eenLagerehuistempera-
tuur en het sluiten van de tussendeur.BeLangrijk in dit verbandis oak de
vaststelLingdat huiskarakteristiekenhet huishoudeLijkenergiegedragkunnen
beinvLaeden:bewonersvan geisaleerdehuizengaannamelijk zorgvuLdigeram
met hun thermastaaten de waakvLam,maarzijn anzorgvuLdigerin het luch-
ten, d.w.z. de tussendeur,gardijnenen ramenlatenze vaker open.

In de leerpsychoLagieis heteenbekendgegevendatmensendatgedragLeren
waarvanze pasitiefgewaardeerdegevalgenverwachten.Helnasheeftenergie-
besparendhuishaudelijkgedragop heteerstegezichteenweinig belanendka-
rakter voor de cansument.

In de eersteplaatsis hetzo dat energiebesparingvoarvelennagde bijkLank
heeftvan afstanddoen van comfort, van eenverminderdelevensstandaard.
Samsbetekentenergiebesparendgedraginderdaadeenverininderingvancoin-
fort (bijvoarbeeLdeenLageretemperatuur);in anderegevalLen echterwardt
juist het comfort verhaogd(bijvoorbeeLdbij het sLuiten van de tussendeur).
De laatstedecenniais eenstijgendenergieverbruikechterzo verwevengeraakt
met eenstijgendelevensstandaarddat de cansumentenergiebesparingauto-
matischgaatverbindenmet opafferingvancomfort. Comfort istrauwenseen
algemeeneneerdervaagbegrip; het is niet zo duideLijk weLke aspectenhieraL-
Lemaateenrol speLen(bijvaarbeeld:behaaglijkheid,gemak, ...). Hetstaatin
iedergevalvastdatmensenerggehechtzijn aanhuncamfartendit niet graag
opoffereniDitbLeekzoweLuit het EngeLseanderzaekvan Phillips en Nelson
(1976) als uit het Amerikaanseonderzaekvan Seligmane.a. (1978). Deze
Laatsteauteursstellendanoak voarvoaralte mikkenop die energiebesparen-
de maatregeLendie geencamfortverminderingmeebrengen.Overigensis het
oak zo dat eenaanvankeLijkeverminderingin comfort soms de fysiekege-
zondheidten gaedekomt (by. lagereslaapkamertemperatuur).Bij dit alles
dientmen te bedenkendathet louter daarbrekenvaneenroutinereedseenze-
kere inspanningvergt. TensLotteis het zuinig omgaanmet energieheLemaal
geen‘made’. Integendeelzelfs: er bestaatveeleereensacialecanventieam
juist veel energiete verbruiken.Het bezit van energieverslindendeapparatuur
als vaatwasmachines,diepvrieskisten,geperfectianeerdegeluidsinstallaties,
e.d.verhageniemandssacialestatus,terwijl mensendie bewustandersenso-
berderwensente Levenvaar ‘een beetjezonderling’ versLetenwarden.

Tegen6v~rdezenadelenvan energiebesparendhuishaudelijkgedragstaat
hetfinancieelvoordeel:energiebesparingbetekenteenLagereenergierekening.
HeLaaswordt dit voardeelveelalafgezwaktdoor de tariefopbauweh doarde
wijze waaropde energiekastenverrekendwarden.Eenregressieftarief waar-
bij extraKwh’s of extram3-gasgoedkaperwarden,moedigthet zuinig ver-
bruik niet aan; eenproportioneeltarief waarbij dezelfdeprijs betaaldwardt
vaor eLke Kwh of elke m3-gasangeachtde amvangvan het verbruik, zal tat
eenzuinigerverbruikLeiden. BeternagLijkt eenprogressieftariefwaarbij ver-
bruik boveneenbepaaldebasishaeveelheidenergieextrabelastwordt. Hetzal
evenwelzeermaeilijk zijn dezebasishaeveeLheidenergieop rechtvaardigewij-
ze te bepalen.Hierbij zal niet alleenrekeningdienengehaudente wardenmet
de gezinssarnenstelling,maaroak met de situeringen de staatvan het huis
(sommigehuizenkamenbijvoarbeeLdbauwtechnischniet in aanmerkingam
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geYsoleerdte warden).Bovendienzit men methet probleemdatsommigehuis-
houdingensLechts~n energiedragergebruiken(elektriciteit)enanderetweeof
meer(gas,eLektriciteit, stookolie, ...). Om piekverbruikin te perkeniseven-
tueeleenextra-belastingvoor verbruik tijdensde piekurenmogelijk.

Retis voor decansumentdoorgaansniet duidelijk wathet verbandis tussen
~n of anderespecifiekehandelingen de daaruitresulterendeenergie-en dus
oak geldbesparing.ValgensRusso(1977)werkteendergeLijkesituatiewaarbij
nadelenonmiddeLlijk duideLijk zijn terwijl het (financi~le) voordeelerg vaag
bLijft, de energiebesparingallesbehalvein de hand.Meer directeterugkoppe-
lingsinfarmatiewaarbij het financi~le voordeelvan besparingduidelijker
wardt, is hier noodzakelijk.VerschiLlendevarmenvan feedbackzijn moge-
lijk. Onmiddellijkefeedbackaande handvan metertjesentaestelletjesdie het
mamentaan(of averbadig)energieverbruiksignaleren,zijn effectief(zieKoh-
lenberg,Phillipsen Proctor,1976 enBeckerenSeligman,1978).Terugkappe-
lingsinformatieap maandelijkseenergierekeningen— inde varmvan eenver-
gelij king van het huidig energieverbruikmet het verbruik in dezelfdeperiode
van het yangjaar,gecarnigeerdvoor weersomstandigheden— blijkt eenklein
maarstabieleffect (besparingvan 2 ~ 3%) te hebben(Russo, 1977).Men zou
oakexpliciet hetgeldbedragwaarmeede rekeningverhoogdof verlaagdis ten
gevolgevan het meerof minderverbruikaanenergiekunnenvermelden,met
inachtnamevan de gewijzigde energieprijzenuiteraard. Volgens Seaveren
Patterson(1976)zou oak het toevoegenvaneensocialewaarderingaandeze
infarmatie,de haeveelheidbespaardeenergievergraten.lien variantvan deze
feedbackinformatiebestaatin het vergelijken van het energieverbruikvan een
huishoudingmet dat van eenvergelijkbaregroephuishoudingenin dezelfde
periade;op die manierwardt meteeneensocialedimensiein de terugkoppe-
lingsinfarmatieverwerkt. Verderanderzoekzal moetenuitwijzen welkevorm
van terugkoppelingsinfarmatiehet meesteffectief is.

Uit versehillendestudiesis geblekendat het toekennenvan extrafinanci~le
belaningenop het besparenvan energie— bavenapdegeLdbesparingdie auto-
matischhet gevalgis van eenverminderdenergieverbruik— zeer stimulerend
werkt (zie KahLenberget al., 1976, Hayesen Cone, 1977, Walker, 1979,
Milstein, 1977, Winnett et al., 1978). Tachdient hierbij eenaantalkritische
apmerkingengemaaktte warden(zie oak Ester, 1979, p. 52). In de eerste
plaatsgaathet in bavengenaemdestudiessteedsam experimentelesituaties
van beperkteduur; in welke mate financi~Le belaningenop langeretermijn
energiebesparingenkunnen bewerkstelligenis voorlapig onduideLijk. Vele
respondentenin dezestudiesvondenimmers dat ze zich grateangemakken
maestengetraastenam degevraagdeenergiebesparingte halen.Devraagis of
zeoak bereidzijn dit op langetermijn te daen.Bavendienwarende onder-
zochtepapulatiesveelalniet representatiefvaorde bevalking(meestalstuden-
ten of eenbeperktaantaLhaaggemotiveerdegezinnen).Het valt te betwijfelen
of de gebruiktefinanci~Le belaningenaakvaor anderebevalkingscategarie~n
eenstimulanstat besparingvormen.Uit de anderzaeksresultatenvan Hayes
en Cane(1977) en Winett et al. (1977)bLeekimmersdat zeerhagebeloningen
tot aanzienLijkebesparingenin het energieverbruikkunnenLeiden, maardat
relatief lagebeloningenweinig effectief zijn. Daartegenaverstaatdanechter
weerdat metkleine externebelaningengeLeideLijkeeninternalisatieproceskan
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plaatsvindenwaarbij depersooneen(energiebewuste)attitudeontwikkeLt die
overeenstemtmet zijn (energiebewust)gedrag.Te gratebeloningendaarente-
gen brengende persoanertaezijn gedragaandie beloning toe te schrijven
(Scott, 1977; vgL. voet-tussen-de-deur-techniek).Eendergelijk internalisatie-
pracesis ten zeerstewenselijk; eenenergiebewusteattitude betekentimmers
dat elkeindividueleenergiebesparingeeninterne(marele)beloningis; dit Leidt
tat duurzaamgedragdat bavendiengemakkelijkgeneraliseerbaaris naaran-
dermilieuvriendelijk gedrag(zieVan Raaij, 1979 enVan Raaij en Verhallen,
1980).Degevalgenvan extrafinanci~Lebeloningenzijn duscomplexerdande
onderzoeksresuLtatendoenvermoeden;dergelijkebelaningenmoetendanoak
met grateomzichtigheidtoegepastwarden.Het financieeLvoardeeldat inhe-
rent isaanverminderdenergieverbruik— voaralwanneerhet nagwatgecarri-
geerd wordt door eengewijzigdetariefopbouw,en wat duidelijker gemaakt
wordt daor terugkoppelingsinfarmatie— beantwaardtvoldoendeaanhet
ecanomischmotief van de cansumenttat energiebesparing.

1.3. Verhogingvan de energieprijzenen energiebesparing

Men zauhet financieeL vaardeeLvan energiebesparendhuishoudelijkgedrag
nag scherperkunnenstellendoarde energieprijzente verhogen;meteenzou
hierdoorhet rendementvan investeringenin energiebesparendemaatregeLen
zoalsisalatie, toenemen,waardoardergeLijke investeringenaakaantrekkelij-
kerzaudenwarden.Tachis ereenaantalstevigeargumentendie pleitentegen
verhogingvan de energieprijzen(zie brochureKonsumentenKontakt). Wil
men het prijsmechanismehanterenamenergiebesparingte stimuleren,dan is
de vraagof het energieverbruikprijselastischis, m.a.w.of de consumentin
zijn vraagreageertop eenprijsverhogingc.q. -verlaging, van groatbelang.
‘Fiscaleheffingenbij in-elastisehevraaghebbennaarverhoudingweinigeffect
voarde verkochtehaeveeLheidvan dezegoederen,maarkunnenechtervanuit
eenaagpuntvan de inkomenspolitiekangewenstzijn’, aldusde Nota Over-
heidsbeleidConsumentenaangelegenheden1976-1977 van de Interdeparte-
mentaleCommissievoor Consumentenzaken(ICC) (OverheidsbeleidCansu-
mentenaangeLegenheden1976-1977jaarrappart,p. 46). Ret schattenvan de
prijseLasticiteit van energie bLijkt echter uitermatemaeiLijk. Winett et at.
(1976)vondenzeerlageeLasticiteitsschattingenvoor elektriciteitsverbruik.Ret
Departmentof Energyin Engelandkomtechterin haar‘Reportof the work-
ing groupon energyelasticities’,dat in 1977werdgepubliceerd,nauitgebreide
analysetat de conclusiedat het niet mogeLijk is de prijselasticiteitvanenergie
te berekenen.RetDepartmentof Energysaintwel eentwintigtaL prablemen
op die juiste berekeningvan de prijselasticiteitonmogeLijk maken(Depart-
ment of Energy, reportof the working groupon energy elasticities,Landen,
1977). WiLlenborg en Pitts (1977) bestudeerdenhet effect van geleideLijke
prijsstijgingenop het benzineverbruikop korte termijn: zij besluitendat het
prijsmechanismeineffectief lijkt ter bevarderingvan energiebesparing,tenzij
misschiendrastischeprijsstijgingen van 100% of meer.Cunninghamen Jo-
seph(1978) canstaterendat cansumentenzoudenovergaantat besparingvan
eLektriciteit resp. benzinein gevalvan prijsstijging: geringeprijsverhogingen
hebbenechterslechtseengeringedaling van de vraagtat gevolg;eenprijsver-
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hoging van 50% Leidt tat aanzienlijke dalingen in de vraag; nag gratere
prijsstijgingenbrengennagmaarweinig extrabesparingmee.Dezestudiewerd
echteruitgevoerdnadatde prijsstijgingenwaarvansprakeis in de studievan
WilLenbargen Pitts, reedsdoorgevoerdwaren;bovendienginghet in de studie
vanCunninghamen Josephniet explicietam‘geleidelijke’ prijsstijgingen.Op-
gemerktdient te wardendatbesparinghet minstvoarkwamin deLaagsteinko-
mensgraep(waarschijnlijkomdatdemensenin dezegroepreedseenminimum
aanenergieverbruikenen niet kunnenovergaantat investeringenin energie-
besparendemaatregelen)en in dehoogsteinkomensgraep(waarschijnLijkam-
dat zij zanderprablemende hogereenergieprijzenkunnenbetalen).

RetKonsumentenKantakt is m.b.t. hetaardgasverbruikvan meningdat het
aannemeLijkis dat het aardgasverbruikvan eengezinweinig eLastischis, aan-
gezienjuist 80% van het energieverbruikvaneenNederlandsgezinopgaataan
ruimteverwarmingen kookdoeLeinden(brochureKonsumentenKantakt, p.
12). Opmerkelijk is oak dat uit de INDIS-enquetenaarvarenkoint dat 60%
van de NederLandsegezinnengeenbesparendemaatregelen(meer)ziet zitten
t.a.v.verwarming,oak al zoudende staokkostenin de toekamstfors stijgen
(Lange,1979). Vaak wordt gestelddat het verbruik van energiewel degeLijk
elastischis, omdat eenhogereenergieprijszal leiden tat energiebesparende
maatregelenals isolatie e.d. De bevindingenvan de INDIS-enqu~te wijzen
echterniet in dezerichting: sLechts20% van degezinshuishoudingenzau, bij
forseprijsstijgingen,waarschijnlijkmaatregelengaannemendie eeninveste-
ring vereisen.Bavendien,aldus debrochurevan het KonsumentenKantakt,
kamenvan hetNederlandswoningbestandin 1976 van rum 4,4 mln. wanin-
gen ongeveer1.8 mm. waningenniet voor isolatiein anninerkingvanwege
technischeen bauwkundigeproblemen.Oak voor de rum 60% Nederlandse
gezinshuishaudingendie eenhuurhuisbewanenis eendergelijkeinvesterings-
beslissingnauwelijks aande orde.Voor gezinnendie in eenhuurhuiswonen
en de gezinnenin eenwaningdie bouwkundigniet in aanmerkingkomt voor
isolatiezal eenaardgasprijsverhagingslechtseenextradruk op het gezinsbud-
get betekenenzonderdat zij in staatzijn aver te gaantat isolatie.

Hoe danoak, het is duideLijk dat bij eenverhogingvan de energieprijzen
vooral de consumentenuit de Lagereinkomensklassengetroffenwarden.Zij
kunnenhun huishoudelijkenergieverbruikniet meerverder terugschroeven
aindatze reedsop eenminimum zittenen zij kunnenoak niet overgaantot
energiebesparendeinvesteringen.In het Licht van deze bedenkingenmanen
oakEster(1979)enMilstein (1977)aantat gratevoorzichtigheidbij het hante-
renvan het instrumentvan het prijsmechanisme.

1.4. Dwingendeoverheidsmaatregelen

Driekwart van de Nederlandsegezinnenis van meningdat de overheidmeer
dwingendemaatregelenzal moetennemenam energiebesparingte bereiken,
omdat het op vrijwiLLige basis niet zal lukken (Lange, 1979). Dirken (1979)
zegtin dit verband‘datheteengratefout is ambij dwangindit kaderalleente
denkenaande aantastingvan fundamentelemensenrechten.Dwangkan oak
ratianeelaanvaardwarden,aindatdie bijvoorbeeldeenbesLissingslastwel-
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kom afneemt,of aindathet eeneersteLeerprocesnaareenroutine in gangkan
zetten.Dwangin kleine energiehandelingenwordt Lang niet aLtijd negatiefer-
varen en vooral als die voor velen of eeniedergeldt, maaktsolidariteit veel
goed’. Verderopin zijn betoogspreektDirkendanoakaverde naodzaakvan
wetten, normenenvoarschriften‘niet vanuit de sfeervandwingelandij maar
als nieuweverkeersregeLsop het energiegebiedvoor veilig energieverkeer.Die
wetgevingzalzich danzaweldienenuit te strekkentotdeaanschaf,deinveste-
ring en het aanbodvan goeden dienstals tat degedragsgebandenbesparing.’
(Dirken, 1979).VandenDoelspreektin dit verbandover‘demokratischeaan-
vaardingvandwang’. Dit houdtin dat ledenvaneensamenlevingzichzelfne-
gatievesanctiesopleggenindien niet wordt meegewerktaanderealiseringvan
collectievegoederen(i.e. energiebesparing)(Van denDoeL, 1978, p. 86).

Oak het KonsumentenKontakt vraagtdat de overheidop het gebiedvan
energiebesparingregelendzauaptredend.m.v. voorschriftenen wettelijkebe-
palingen.De isolatievan oudeen nieuwewaningenzou niet op basisvan vrij-
willigheid moetengebeuren,maarwel doordeoverheidop grateschaalaange-
pakt dienente warden.Op nationaleschaaLmoetenhiervoar maatregelenge-
troffen wdi~den.Uitgangspunthierbij kan zijn dat decansumentzelfdeisola-
tie betanltuit de besparingop het gasverbruik.Devoarfinancieringvan deze
isaleringzou dan voor rekeningvan de overheidof van de energiebedrijven
kunnenkamen.Eengoedkopeendoeltreffendemaniervanenergiebesparing,
aldusnagsteedshet KonsumentenKantakt, kan verkregenwardendoorbin-
dendevoorschriftenop te LeggenaandeindustrievoarluishaudeLijkeappara-
ten. Verbeteringvan de rendementvan geYnstalleerdeen nag te plaatsen
stookinstallatieskan hierevenzeereenbijdragetoeleveren(brochureKansu-
mentenKantakt, p. 19).

Uiteraard is de effectiviteit van averheidsmaatregeLenafhankeLijk van de
matevan beLeidsacceptatiedoor de cansument.Ester (1979, p. 11, p. 25-30)
noemteenaantaLvoorwaardentot beleidsacceptatie:

1. lien eersf~factordie eenral speelt,bestaatin de matewaarinde individuele
vrijheden van de cansumentwarden aangetast.De reactantie-theorievan
Brehm(1966)stelt dat,als eenbepaaLdevrijwiLLig gekazengedragingvan een
persoonge~1imineerdwordt of dreigt ge~limineerdte warden,dezepersoan
zijn gedragzal richtenop herstelvan de bedreigdeof ge~limineerdevrijheid.
Dit reactantie-effectkwam a.m. tat uiting toenmet ingangvan 1972in Miami
fasfaathaudendewasmiddelenverbodenwerden.De consumentenuit Miami
haddentoenplatselingeenveel pasitievereattitudetegenaverfosfaathouden-
dewasmiddelendandeconsumentenuit Tampa,waardeanti-fosfaat-wetniet
van krachtwas. BovendienhadeenaantaL huishaudingenfasfaathoudende
wasmiddelengehamsterdof gesmokkeLd(Maziset aL., 1973 enMazis, 1975).
Men dient dusweldegeLijk rekeningte houdenmet het feit datsterkvrijheids-
beperkendeenergiemnatregelenaverechtsegevolgenkunnen hebbenin de
vorm vanverzetendeviantgedragvandezijdevandecansument.Recentege-
beurtenissenten gevolgevan de energieschaarstein CaLiforni~ versterkendit
beeld(Ester, 1979, p. 27).

2. De matevan gepercipieerdebilhjkheid of van verdelenderechtvaardigheid
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is oak medebepatendvoor de acceptatievan beteidsmaatregeten.Naarmate
energiemaatregelenals meeranbiLlijk ervarenwardendoorde consument,zal
het verzet tegen dezemaatregelentoenemen.In dit verbandkan verwezen
wardennaarde vorige paragraafaverenergieprijsverhogingen.

3. Een derdeen laatste factor die doorslaggevendis voor beLeidsacceptatie
bestaatin de mate waarin deviant gedrag mogelijk is. Als voorbeeldgeeft
Esterhet hainsterenvan benzineen het antstaanvaneenzwartemarkt bij dis-
tributie van benzine(Ester, 1979,p. 30).

2. DE ENERGIEBEWUSTEMENTALITELT

Met de hiervoor besprokenmaatregelendie eenanmiddellijke gedragsbein-
vLoedingbeogen,zullentegelijkertijd oakmaatregeLenmoetengetroffenwar-
den am een mentaliteitsverandering,een algemenebewustwordingte be-
werkstelligen. ‘Het kennis nemenvan de onzekereenergiesituatiein de ko-
mendejarenis nadig,denatiedat hetde meestenvan onsjetszal gaandoen,
en dat de volgendegeneratieer nagmeerlastvan zal hebben.Dat zal in alge-
menezin in eenavertuigingengevoelmoetenapgenomenwarden,maarzuiks
tegelijk met de waarheiddat we alien eenklein stukje verantwaardelijkheid
meedragenendat weeroakietsaankunnendoen;iedervoor zich in het dage-
lijks Leven, in verschilLendeleefsituatiesen op verschillendenivo’s’ (Dirken,
1979). Een dergelijke algemenebewustwordingis noodzakelijk als kader
waarbinnenbovengenoemdegedragsbefnvLoedendemaatregeLenbegrijpelijk
enaanvaardbaarwarden — terwijl juist degedragsbefnvlaedendemaatregelen
er medevoor zargendat deenergiesituatiedoor de consumenternstig gena-
menwordi — enwaarbinnenzich eenmeerduurzaam,intern(op eenenergie-
bewusteattitude)gegrandgedragkan antwikkelen.

2.1. Situatieschets

Reedsin de inleiding werdgestelddat het met deenergiebewustheidvan de
doorsnee-consumentniet zo schitterendstaat. In het onderzoeknaarattitu-
des,socialenormenen energiebesparendgedragvan Kok et aL. (1979)meende
eenmeerderheidvan respondenten(68%) we! dat de hoeveelheidenergiebe-
perkt is. Doch uit de INDIS-enquetebleekdat bijna dehelft van de huishau-
dingende energiesituatieniet alsernstigprobleemziet; zeervelenzien het als
eenprobleemvan tijdelijke aard.Retprobleemwordt hunsinziensoak aver-
trokkenen er zijn voldoendeenergievoorraden.88% van de andervraagden
beweertoaknietsenergieproblematischmeegemaaktte hebbenensLechts10%
vermeldtin dit verbandde prijsstijgingenvoor energie(Dirken, 1979).Verder
vindt men dat eerstde overheidenhet bedrijfslevenpaalen perkmoetenstel-
Len aanhun energieverspillingi.p.v. de cansumentervoar te latenopdraaien.
Bovendienbetwij felt deconsumenttensterksteof hij met zijn geringeaandeeL
in hetenergieverbruikeffectiefkanbijdragentatde oplossingvanhet energie-
probleem.Eendergelijkbeeldkwam oaknaarvarenin eenEngelsestudie,ge-
houdenin de loop vandezomer1974 (PhilLips en Nelson,1976).Drie psycho-
lagischefactarenkunnenwebinnendezesituatieonderkennen,nI. de energie-
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bewusteattitude, de aanvaardingvan eigen verantwoordelUkheidals consu-
inenten de waargenotneneffectiviteitvan zLin gedrag m.b.t. het energiepro-
bleem(zie Van Raaij, 1979).
1. De energiebewusteattitude: eenaantaL factorenbeinvlaedtde energiebe-

wusteattitudevandeconsument.Sacia-culturelefactorenzoalssocialisatie
en adoptievanwaardenennormenbepalenmedeiemandsconsumptiestijl,
i.e. iemandsenergiebewusteattitude.Oak eenaantalsocia-structurelefac-
torenis hierbeLangrijk:zo bLijkt bijvaorbeeLddatdehaogstematevan mi-
Lieubesefvoorkomt bij persanenmet eenhager inkomenen eenhogere
opleiding,kartameenhogeresociaaL-economischestatus,en anderjange-
ren. Verder kunnenoak vraegereof huidige persoonLijkeervaringenmet
energietekorteneenenergiebewusteattitude stimuleren.Ten slatte dient
nageenaantaLpersoanlijkheidsfactorenvermeldte wardenzoalstolerantie
(niet-talerantenstaanminder open voar nieuweideeendie afwij ken van
hunopinie), behoefteam dingente begrijpen(understanding),drangam
schadeLijkeeffecten te vermijden(harmavoidance),enz. (Kinnear,Taylor
en Ahmed, 1974). Eenaverzichtvan dezefactarendie medebepalendzijn
voor energiebesef,vindt men bij Lipsey (1977).
Van Raaij en VerhaLlen (1980)vinden drie factorenbinnende energiebe-
wusteattitude:eenecalogischefactor(miLieubesef),eeneconomischefac-
tor (prijsbesef)en eencamfartfactor.Seligman,Darley en Becker(1978)
vindenbovendiennageengezandheidsfactorbij het gebruikvan air condi-
tioning in de zomer.

2. Acceptatievan eigenverantwoordehjkheid:d.w.z. dat de cansumentzich-
zelf of de consumentenals groepals medeverantwoordeLijkziet voor het
energieprobleem.Consumentendie hun verantwoordelijkheidniet aan-
vaarden,schuivende schuldvalledig op overheiden industrie. Aanvaar-
ding van verantwoordelijkheidbetekentdat men meeroogzal hebbenvoor
de gevolgenvan het eigenenergiegedrag.

3. Waargenomeneffectiviteitvan hetconsumentengedrag:d.w.z. datdecon-
sumentverwachtdatzijn gedrageffectief is en leidt tot het beoogdedoel
(bijvoorbeeld:thermostaatLager draagtbij tot energiebesparing).

Energiebewustecansumentendie hun verantwoardelijkheidaanvaardenen
bovendienvertrauwendathun inspanningeneffect sarteren,zullenveeleerbe-
reid zijn over te gaantat energiebesparendgedragdan niet-energiebewuste
consumentendie hun verantwoordeLijkheidafschuivenen niet geloven dat
hun inspanningenietsuithalen.Eerstgenoemdeconsumentenzullen hun feite-
lijke energiebesparingdanoakervarenalseeninternebeloningvoor hunener-
giebewustgedrag.

Bij eeneventuelevoarLichtingsactiedie gerichtis op eenmentaLiteitsveran-
dering,zalmen danoak metdeze factorenrekeningdienente houden.

2.2 Voorlichting en voorbeeld

Er moet bLijkbaarnag heelwatgewerktwardenannde totstandkamingvan
eenenergiebewusteattitude.Er dient duideLijk verteldte wardenwat degevol-
gen zijn van steedsmeeren meerenergieverbruiken: de econamiezal ant-
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wricht warden,kernenergiewordt onontkoambaar,de laatstenatuurgebieden
moetenapgeafferdwarden,er moetensteedsmeerkunstgrepenverzannen
wardenamde energiebehoeftete kunnendekken(Vara, Centrumvoor Ener-
giebesparing,VMD, 1979,p. 9). Bij hetverspreidenvan dergelijkeinformatie
dient menrekeningte haudenmet het feit dat zogenaamdefear appeals(d.i.
hetbenadrukkenvandeschadelijkegevolgenvanbepaaldegedragingen,zodat
eenzekerematevan angerustheidapgewektwordt)mindereffectiefzijn alsze
te sterkwarden,omdatdemensendandeneiginghebbendezeinformatieuit te
schakelen,te verdringen;meergematigdefear appealswerkenovertuigender
(Kinnear,TaylorenAhined, 1974,BerelsonenSteiner,1964,p. 532).Deresul-
tatenvan eenLaboratariumexperimentvanHass,Bagley en Rogers(1975) to-
nenaandateentoenamein degepercipieerdewaarschijnLij kheidvaneenener-
gietekortgeeneffectheeft;hoeernstigerdaarentegeneenmogelijkeenergiecri-
sisgepercipieerdwordt,hoesterkerdeintentiesamhetenergieverbruikteredu-
ceren.Dezeresultatenzijn verenigbaarmetdevorigestelling averfearappeals,
indienmenaanneemtdatin dit Labaratariumexperimentgeengebruikgemaakt
werdvan extremefear appeals(er wordt slechtsgesprokenover zeergrate
prijsstijgingen,maarniet oversciencefiction-achtigerampen).

In bepaaldeuitsprakenaver energiebesparingsuggereertmen een‘terug
naarde middeleenwen’.Dezesuggestieis ergmisleidend;menzoujuist mae-
tenbenadrukkendat,wanneerwezuinigeromspringenmetenergie,wezorgen
vooreenzo langmogeLijkehandhavingvanonzehogelevensstandaard(Vara,
Centrumvoor Energiebesparing,VMD, 1979, p. 15).

Verderis het oak zo dat de cansumentin zijn dageLijkseaingevingmoet
kunnen waarnemendat anderende energieproblematiekernstig nemenen
werkenaanoplassingen.‘Alle gratearganisatieshebbenvanuit die gedachte,
de dureplicht am demonstrerendvoor te gaan.In de belevingvan deburgers
dienthet voorbeeldiggedraginde eerstepLaatsvandeoverheidte komen,van
centraleen lagereoverheidsinstanties,van ministeries,van PTT, gemeente~-
nergiebedrijvene.d.’ (Dirken, 1979). Uit de INDIS-enqu~tebleekdatvolgens
derespondentendeoverheiddegraotsteenergieverspillerzouzijn, waarbij het
meestde (straat)verlichtinggenaemdwordt. Zoals Dirken zegtis ‘de verlich-
tingsenergiemaareendruppel op degloeiendeplaat,voor respondentendoet
die druppelde emmeroverlopenen wel omdathet ~n van demeestzichtbare
verschijnselenen dus de voornoemdevaarbeeLdfunktiebij uitstek betreft.’
(Dirken, 1979).Het toepassenvan besparingsmaatregelenin openbaregebau-
wen, het inlassenvandemanstratieprojectenin gemeentebedrijven,hetnuttig
gebruikenvan afvaLwarmte(zoalsbij stadsverwarming)heeftnaastenergie-
besparendegevolgenoakgunstigepsychologisehegevolgen:erwordt eenkLi-
maatgeschapenwaarbinnenindividuele verbruikersde situatieernstig gaan
nemen.(Zie oakGemeentenenEnergiebesparing,Eennotaaverdemogelijk-
hedenvoor gemeentenhet besparenvan energiete bevorderen,VNG, 1979,
hoofdstuk5, Besparingsbijdragein de eigenenergiehuishouding,p. 42-47.)

2.3. Noodzaakvan eenduidigeinformatie

Bij alle goedbedoeldevoorlichtingdientmen te beseffendatuit anderekana-
len tegenstrijdigeinformatiewordt verspreid.Vara, Centrum voor Energie-
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besparingen VerenigingMilieudefensielatenzich hieromtrentscherpuit, op
de achterkantvan het boekje‘Energiebesparing:Hoe enWaarom?’:‘Een ge-
fluisterdverzaekam vrijwiLlige matiginghoarje niet tussenschreeuwendere-
damesvoor eLektrischebroodmessenen nagsnellereauto’s. Zo’n beroepis
strijdig met het overheidsvoornemenam tegende eeuwwisseLinghet Neder-
landseenergieverbruikte hebbenverdubbeld.Za’n beroepverliestzijn kracht
als we strakstoch ataamcentraleskrijgen ...‘. Overigensbleekuit het onder-
zoekvan Kok et aL. (1979),dat respondentendie energiebesparingminder no-
dig vonden,menendat kernenergie-meeracceptabelis. VermoedeLijk wardt
dusdoorhenkernenergieals eenalternatieveenergiebrongezien,ietsdat van-
wegerisic&s van kernenergieen oak vanwegede beperktheidvan dezeener-
giebrantochnauwelijksre~e1is. ZeLfs als deoverheidkernenergiewil bevorde-
ren, moetin devoorlichtingduideLijk wardendat daarmeeniet hetenergiepra-
bleemapgelostwordt.Veel mensendenkendatenergiebesparinggekoppeldis
aanhet ontwikkelenvan zan-en windenergie.Het is daaromwenselijk bij het
oproepentat energiebesparingdaadwerkeLijkintensieverte zoekennaarma-
geLijkhedenvan zan-en windenergie.’

ZeerbeLangrijkin dit verbandis oakdeexplicietemedewerkingvandeener-
giebedrijvenzeLf. Eenkwart vanderespondentenin het onderzoekvan Kok et
al. (1979) had niet de indruk dat gas-en eLektriciteitsbedrijfnodig vindt dat
verbruikersenergiegaanbesparen.Medewerkingaanvoarlichtingsactiesen
steunbij devoorfinancieringvande isalatie-investeringdoorgas-en elektrici-
teitsbedrijvendragenbij tot de geloofwaardigheidvan energiebesparingpro-
gramma‘5.

2.4. Beperkendeomgevingskenmerken

Er kunnenbeperkendeomgevingskenmerkenin het spel zijn die eengezins-
huishoudingverhinderenbepaaLdeenergiebesparendemaatregelente treffen:
hetkan zijn dateengezinniet averde nadigefinanci~Lemiddelenbeschiktam
overte gaantat investeringinenergiebesparendeapparatuur,bepaaLdewanin-
genkomengewoonbauwtechnischniet inaanmerkingvoor isolatie ... Oakin
het dageLijkseenergiegedragkunnenbelemmerendefactorenvoorkamen,bij-
voorbeeldwanneereenwaakvLamniet kangedoofdwarden,of wanneermen
de kamertemperatuurhaagmoet haudenaindater zieken in huis zijn.

3. HET VOORDEELVAN KLEINSCHALIGE PROJECTEN

Reedseerderwerdgestelddathet prableembij energiebesparinghierin ligt dat
de nadelenindividueel en anmiddellijk manifestzijn, terwijl de voordelen
veelalcollectiefen slechtsop langeretermijn voeLbaarzijn; kortomhet gaat
hier ameenconflict tussenindividuele en callectievebelangen,tussengevol-
genop kartetermijnengevolgenop Langetermijn; dergelijkesituatiesstaanin
de Literatuurbekendals ‘social traps’. De AmerikaanseecanoamOlsonstelt
danoak dat in onzeandoorzichtigemaatschappijniemandop basisvan vrij-
willigheid bereidis meete werkenaanderealisatievan eencollectiefgoed(i.c.
energiebesparing).Slechtsindien er sprakeis van eenrelatief kleine groep,of
van positieveof negatievesanctianering,zaleenindividu bereidzijn mee te

182



werkenaaneencollectiefgoed.Blijkbaar zijn ledenvan eenkleinegroepwel
bereidhunsteentjebij te dragentateencallectiefgoed.ZasteldeAllen (1977)
bijvaorbeeldvast dat samenlevingendie op langetermijn in evenwichtmet
hun ecasysteemblijven leven, klein zijn endezekleinheidoak als eenbelang-
rijke waardezien. Warrenen Clifford (1975)steldenvastdatonmiddeLlijk na
de energiecrisisvan 1973-1974,demeesteenergiebesparingplaatsvandbinnen
wijken metsterkesacialebindingen;welnu,uit desociaalpsychologischeyak-
Literatnur is bekenddat groepenmet sterkesocialebindingen(cohesievegroe-
pen)meestalklein zijn.

In eenkleinegroepbrengtde socialedruk en steunde ledenertaehun ver-
antwoordelijkheidop te nemen; bovendienis het binnen eenkleine groep
veel makkeLijker waar te nemendat het eigen gedrag daadwerkeLijk bij-
draagt tat het beoagdedoel. Daarbij koint nag dat personendie zich er
openlijk toe verplichtenenergiete besparen,zichzelf oak gaanzien als ener-
giebewustemensen;er vindt duseeninternalisatiepracesplantswaardoorhet
energiebewustgedragoak intern gemativeerdwardt (Pallak en Cummings,
1976). De verspreidingvan energiebesparendeinnovatiesverloopt snellerin
homogenebuurten/wijken die tevensgeori~nteerdzijn op de samenleving
dan in doorgangsbuurten/wijkenmet weinig socialecontacten(Van Raaij,
1980).

4. OVERZICHT EN SCHETSVAN EEN MODEL

Energiebewustgedragkan menonderscheidenin ‘aanschafgebondenbespa-
ring’ (dit slaatgrotendeelsop huiskarakteristiekenals isalatievoarzieningen,
maaroakop deaanschafvanhuishoudelijkeapparaten)en ‘gedragsgebonden
besparing’ (waarbij hetgratendeelsam routinesgaat).Huiskarakteristieken
zoals isalatievoarzieningenhebbennaasteendirecteffect op het energiever-
bruik, oak eenindirect effect via gedragsveranderingen(bijvoarbeeLdde in-
vloed van isalatieop het ventileren).

Deverbruikerverwachtvan energiebewustgedrageennantalgevolgen(zo-
als lagerenergieverbruik,hogeinvestering,verminderdcomfort, lagereener-
gierekening,...) die in zijn ogeneenbelanendof bestraffendkarakterhebben;
dezegevolgenhebbendanoak eenversterkendof verzwakkendeffect op dat
energiebewustgedrag.Eenenergiebewusteattitude is in dit verbandzeerbe-
langrijk, althansindienze samengaatmet acceptatievan eigenverantwoorde-
lijkheid en vertrouwenin de effectiviteitvan hetgedragals consument:in dat
gevalbetekentminerselke individueel bereikteenergiebesparingop zichzeLf
eeninterne(marele)beloning. Concreteinformatie, voorbeeldenen prakti-
scheaanwijzingenvormenuiteraardeennoadzakelijkevoarwaardevoarener-
giebewustgedrag.Soms kunnenbeperkendeomgevingskenmerkentussenko-
men,die belettendat eenintentieaingezetwordt in daadwerkeLijkenergiebe-
wustgedrag.

Dezedirectegedragsdeterminantenwardenop hunbeurtbeinvlaeddoor so-
ciodemografischefactoren,zoalsopleiding, leeftijd, inkamen,socialeklasse.
Dezehebbeneeninvloed op attitude,acceptatievan verantwoordelijkheiden
waargenomeneffectiviteit,maaroakrechtstreeksop de aanschafgebondenen
gedragsgebondenbesparing.Tenslattezijn oak informatie, kennisen gezag-

183



hebbendevoorbeeldenvan belang.Al dezedeterminantenzijn samengebracht
in figuur 1.

Figuur 1. Gcdragsmodelvan energieverbruikin dewoning.

Een enefgiebesparingspragrammagebaseerdop dit model, is zowel op
gedrags-als op mentaLiteitsveranderinggericht. Ret gedragvan gezinshuis-
houdingenmoetbeinvloedwardenin de richting vanenergiebesparing,endit
doorenergiebesparingaantrekkeLijkte maken(d.m.v. feedbackoververbruik
en verbruikskasten,gewijzigdetariefopbauw,sacialegoedkeuring,...). Ver-
bruikersdie energiebesparendgedragvertonen,zouden,volgens de zelfper-
ceptietheorie(Bem, 1967),hun attitudeskunnenveranderen:zij gaanzichzelf
zien als mensendie zich dusdaniggedragenaindatze energiebewustzijn. De
attitudevoLgt hieruit het gedragen niet andersom.Er is sprakevaneeninter-
nalisatieproceswaarbij de cansumenteen attitude ontwikkeLt die aver-
eenstemtmet zijn gedrag.Ret is dusmogelijk met kLeine externebeloningen
(terugkoppelingA in figuur 1) geLeidelijkeeninternalisatievan eenenergiebe-
wusteattitude (terugkoppelingB in figuur 1) te verkrijgen. De externebela-
ningenmogenechterniet te groat zijn, aindatze de persoonertoekunnen
brengenzijn gedragtoe te schrijvenaandebeloningi.p.v. aandeattitude.De
ontwikkeLing van eendergelijke energiebewusteattitude dient verderbevor-
derden ondersteundte wardenaande handvan eenvoorlichtingscampagne
die de ernstvan het energieprobleemduidelijk maakt,alsoakde medeverant-
waordeLijkheidvande gezinshuishoudingenen deeffectiviteit van hunbijdra-
getat de oplossingvan hetenergieprobleemanderstreept.Voor eenenergiebe-
wusteconsumentdie zijn verantwoordeLijkheidaanvaardtenvertrauwtin de

terugkoppeling
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effectiviteit vanzijn gedragals cansument,zalelke individueelbereiktebespa-
ring eenmorelebeloningbetekenenen eenversterkingvan zijn vertrauwenin
de effectiviteit van zijn gedrag.

Eeninternalisatieproceszoalshierbovenbeschreven,istenzeerstewenselijk
aindathet leidt tot eenduurzameattitude-engedragsverandering.Bovendien
maakteendergelijkementaliteitsveranderinghet de consumentmogeLijk zijn
gedragte generaliserennaarnieuwevormenvan energie-enmilieubewustge-
drag,buitenhet domeinvan energieverbruikin dewaning (VanRaaij en Ver-
halLen, 1980).

5. DE INTERACTIE TUSSENWONINGEIGENSCHAPPENEN
HUISHOUDELIJK ENERGIEGEDRAG

Ret Lijkt evidentdat waningeigenschappenen huishoudelijkenergiegedragin
interactiemet eLkaarhet energieverbruikin de waningbepalen.Tochis erin
de literatuurweinig bekendover het effectvan woningeigensehappenop het
energiegedragvande bewoners.Wellicht is het oakniet magelijk eenspecifiek
gedragte koppelenaaneenbepaaLdewoningeigenschap.Deinvloedvanhuis-
karakteristiekenop bewonersgedragis niet uniform, maarvarieertal naarge-
langde mativatieof doeLstellingvande bewanerinkwestie.Verschillendeatti-
tudefactorenzijn hier denkbaarzoalszuinigheid(bezorgdheidam de finan-
ci~n), comfort in huis (hauding t.a.v. behaaglijkheidzoals die beynvlaed
wordt doortemperatuuren tocht), energiebesef(avertuigingdat er eenener-
gietekortis en dat oakde individuele consumentdient te besparen),bezorgd-
heid am degezondheiden strevennaarsocialewaardering.AfhankeLijk van
de motivatievan de bewoner,kan eenzelfdewaningeigenschapaanleidingge-
yentot verschiLlendegedragspatronen.In sammigegevallenzal dit gedragde
besparingdie bewerkstelLigdwordt doordewoningeigensehapnagversterken,
in anderegevallen kan dit gedrag juist in tegengesteldezin werken. De
vaststellingenvan Van Raaijen VerhaLlen(1980) i.v.m. deinvloedvan isolatie
op bewonersgedragkunnendit verduidelijken. Zij vondennl. dat bewoners
vangeysoleerdehuizeneenlageretemperatunrinstellingin huishebbendanbe-
wonersvan niet-geisaleerdehuizen; bovendienblijkt men in geisoleerdehui-
zenzorgvuldigermet de waakvLamam te gaan(menzettedie vaker uit). Iso-
Latie heeftechtereennegatieveinvloed op het luchtgedrag:De tussendeuren
degordijnenwardenvaker opengelatenen de kamerswardenvaker gelucht.
De mativatiesof doeLstellingenvande bewonersachterdit gedrag,zijn in het
onderzoekonduideLijkgebleven.Uit andereliteratuur(VNG, 1979) blijkt dat
isolatieLeidt tot camfortverbeteringdoor de verminderingvan de koudestra-
Ling bij ramenenbuitenwanden,endatdit vaakleidt totverlagingvande wen-
sent.a.v. de kamertemperatuur.

Dat de invLoed van woningeigenschappenop energiegedragen -verbruik
niet ~nduidig is, wordt wel treffendgeillustreerddoor de bevindingenvan
Hamrin (1979).Huishoudelijkenergieverbruikvandebewonersvantweever-
schillendewijken, de ‘Blue SkiesRadiantHomes’, in Hemet,Ca.ende ‘Villa-
ge Homes’, in Davis,Ca. Eerstgenoemdewijk bestaatuit woningenmet een
actiefzanne~nergie-systeemvoor ruimte- en waterverwarmingen metallerlei
technischesnufjesam energiete besparen.Laatstgenoemdewijk bestaatuit
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woningendie zo ontworpenzijn dat ze eenpassiefgebruikvan zonneenergie
kunnenmaken(de waningenzijn zo gebouwddatze in dewinter volop kun-
nengenietenvandebinnenvallendezonnestralingeninde zomerafgeschermd
zijn vandezon). Eendergelijkontwerpvraagteenveelgrotereinzetvandebe-
woners (m.b.t. huishoudeLijkenergiegedrag)dan eenactievezonne~nergie-
installatie — zoalsby. het openenen sluitenvan Luiken, gordijnenen ramen.
Tegenalle verwachtingeninblekende bewonersvande ‘Village Homes’meer
energiete besparendan de bewonersvan de ‘Blue Skies Radiant Homes’.
(Voor de ‘Blue Skies Radiant Homes’ bedroeghet energieverbruiknI. 76%
vanhetverbruikvanwaningenin eencontrolegroep;voor de ‘Village Homes’
bedroeghet energieverbruikslechts54% vanhetverbruikvanwoningenineen
controlegroep.)Uit interviewsmet debewonersachteraf,bleekdatde mensen
vande ‘Blue SkiesRadiantHomes’hun energie-vriendelijkewoningenzagen
als eenmiddelam energiete besparenzonderhun levensstijL te moetenwijzi-
gen.Zij haddenhun plicht gedaandoor eendergelijkewaning te kopen en
hoefdenzich verderniet druk te makenoverenergiebesparing.Hetmerendeel
van dezebewonerswasouderdanvijftig jaar, en wilde voornamelijkuit zui-
nigheidsoverwegingenenergiebesparen.Debewonersvande ‘Village Homes’
daarentegenwaren overwegendjonge mensen(gemiddeldeLeeftijd tussen
achtentwintigen dertig jaar) die energiewilden besparenvanuit ecologisehe
motieven.(Derespectievelijkeadvertentieshaddenmensenmeteendergelijke
motivatieaangetrokken.)Bovendienzou de inzetdie vande bewonersvereist
wordt bij passiefgebruikvanzonne~nergieendezichtbaarheidvandeenergie-
besparendevoorzieningendie daarbij horen (luiken, windschermen,gordij-
nen,e.d.)voortdurendherinnerenaanhetgesteldedoel am energiete bespa-
ren.

6. HET EFFECTVAN FEEDBACK-INFORMATIE M.B.T. HET
ENERGIEVERBRUIK

Het gevenvan terugkoppelingsinformatiem.b.t. het energieverbruikaande
bewonerlijkt eenbeloftevollemethodeamhet huishoudeLijkenergieverbruik
te reduceren.VandaardezeafzonderLijkeparagraafoverhet effectvan feed-
back. De meesteconsumentenhebbenmaarweinig kennisvan de prijs van
energieen vanhet energieverbruikvandeversehillendeinstallatiesen appara-
ten in huis. Bij gasen eLektriciteit is de koppeling tussengebruiken betaling
(met maandelijksevoorschottenen jaarLijkse afrekening) trouwenszo on-
doorzichtig dat de verbruiker naoit het energieverbruikvan zijn specifiek
doenenlatenkannagaan;hetis bijv. zo goedals onmogeLijkuit deenergiere-
keningenaf te leidenwelkebesparingresulteertuit het ‘s nachtslagerzetten
vandethermostaat.NochtanskanLeren — indit gevalvan energievriendelijke
gedragingen— alleenplaatsvindenindieneronmiddeLLijk engedurigkennisis
van het resuLtaatvan hethandelen.Feedback-of terugkoppelingsinformatie
m.b.t. het energieverbruikis danoak uitermatebelangrijk. Naasteeninfor-
matievefunctie, zou feedbackbovendiennag eenmotiverendefunctieheb-
ben,in die zin dat het kostenbesefen/ofde energiebewustheiderdooraange-
wakkerdwarden.Dit dientechterdoorverderonderzoekbevestigdte warden.
Verschillendevormenvan feedbackzijn mogelijk. Schriftelijke terugkappe-
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lingsinformatieop maandelijkseenergierekeningen— inde vorm vaneenver-
gelijking van het huidig energieverbruikmet het verbruikin dezelfdeperiade
van het yangjaar,gecornigeerdvoor weersamstandigheden— blijkt eenklein
maarstabieleffectte hebben(Russo,1977).Men zouoakexpliciet hetgeldbe-
dragwaarmeederekeningverhoogdof verlaagdis tengevolgevanhetmeerof
minder verbruik aanenergiekunnenvermelden,uiteraardmet inaclitname
van de gewijzigdeenergieprijzen.Eenvariantvan dezefeedback-informatie
bestaatin hetvergelijkenvanhetenergieverbruikvaneenhuishoudingmetdat
van eenvergelijkbaregroephuishoudingenin dezelfdeperiode;op die manier
wordt meteeneensocialedimensiein de terugkoppelingsinformatieverwerkt.
Verder is oak groeps-of collectieve feedback-informatiemogelijk, waarbij
eengroephuishoudingeninformatie krijgt averde stijging of de daling van
het energieverbruikvan degroep(en niet van de individuele huishoudingen).
Winett et al. (1979) vondenechterdat dezevorm van feedbackgeeneffect
had.Onmiddellijkefeedbackaandehandvanmetertjesentoestelletjesdie het
momentaan(of overbodig)energieverbruiksignaleren,blijkt zeer effectiefte
zijn (Beckeren Seligman, 1978, Kohlenberg,Phillipsen Proctor,1976).

In Canadaloopt thanseenanderzoeksprogrammawaarbij de zagenaamde
EnergyUseDisplayMeter(EUDM, d.i. eentoestelletjewaarvanmen onmid-
dellijk enduidelijk hethuishoudeLijkenergieverbruikkan aflezen)op zijn effi-
ci~ntie en zijn aanvaardbaarheidvoor de consumentgetoetstwordt (Mauser,
Kendall en Filiatrault, 1979).Men verwachtdat feedbackvia dit metertjehet
huishoudelijkenergieverbruikmet 10 ~20%kan reduceren;bovendienlijkt de
cansumentpositief tegenavereendergelijk metertjete staan.
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