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De klimaatspagaat
De psychologische uitdagingen van duurzaam 
gedrag.
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LECTORAAT PSYCHOLOGIE VOOR EEN DUURZAME STAD



“Ergens bewust van zijn en er 
naar handelen zijn twee 

verschillende dingen”

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



Duurzaam gedrag?



‘Motivational Gap’



Waarom komen mensen – ondanks 
zorgen - niet in actie?



Complexiteit X Wilskracht









EN TOCH …







Complexiteit X Wilskracht



(COMPLEX 1/3) 

HET PROBLEEM VAN 
ABSTRACTHEID





(COMPLEX 2/3) 

LANGE TIJDSHORIZON







(COMPLEX 3/3) 

DE UITDAGING VAN 
COLLECTIEVE ACTIE







(WILSKRACHT 1/2) 

AUTOMATISCH VERSUS
GEREGULEERD





DUURZAAM

NIET DUURZAAM DIRECT BELONEND

LEKKER

IMPULSIEF

VANZELFSPREKEND

GEMAKKELIJK



(WILSKRACHT 2/2) 

DE ZELF-ANDER COMPROMIS







1. COMPLEX
• Abstractheid
• Lange tijdshorizon
• Collectieve actie

2. WILSKRACHT
• Automatisch vs gereguleerd
• Zelf-ander compromis



The Guardian, januari, 2022)



• Discrediting evidence of harm’

• ‘Advantageous comparison’

• ‘Diffusion/displacement of 
‘responsibility’

• ‘Moral licensing’

We willen wel 
heel graag 
het goede 

doen





Onrealistisch
e
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Wat kan helpen?



FALSE 
CONSENSUS



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

biodiversiteit?











Weten & Willen
= 

Doen



Om effectief tot 
verandering te 
komen, moeten we 
durven kiezen en 
(wetenschappelijk)
willen puzzelen



Duurzame gedragingen hebben een
eigen – extra uitdagende -
psychologische constitutie



En zelfs binnen 1 type 
pro-klimaat handeling
zijn weer actie-eigen 
psychologische
constituties



Randvoorwaarden gedrag
Michie et al., 2018

GedragMotivatie

Capaciteit

Gelegenheid



Zin hebben om te

zwemmen

Kunnen zwemmen

In de buurt van de 

zee zijn



Zuurstof

Brandstof

Temperatuur



BELANGRIJK dat wordt ingespeeld op 
alle drie voorwaarden

GedragMotivatie

Capaciteit

Gelegenheid
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Gelegenheid



Motivatie

Capaciteit

Gelegenheid
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De SPARK 
procescirkel
(PveDS, 2021)





Onderzoek naar de verschillende 
factoren die duurzame voedselkeuze 

beïnvloeden 



Gedragsfactoren

Default optie

Sociale norm

Portiegrootte

Gemak

Biosferische waarden

Intentie

Gewoonte

Empathische bezorgdheid

Aantrekkelijkheid

Response efficacy

Ambivalentie

Kennis

Mentale ruimte

MotivatieCapaciteit Gelegenheid



Motivatie +

Capaciteit +

Gelegenheid +

Faciliteren nieuw gedrag



Motivatie -

Capaciteit -

Gelegenheid -

Inhiberen bestaand gedrag



Interventie opties



DOELGEDRAG OPLOSSING

?



2 x 2 x 2 

Fysieke route

1. (On)Gemak

2. 

(On)Aantrekkelijk

Sociale route

3. (On)Belangrijk

4. (Ab)Normaal

(On)Gewenst





+ 1.5°

“Whatever you are doing right now 

is probably not as important as 

addressing global warming.”

https://climate.studio



+ 1.5°

Whatever you are doing right now is probably not as important as addressing global warming. 
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Als we het leven willen blijven leiden wat we nu hebben en 
een leefbare wereld achter willen laten voor toekomstige 
generaties, moeten we voor 2050 klimaatneutraal zijn. We 
hebben nog 8 jaar om de CO-2 uitstoot met 55% te 
reduceren. We moeten dus overheden, bedrijven en 
organisaties ondersteunen, zodat ze het aandurven radicale 
stappen te zetten. Het is belangrijk dat we de urgente niet 
langer meer wegwuiven, maar onderdeel maken van alles 

wat we doen. Wat kan ík doen om de verandering op gang 

te brengen?






