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Energie besparen als gedragsverandering kan niet zonder een 
nudge (duwtje en pluimpje) van peers (familie, vrienden en 
bekenden in de sociale verbanden waarin we leven). 

 

Peers komen met argumenten die zullen aanspreken. Zo 
maken ze de weg vrij voor informatie over energie besparen 
van overheden, milieuorganisaties en bedrijven.  



leidende gedachte 
Dagelijks krijgen wij honderden communicatieboodschappen 
voor onze kiezen. Zoveel inhoud is voor ons niet of nauwelijks 
bij te houden. Deze overkill aan informatie leidt er dan ook 
toe dat we bepaalde boodschappen niet meer binnen laten. 
De leidende gedachte van peer-to-peer communicatie is dat 

wij mensen ontvankelijker zijn voor signalen uit onze 

sociale omgeving dan voor informatie van overheden, 

bedrijven of relatief onbekenden. 

We nemen niet alleen selectief waar, we zijn ook (meer dan 
we zelf beseffen) onbewust handelende wezens. Gedrag dat 
rationeel gezien voordeel biedt, vertonen we meermaals niet. 
Zo wéten woningeigenaren dat energie besparen financieel 
rendeert, het wooncomfort verhoogt en goed is voor het 
milieu. Toch investeren we nauwelijks in energie besparen en 
maar mondjesmaat in zonnepanelen en windenergie.  

De gedragsbeïnvloedende kracht van peer-to-peer 
communicatie is groot omdat familie, vrienden en bekenden 
uit onze sociale omgeving ‘warme’ afzenders zijn die juist die 
rationele argumenten gebruiken die bij ons de doorslag geven. 

Als niet alleen de buren maar ze ook op de voetbalclub over 

isoleren en zonnepanelen beginnen, dan … dan kunnen wij 

toch niet achter blijven! 

 

  



 
 
 
 

 

bijvoorbeeld 
Een community-based campagne bij amateurvoetbalverenigingen  

Woningeigenaren kennen elkaar als bestuurder, lid of toeschouw-ouder 
van de voetbalclub. Als voetballiefhebbers hebben ze vertrouwen in 
elkaar. Wanneer enkele leden over energie besparen beginnen, zullen 
andere leden dat niet zomaar terzijde schuiven. 

Bestuurders van voetbalverenigingen vormen een belangrijke schakel in 
het vinden van energiebespaarambassadeurs binnen hun verenigingen. 
Als poortwachters zullen zij zich afvragen wat de club er aan heeft om 
aan een campagne deel te nemen. Dit zal veranderen wanneer zij 
horen dat energiebesparende maatregelen in hun verenigingsgebouwen 
zo’n 20 procent op de jaarlijkse €15.000 aan energiekosten kan schelen 
en dat zij vanaf 1 januari 2016 subsidie kunnen aanvragen voor het 
verduurzamen van hun sportaccommodaties. Communicatie over deze 
energiebesparende maatregelen zal het draagvlak hiervoor vergroten 
en tegelijk leden op het idee brengen om ook thuis met energie 
besparen aan de slag te gaan. 

Wanneer de KNVB aan de campagne meedoet dan komen er 3300 
voetbalclubs en 1,2 amateurvoetballers binnen peer-to-peerbereik. 

En niet te vergeten: Er is een welhaast oneindige reeks van 
hockeyverenigingen tot jeu-de-boulesclubs waarvoor vergelijkbare 
campagnes kunnen worden ontwikkeld. 
 

  



campagne 
Energie besparen is niet hot, een energiezuinig huis niet hip. 
Nul-op-de-meter vraagt investeren. Televisiespotjes en 
websites blijken niet voldoende om woningeigenaren tot 
energie besparen te bewegen. Nu er communicatief meer 
nodig is, biedt een community-based campagne uitkomst 
omdat het de kracht van de energieke samenleving benut om 
peer-to-peer communicatie te realiseren.  

Ambassadeurs 

Een community-based campagne sluit aan op de netwerken 
van organisaties, verenigingen of initiatieven waarin mensen 
actief zijn en zich verbonden voelen. De campagne gaat 
binnen deze organisaties, verenigingen en initiatieven op zoek 
naar woningeigenaren die als ambassadeurs energie besparen 
willen aanzwengelen en eventueel groepen willen opzetten. 
Groepen van woningeigenaren die elkaar helpen bij het 
beoordelen van bespaaradviezen en –offertes van bedrijven en 
gezamenlijk gaan inkopen. 

Ondersteuningskit 
De campagne zal ambassadeurs ondersteunen met informatie: 
! over energiebesparende maatregelen, het nationale 

energiebesparingsfonds, interessante websites, 
energiegroepen in de buurt; 

! over communicatiemiddelen, gesprekstechnieken, 
presenteren en overtuigen zonder te willen overtuigen; 

! over het organiseren van bijeenkomsten en huiskamersessies 
en het vormen en begeleiden van groepen die gezamenlijk 
aan de slag willen.  
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Aanpak 
Een community-based campagne met peer-to-peer nudging 
onder particuliere woningeigenaren kent vier fasen. 

Selecteren 

De campagne begint met het selecteren van netwerken van 
organisaties, verenigingen of initiatieven. Het vinden van 
woningeigenaren die als ambassadeurs energie besparen 
willen aanzwengelen is het meest kansrijk in actieve 
netwerken waarmee gemeenten goede contacten hebben. Dit 
zal per gemeente of regio verschillen. 

Ontwikkelen 

Per netwerk ontwikkelen betrokken gemeentemedewerkers, 
bestuurders en informeel leiders uit het netwerk en potentiële 
ambassadeurs een passend campagneplan. Later zal een 
netwerkcampagneplan op iedere organisatie, vereniging of 
initiatief worden toegesneden. 

Verrijken 

Na het voorbereidende werk komt de campagne in de fase met 
pilots. Om te leren wat wel en niet werkt. Om de campagne 
met do’s en don’ts te verrijken. De activiteiten worden 
verfijnd, de ondersteuningskit voor ambassadeurs aangevuld. 

Verbreden 

Het verbreden van de campagne binnen de geselecteerde 
netwerken kan nu beginnen. De campagne gaat los met een 
event waarbij de ambassadeurs van de verrijkingsfase hun 
ervaringen delen met ambassadeurs die in hun organisaties, 
verenigingen en initiatieven aan de gang zullen gaan.  



 
 

bijvoorbeeld 
Een community-based campagne bij volkstuinverenigingen 

Het aantal volkstuinders dat natuurlijk wil tuinieren groeit gestaag. Op 
volkstuinen zonder stroom kom je zonnepanelen tegen. De Vereniging 
van Volkstuinverenigingen vindt een campagne voor energie besparen 
‘op de tuin’ én ‘thuis’ een goed idee. Met een paar creatieve 
volkstuinders is een campagne voor het uitstrooien van 
besparingszaadjes zo te ontwikkelen. 
 

 
 
 
 
 

bijvoorbeeld 
Een community-based campagne op platforms van initiatieven 

In bijna alle steden zijn er platforms van bewonersinitiatieven. Zij 
verbinden de initiatieven in hun stad en zijn een kristallisatiepunt voor 
nieuwe activiteiten. Dit biedt de mogelijkheid om samen met deze 
platforms campagnes te ontwikkelen om woningeigenaren onder de 
leden van deze initiatieven tot energie besparen te bewegen. 
 

 
 
 
 
 

bijvoorbeeld 
Een community-based campagne bij kerkverenigingen 

Nederland telt honderden kerken en kerkverenigingen. Zorg voor de 
schepping, rentmeesterschap én duurzaamheid. Groenekerken.nl 
stimuleert duurzame investeringen en maatregelen in kerk(gebouw)en. 
In het verlengde hiervan kan een community-based campagne leden 
van kerkverenigingen tot energie besparen thuis ‘nudgen’. 
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