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1. Samenvatting

In de zomer van 2000 kreeg het project 'Energiebesparing door gedragssturing, een onderzoek onder
huishoudens op basis van minimal justification en personal commitment' voor het eerst vorm.
Onderzoekers van de TU Eindhoven, marktpartij Essent en projectbureau Energie 2050 vormden
samen een projectgroep en Novem honoreerde het project met een subsidie vanuit het programma
Enter. Doel van het project was het bereiken van een duurzame besparing op het elektriciteit- en
gasverbruik bij huishoudens van minimaal 5%.

In dit onderzoek is gepoogd deze duurzame besparingen te realiseren middels personal commitment
(het stellen van een persoonlijk besparingsdoel) en minimal justification, een aantal opeenvolgende
verzoeken die tot doel hebben bewoners te stimuleren tot het aangaan van de commitment.

In het najaar van 2000 begonnen de voorbereidingen voor dit experiment. Besparingsmaatregelen en
bijbehorende besparingsgetallen zijn verzameld in een drietal boekjes, die tot doel hadden de
bewoners te informeren over de mogelijkheden en waarvan het aanvragen ervan tevens diende als
eerste stap in de minimal justification procedure. Deze procedure werd verder uitgevoerd in het begin
van 2001, waarbij verschillende aantallen verzoeken werden gedaan in vijf experimentele groepen en
een controlegroep. In totaal zijn op deze manier 3262 huishoudens gemaild.

Eind 2001 gaven de huishoudens via de reguliere kanalen hun meterstanden door. In april 2002
volgde een extra nameting en een afsluitende vragenlijst. Op basis van deze en eerdere
meterstanden zou een kwantitatieve analyse uitgevoerd worden. Helaas bleken de meetgegevens niet
bruikbaar om de bedoelde analyses te kunnen uitvoeren. Dit werd met name veroorzaakt door een
combinatie van een vrij hoog uitvalpercentage enerzijds en teveel onvolkomenheden in de verkregen
meetgegevens anderzijds.

In plaats hiervan is een analyse uitgevoerd op basis van de responsfrequenties in de verschillende
groepen en op de antwoorden verkregen uit de aanvullende enquête aan het eind van de nameting.
De belangrijkste resultaten uit deze analyse zijn:

� Er zijn aanwijzingen dat minimal justification leidt tot meer personal commitment (meer
voorafgaande verzoeken leidt vaker tot het stellen van een besparingsdoel).

� Personal commitment en in mindere mate minimal justification geven aanleiding om meer
energiebesparende maatregelen te overwegen.

� Een combinatie van beide aanpakken heeft het meeste effect op het aantal voorgenomen
maatregelen waarbij vooralsnog de voorkeur moet uitgaan naar een minimal justification
procedure met één verzoek.

� De waargenomen effecten zijn groter bij gedragsveranderingen dan bij eenmalige technische
ingrepen (conform de bedoeling van het project).

� De informatie in de boekjes heeft volgens de respondenten een duidelijke ondersteunende
functie gehad bij het voornemen om maatregelen te treffen.

� De minimal justification procedure heeft geen invloed gehad op de hoogte van het gestelde
doel bij de commitment.

� De hoogte van het gestelde doel bij de commitment heeft geen invloed op de aantallen
maatregelen.

Wat betreft de opschaling, kan gesteld worden dat de gebruikte methode enkele handvaten bevat die
geschikt zijn voor opschaling. Echter, eerst zal meer duidelijkheid verkregen moeten worden over de
exacte resultaten die met deze methode te bewerkstelligen zijn. Ten tweede dient gerealiseerd te
worden dat er een hoog percentage uitvallers is en dat binnen deze groep van uitvallers het
percentage bespaarde energie lager ligt dan bij de respondenten die alle verzoeken positief hebben
beantwoord. Tot slot is de gebruikte methode sterk afhankelijk van een financier die gevonden moet
worden om de kosten voor drukwerk en mailings op zich te nemen. Overheid en/of marktpartij komen
hiervoor logischerwijs als eerste in aanmerking. Marktpartij Essent geeft desgevraagd aan vooralsnog
vooral mogelijkheden te zien binnen lokale / regionale convenanten die zij afsluit met overheden (en
andere marktpartijen). Grootschalige toepassing ziet Essent op korte termijn niet als een realistische
optie.
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Op basis van bovenstaande resultaten en conclusies worden daarom de volgende aanbevelingen
gedaan voor een mogelijk vervolg op dit experiment:

� Men dient zich bij het opzetten van een vervolgproject vooraf meer rekenschap te geven van
de bruikbaarheid van de aanwezige verbruiksgegevens.

� De experimentele groepen dienen bij aanvang nog groter gemaakt te worden en er zullen
aanvullende maatregelen nodig zijn om de tussentijdse uitval te beperken (zonder dat deze
interfereren met de minimal justification procedure).

� Het verschil tussen een klein en een groot verzoek dient scherper gemaakt te worden om de
herkomst van effecten meer eenduidig te kunnen toewijzen aan de verschillende ingrepen.

� Meer inzicht in de effecten van elk verzoek kan worden verkregen door een select gezelschap
van deelnemers tussentijds te ondervragen.

� Het bereiken van het vastgestelde besparingsdoel kan sterker worden ondersteund door
feedback naar de deelnemers te verschaffen.
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3. Projectgegevens

3.1. Gegevens opdrachtgever

Naam organisatie: Novem
Vestigingsadres: Catharijnesingel 59
Plaatsnaam: Utrecht
Postadres: Postbus 8242
Postcode en plaats: 3503 RE  Utrecht

Contactpersoon: De heer ir. J.A.J. Korbee
Functie: Programmacoördinator
Telefoonnummer: 030-239.37.59
Faxnummer: 030-231.64.91
E-mail adres: h.korbee@novem.nl

Programma: Tender Gebruiksgedrag (ENTER)
Projectnummer: 144.100.0004

3.2. Gegevens aanvragers

Indiener 1
Naam organisatie: Energie 2050
Vestigingsadres: Muntelbolwerk 1
Plaatsnaam: 's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 152
Postcode en plaats: 5201 AD  's-Hertogenbosch
Rechtsvorm: Stichting
Ingeschreven bij KvK te: 's-Hertogenbosch
Onder registratienummer: 18050465
SBI-code: 93
(Post)bankrekening: 7740058

Contactpersoon: De heer ir. H.W.W. Bijsterbosch
Functie: Projectleider
Telefoonnummer: 073-614.99.55
Faxnummer: 073-614.40.62
E-mail adres: H.Bijsterbosch@energie2050.nl

Indiener 2
Naam organisatie: Essent Energie Brabant
Vestigingsadres: Koningsweg 101
Plaatsnaam: 's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 222
Postcode en plaats: 5211 HA  's-Hertogenbosch
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Ingeschreven bij KvK te: 's-Hertogenbosch
Onder registratienummer: 16089155
SBI-code: 40
(Post)bankrekening: 724479, Van Lanschot 226142000

Contactpersoon: De heer L. Kamps
Functie: Projectleider
Telefoonnummer: 073-853.43.34
Faxnummer: 073-853.46.56
E-mail adres: Lou.Kamps@essent.nl

mailto:h.korbee@novem.nl
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3.3. Gegevens subcontractanten

TU Eindhoven
Contactpersoon: De heer dr. W.J.M. Heijs
Functie: Projectmanager
Overige betrokkenen: De heer prof. dr. C.J.H. Midden, projectleider

Mevrouw dr. L.T. McCalley, project design
Vestigingsadres: Den Dolech 2
Plaatsnaam: Eindhoven
Postadres: Postbus 513
Postcode en plaats: 5600 MB  Eindhoven
Telefoonnummer: 040-247.33.86
Faxnummer: 040-243.84.88
E-mail adres: w.j.m.heijs@bwk.tue.nl

Ecofys
Contactpersoon: De heer ir. M.J. Mooij
Functie: Coördinator gebouwen
Vestigingsadres: Kanaalweg 16-G
Plaatsnaam: Utrecht
Postadres: Postbus 8408
Postcode en plaats: 3503 RK  Utrecht
Telefoonnummer: 030-28.08.320
Faxnummer: 030-28.08.301
E-mail adres: m.mooij@ecofys.nl
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4. Inleiding

4.1. Doelstelling
De doelstelling van dit project was het bereiken van een duurzame besparing op het elektriciteits- en
gasverbruik bij huishoudens van minimaal 5 procent. Dit geschiedde door het toepassen van een
aantal reeds goed gedefinieerde én wetenschappelijk onderzochte gedragsmodificatietechnieken.

4.2. Achtergrond & Kader
Wetenschappers overal ter wereld zijn het er inmiddels over eens dat de mens het klimaat beïnvloedt.
De Nederlandse regering heeft zich daarom geconformeerd aan de Kyoto-afspraken, die ons onder
andere verplichten tot een aanzienlijke energiebesparing.

Om aan deze doelstelling te voldoen is onder andere nodig dat er een verbeterd
energieverbruikgedrag ontstaat bij huishoudens. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom
aan Novem de opdracht gegeven voor het programma Enter. In dit programma worden potentiële
methoden getoetst die uiteindelijk moeten leiden tot een grootschalige aanpak om de Nederlandse
huishoudens aan te zetten tot een meer duurzaam energieverbruikgedrag.

Het project Minimal Justification & Personal Commitment is een van de vier gehonoreerde projecten
uit de eerste tranche van het programma Enter en tot stand gekomen door een samenwerking van de
TU Eindhoven, marktpartij Essent en het Brabantse projectbureau Energie 2050.

4.3. Leeswijzer
Deze eindrapportage doet verslag van het praktijkexperiment Minimal Justification & Personal
Commitment. In hoofdstuk 5 leest u welke theorieën ten grondslag liggen aan dit onderzoek. In
hoofdstuk 6 staat vervolgens een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. Hoofdstuk 7 geeft de
resultaten en conclusies uit het onderzoek weer. Mogelijkheden voor grootschalige toepassing van de
gebruikte technieken zijn in hoofdstuk 8 bekeken. Tot slot worden in hoofdstuk 9 de belangrijkste
conclusies opgesomd en zijn de bijbehorende aanbevelingen geformuleerd.
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5. Opzet

5.1. Theoretisch kader
Voor de bevordering van milieuvriendelijk gedrag zonder technische ingrepen zijn enkele tientallen
psychologische methoden beschikbaar. Deze kunnen worden onderverdeeld in communicatie- en
educatietechnieken, antecedente technieken als prompts, public en personal commitment, en
consequente technieken als feedback, beloningen of straf. Uit onderzoek naar de effectiviteit van deze
technieken op de kortere en langere termijn komt naar voren dat met name de duurzaamheid van de
gedragsverandering een probleem vormt. De meeste ingrepen vereisen een herhaalde implementatie
en een goede controle om het effect te behouden. Uit reviews van deze onderzoeken blijkt dat alleen
met een aantal antecedente technieken duurzamer resultaten zonder herhaalde interventie of controle
te bereiken zijn (Dennis et al, 1990; Dwyer et al., 1993; Scott Geller et al., 1990; de Young, 1993;
Werner et al, 1995). Het betreft hier technieken die er op zijn gericht om de gedragsverandering
vergezeld te laten gaan van een internalisatie van de motivatie van dat gedrag (intrinsieke controle).
Vooral een schriftelijk commitment om een bepaald gedrag te vertonen of een bepaald doel te
bereiken is een werkzame strategie (bijvoorbeeld een verklaring ondertekenen waarin men zich
voorneemt om 5% elektriciteit te besparen).

De voornaamste opgave bij de toepassing van een commitment benadering is het verkrijgen van de
instemming om het gestelde gedragsdoel schriftelijk vast te leggen. Dit kan worden bevorderd via een
zogenaamde minimal justification procedure: de foot-in-the-door techniek. Hierbij worden eerst een of
meer zeer kleine, haast triviale verzoeken gedaan, die na enige tijd gevolgd worden door het grotere
verzoek om commitment. Het achterliggende mechanisme berust op het streven van mensen naar
consistentie tussen hun gedachten en zelfbeeld enerzijds en hun gedrag anderzijds. Als zij vrijwillig en
zonder dat daar een externe beloning tegenover staat voldoen aan een minimaal en gemakkelijk uit te
voeren verzoek in de gewenste richting, dan zal dit gedrag worden geïnternaliseerd en zal het
zelfbeeld worden bijgesteld. Men is vervolgens eerder bereid om ook aan het grotere verzoek te
voldoen waardoor het proces wordt gecontinueerd en na verloop van tijd ook de attitudes aangaande
het onderwerp van het gedrag kunnen veranderen (Scott Geller et al., 1990; Werner et al, 1995). Door
de interne controle wordt de kans op een duurzame verandering aanzienlijk vergroot.

In onderzoek naar het gebruik van veiligheidsgordels en naar afvalinzameling is een dergelijke
procedure meermaals effectief gebleken. Zo werden door de experimentele groepen beduidend vaker
gordels gedragen en meer oude kranten en blikjes gescheiden ingeleverd (meer dan 2 maal en soms
zelfs 4 maal zoveel) en deze effecten waren blijvend (Katzev en Pardini, 1987; Scott Geller, 1990;
Werner et al, 1995). Ook op het terrein van energiebesparing zijn successen geboekt. In een
onderzoek van Katzev and Johnson (1983) is bijvoorbeeld aangetoond dat met een foot-in-the-door
verzoek, gevolgd door een verzoek om personal commitment, een duurzame besparing van
elektriciteit kon worden bereikt (7% tot 12% ten opzichte van de controlegroep tijdens de follow-up met
significant meer besparende personen in de foot-in-the-door groep). Meerdere inleidende verzoeken
hebben volgens Katzev en Johnson een cumulatief effect, terwijl tevens is aangetoond dat de
bereidheid tot gedragsverandering met het verstrijken van de tijd toe kan nemen (sleeper effect). In
een eigen onderzoek bij de Capaciteitsgroep Mens-Techniek-Interactie van de Technische Universiteit
Eindhoven naar gedragsverandering bij het gebruik van wasmachines bleek een eenvoudig, minimaal
verzoek in de foot-in-the-door treatment (het invullen van een korte vragenlijst over huishoudelijk
energiegebruik), na korte tijd gevolgd door een meer expliciet besparingsverzoek, tot 10,3% meer
besparing te leiden dan bij de controlegroep (McCalley, L; ingezonden artikel). Als men verwacht dat
het commitment openbaar gemaakt zal worden, dan zijn de resultaten nog beter. Pallak, Cook en
Sullivan (1980) bereikten besparingen van 15% op het gasverbruik en 20% op het elektriciteitsgebruik,
hoewel de namen van de deelnemers in werkelijkheid toch niet werden gepubliceerd. Bij public
commitment is de kans op deelname echter geringer dan bij personal commitment.

De doelstelling van dit project was het demonstreren en optimaliseren van deze methode, waarmee
een duurzame energiebesparing bij huishoudens van minimaal vijf procent kan worden behaald. Er
zijn ook verschillende andere voordelen aan verbonden. De techniek is relatief goedkoop en
eenvoudig toe te passen (de verzoeken kunnen bijvoorbeeld via de post of de telefoon worden
gedaan), en de techniek kan eenvoudig op grote schaal worden toegepast. In de BSE-aanvraag is
reeds nader ingegaan op de keuze voor de onderzoeksopzet (zie Bijlage A).
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5.2. Onderzoeksdesign
Het onderzoek van Katzev en Johnson uit 1983 is als uitgangspunt genomen met enkele
verbeteringen in het design: de looptijd is langer, de groepen zijn groter en gematcht op relevante
woning- en gezinskenmerken, de controle is anders aangepakt, en de noodzakelijke kennis om
besparend gedrag te vertonen is aangevuld.

Het experiment had een 3x2 factorial design, waarbij de foot-in-the-door techniek (een/twee/geen klein
verzoek) werd gecombineerd met personal commitment om een bepaald percentage energie te
besparen (self-set goal: wel/niet). Dit resulteerde in zes groepen huishoudens:

Groep 1: 2 kleine verzoeken én groot verzoek.
Groep 2: 1 klein verzoek én groot verzoek.
Groep 3: alleen groot verzoek.
Groep 4 alleen 2 kleine verzoeken.
Groep 5: alleen 1 klein verzoek.
Groep 6: geen verzoeken (controle).

In tabelvorm:

(Groep nummer) Groot verzoek
(personal commitment)

Klein verzoek
(minimal justification)

Wel Niet

  Een en twee 1 4
  Een 2 5
  Geen 3 6

Tabel 1 Onderzoeksdesign

De verzoeken zijn als volgt vormgegeven (zie Bijlage B voor de daadwerkelijke mailings):

Verzoek 1 (klein1): Een brief en antwoordkaart met de vraag 'Wilt u geheel kosteloos boekjes
ontvangen met daarin informatie en tips over energiebesparing?'

Verzoek 2 (klein2): Een enquête met vragen over de bruikbaarheid van de boekjes?
Verzoek 3 (groot): Een brief met antwoordkaart 'Wilt u geheel vrijblijvend energie besparen, en

zo ja, wilt u dan 2, 5 of 10 procent besparen?'

Daarnaast waren voor alle respondenten een drietal boekjes met informatie en een Besparingswijzer
beschikbaar (zie Bijlage D). Deze boekjes zijn zonder voorgaand verzoek verstuurd naar groep 3 en 6.
Uit de overige 4 groepen kregen alleen de respondenten die met de antwoordkaart uit verzoek 1
hadden aangegeven geen gebruik te maken van het aanbod, de boekjes niet. De mensen die positief
op verzoek 1 hadden gereageerd uiteraard wel, evenals de respondenten die niet op verzoek 1
hadden gereageerd.

Er zijn twee afhankelijke variabelen geoperationaliseerd waaraan de effecten zullen worden gemeten:
a) de werkelijke besparing van elektriciteit en gas; en
b) de hoogte van de self-set goal (5, 10 of 15%).
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6. Uitvoering

6.1. Uitgevoerde werkzaamheden
De uitgevoerde werkzaamheden zijn grofweg te verdelen in een viertal fasen. Hieronder volgt
allereerst een kort overzicht, inclusief de bijbehorende tijdsperiode. In de volgende paragraaf zal
nader worden ingegaan op de belangrijkste werkzaamheden.

Fase 1. Voorbereidingsfase (november 2000 - maart 2001)
Uitgevoerde werkzaamheden: vaststellen experimentele procedures, selectie van de groepen,
vooronderzoek ten behoeve van besparingsadviezen, opstellen van de boekjes met
besparingsadviezen, nulmeting.

Fase 2. Experimentele aansturing (januari 2001 - april 2001)
Uitgevoerde werkzaamheden: toepassen minimal justification / personal commitment procedure:
versturen van mailings en verzoeken.

Fase 3. Verzamelen meetgegevens (november 2001 - juni 2002)
Uitgevoerde werkzaamheden: experimentele meting, nameting, afnemen vragenlijst ter controle
onderzoeksgegevens.

Fase 4. Analyse en rapportage (mei 2002 – december 2003)
Uitgevoerde werkzaamheden: analyse en evaluatie resultaten en aanpak, opstellen van conclusies en
aanbevelingen, opschalingsmogelijkheden, rapportage, feedback.

6.2. Nadere uitwerking belangrijkste werkzaamheden

Selectie van de groepen.
Vanwege mogelijke non-respons op de verzoeken dienden de betreffende groepen niet even groot
gekozen te worden. De groepsgrootten bij start van het experiment (na verwijdering van onbruikbare
adressen door bijvoorbeeld bedrijfsbenutting) staan in onderstaande tabel.

Groep Start
1 814
2 592
3 299
4 596
5 593
6 200

Totaal 3094

Tabel 2 Groepsgrootten bij aanvang

Locatie
Het experiment heeft plaatsgevonden in enkele wijken van de gemeente Tilburg als onderdeel van
een convenant dat de gemeente Tilburg, woningbouwcorporatie Wonen Midden Brabant, Novem en
Essent Energie Brabant in 2000 hebben afgesloten om allerhande energiemaatregelen praktisch toe
te passen. Door Essent zijn ten behoeve van dit experiment uit haar verbruikersdatabase
zogenaamde postcodegebieden geselecteerd. Deze database met verbruikscijfers is vervolgens door
de gemeente Tilburg aangevuld voor relevante woningkenmerken en geanonimiseerd voor verder
gebruik door de projectgroep.

In Bijlage B en C is een overzicht gegeven van de verschillende experimentele groepen en de
verstuurde mailings. Tevens staat in deze bijlagen een beschrijving gegeven van de opbouw van de
gebruikte database.
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Opstellen van boekjes met besparingsadviezen
Op basis van eerder onderzoek door de Technische Universiteit Eindhoven en de bestaande kennis
en ervaring bij Essent en Ecofys zijn drie boekjes met besparingsadviezen opgesteld. Door deze
boekjes aan de huishoudens te versturen is ervoor gezorgd dat iedereen die deel nam aan het
experiment de benodigde kennis in huis had om daadwerkelijk energie te kunnen besparen.

De boekjes zijn opeenvolgend en op thema uitgebracht:
Deel 1. Verwarmen, isoleren en ventileren.
Deel 2. Het huishouden.
Deel 3. Verlichting en vrije tijd.

Tot slot is de Besparingswijzer opgesteld, een rekenschema waarmee de bewoners zelf de door hun
gewenste besparing konden uitrekenen. Hiermee kon eenvoudig een inschatting gemaakt worden van
het effect van de voorgenomen besparingsmaatregelen. Dit was nodig omdat andere wijze van
informeren over de mate waarin men het gestelde doel zou halen (zoals terugkoppeling) niet mogelijk
was. Een dergelijke activiteit dient namelijk beschouwd te worden als een extra prikkel in de minimal
jusitfication en zou derhalve een storende invloed op het experiment kunnen hebben.

Digitale versies van de uitgebrachte boekjes en de Besparingswijzer zijn als Bijlage D opgenomen.

Registratie van meetgegevens
Voor de registratie van de eerste afhankelijke variabele (de werkelijke besparing van elektriciteit en
gas) diende:
a) een baseline te worden bepaald (het verbruik per huishouden in het jaar 2000, geëxtrapoleerd en
omgerekend naar het waarschijnlijk verbruik in de experimentele periode, rekening houdend met
ondermeer graaddagen) en
b) het werkelijke verbruik te worden geregistreerd. De gebruikelijke kaartjes om zelf de standen af te
lezen dienden te worden voorzien van een verzoek om deze op een tamelijk exact tijdstip in te vullen
en op te sturen (in december 2000 voor de voormeting en in december 2001 voor de nameting). Er is
geen registratie gevraagd in april 2001 (na de experimentele aansturing) omdat dit als een extra
verzoek kon worden beschouwd dat kon ingrijpen in de experimentele procedure. Om deze reden
konden alleen huishoudens participeren die normaliter hun verbruik ook in december registreren.
c) een nameting plaats te vinden na een jaar voor de meting van de duurzaamheid van de effecten.
Daarvoor is een extra registratiekaartje gestuurd in april 2002. Deze meting interfereerde niet meer bij
de procedure.

Controlevragenlijst
Bij de genoemde nameting zijn tevens aanvullende vragenlijsten afgenomen. Doel hiervan was
enerzijds om te controleren of er sprake was situaties die van invloed zijn geweest op de
energiegebruiken, anderzijds om meer inzicht te krijgen in de typen maatregelen die zijn genomen.

Bij situatiewisselingen die van invloed zijn geweest op de energiegebruiken moet bijvoorbeeld gedacht
worden aan wijzigingen in de gezinsituatie (meer of minder personen in een huishouden), vervanging
van oude installaties of de aanschaf van grote energiegebruikers zoals waterbedden (zie hoofdstuk 7
en de gebruikte vragenlijst in Bijlage B).
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7. Resultaten

7.1. Steekproef

De grootte van de groepen was bij aanvang van het onderzoek verschillend aangezien
opeenvolgende verzoeken zouden leiden tot een groter uitvalspercentage. Om aan het einde
voldoende respondenten over te houden voor de analyses (minimaal 30 per groep) bestonden de
groepen met één verzoek uit 300 adressen (groep 3 en 5; groep 5 is later abusievelijk toch groter
gemaakt), de groepen met twee verzoeken uit 600 adressen (groep 2 en 4) en de groep met drie
verzoeken uit 900 adressen (groep 1). De controlegroep (groep 6) had een omvang van 200. De
groottes na verwijdering van ongeschikte adressen (zoals bedrijfspanden en kamerverhuurbedrijven)
zijn weergegeven in de tweede kolom van Tabel 3.

Groep Start Klein 1 Klein 2 Groot Slotenquête Bruikbaar
1 814 275 69 33 23 16
2 592 186 → 35 22 10
3 299 → → 21 16 6
4 596 181 40 → 28 16
5 593 193 → → 78 39
6 200 → → → 52 25
% R (N=3094) 32% 24% 17% 44% 52%

Tabel 3 Steekproef en responsgegevens

De matching van de groepen op relevante woning- en gezinskenmerken heeft in het algemeen het
gewenste resultaat gehad. Zowel de aanvankelijke als de uiteindelijke groepen na de slotenquête (in
kolom 6) vertonen een goede afspiegeling van de werkelijkheid wat betreft de ligging van de woning
(vrijstaand, een zijde vrij, ingesloten, gestapeld) en wat betreft grootte van het huishouden. Er is een
redelijke overeenkomst wat betreft woninggrootte en woningtype (hoewel de uiteindelijke groepen iets
meer grotere woningen en eengezinswoningen bevatten). Er zijn twee duidelijker verschillen. In de
uiteindelijke groepen zijn eigenaar-bewoners relatief meer vertegenwoordigd dan huurders en de
gemiddelde leeftijd van de hoofdbewoners ligt tamelijk hoog (voor groep 2 rond 50 en voor de andere
rond 55 jaar). Dit is begrijpelijk omdat een deel van de informatie in de boekjes relevanter was voor
eigenaars (zoals veranderingen aan de woning of installatie) en omdat oudere mensen vaak meer tijd
zullen hebben gehad om de boekjes te lezen en er bewust mee om te gaan bij volgende verzoeken.

Het responspercentage (de laatste regel in de tabel) was vrij hoog bij het eerste kleine verzoek (de
bestelling van de boekjes door de groepen 1, 2, 4 en 5) en het neemt geleidelijk af via 24% van de
overgebleven respondenten na klein verzoek 2 (het vragenlijstje in de groepen 1 en 4) naar 17% bij
het grote verzoek (in de groepen 1, 2 en 3). Op dat moment bleek dat de grootte van de groepen
deels reeds dicht bij of zelfs beneden de vereiste minimale aantallen voor de analyse lag. Hoewel de
respons op de slotenquête voor de experimentele groep acceptabel was werd het veldwerk daardoor
afgesloten met een te lage respons (kolom 6). Bovendien zijn nog twee complicaties opgetreden die
vooraf niet waren voorzien. Ten eerste bleken het aantal verhuizingen en wisselingen in
gezinsgrootte, en ook het aantal huishoudens dat voor het eerst grote energieverbruikers zoals
wasdrogers, vriezers en extra koelkasten aan heeft geschaft, in de experimentele periode groter te
zijn dan was verwacht. En ten tweede was een deel van de gegevens over het verbruik van gas en
elektriciteit over de jaren 2000 en 2001 in het opgeleverde bestand niet bruikbaar doordat het verbruik
betrekking had op een andere periode, en doordat gegevens onbekend waren of twijfelachtig leken
(door jaarlijkse "sprongen" van meer dan 1000 m3 gas of kWh elektriciteit). Dit kan onder meer de
volgende oorzaken hebben:
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� vergissingen van bewoners bij de opgave van meterstanden;
� wisseling van telwerken;
� wisseling van werk buitenshuis naar een thuiswerksituatie of pensionering;
� wisseling van koken op gas naar elektrisch koken;
� verschillende methoden van meteropname die per jaar kunnen verschillen;
� de implementatie van nieuwe systemen voor marketinginformatie en facturering bij Essent

waardoor oudere bronsystemen waaruit een deel van de informatie moest worden gehaald over
bijvoorbeeld meetmomenten, methoden of telwerken niet goed toegankelijk waren.

Hierdoor daalden de groepsgrootten nogmaals met gemiddeld 48% tot de aantallen in de laatste
kolom van Tabel 3. Omdat door deze aantallen een kwantitatieve analyses van verbruiksgegevens (de
eerste afhankelijke variabele) onmogelijk werd, is besloten tot een andere werkwijze. Deze wordt in
paragraaf 7.2 besproken.

7.2. Analyse

Minimal justification en personal commitment
Met behulp van de responsgegevens kan worden getracht om na te gaan of de methode van minimal
justification invloed heeft gehad op het verkrijgen van personal commitment en op de hoogte van het
gestelde doel bij die commitment (de tweede afhankelijke variabele). Dit is op verschillende manieren
geëvalueerd:

1. Door een vergelijking te maken tussen de groepen 1, 2 en 3 (met twee, een of geen kleine
verzoeken) wat betreft hun respons op het grote verzoek;

2. Idem, maar door uit te gaan van alleen díe respondenten die de informatie in de boekjes hebben
gekregen;

3. Door het verloop van de respons in alle experimentele groepen te analyseren.

De gegevens voor de eerste twee methoden zijn samengevat in Tabel 4.

Groep Min.just. Respons
Commitm.

Methode 1:
Start Verwacht

Methode 2:
Na boekjes Verwacht

1 2 x 33 814 43 275 33
2 1 x 35 592 31 186 22
3 0 x 21 299 16 299 35
Chi2 4,5 n.s. 13,7 p=0.001

Tabel 4 Respons commitment t.g.v. minimal justification

Uit de vergelijking van de respons op de vraag naar commitment in kolom 3 met de verwachtingen
voortvloeiend uit de aanvankelijke groepsgroottes volgens methode 1 in kolom 5 blijkt dat groep 1
minder vaak en de groepen 2 en 3 vaker hebben geantwoord op de vraag om een doel te stellen. De
waarde van de toets (4,5) is echter niet significant. Bij de tweede methode zijn alleen de respondenten
meegeteld die de boekjes hebben gehad en die daardoor potentieel een vergelijkbare cognitieve basis
bezaten op het tijdstip waarop men tot een commitment moest besluiten. Gezinnen in de groepen 1 en
2 die niet zijn ingegaan op het eerste kleine verzoek hebben de boekjes namelijk niet gehad en zij zijn
verder buiten het experiment gebleven. Aan de groepen 3 en 6, waarin dit verzoek niet is gedaan, zijn
de boekjes ongevraagd toegestuurd om uiteindelijk alle huishoudens in het experiment van dezelfde
informatie te voorzien. Bij deze methode (de kolommen 3 en 7) blijkt dat groep 1 exact het verwachte
aantal omvat, dat groep 2 duidelijk vaker reageert op de vraag om commitment en dat groep 3 daarin
achterblijft (het resultaat is zeer significant: p=0,001).

Op het eerste gezicht heeft minimal justification dus een effect bij een eerste verzoek (het verschil
tussen de groepen 2 en 3) en een minder of zelfs averechts effect als er een tweede verzoek volgt
(het verschil tussen de groepen 1 en 3, respectievelijk 1 en 2). Deze conclusies kunnen echter niet
zonder meer worden getrokken. Bij het doen van meerdere verzoeken worden verschillende
selectieprocessen in gang gezet. Op de eerste plaats zullen er telkens (maar waarschijnlijk steeds
minder) respondenten uitvallen die niet gemotiveerd zijn. Ten tweede zullen andere respondenten
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door de opeenvolgende ingrepen juist meer gemotiveerd raken. En op de derde plaats zal er een deel
zijn dat al gemotiveerd was en niet wordt beïnvloed door de ingrepen. Deze effecten zijn statistisch
niet te onderscheiden. De verschillen tussen drie groepen volgens de eerste methode lijken te wijzen
op een progressieve uitval van minder gemotiveerden. Bij de tweede methode wijst het verschil tussen
de groepen 1 en 2 ook in die richting. Maar de verschillen tussen de groepen 1 en 2 enerzijds en 3
anderzijds kunnen zowel het gevolg zijn van een voorselectie van meer gemotiveerden na een of twee
kleine verzoeken als van een gestegen motivatie door minimal justification.

Bij de derde methode worden de drie mogelijke selectieprocessen samengenomen als het netto effect
van een ingreep (E) en worden deze netto-effecten afhankelijk gesteld van de voorafgaande ingrepen:
� E1 (van klein verzoek 1);
� E21 (van klein verzoek 2 na klein verzoek 1);
� E3 (van groot verzoek);
� E31 (van groot verzoek na klein verzoek 1);
� E321 (van groot verzoek na kleine verzoeken 1 en 2).

Groep Effect Totale uitval (%) Uitval bij 1 (%) Uitval bij 2 (%) Uitval bij 3 (%)
1 E1+E21+E321 95,9 66,2 25,3 4,4
2 E1+E31 94,1 68,6 0 25,5
3 E3 93,0 0 0 93,0
4 E1+E21 93,3 69,6 23,7 0
5 E1 67,5 67,5 0 0

Tabel 5 Netto uitvaleffecten

Tabel 5 geeft een overzicht van de verdeling van de effecten (kolom 1), de totale uitval ten opzichte
van de beginsituatie na ingreep 3 (kolom 2) en de exacte uitval van het begintotaal per ingreep (de
laatste drie kolommen). De grootte van de effecten kan op twee manieren worden afgeleid:

1. Door middel van de exacte cijfers in de laatste kolommen;
2. Voor een iets algemener beeld door het gemiddelde te bepalen van E1 volgens Tabel 3 en daarna

de vergelijkingen in kolom 2 op te lossen met de totale uitval als gegeven (hierbij zijn de groepen
met E1 dus gelijkgeschakeld qua uitgangspositie voor de volgende ingrepen).

De afzonderlijke effecten hebben volgens deze berekeningen de volgende spreiding:
E1: 66,2 % - 69,6 %
E21: 23,7 % - 25,3 %
E3: 93,0 %
E31: 25,5 % - 26,1 %
E321: 3,1 % - 4,4 %

Conform de veronderstelling die tot de opzet van het experiment heeft geleid, gaat een groot verzoek
(E3) met meer uitval gepaard dan een klein verzoek (E1): personal commitment is als eerste verzoek
een (te) grote stap waardoor minder gemotiveerden niet zullen reageren. Maar dit verschil verdwijnt
als er een klein verzoek aan vooraf gaat:. Uit E31 en E21 is af te leiden dat ná een eerste klein
verzoek een groot verzoek blijkbaar tot ongeveer dezelfde uitval leidt als een tweede klein verzoek.
Als het grote verzoek ook hier tot meer uitval van ongemotiveerden zou leiden dan het tweede kleine
verzoek dan zou E31 merkbaar groter moeten zijn dan E21. Hiervoor zijn drie verklaringen mogelijk:

1. Alle minder gemotiveerden zijn reeds bij het voorafgaande eerste kleine verzoek afgevallen.
2. Het kleine verzoek 2 wordt als even zwaar gezien als het grote verzoek
3. Het kleine verzoek 1 heeft geleid tot een minimal justification effect waardoor een deel van de

respondenten meer gemotiveerd is om aan het grote verzoek tegemoet te komen.

De laatste verklaring lijkt vooralsnog meer aannemelijk dan de andere twee.
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De hoogte van de gestelde doelen verschilt niet tussen de groepen 1, 2 en 3. Het is mogelijk dat de
procedure hierop geen invloed heeft gehad omdat sociale wenselijkheid de overhand had. Slechts
weinigen hebben 2% besparing als doel aangegeven (N = 9), iets meer huishoudens hebben 10 %
gekozen (N = 26) en de overgrote meerderheid kwam uit op het midden van 5% (N = 54). Door deze
asymmetrische verdeling is het niet mogelijk gebleken om effecten te meten gerelateerd aan het
gestelde besparingsdoel.

Minimal justification, personal commitment en energiebesparing
Zoals in paragraaf 7.1 is uiteengezet wordt een kwantitatieve analyse van de verbruikscijfers in relatie
tot minimal justification en commitment verhinderd door een te geringe omvang van de uiteindelijke
groepen. Daarom is een andere, hoewel minder geschikte, afhankelijke variabele gekozen. In de
slotenquête is niet alleen gevraagd naar veranderingen in de woon- en gezinssituatie en naar nieuwe
apparaten om de steekproef te controleren, maar ook naar de maatregelen die men in de
experimentele periode heeft genomen om energie te besparen. Het betrof een aantal gesloten vragen
naar technische maatregelen (installatie en isolatie) en twee open vragen naar andere maatregelen en
veranderingen in het gedrag. De antwoorden op deze vragen in de 248 geretourneerde enquêtes in
de 6 groepen vormen het alternatief. Dit alternatief is gebrekkig omdat de vragen dienden om een
globale indruk te krijgen van de manier waarop men de gegeven informatie heeft gebruikt. Het was
dus niet de bedoeling om een uitputtend overzicht van maatregelen samen te stellen en daarvoor
leende de slotenquête zich ook niet (zij moest kort zijn om de nonrespons niet nog verder te laten
stijgen). De antwoorden leveren derhalve geen betrouwbaar beeld op van de werkelijke maatregelen
maar alleen een impressie van het aantal maatregelen dat in de verschillende groepen is genomen.
Het is ook niet mogelijk om dit aantal te extrapoleren naar werkelijke besparingen middels de
besparingswijzer, omdat wel is aangegeven dát men iets heeft veranderd maar niet de mate waarin
(zoals: spaarlampen aangeschaft maar niet hoeveel, of vaker douchen i.p.v. baden maar niet door
hoeveel gezinsleden of hoe lang). Met deze kanttekeningen in gedachten leveren de analyses toch
verschillende interessante resultaten op.

De antwoorden op de open vragen zijn gecodeerd in 44 verschillende categorieën en samengevoegd
met de antwoorden op de gesloten vragen. Er is een onderverdeling aangebracht tussen technische
maatregelen (de aanschaf van energiebesparende apparatuur, verbeteringen aan de woning en aan
de installatie) en gedragsveranderingen (met de categorieën gesorteerd volgens de onderwerpen van
de boekjes). Voorts is bij de technische maatregelen bekend of men die naar aanleiding van de
boekjes heeft genomen of niet. De analyses waren gericht op verschillen tussen de twee condities
(minimal justification en commitment) en tussen de zes groepen afzonderlijk wat betreft de aantallen
technische en gedragsmaatregelen en het totale aantal maatregelen, met of zonder inclusie van de
maatregelen die men niet op de boekjes heeft gebaseerd. Door de ongelijke omvang van de groepen
en de daarmee samenhangende heterogeniteit van varianties is de keuze voor het evalueren van de
verschillen niet gevallen op variantie-analyse maar op chi-kwadraat toetsen, waarbij met het oog op
het grotere aantal toetsen een significantiedrempel van .01 is gehanteerd.

De voornaamste resultaten zijn samengevat in Tabel 6. Het bovenste gedeelte van de tabel bevat de
verschillen tussen de zes groepen en het onderste deel die tussen de twee waarden van de tweede
conditie (groepen 1, 2 en 3 met een groot verzoek versus groepen 4, 5 en 6 zonder groot verzoek).
Te beginnen met de derde kolom worden de aantallen maatregelen genoemd die zijn gerapporteerd
door de huishoudens in de groepen c.q. conditieniveaus. Eerst volgen de technische maatregelen
(onderverdeeld in de totale aantallen en de aantallen die op het conto van de boekjes kunnen worden
geschreven), daarna de gedragsmaatregelen (waarbij dit onderscheid in de vragenlijst niet is
gemaakt) en het algemene totaal (met eenzelfde onderverdeling als bij de technische maatregelen).
De getallen buiten de haakjes geven de aantallen gerapporteerde maatregelen aan en de getallen
tussen haakjes de aantallen die verwacht mogen worden op basis van de verhouding tussen de
groepsgrootten. Onder de kolommen zijn de waarden van de chi-kwadraat toets en de
significantieniveaus vermeld.
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technisch gedrag totaalGroep N
algemeen boekjes algemeen algemeen boekjes

1 52 56 (49) 33 (20) 47 (41) 103 (90) 80 (61)
2 22 34 (21) 17 (8) 36 (18) 70 (38) 53 (26)
3 16 16 (15) 7 (6) 19 (13) 35 (28) 26 (19)
4 28 24 (26) 8 (11) 26 (22) 50 (48) 34 (33)
5 78 71 (73) 20 (30) 52 (62) 123 (135) 72 (92)
6 52 31 (49) 10 (20) 17 (41) 48 (90) 27 (61)

totaal 248 232 95 197 429 292
toets chi2 = 18

p = .006
chi2 = 27
p < .001

chi2 = 42
p < .001

chi2 = 55
p < .001

chi2 = 62
p < .001

technisch gedrag totaalConditie 2 N
algemeen boekjes algemeen algemeen boekjes

groot 90 106 (84) 57 (34) 102 (71) 208 (156) 159 (106)
geen groot 158 126 (148) 38 (61) 95 (126) 221 (273) 133 (186)
totaal 248 232 95 197 429 292
toets chi2 = 9

p = .003
chi2 = 23
p < .001

chi2 = 20
p < .001

chi2 = 28
p < .001

chi2 = 42
p < .001

Tabel 6 Verschillen bij groepen en conditie 2 (groot verzoek) in aantallen en soort maatregelen

Een eerste observatie is dat de aantallen technische en gedragsmaatregelen elkaar niet veel ontlopen
(232 versus 197). Huishoudens hebben zich dus in het algemeen niet alleen laten leiden door
adviezen over eenmalige aankopen of verbeteringen maar zij hebben zich ook daadwerkelijk
voorgenomen om hun energiegerelateerde gedrag te veranderen. Het vaakst worden
gedragsmaatregelen genoemd op het terrein van verwarmen (N = 78) en verlichten (N = 42), gevolgd
door wassen, drogen en afwassen (N = 21) en ventileren (N = 17).

Op de tweede plaats zijn de huishoudens die het verzoek om commitment hebben gehad en daarop
hebben gereageerd (zie het onderste gedeelte van de tabel) vaker geneigd om maatregelen te nemen
dan gezinnen die dat verzoek niet hebben gehad. Dat geldt in het algemeen (chi2 = 28), en iets meer
voor de gedragsmaatregelen (chi2 = 20) dan voor de technische (chi2 = 9). Als alleen de technische
maatregelen worden beschouwd die op de boekjes zijn gebaseerd dan zijn de effecten van het grote
verzoek nog sterker (chi2 = 23 voor de technische maatregelen en chi2 = 42 voor het totaal). De
andere conditie (minimal justification, niet genoemd in de tabel) heeft ook een significante, maar
minder grote invloed op de aantallen maatregelen: daar is de tegenstelling vooral aanwezig tussen
huishoudens die wel een of twee kleine verzoeken hebben ontvangen en huishoudens die geen enkel
klein verzoek kregen (chi2 = 14 met p = .001 bij zowel het totaal als bij het aantal naar aanleiding van
de boekjes).

Tenslotte valt bij de vergelijking tussen de afzonderlijke groepen in het eerste deel van de tabel op dat
met name de controlegroep (6) over de gehele linie veel minder maatregelen noemt dan mag worden
verwacht. De tweede experimentele groep (1 klein en het grote verzoek), en in mindere mate groep 1
(2 kleine en het grote verzoek), zeggen daarentegen juist veel meer maatregelen te treffen dan met
hun groepsgrootte zou overeenkomen. Ook hier zijn de effecten sterker bij de gedragsmaatregelen
dan bij de technische, en ook sterker bij maatregelen die naar aanleiding van de boekjes zijn
voorgenomen. In de overige experimentele groepen (3, 4 en 5) ontlopen gerapporteerde en verwachte
aantallen elkaar minder. Een gedeeltelijke verklaring voor het feit dat met name groep 2 meer
maatregelen neemt kan zijn gelegen in de gemiddelde leeftijd van de hoofdbewoners, die in deze
groep ruim 5 jaar lager ligt dan in de andere. In jongere gezinnen zouden gedragswijzigingen wellicht
als iets gemakkelijker kunnen worden ingeschat en zou de animo om zelf technische verbeteringen
aan te brengen groter kunnen zijn.

Er zijn nog meer analyses verricht, waaronder een evaluatie van de effecten van elke ingreep binnen
de minimal justification afzonderlijk en van de effecten van de hoogte van het gestelde doel op het
aantal maatregelen. Deze toetsen hebben geen significante resultaten opgeleverd.
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7.3. Conclusies resultaten

Conclusies naar aanleiding van bovenstaande analyses dienen met de nodige voorzichtigheid te
worden getrokken vanwege de geaccumuleerde selectieprocessen bij de minimal justification en de
aard van de alternatieve afhankelijke variabele bij de evaluatie van de personal commitment.

In dit licht valt in positieve zin te constateren dat:
� er aanwijzingen zijn dat minimal justification leidt tot meer personal commitment;
� personal commitment en in mindere mate minimal justification aanleiding geven om meer

energiebesparende maatregelen te overwegen;
� een combinatie van beide het meeste effect heeft op het aantal voorgenomen maatregelen

waarbij vooralsnog de voorkeur moet uitgaan naar een minimal justification procedure met één
verzoek;

� de effecten groter zijn bij gedragsveranderingen dan bij eenmalige technische ingrepen (conform
de bedoeling van het project);

� de informatie in de boekjes een duidelijke ondersteunende functie heeft gehad bij het voornemen
om maatregelen te treffen.

In neutrale respectievelijke negatieve zin valt te concluderen dat:
� minimal justification geen invloed heeft op de hoogte van het gestelde doel bij de commitment;
� er geen invloed geconstateerd is van de hoogte van het gestelde doel bij de commitment op de

aantallen maatregelen;
� er geen effecten geconstateerd zijn op de daadwerkelijke besparing door het ontbreken van

voldoende respondenten voor een dergelijke analyse.
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8. Opschalingsmogelijkheden

8.1. Inleiding
Het programma Enter dient onder andere de rijksoverheid handvaten te geven over mogelijke
methoden om energiebesparing door gedragsbeïnvloeding in Nederland grootschalig toe te passen. In
dit hoofdstuk wordt daarom ingegaan op de mogelijkheid om de gebruikte methode van minimal
justification & personal commitment op grote schaal toe te passen.

Naar aanleiding van de resultaten en ervaringen uit dit project kunnen op voorhand al de volgende
van belang zijnde kenmerken voor opschaling worden aangehaald:

� Over het effect van de gebruikte methode kan helaas nog geen eenduidige uitspraak gedaan
worden. Een vervolgonderzoek kan daar meer duidelijkheid over bieden;

� De gebruikte methode is organisatorisch relatief eenvoudig van opzet en daardoor geschikt om
op te schalen;

� De gebruikte methode is financieel sterk afhankelijk van een marktpartij en/of de overheid;
� De financiële lasten van de gebruikte methode zijn sterk bepaald door éénmalige kosten welke bij

opschaling minder doorslaggevend zullen zijn (kosten per huishouden dalen);
� Daarbij kan aangetekend worden dat de kosten voor de ontwikkeling van de boekjes sterk zullen

dalen indien gekozen wordt voor actualiseren van de reeds ontwikkelde boekjes;
� In de geliberaliseerde markt heerst bij de marktpartijen een continu spanningsveld tussen

commercieel opereren versus klantenbinding door serviceverlening.

8.2. Helikoptervisie
Bovenstaande punten zijn gebaseerd op de analyse en conclusies van het uitgevoerde experiment.
Bezien vanuit een groter geheel dienen nog een aantal aanvullende punten de revue te passeren.

Ten eerste is er de grote groep van uitvallers. Deze zijn binnen de analyse van dit experiment niet
meegenomen, dus hebben geen invloed gehad op (de sterkte van) de resultaten. Echter, met het oog
op opschaling is dit een belangrijke constatering. De methode lijkt door het hoge uitvalpercentage niet
tot nauwelijks bruikbaar voor het bereiken van grote groepen van de Nederlandse bevolking.

Een kanttekening die hierbij gemaakt dient te worden, is dat de uitvallers niet gevraagd zijn om de
afsluitende vragenlijst te beantwoorden. Hierdoor is het niet mogelijk om te kijken in hoeverre zij nog
wel overgegaan zijn om energie te besparen. Dit is niet ondenkbaar, immers, de prikkels in de minimal
justification waren de verzoeken zelf, en niet het positief beantwoorden daarvan. En die verzoeken
hebben de uitvallers (in ieder geval gedeeltelijk) wel gekregen. Uitvallers in dit project traden op
wanneer men niet reageerde op een verzoek. Dit betekent dat respondenten die eigenlijk drie
verzoeken hadden moeten krijgen, na het niet reageren op het eerste verzoek niet meer zijn
benaderd. Het effect van de minimal justification zal gemiddeld dus wel minder zijn bij de uitvallers
dan bij de respondenten die wel alle verzoeken hebben gehad en beantwoord.

Bovendien is in paragraaf 7.2 reeds geconstateerd dat behalve het effect van minimal justification er
ook een effect van selectie plaats vindt. Dat betekent dat de respondenten die eerder afhaken vooral
de minder gemotiveerde mensen zullen zijn. Na drie verzoeken blijft daardoor een select gezelschap
over van gemotiveerde respondenten. Ook hierom zal het effect van energie besparen minder zijn
onder de groep van uitvallers.

Al met al kunnen we concluderen dat de grootste groep van alle benaderde respondenten uitvallers
zijn en dat het percentage bespaarde energie binnen deze groep hoogstwaarschijnlijk beduidend lager
ligt dan bij de groep respondenten die het gehele experiment hebben doorlopen. Met dit gegeven zal
rekening gehouden moeten worden indien gekozen wordt voor een grootschalige opzet. Overigens is
het zeer de vraag op welke wijze ongemotiveerde mensen wel tot besparend gedrag te bewezen zijn.
Wat dat betreft vormt de minimal justification methode een geschikte wijze om voor een project de
gemotiveerde mensen te selecteren en hun motivatie te vergroten. Een combinatie met een andere
methode die opvolgend aan de minimal justification plaats vindt, biedt wellicht veel perspectief.
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8.3. Opschalingnotitie Essent
Zoals in paragraaf 8.1 reeds werd gesteld, is opschaling van de gebruikte methode sterk afhankelijk
van een partij die de financiering op zich neemt. Dit kan de (rijks)overheid zijn, maar ook commerciële
partijen die voordelen zien in de gebruikte methode. Aan betrokken marktpartij Essent is daarom
gevraagd haar visie te geven over de toepasbaarheid van methoden die energiebesparing door
gedragsbeïnvloeding bewerkstelligen. Onderstaand het antwoord, opgesteld door Lou Kamps,
projectleider bij Essent voor het project 'Minimal justifiaction & Personal Commitment'.

"In het liberaliseringproces waarin we ons momenteel bevinden, zijn activiteiten gericht op een
blijvende besparing op het elektriciteits- en gasverbruik een moeilijk te verenigen activiteit met de
doelstellingen van energieleveranciers. Daarnaast heeft onderzoek inmiddels bevestigd dat het item
energie een low intrest product is en was, bij het overgrote deel van de huishoudens, mits dit in
voldoende mate aanwezig en altijd beschikbaar is. Echter door het huidige liberaliseringproces,
worden de verbruikers (klanten) geconfronteerd met vele aanbiedingen en wordt het item energie in
zijn diverse vormen steeds vaker onder de aandacht gebracht.

Intensieve activiteiten op gebied van energie en diensten, die o.a. tot gevolg hebben het zich meer
bewust worden van het energieverbruik, kosten, milieu etc. kunnen in de toekomst verwacht worden
van de energieleveranciers. Naar verwachting zullen daarbij in steeds geringere mate technieken
worden ingezet die kostenverhogend zijn voor het product energie.
Wellicht kunnen de energieleveranciers worden ingedeeld in twee groepen, met enerzijds een groep
energieleveranciers voortkomend uit de huidige (traditionele) energiebedrijven en anderzijds de
nieuwkomers die wedijveren naar de gunsten van de klant. De eerste groep zal waarschijnlijk
instrumenten ontwikkelen waarbij het product energie wordt afgezet in combinatie met specifieke
diensten. Een aantal (nieuwe) leveranciers zal zich wellicht beperken tot de levering van energie
zonder de toevoeging van diensten, de zogenaamde prijsvechters.
Voor het slagen van gelijksoortige activiteiten als deze is het noodzakelijk dat partners gevonden
worden die willen samenwerken bij het ontwikkelen en toepassen van deze "energiediensten".  Te
denken is daarbij aan de overheid, gemeenten en andere partijen die mensen en middelen
beschikbaar willen en kunnen stellen om items als verduurzaming, bewustwording, besparing te
ontwikkelen.

In de op handen zijnde samenwerking met de gemeente Tilburg en de huidige vier Woningcorporaties
in deze gemeente wordt in januari 2003 een convenant aangegaan, gericht op energie en
energiebesparing bij de Woningcorporaties en haar huurders. Het convenant wordt aangegaan voor
een periode van 3 jaar en biedt de mogelijkheid voor de toetreding van nieuwe partijen.

De omschreven ambities en inspanningen bieden mogelijkheden de opgedane kennis en ervaringen
van dit project toe te passen en zomogelijk op te schalen. In een van deze 'Ambities' is
gedragsbeïnvloeding door bewustwording concreet genoemd. Bij de uitvoering van deze ambitie
zullen de gezamenlijke partijen informatiedragers ontwikkelen voor haar klanten en daarmee kennis
ontwikkelen bij de verbruikers als ook gedragaanpassingen stimuleren. Bestaande en nieuw te
ontwikkelen producten en diensten in combinatie met noodzakelijke toestellen/apparaten zullen met
marketing technieken onder de aandacht worden gebracht en er zal crosselling mee worden
aangegaan.

De ambities die alle Woningcorporaties in Tilburg anstreven liggen hoger dan de landelijk
voorgeschreven hoeveelheden. Met name genoemd is het EnergiePresatieAdvies dat bij een hoger
percentage wooneenheden zal worden uitgevoerd dan door de overheid door stimulering en
wetgeving is opgelegd. Van daaruit wordt getracht een energielabel voor huurwoningen te
ontwikkelen, waardoor informatie kan worden gegeven over de energetische kwaliteit van het
woningbezit.  Met dit instrument worden huurders bewust gemaakt van het thema energie en de
gevolgen voor het milieu bij hoog verbruik. De vraag naar duurzame energie en duurzame
energietoepassingen in woningen kan zodoende voor een breder publiek en doelgroep onder de
aandacht worden gebracht."
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8.4. Conclusies opschaling
De gebruikte methoden bevat enkele handvaten die geschikt zijn voor opschaling. Echter, eerst zal
meer duidelijkheid verkregen moeten worden over de exacte resultaten die met deze methode te
bewerkstelligen zijn. Ten tweede dient gerealiseerd te worden dat er een hoog percentage uitvallers is
en dat binnen deze groep het percentage bespaarde energie lager ligt dan bij de respondenten die
alle verzoeken positief hebben beantwoord. Tot slot is de gebruikte methode sterk afhankelijk van een
financier die gevonden moet worden om de kosten voor drukwerk en mailings op zich te nemen.
Overheid en/of marktpartij komen hiervoor logischerwijs als eerste in aanmerking. Marktpartij Essent
geeft desgevraagd aan vooralsnog vooral mogelijkheden te zien binnen lokale / regionale
convenanten die zij afsluit met overheden (en andere marktpartijen). Grootschalige toepassing ziet
Essent op korte termijn niet als een realistische optie.
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9. Conclusies & Aanbevelingen

9.1. Inleiding
Onderstaand worden de belangrijkste conclusies aangehaald naar aanleiding van de uitgevoerde
analyses en de projectevaluatie. Ook de mogelijkheden voor opschaling worden nogmaals bezien. De
conclusies naar aanleiding van de analyses dienen met de nodige voorzichtigheid te worden
getrokken vanwege de geaccumuleerde selectieprocessen bij de minimal justification en de aard van
de alternatieve afhankelijke variabele bij de evaluatie van de personal commitment. Op basis van de
getrokken conclusies worden ook enkele aanbevelingen gedaan.

9.2. Resultaten & Analyse
Naar aanleiding van de analyses op de resultaten in hoofdstuk 7 is een aantal conclusies opgetekend.
Nogmaals wordt opgemerkt dat deze conclusies met voorzichtigheid dienen te worden gehanteerd.

In dit licht valt in positieve zin te constateren dat:
� er aanwijzingen zijn dat minimal justification leidt tot meer personal commitment;
� personal commitment en in mindere mate minimal justification aanleiding geven om meer

energiebesparende maatregelen te overwegen;
� een combinatie van beide het meeste effect heeft op het aantal voorgenomen maatregelen

waarbij vooralsnog de voorkeur moet uitgaan naar een minimal justification procedure met één
verzoek;

� de effecten groter zijn bij gedragsveranderingen dan bij eenmalige technische ingrepen (conform
de bedoeling van het project);

� de informatie in de boekjes een duidelijke ondersteunende functie heeft gehad bij het voornemen
om maatregelen te treffen.

In neutrale respectievelijke negatieve zin valt te concluderen dat:
� minimal justification geen invloed heeft op de hoogte van het gestelde doel bij de commitment;
� er geen invloed geconstateerd is van de hoogte van het gestelde doel bij de commitment op de

aantallen maatregelen;
� er geen effecten geconstateerd zijn op de daadwerkelijke besparing door het ontbreken van

voldoende respondenten voor een dergelijke analyse.

9.3. Opschaling
De gebruikte methode bevat enkele handvaten die geschikt zijn voor opschaling. Echter, eerst zal
meer duidelijkheid verkregen moeten worden over de exacte resultaten die met deze methode te
bewerkstelligen zijn. Ten tweede dient gerealiseerd te worden dat er een hoog percentage uitvallers is
en dat binnen deze groep het percentage bespaarde energie lager ligt dan bij de respondenten die
alle verzoeken positief hebben beantwoord. Tot slot is de gebruikte methode sterk afhankelijk van een
financier die gevonden moet worden om de kosten voor drukwerk en mailings op zich te nemen.
Overheid en/of marktpartij komen hiervoor logischerwijs als eerste in aanmerking. Marktpartij Essent
geeft desgevraagd aan vooralsnog vooral mogelijkheden te zien binnen lokale / regionale
convenanten die zij afsluit met overheden (en andere marktpartijen). Grootschalige toepassing ziet
Essent op korte termijn niet als een realistische optie.
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9.4. Aanbevelingen
Op basis van bovenstaande conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan voor een mogelijk
vervolg op dit experiment:

� Men dient zich bij het opzetten van de experimentele fase vooraf meer rekenschap te geven van
de bruikbaarheid van de aanwezige verbruiksgegevens. Op de Enter Uitvoerdersmeeting op 12
december 2002 werd overigens door de aanwezigen geconcludeerd dat slechts van afstand
uitleesbare digitale meters in aanmerking komen voor bruikbare resultaten.

� Om te voorkomen dat door opeenvolgende nonrespons de uiteindelijke groepen te klein worden
voor de gewenste analyses, dienen de groepen nog groter gemaakt te worden (bijvoorbeeld een
factor 10 voor elk volgend verzoek) en zullen er aanvullende maatregelen nodig zijn om de uitval
te beperken (zonder dat deze interfereren met de procedure).

� Om het effect van het tweede kleine verzoek te kunnen onderscheiden van het effect van het
grote verzoek, dient het verschil tussen deze twee verzoeken scherper gemaakt te worden,
wellicht door public in plaats van personal commitment te gebruiken.

� Er kan meer inzicht verkregen worden in de effecten van elk verzoek door de bewoners te
ondervragen.

� Het daadwerkelijk behalen van het vastgestelde doel kan sterker ondersteund worden door
feedback te gebruiken in plaats van of in combinatie met een besparingswijzer vooraf.

Opgemerkt dient wel te worden dat de laatste drie aanbevelingen een experimentele opzet een stuk
meer complex maken en een eventuele opschaling daardoor ook veel duurder. Gezien de eerdere
conclusie dat de gebruikte methode sterk afhankelijk is van een financier, zal hier terdege rekening
mee moeten worden gehouden.
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