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ENERGIEBESPARING DOOR
GEDRAGSVERANDERING
Energiebesparing kan niet louter door technische voorzieningen
bereikt worden omdat het energieverbruik voor een groot deel door
ons gedrag wordt bepaald. Hoe we ons precies gedragen blijkt
echter sterk te verschillen.

W. FRED VAN RAAU EN
THEO M.M. VERHALLEN*
Na de eerste energiecrisis in 1973-74 was
de aandacht van veel politici en consu-
menten gericht op het zichtbare ener-
gieverbruik, zoals" straatverlichting en
verlichting van openbare gebouwen.
Het elektriciteitsverbruik voor overda-
dige en onnodige straatverlichting en
lichtreclame werd door velen als verspil-
ling gezien en als een slecht voorbeeld
voor individuele huishoudens die ener-
gie moesten besparen.
Geleidelijk verschoof de aandacht van
verlichting naar ruimte verwarming, en
daarmee van elektriciteit naar aardgas.
De interesse van de meeste consumen-
ten en politici is nu gericht op de
ruimte verwarming. In de huishoudelij-
ke sector neemt de ruimteverwarming
75 procent van het totale energiever-
bruik voor zijn rekening. 15 procent
wordt besteed aan koken en warm water
voor keuken en badkamer, terwijl
slechts 10 procent van de energie
gebruikt wordt voor verlichting en elek-
trische apparatuur.
Deze laatste 10 procent is een erg
zichtbare en daardoor opvallende vorm
van energieverbruik. Veel mensen zijn
dan ook geneigd lampen die onnodig
branden en radio's die onnodig aan-
staan, uit te doen. Het onzichtbare

*Met dank aan ir. P. de Jong, NV Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten.

energieverbruik voor ruimteverwar-
ming en warm water ontgaat veel van
ons, hoewel het veel belangrijker is. Je
kunt beter de thermostaat tijdig lager
zetten en minder warm water gebruiken
dan lampen en radio's uitdoen.
Hoe gaan mensen nu om met hun
verwarmingssysteem? Hoe komt het dat
het gebruik van aardgas in een woning
soms verdubbelt, als .er nieuwe bewo-
ners in een huis komen? Kunnen we het
'energiegedrag' van mensen beschrijven
en voorspellen? Bestaan er groepen
mensen met een gelijksoortig energie-
gedrag?
Clive Seligman en zijn onderzoeksteam
hebben geprobeerd enkele van deze
vragen te beantwoorden in hun onder-
zoek in Twin Rivers (New Jersey, VS),
waarbij ze het gebruik van de air condi-
tioning in de zomer hebben onderzocht.
In dit artikel willen wij hetzelfde doen,
maar dan voor het gebruik van aardgas
in de winter.
Van November 1976 tot november 1977
hebben we het stookgasgebruik bijge-
houden van 145 rijtjeshuizen in de
Vlaardingse stadswijk Holy-Noord. De
helft van deze huizen had extra-geïso-
leerde muren en ramen, terwijl de ande-
re helft op de 'normale' manier was
geïsoleerd. Gemiddeld verbruikt een
geïsoleerde woning 2168 m3 aardgas,
terwijl een standaard woning 2436 m3

aardgas per jaar nodig heeft. Maar veel
hangt af van de ligging en van de
bewoners zelf.
Een gunstige ligging op het zuiden kan

veel energie besparen, doordat men
meer gebruik kan maken van zonne-
warmte. In een tussenwoning verbruikt
men minder energie dan in een woning
op het einde van de rij.

Via een vragenlijst hebben we de bewo-
ners zélf hun gedrag met betrekking tot
energie laten rapporteren. De antwoor-
den op de vragen hangen vaak duidelijk
met elkaar samen. De statistische
methode om zulke samenhangen op te
sporen heet principale componenten
analyse. Met gebruik van deze methode
vonden we de zes duidelijke factoren
die hieronder staan opgenoemd, met
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erachter steeds waarop de vragen die bij
zo'n factor horen betrekking hadden:
1. slaapkamercondities - het gebruik
van slaapkamerradiatoren 's nachts, en
het al of niet met open ramen slapen;
2. condities bij afwezigheid - de tempe-
ratuur bij afwezigheid overdag en tij-
dens weekends, en de temperatuur 's
nachts;
3. condities bij aanwezigheid - de tem-
paratuur overdag en 's avonds bij aan-
wezigheid;
4. de lengte van de gordijnen en de
frequentie van het sluiten ervan;
5. het luchten van kamers - het openen
van ramen en deuren en het gebruik van
ventilatie-openingen en afzuigsysteem;
6. het gebruik van slaapkamers over-
dag - bijvoorbeeld als studeerkamer,
maar ook het luchten van slaapkamers
en het openen van slaapkamerramen.
Voorts bleken van groot belang het
gebruik van de haldeur (tussen kamer
en gang) en het gebruik van de waak-
vlam van de CV-ketel.
In de woning vormen dus in totaal acht
gedragsvormen het energiegedrag, dat
we overigens niet als een aparte vorm
van doelbewust gedrag moeten opvat-
ten, maar als een aantal condities, waar-
onder het gedrag plaatsvindt.

Energie-attitudes
Zijn mensen die energie besparen nu
ook energiebewust, dat wil zeggen: kan
men hun gedrag verklaren uit hun hou-
ding of attitude? Om dit na te gaan,
lieten we de bewoners ook vra§e|i
beantwoorden over hun opvattingen
over energiebesparing, energieprijzeii*
een behaaglijke Icatiiéil^ïnperatiïur liï|
over :tocfct:':^^|thfèS :'̂ .̂ iï̂ H|pi§ |̂;
vondenwe^ <ir% vö^eiï varjeiïergieï
attitudes: •^$rSfi:S'--S *'* S^S^iK
i. enèrgiebesef- bèzor|Éieid ove*

energieschaarste en het geloof dat ener-
gieproblemen zich niet vanzelf oplos-
sen;
2. comfort in huis - gevoeligheid voor
tocht en een voorkeur voor een behaag-
lijke temperatuur;
3. prijsbesef - energie besparen om
financiële redenen.
Vooral bejaarden en gezinnen met een
baby blijken aan comfort en een hoge
huiskamertemperatuur te hechten en
besparen minder energie dan bewoners
met een hoge mate van energie- en
prijsbesef.

Welke factoren bepalen nu voorname-
lijk het energieverbruik in de woning?
Dit kunnen we te weten komen door de
relatie tussen gedragingen en het gecon-
stateerde energieverbruik te onderzoe-
ken. Het blijkt dan dat vooral de condi-

ties bij afwezigheid een grote invloed
hebben op het energieverbruik en als
het ware de belangrijkste vorm van
gedrag zijn. Daarna volgen: het tijdig
uitdoen van de waakvlam, de slaapka-
mercondities, de condities bij aanwezig-
heid en het gebruik van de haldeur, 's
Winters (van november tot april) zijn al
deze factoren van belang, 's zomers (van
april tot november) alleen de eerste drie
factoren.
Niet alleen gedrag, ook een aantal huis-
kenmerken zijn van belang. In de eerste
plaats de isolatie van muren en ramen.
In de tweede plaats, of het huis een
midden- of een eindwoning is én de
ligging van de woning ten opzichte van
de zon. En tenslotte, welke buren je
hebt! Men kan het eigen energiever-
bruik beperken door naast hoog-sto-
kende buren te wonen. Het beste is het
bij wijze van spreken nog om een
midden woning te kiezen tussen twee
goed-verwarmde (bejaarde) buren.
Het gedrag van de bewoners bleek in
het Vlaardingse onderzoek voor het
energieverbruik in de woning even
belangrijk als de huiskenmerken. Ener-
gie kan daarom even goed door gedrags-
verandering van de bewoners als door
technische verbeteringen in de woning
bereikt worden.
Bewonersgedrag en huiskenmerken
kunnen soms ook samenhangen, in-die
zin dat het effect van woningverbetering
wordt teniet gedaan door het gedrag van
de bewoners. Zo ging in Vlaardingen
het energiebesparend effect van wo-

ie voor een deel Weer teloor
gedrag van de bewoners, In
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een 'onbewoonde woning' leidde de
gekozen extra-isolatie tot een besparing
van 18 procent op het energieverbruik,
in een bewoonde woning bleek echter
maar gemiddeld 11 procent aardgas
bespaard te worden.
Dit gaf heel wat discussie tussen de
technici, die claimden dat 18 procent
besparing bereikt kon worden, en ons,
als psychologen, die constateerden dat
slechts ii procent werd behaald. Nade-
re technische berekeningen tonen aan
dat de 18 procent was berekend op basis
van de veronderstelling dat in het hele
huis een zelfde temperatuur gehand-
haafd zou worden. In een extra-geïso-
leerde woning blijken de bewoners ech-
ter de ramen te openen om de
slaapkamertemperatuur te verlagen.
Dit pleit ervoor om onderscheid te
maken tussen woon- en slaapkamertem-
peratuur. De warmte van de woonka-
mer dringt via plafond en trapopgang
door naar de slaapkamers. Bij het ont-
werpen van woningen zou men dan ook
moeten gaan letten op de kennelijke
behoefte van bewoners aan tempera-
tuurverschillen in huis. De door ons
gevoerde discussie kan zo een aanzet
gaan vormen voor mogelijke andere

methoden van woningisolatie, bijvoor-
beeld een extra-geïsoleerde verdie-
pingsvloer.
Een vergelijkbare samenhang tussen
gedrag en huiskenmerken is vaker aan-
getroffen, onder meer bij een onder-
zoek van twee typen woningen in Cali-
fornië. Het eerste type was uitgerust
met allerlei vormen van ingebouwde
'automatische' energiebesparing - lui-
ken bijvoorbeeld die 's nachts vanzelf
dichtgingen en klokthermostaten die 's
nachts de verwarming 'laagdraaiden' . In
het tweede type woning werkten zulke
snufjes niet atomatisch, maar moesten
zij met de hand worden bediend - de
bewoners moesten zélf de luiken sluiten
en de thermostaat bedienen.
De onderzoeker verwachtte meer ener-
giebesparing in de 'automatische' dan in
de 'handbediende' woningen. Het om-
gekeerde bleek echter het geval: in de
handbediende woningen werd meer
energie bespaard dan in de automati-
sche huizen. Een mogelijke verklaring
hiervoor is, dat de 'handbedieners'
méér betrokken raakten bij energiebe-
sparing en hun gewoonten aanpasten
om hun energieverbruik te beperken.
De bewoners van de automatische
woningen, daarentegen, vonden dat ze
hun plicht hadden gedaan door zo'n
woning te kopen en dat ze zich verder
geen zorgen meer hoefden te maken
over hun energieverbruik.
Een andere verklaring zou kunnen zijn,
dat bij de verkoop van de woningen al
een vorm van zelfselectie optrad: de

i|i|i||pri j sbi^ösle lie-
den

Gedragspatronen
Terug naar Vlaardingen. Tot dusver is
sprake geweest van gemiddelden en zijn
we niet ingegaan op mogelijke verschil-
len tussen de 145 onderzochte huishou-
dens. Bestaan er, zo vroegen wij ons af,
verschillende gedragspatronen met be-
trekking tot energie en leiden deze tot
verschillen in energievebruik? En, ten
derde, kunnen we de gedragspatronen
verklaren uit gezinssamenstelling, leef-
tijd van de bewoners, attituden, levens-
stijl of andere kenmerken van de huis-
houdens?
Temperatuur en ventilatie, zo bleek al
eerder, zijn twee belangrijke aspecten
van het energiegedrag. Temperatuur
heeft te maken met de thermostaat en
het verwarmingssysteem, oftewel de
warmtebron (de kern); ventilatie met
isolatie en luchtverversing, dat wil zeg-
gen met ramen, deuren en de afzuig-
kap - de scheiding dus tussen binnen en
buiten (de schil). De kern, die warmte
levert, en de schil, die warmte binnen-
houdt, zijn de twee energie-aspecten
van een woning.
Uitgaande van temperatuur en ventila-
tie bleken vijf groepen met onderschei-
den patronen van energiegedrag aan te
wijzen: i. bespaarders (lage tempera-
tuur, geringe ventilatie); 2. zware
gebruikers (hoge temperatuur, veel ven-
tilatie); 3. koel (lage temperatuur, veel
ventilatie); 4. warm (hoge temperatuur,
geringe ventilatie); en 5. gemiddeld.
Groep 4. (warm) is het grootst en omvat
31 procent van de onderzochte ̂
cleiis, gevolgd door groep'VSg j
deld) met 26 procent.



Dfeze vijf groepen van gedragspatronen
laten inderdaad verschillen in energie-
verbruik zien. De zware gebruikers ver-
bruiken gemiddeld 38 procent meer
energie dan de bespaarders (in de
zomerperiode zelfs 53 procent meer).
De overige drie groepen zitten tussen
beide uitersten in. Ieder van de vijf
groepen heeft verschillende eigenschap-
pen.
Bespaarders hebben een hoger oplei-
dingsniveau, een kleiner huishouden
(vaak zonder kinderen) en vaker een
buitenshuis werkende vrouw. Hun
energiebesef is hoog en hun behoefte
aan comfort laag. Vaak, staan zij aan
het begin van hun huwelijk of samenwo-
nen.
Zware gebruikers hebben gemiddeld
een lager opleidingsniveau en zijn vaker
thuis. Slechts weinigen van hen wonen
in de geïsoleerde woningen, terwijl hun

attituden het hoge energieverbruik niet
verklaren. Daarom zal het waarschijn-
lijk niet meevallen om hun energiever-
bruik terug te dringen - woningisolatie
en gedragsaanbevelingen zijn misschien
nog het beste.
De groep koel heeft een gemiddeld
energieverbruik. Maar bij dit 'segment'
treedt een vreemd verschijnsel op: zij
verbruiken meer energie in een extra-
geïsoleerd huis dan in een standaard-
huis. Woningisolatie heeft op hen een
schijnbaar tegengesteld effect, waar-
schijnlijk door hun hoge niveau van
ventilatie. Uit oogpunt van energiebes-
paring is dit segment vooral geholpen
met warmteterugwinning in het ventila-
tiesysteem, temeer daar attitude-
beïnvloeding geen effect op deze groep
zal hebben.
De groep warm heeft eveneens een
gemiddeld energieverbruik. Dit seg-
ment bestaat in hoofdzaak uit oudere
mensen met een grotere behoefte aan
comfort; net als baby's hebben zij meer
warmte nodig. Zou men een energie-
besparingscampagne op deze groep
richten, dan kan men benadrukken dat
het gewenste comfort ook door kleding
bereikt kan worden.
De gemiddelde groep is de groep met
een gemiddelde temperatuur en 'venti-
latiegedrag' en tevens de groep waarte-
gen de andere groepen zijn afgezet, en
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die per definitie geen afwijkende eigen-
schappen heeft.

Voorlichting
De vijf onderscheiden groepen verschil-
len in hun energiegedrag en energiever-
bruik, hun attitudes en overige kenmer-
ken. Omdat dit zo is heeft het weinig zin
om, in het kader van energiebesparende
maatregelen, iedereen met eenzelfde
voorlichtingscampagne te benaderen.
Een campagne, gericht op bijvoorbeeld
het veranderen van attituden heeft niet
op alle vijf groepen een gewenst effect.
Elke groep zou eigenlijk met een aparte
voorlichtingscampagne bestookt moe-
ten worden.
Het gedrag van de bespaarders zou men
kunnen proberen te versterken met een
campagne om hun energiebesef in stand
te houden. De 'warmen' zou men kun-
nen benaderen om hun comfortbehoef-
te te verminderen/Voor de overige
groepen heeft een attitudeverande-
ringscampagne waarschijnlijk weinig
zin. Dit geldt onder meer voor de zware
gebruikers, een groep waarbij woning-
isolatie het gewenste effect kan hebben.
Bij de 'koelen' kan ditzelfde middel,
woningisolatie, daarentegen een ave-
rechts effect hebben - ze gaan dan meer
ventileren en gebruiken daardoor meer
energie.
Energiegedrag blijkt dus niet in de
eerste plaats een aparte vorm van
gedrag te zijn, maar wordt bepaald door
een aantal condities- zoals temperatuur
en

f^ipiiiMf
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en de energierekening (die overigens
pas een jaar later kan komen; maar dat
is weer een ander verhaal), evenals voor
de energievoorlichting. Daarom moet
energievoorlichting zijn afgestemd op
het gedrag en de eigenschappen van de
diverse doelgroepen. Vergeten we dit,
dan zou voorlichting wel eens zonder
effect kunnen blijven. •
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In het leven van alledag wordt het
woord stress nogal eens gebruikt indien
wordt gerefereerd aan een veelheid van
oorzakelijke aspecten van ziektege-
drag, zoals: psychologische druk, span-
ningen, nervositeit en dergelijke. Men
geeft hierbij echter zelden een inhoude-
lijke specificatie. Dit wordt mede ver-
oorzaakt door het gegeven dat weten-
schappelijk onderzoek naar dit feno-
meen verricht wordt door een groot
aantal disciplines. Dit heeft geresul-
teerd in een evenredig groot aantal
definities, concepten en modellen.
Ook in Nederland staat het stress-
begrip zeer in de belangstelling, wat zich
onder meer uit in talrijke publikaties op
dit gebied. Achtereenvolgens, van alge-
meen naar specifiek, komen er hiel vier
aan de orde, waarbij ik vooral wil kijken
in hoeverre zij enigszins orde scheppen
in de door iedereen erkende chaos.
Waarschijnlijk is die chaos ook de reden
dat Kleber start met een historisch
overzicht waarin de ontwikkeling van
het stress-begrip wordt behandeld. Oor-
spronkelijk werd stress opgevat als 'een
fysiologisch universeel reactiepatroon
op non-specifieke prikkels'. Deze veel-
omvattende definitie wordt in het twee-
de hoofstuk al iets verdicht tot de

psychologische opvatting, dat stress een
proces zou omvatten waarin * eisen van-
uit de omgeving en de persoon het
bestaan of welbevinden-van een indivi-
du bedreigen en waarin het individu op
een of andere wijze reageert op die
bedreiging'.
Kleber onderkent de vaagheid van het
begrip en merkt op dat een systemati-
sche benadering vrij moeilijk is vanwe-
ge de omvangrijke literatuur, die
bovendien een chaotische indruk ach-
terlaat. De belangrijkste verwarring
schuilt volgens hem echter in de kleuri-
ge terminologie die wordt gehanteerd.
De geciteerde psychologische definitie
houdt daarbij in dat in principe een
oneindige hoeveelheid stimuli stressor
kan zijn.
Nu is dit alles al tamelijk lastig, maar
vervelender wordt het als men zich bij
een structureringspoging realiseert, dat
er ook nog een behoorlijk aantal inde-
lingssystemen voor stressoren bestaat.
Hoewel we nu het ergste zouden ver-
moeden, slaagt Kleber er toch in een
goede, begrijpelijke én hecht georgani-
seerde inleiding tot de psychologische
invalshoek van het stress-fenomeen te
geven.
Na de algemene historische inleiding en
de psychologische toespitsing (in de
hoofdstukken i, 2 en 3), volgt in het
vierde hoofdstuk een overzicht van de
invloedrijkste onderzoeksbenaderingen
(onder anderen Lazarus - de cognitieve
richting - en Michigan, met een nadruk
op arbeid). Dit hoofdstuk wordt afge-
sloten met een verzameling onderzoe-
ken, die steeds de relatie tussen gezond-
heidsstoornissen bij een individu en
voorafgaande ingrijpende levensge-
beurtenissen (de zogeheten stressful
life-events), gemeenschappelijk heb-
ben.
Het vierde hoofdstuk gaat in op enige
visies die het verband tussen ziekte en
stress benadrukken. Gelukkig wordt in
hoofdstuk 6 ook nog iets verteld over
hoe mensen met stress omgaan, het
zogenaamde coping-proces. Het laat-
ste, zevende, hoofdstuk behandelt het
wetenschappelijk onderzoek eii geeft
ten overvloede nog eens aan dat ̂ r fan
de studie van stress heel wat inët|tod<o-
logische en technische pröbiemei*zit
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