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Welkom
WE STARTEN OM 10:00

WEBINAR # 2: GEDRAGSVERANDERING EN

VERDUURZAMING. HOE VOORKOM JE WEERSTAND?



DIT EVENT IS MEDE  

MOGELIJK GEMAAKT DOOR:



Even voorstellen

Jip van Grinsven

Alba Concepts

Allard Lambers Marlies Kok



Kennismaken

En jullie?

• Wat is je rol bij het verduurzamen van vastgoed?

Ga naar menti.com óf de app en gebruik de code 9950 0869



Programma

1. Introductie circulair bouwen en casus

2. Wat is de vraag?

3. Gedragsanalyse

4. Pauze

5. Interventies

6. Discussie, vragen en antwoorden



Even voorstellen

Allard Lambers

Rijksvastgoedbedrijf

Jip van Grinsven Marlies Kok

RVO



Kennismaken

• Wat hoop je te leren en/of mee te nemen?

Ga naar menti.com óf de app en gebruik de code 9950 0869



Implementatie van circulair bouwen
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Van hoog over doelen naar praktijk
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# thinkglobalactlocal

• Ecologische ontwrichtingen (wereld)

• Doelen Nederland

• Visies bedrijven/overheidsdiensten

• Circulariteit in BLOEI

• (Onderhouds-)projecten



In het kort, waarom?
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- P+ (2020)

Wereldvoorraden 
grondstoffen

2030-2070: piek winning alle grondstoffen



In het kort, waarom?
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- CBS (2019)

Vrijgekomen afval per 
bedrijfstak, % van alle 
productie in 2016

Afval in NL vooral uit de bouwsector



In het kort, waarom?
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- CBS, Eurostat (2019)

Gebruik gerecyclede 
materialen, % van totaal 
materiaalgebruik in 2016

NL in EU koploper recycling



In het kort, waarom?
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Praktijk
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• We moeten nu in elk project aan de slag!

• Vertaling naar praktijk is uitdaging

• Geen onwil!

• Kans op “NIMBY” effect

• Diverse vormen van weerstand:

• “ik vind duurzaamheid wel belangrijk, maar”

• “te laag budget”

• “(te) krappe planning”
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Beheren of oogsten

Laagste grondstoffen- en 
milieu-impact

Ontwerpstrategie

Economische en 
samenwerkingsmodellen

Informatie vastleggen

B L O E I

+++
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B L O E I

+++
B5 oogst voor
recycling

B4 oogstvoor
gebruik elders

B3 oogstvoor
eigen gebruik

B2 repareer
of opwaardeer

B1 behoud in

eigen project

L5 vermijd
toxische stoffen

L4 minimaliseer
milieu-impact

L3 vermijd pri-
maire grondstof

L2 gebruik
hernieuwbaar

L1 hergebruik

materialen

O5 (...)

O4 ontwerpvoor
gebruik(-sduur)

O3 ontwerpvoor
remontage

O2 scheid bio-
en technosfeer

O1 gebruik effi-

cient en minder

E5 (...)

E4 consulteer
de markt

E3 circulaire
bedrijfsvoering

E2 borg in
projectscope

E1 reken met

waardemodel

I5 (...)

I4 deel innova-
tieen schaal op

I3 maak een
handleiding

I2 registreer
gebouwpaspoort

I1 inventari-

seermaterialen

Beheren of oogsten

Laagste grondstoffen- en 
milieu-impact

Ontwerpstrategie

Economische en 
samenwerkingsmodellen

Informatie vastleggen



Voorbeeldproject casus
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• Veelvoorkomende, kleine, projecten

• Voorbeeldproject:

• Groot project voor vervanging van cv-ketels

• Ketels hebben einde levensduur al lang bereikt

• Bestaande gebouwen nog beperkte levensduur

• Ander verwarmingssysteem (warmtepomp) hier niet reëel

• Standaard aanpak al gauw om nieuwe te installeren



Uitdaging
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Hoe kunnen (onderhouds-)projecten bij het 

Rijksvastgoedbedrijf meer circulair worden 

aangepakt en hoe kunnen wij het BLOEI instrument 

hierbij zo effectief mogelijk inzetten?



Gedragsanalyse
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Daniël Kahneman: 2 manieren van denken en beslissingen nemen

Automatisch (systeem 1):

• Snel en altijd actief

• Emotioneel

• Onbewust

• Enorme capaciteit

• Moeiteloos

• Maakt 98% van ons denken uit

Reflectief (systeem 2):

• Langzaam

• Lui

• Kost moeite

• Bewust

• Gecontroleerd 



Gedragsanalyse

Welk systeem geldt voor deze casus?

Ga naar menti.com óf de app en gebruik de code



Wat is gedragskennis?
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Menselijke basisprocessen:

• Zelfactualisatieprocessen 

• Zelfgerichte processen 

• Sociaalgerichte processen 

• Processen gericht op gemak en 

voorspelbaarheid 

• Basisemoties als pijnvermijding, behoefte aan 

zekerheid en veiligheid

Gedrags-

technieken

die in 

interventies 

vorm 

krijgen

Menselijke

basispro-

cessen Reacties

Prikkel tot 

verandering



Behaviour Change Wheel methode
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Fase 1, stap 1: definieer het probleem 

in gedragstermen
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• Wat is het huidige gedrag wat in de weg zit?

• Waar komt dat gedrag voor?

• Wie zijn betrokken bij dat gedrag?

Probleem:

Een projectleider een technisch adviseur in en beslist samen dat vervanging 

door een nieuwe installatie de beste optie is. 
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Aanname

• Iedereen moet meer van circulariteit weten en dan gaan ze het wel doen

Inzichten

• Wie oefent werkelijk invloed uit op het probleem in gedragstermen

• Weten is nog geen doen

• Probleem is vooral gewoontegedrag. Dus erg hardnekkig en lastig te 

veranderen gedrag! Dat volgens Kahneman systeem 1 denkt en handelt

Stap 1, ervaring casus



Fase 1, stap 2: selecteer een 

doelgedrag
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• Maak een longlist van alle mogelijke gewenste gedragingen

• Selecteer het gewenste gedrag op basis van impact, waarschijnlijkheid, 

spillover en meetbaarheid

Gewenst gedrag:

De projectleider gaat bij een opdracht in gesprek met de juiste technisch 

adviseur om een circulaire oplossing te verkennen. Zij hanteren het BLOEI 

instrument en schakelen de adviseur duurzaamheid in voor begeleiding.
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Aanname

• Iedereen is intrinsiek gemotiveerd om circulaire verkenning uit te voeren. 

Inzicht

• Een paar mensen zijn intrinsiek gemotiveerd en doen moeite om buiten 

hun routines te treden (systeem 2). De rest wil zijn energie sparen en zit op 

systeem 1. Projectleider moet met druk van buiten af circulariteit op 

zijn/haar agenda zetten. 

Fase 1, stap 2: ervaring casus



Fase 1, stap 3: specificeer het 

doelgedrag 
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• Wie moet het gedrag vertonen?

• Wat moet de persoon anders doen om het gewenste gedrag te vertonen?

• Wanneer moet de persoon dat doen?

• Waar moet de persoon dat doen? 

• Hoe vaak zal de persoon dat doen?

• Met wie zal de persoon dat doen?



Fase 1, stap 3: ervaringen casus
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Inzicht

• Goed om deze vragen op een rij te hebben, want het maakt scherp wat de 

projectleider precies moet doen en waar hij van afhankelijk is

• Stel de verdiepende vragen bewust

• Of beter nog, laat een gedragsdeskundige ze stellen

• Antwoorden zijn niet altijd zo simpel/voor de hand liggend als ze lijken 



Pauze
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Fase 1, stap 4: wat moet er veranderen?
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COM-B factoren



Drie type weerstanden
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Scepticisme (twijfels)

Ja, maar..

Wanneer ons gevoel van 

zekerheid en 

veiligheid wordt 

aangetast 

Inertia (passiviteit)

“Niet in mijn project, gedoe”

Wanneer teveel van 

onze hoeveelheid

energie wordt 

aangesproken

Boosheid

Nee! 

Wanneer 

onze autonomie 

wordt

aangetast 



Drie type weerstanden
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Scepticisme (twijfels)

Ja, maar..

Wanneer ons gevoel van 

zekerheid en 

veiligheid wordt 

aangetast 

Inertia (passiviteit)

“Niet in mijn project, gedoe”

Wanneer teveel van 

onze hoeveelheid

energie wordt 

aangesproken

Boosheid

Nee! 

Wanneer 

onze autonomie 

wordt

aangetast 



Wat moet veranderen in het gedrag?
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Bekwaamheden (Capability) projectleiders: 

• Fysieke bekwaamheden: oké

• Psychologische bekwaamheden: 

• Onvoldoende kennis, maar veel aannames: 

Circulaire verkenning kost extra tijd en geld

• Scepsis over “Wat levert circulaire aanpak op?”

Fase 2. Interventierichtingen

• Training

• Educatie

• In staat stellen

• Modelling



Wat te veranderen in gedrag?
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Gelegenheid (Opportunity) projectleiders: 

• Ervaart weinig tijd en ruimte vanwege vele projecten

• Wat collega’s elkaar vertellen qua kennis beklijft

• Sociale norm = standaard is één-op-één vervangen

• Prioriteit is laag: circulair is nog géén vast onderdeel van 

werkproces: mensen zijn inert 

Fase 2. Interventierichtingen

• Training

• Educatie

• In staat stellen

• Modelling



Gelegenheid

Wanneer handel jij wel eens niet conform een visie bij een nieuwe 

aanpak of project?

Ga naar menti.com óf de app en gebruik de code 9950 0869



Wat te veranderen in gedrag?
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Motivatie (Motivation) projectleiders: 
• Bewuste motivatie: circulariteit geen onderdeel van eigen 

professionaliteit en taakopvatting

• Onbewuste motivatie:

• veel gewoontegedrag (vervanging)

• gevoel dat circulaire verkenning ingewikkeld is
• vertrouwen in eigen competentie is laag

Fase 2. Interventierichtingen

• Overtuigen

• Educatie

• In staat stellen

• Modelling



Fase 3. Vertaling interventierichtingen naar

gedragstechnieken
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• Psychologische bekwaamheid (verlagen scepsis en stimulans systeem 2)

• Garanties geven: meten = weten

• Pilot monitoringsprogramma

• samen leren doelen stellen

• samen leren van fouten en mogelijkheden

• geef feedback op acties



Fase 3. Vertaling interventierichtingen naar

gedragstechnieken
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• Gelegenheid (verlagen inertie en stimulans systeem 2)

• Implementatie intenties: rol serie handelingen uit volgens plan

• Lok sociale ondersteuning uit 



Fase 3. Vertaling interventierichtingen naar

gedragstechnieken
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• Motivatie (verlagen inertie en gebruik systeem 1)

• Verhoog self-efficacy om gevoel ingewikkeld weg te nemen

• Faciliteer bij ontwikkelen van nieuwe gewoontes in werkproces

• Wek positieve emoties op over de verandering

• Creëer nieuwe sociale norm. Oude norm: klussen → vervangen

Nieuwe norm: klussen → circulair verkennen



Interventiestrategie
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Startbijeenkomst

Projectleiders RVB

Pilot monitoring in 

samenwerking met 

andere partijen

Praktijkervaring

opdoen 

in teams

Borging

Kennisdeling  

BLOEI in alle projecten

“Learning by doing”

Pilotproject “Kantoor vol afval”



Interventiestrategie

Waar ga jij binnenkort deze theorie toepassen?

Ga naar menti.com óf de app en gebruik de code 9950 0869



Vragen?
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Vragenronde



Volgende sessies op:

• 21 juni (online)

• 21 september (grote hybride evenement, Utrecht)

Voor wie in jouw netwerk is dit nog meer interessant?
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Afsluiting
VERVOLG & AGENDA



TOF, DAT JIJ ERBIJ WAS!

VOLG JIJ ONS AL?




