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Kahneman: “Twee systemen van denken”

95% van ons gedrag op automatische piloot, slechts 5% bewust

Pas als je uit je ritme gehaald wordt ga je nadenken over waar je mee bezig bent. 

Gedrag te veranderen op momenten dat je je op automatische piloot moet bezinnen. Zoals: verhuizing, kind 
krijgen...

>> Dus wil je verandering: ontregel mensen een beetje.

>> Of zoek ontregelde mensen op. 





George Marshall Why Our Brains Are Wired To Ignore Climate Change, p.1













Jaren focus op gedragsverandering 
in plaats van mensen in contact te brengen met hoe zij zich voelen, 
hoe zij de dreiging van klimaatontwrichting ervaren en verwerken. 





Renee Lertzman en Rosemary Randall

“Face your fear”: actually engaging people with how they feel, make sense 
of and experience the threat of climate change and it’s profound implications

Hekelen het simplistische mensbeeld van de gedragsschool



Conflicting desires

Afbeelding: 
klimaatpsycholoog Renee Lertzman auteur Environmental Melancholia. 
Zie ook Breaking the Climate Fear Taboo >> http://www.sightline.org/2014/03/12/breaking-the-climate-fear-taboo/
en college The Myth of apathy >> https://www.youtube.com/watch?v=irMhoL6cKtI





Nobody wants ecological 
breakdown



Afbeelding: Amerikaanse klimaatpsycholoog Dr. Renee Lertzman 
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BEHAVIOUR



Prof. Robert Cialdini 
autoverkoper die professor gedragsbeïnvloeding werd:

• autoriteit

• schaarste

• sociaal bewijs [= de sterkste!! mensen willen 
doen wat 'normaal is’*]

• wederkerigheid

• sympathie

• commitment en consistentie: ja, ja, jaaaa!

*onze grootste angst is om buitengesloten te worden, we willen bij de groep horen



Vb. Van toepassingen van sociaal bewijs

• “98% van de mensen betaalde hun belasting 
op tijd”

• “in deze hotelkamer gebruikt 97% van gasten 
haar handdoek vaker dan 1 keer”

• Niet: “iedereen gooit troep op de straat” of 
“niemand brengt de bekers naar de afwas”
want dan krijg je dat



Prof. Mark van der Vught: 
“Duurzaam gedrag zit niet in onze natuur, ons brein nog 
steeds hetzelfde als toen we als jagers en verzamelaars 
rondtrokken”

Oermechanismen:

- Eigenbelang
- Kortzichtig
- Gevoelig voor status
- We imiteren anderen
- Negeren ongrijpbare problemen
- Zintuigelijke beleving

“Gebruik deze positief!”

Interview Van der Vught in Trouw: https://www.trouw.nl/groen/bedwing-je-oerinstinct-en-red-het-milieu~ac46c024/

https://www.scientias.nl/zonne-energie-blijkt-besmettelijk-te-zijn/





