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• Op 31 december 2020 eindigde het warmste 

decennium ooit (UN, 2021). 

• De jaren 2015 tot en met 2019 zijn de vijf 

warmste jaren ooit geregistreerd (WMO, 

2020). 

• Sinds de jaren tachtig is elk opeenvolgend 

decennium warmer dan elk ander 

decennium sinds 1850.

WE WARMEN 

OP







Vraagt om actie







“Ergens bewust van zijn en er 
naar handelen zijn twee 

verschillende dingen”

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



‘Motivational Gap’



Waarom komen we 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

(White, et al., 2019)



1. COMPLEX

• Abstractheid

• Lange tijdshorizon

• Collectieve actie

2. WILSKRACHT

• Automatisch vs gereguleerd

• Zelf-ander compromis



We willen wel 
heel graag 
het goede 

doen



• ‘Discrediting evidence of harm’
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• Discrediting evidence of harm’

• ‘Advantageous comparison’

• ‘Diffusion/displacement of 
‘responsibility’

We willen wel 
heel graag 
het goede 

doen





Onrealistisch
e
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The Guardian, januari, 2022)



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
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RANDVOORWAAR

DEN GEDRAG
Michie et al., 2018



Randvoorwaarden gedrag
Michie et al., 2018

GedragMotivatie
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Gelegenheid



Zuurstof

Brandstof

Temperatuur





Kunnen zwemmen



In de buurt van de 
zee zijn



Zin hebben om te
zwemmen



Zin hebben om te
zwemmen

Kunnen zwemmen

In de buurt van de 
zee zijn



BELANGRIJK dat wordt 

ingespeeld op alle drie

voorwaarden
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De SPARK 

procescirkel
(PveDS, 2021)



‘SCOPING’

Gedra

g



‘MAPPING’

Gedra

g



‘PRIORITISING’

Gedra

g



‘DESIGNING’

Gedra

g



‘INTERVENING’

Gedra

g



‘SAFEGUARDING’

Gedra

g



‘SCOPING’

Gedra

g



De SPARK 

procescirkel
(PveDS, 2021)













‘De grootste bedreiging voor 

onze  aarde is de overtuiging 

dat iemand anders haar gaat 

redden.’
(Robert Swan, 2012)




