MASTER'S THESIS
Hoe kan de ecologische voetafdrukcalculator effectiever aanzetten tot duurzamer
gedrag?

Kocken, W.A.
Award date:
2021
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
pure-support@ou.nl
providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 10. Jan. 2023

Open Universiteit
www.ou.nl

Hoe kan de ecologische
voetafdrukcalculator effectiever
aanzetten tot duurzamer gedrag?
How can the ecological footprint calculator more effectively encourage
sustainable behavior?

Auteur:
Datum:

Werner W. A. Kocken
20 maart 2021

Begeleider/examinator:

Prof. dr. ir. Joop de Kraker

Assessor:

Dr. ir. Lily Fredrix

Faculteit:
Vakgroep:

Open Universiteit
Bètawetenschappen
Milieuwetenschappen

De wereld staat in de fik
en ik zou het willen blussen,
maar het vuur is groter dan ik…
- Froukje Veenstra

- 2 - Werner W.A. Kocken - 2021

Voorwoord
In de introductiemodule van mijn bachelorsopleiding in 2011 kreeg ik een kleine opdracht,
genaamd: ‘Leren van de ecologische voetafdrukcalculator’. Dit was het begin van mijn
opleiding tot milieu- en natuurwetenschapper. Hoe poëtisch is het dat ik met exact ditzelfde
onderwerp mijn opleiding ook mag afronden?! Mijn cirkel is rond.
Gedurende mijn opleiding heb ik, los van het behalen van het getuigschrift, allerlei extra
doelen voor mezelf geformuleerd. Deze doelen stelde ik mezelf na alles wat ik ontdekte en
leerde. Toen ik met dit onderwerp begon was ik in de veronderstelling veel te leren over de
ecologische voetafdrukcalculator en over de psychologie van het leren. Mijn uitgangspunt
bleek juist, maar ik merkte dat er nog veel meer komt kijken bij het doen van dit onderzoek,
zoals: privacywetgeving, een ethische toetsingscommissie, enquête software (Limesurvey)
en software ontwikkeling. Ook zat er een substantieel verschil tussen mijn geplande
studiereis en hoe die er in werkelijkheid uit heeft gezien. Soms werd dit veroorzaakt door een
nieuw inzicht die het onderzoek wezenlijk deed veranderen van opzet. Een andere keer
moest ik mijn reis wijzigen, doordat het niet lukte om de software geschreven te krijgen. En
ten slotte is mijn opleidingsplan meermalen gewijzigd door het noodlot. Volgens mij zijn dit
normale zaken als je op reis bent, maar toch voelde dat soms frustrerend. Er is nog zoveel
meer te doen dan studeren: heb ik daar wel genoeg aandacht voor? Ik moest mijn aandacht
verdelen tussen aan de ene kant mijn vrouw, mijn dochters, mijn ouders, de rest van mijn
familie en vrienden en aan de andere kant mijn opleiding. Soms twijfelde ik ook aan de
waarde van dit onderzoek: wat heeft het nu werkelijk opgeleverd? Welnu dat kun je natuurlijk
in de discussie lezen…
Voor mij was de reis heel leerzaam en zeker ook de moeite waard, ik prijs mij gelukkig dat ik
dit mocht en kon doen.
Mijn begeleider professor dr. ir. Joop de Kraker wil ik bedanken voor al zijn geduld en de
scherpe feedback die mij hielp het onderzoek steeds beter vorm te geven. Tevens wil ik
assistent professor dr. Gjalt-Jorn Y. Peters, van de faculteit Psychologie, bedanken voor zijn
flexibele houding en het helpen van een onwetende student van een andere faculteit. Alle
123 deelnemers aan mijn onderzoek, bedankt! Na zo’n lange en boeiende reis heb ik nog
veel meer mensen te bedanken voor de geboden steun, maar dat zal ik persoonlijk doen.
Veel leesplezier,
Werner W.A. Kocken.

Ӿ

True education is the capacity to author our own life
instead of merely accepting the one you’ve been handed.
www.selftaughtmovie.com
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Samenvatting
Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken hoe de persoonlijke ecologische
voetafdruk calculator effectiever duurzamer gedrag kan stimuleren. De ecologische
voetafdrukcalculator wordt gebruikt om de impact van een persoon of organisatie op het
milieu te bepalen. Door zich bewust te zijn van de grootte van die voetafdruk kan een
persoon dan kiezen voor duurzamer gedrag. Het blijkt echter dat deze kennis zelden tot
duurzamer gedrag leidt. In deze studie is een vergelijking gemaakt tussen het effect van de
basisversie met een aangepaste calculator. Op basis van de literatuur en bestaande
voetafdruk calculators is een aanpassing bedacht die gedragsverandering teweeg kan
brengen op basis van het gedragsveranderingsprincipe: sociale vergelijking. De deelnemers
aan het onderzoek, 89 (oud)studenten van de Open Universiteit, hebben de basisversie of
de aangepaste voetafdrukcalculator driemaal ingevuld om de ontwikkeling van de
ecologische voetafdruk te kunnen meten gedurende zes maanden. Na de derde meting is
tevens een aanvullende vragenlijst ingevuld om daarmee de gemeten verandering in de
ecologische voetafdrukken te kunnen verklaren. Met statistische analyses is bepaald of de
voetafdruk na de eerste meting was veranderd en of daarin verschil was ontstaan tussen aan
de ene kant de groep die de basisversie had gebruikt en aan de andere kant de groep die de
aangepaste versie van de calculator had gebruikt. Alleen de transportcomponent van de
voetafdruk bleek zeer significant af te nemen, met een daling van 0,2 ha tussen de nulmeting
en de meting na zes maanden. Er bleken echter geen significante verschillen te zijn tussen
de groepen met de basisversie of de aangepaste calculator. In de antwoorden op de
aanvullende vragen maakten de deelnemers wel melding van de volgende leereffecten:
kennisverandering, verandering van bewustzijn, houdingsverandering en intentieverandering.
Ook maakten deelnemers melding van acties die ze hadden ondernomen om de voetafdruk
kleiner te maken. Er werd echter geen correlatie gevonden tussen de ondernomen acties en
de gemeten verandering van de ecologische voetafdruk. Ook hoge scores op kenmerken die
volgens de psychologische theorie gerelateerd zijn aan gedragsverandering, correleerden
niet met een afname van de ecologische voetafdruk. De frequent genoemde bezwaren en
persoonlijke voorkeuren lijken wel een plausibele verklaring te bieden voor het uitblijven van
vrijwillige gedragsverandering. De gemeten afname in de transportcomponent van de
ecologische voetafdruk is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de reisbeperkende
maatregelen die halverwege de looptijd van het onderzoek van kracht werden ter bestrijding
van de coronapandemie. Hierdoor nam de gemiddelde ecologische voetafdruk met ongeveer
5% af ten opzichte van de eerste meting. Een aantal deelnemers zei weer te gaan reizen
zodra het mag en veilig kan, maar ruim 20% wil ook dan één of meer dagen extra thuis
blijven werken. In dat geval zou het effect deels structureel zijn. Gedragsverandering als
gevolg van het zelf berekenen van de eigen voetafdruk met een calculator lijkt echter een te
hoge verwachting.
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Abstract in English
The aim of this study was to investigate how the personal ecological footprint calculator can
more effectively encourage more sustainable behavior. The ecological footprint calculator is
used to determine the impact of a person or organization on the environment. Through
awareness of the size of that footprint a person may then choose more sustainable behavior.
However, it appears that this knowledge hardly ever results in more sustainable behavior. In
this study a comparison was done between the effect of the basic version calculator with a
modified version. Based on the literature and existing footprint calculators, a modification has
been devised that can bring about behavioral change based on the behavioral change
principle: social comparison. The participants in the study (89 students and alumni from the
Open University) completed the footprint calculator three times over the course of six months
to measure the changing ecological footprint. Participants received either the basic version or
the modified version. After the third measurement, an additional questionnaire was also
completed in order to be able to explain the measured change in the ecological footprints.
Statistical analyses determined whether the footprint changed after the first measurement
and whether there was a difference between the group using the basic version and the group
using the modified version of the calculator. Only the transport component of the footprint
was found to decrease very significantly. A decrease of 0.2 ha between the baseline
measurement and the measurement after six months. There appeared to be no significant
differences between the basic version or modified calculator groups. In the answers to the
additional questions, the participants did report the following learning effects: knowledge
change, change of consciousness, change of attitude and change of intention. Participants
also reported actions they had taken to reduce their footprint. However, no correlation was
found between the actions taken and the measured change in the ecological footprint. Also,
high scores on characteristics that are related to behavioral change according to
psychological theory did not correlate with a decrease in the ecological footprint. The
participants objections and personal preferences, which were frequently mentioned, do seem
to offer a plausible explanation for the lack of voluntary behavioral change. The measured
decrease in the transport component of the ecological footprint is most likely due to the travel
restriction that came into effect halfway through the study to safeguard against the corona
pandemic. As a result, the average ecological footprint decreased by about 5% compared to
the first measurement. Although some participants said they would start traveling again as
soon as it is allowed and safe, more than 20% want to continue to work from the home for
one or more days. In that case, the effect could be partly structural. However, behavioral
change as a result of calculating one's own ecological footprint with a calculator appears to
be too high an expectation.

- 7 - Werner W.A. Kocken - 2021

Lijst met afkortingen
ΔEV

BAA
COVID-19
SARS-CoV-2
D01-D123

ELP
EV
EV_V
EV_T
EV_H
EV_A
EVC
AMM-EVC
AMM-EVC (ENG)

EVC0 / Basis
EVC

EVC1 /
aangepaste EVC

GE-ANOVA
ha
HM-ANOVA
PMG
R
RStudio
SPSS
SS
t0
t1
t2
TGG
WNF
WWF

Delta EV: Het verschil tussen twee metingen van de EV, bijvoorbeeld tussen
nulmeting en de meting na 1 maand is ΔEV1 tussen de meting na 1 maand en de
meting na 6 maanden is ΔEV2. ΔEV3 is verandering van de EV van nulmeting tot
meting na 6 maanden.
Beredeneerde actie aanpak, in de Engelse literatuur Reasoned Action Approach
(RAA).
Coronavirus ziekte 2019, de ziekte is verantwoordelijk voor de pandemie in 2020.
De ziekte wordt veroorzaakt door het virus: severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (World Health Organization, 2020).
Deelnemer 1 tot en met deelnemer 123, in totaal had dit onderzoek 123
aangemelde deelnemers, 89 deelnemers hebben de EV drie maal berekend en 88
deelnemers hebben het onderzoek volledig afgerond.
Evolutionair leerproces (bijv. Operante conditionering)
Ecologische voetafdruk
Voedingscomponent van de ecologische voetafdruk
Transportcomponent van de ecologische voetafdruk
Huisvestingscomponent van de ecologische voetafdruk
Anders-/ overige-component van de ecologische voetafdruk (door de calculator
berekend als 36,8% van EV_V+EV_T+EV_H)
(persoonlijke) Ecologische Voetafdrukcalculator
De AMM-EVC is de oorspronkelijke EVC zoals ontwikkeld door Noah Paessel en
Shari Metcalf voor Concord.org en gebruikt in de cursus Aarde Mens en Milieu
van de Open Universiteit. De AMM-EVC is nagebouwd: AMM-EVC (ENG) nog in
het oorspronkelijk Engels, maar dan gemoderniseerd voor gebruik op
hedendaagse computers/smartphones.
EVC0 of Basis EVC is de nagebouwde AMM-EVC (ENG), vertaald naar het
Nederlands en voorzien van eenheden van het metriek stelsel en uitleg afgestemd
op Nederlands en Vlaamse doelgroep.
Deelnemers behandeld met EVC0 wordt ook aan gerefereerd met de term
behandeling EVC0
Aangepaste versie van de basis EVC, vergelijking eigen doelgroep: gemiddelde
EV van studenten uit dezelfde woonplaats en van hetzelfde geslacht wordt
getoond naast het eigen resultaat.
Deelnemers behandeld met EVC1 wordt ook aan gerefereerd met de term
behandeling EVC1
Gemengd effect analyse van variantie
Hectare
herhaalde meting analyse van variantie (ANOVA van het Engelse Analysis of
Variance)
Positief milieugedrag, in het Engelstalige literatuur benoemd als proenvironmental behavior (PEB)
Programma voor statistische analyses, versie 1.3.1093 is voor dit onderzoek
gebruikt. RStudio is de grafische gebruikersinterface van R.
Programma voor statistische analyses, versie 26 is voor dit onderzoek gebruikt.
Sum of squares, som van kwadraten
Tijdstip 0, of moment van nulmeting
Tijdstip 1, meting ongeveer 1 maand na de nulmeting
Tijdstip 2, meting ongeveer 6 maanden na de nulmeting
Theorie van het geplande gedrag (TGG) in de Engelse literatuur Theory of
planned behavior (TPB)
Wereldnatuurfonds
World wide fund for nature
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1. Inleiding
Duurzame ontwikkeling is een alomtegenwoordig gebruikt concept in openbare
besluitvorming: het verwijst naar een ideale visie op de mondiale samenleving waarin
ontwikkeling van de mens en milieukwaliteit hand in hand gaan (Hugé, Waas, DahdouhGuebas, Koedam, & Block, 2013). Om de duurzaamheid van ontwikkelingen te beoordelen
maakt het Europese Milieuagentschap gebruik van een raamwerk dat onderscheid maakt
tussen vijf aspecten, te weten:
 aanjagers
(Drivers)
 druk
(Pressures)
 staat
(State)
 effect
(Impact)
 reactie
(Responses)
Volgens het DPSIR-raamwerk bestaat er een ketting van oorzakelijke verbanden tussen
deze vijf aspecten. Het raamwerk biedt een structuur waarbinnen indicatoren kunnen worden
gebruikt om aspecten kwantificeerbaar te maken. Het wordt daardoor mogelijk een verband
te leggen tussen ecologische en maatschappelijke problemen, het effect daarvan en hoe de
problemen beïnvloed worden door (toekomstige) beleidsmaatregelen. (Kristensen, 2014).

1.1 De ecologische voetafdruk
De ecologische voetafdruk (EV) is een indicator van druk. De grootheid, EV, maakt de druk
kwantificeerbaar. Met druk wordt in dit opzicht bedoeld: de emissies en het afval die ontstaan
door menselijke activiteiten. De EV-indicator geeft weer hoeveel productief land- en
wateroppervlakte er wordt gebruikt door een populatie of activiteit. Die oppervlakte wordt
vergeleken met de beschikbare productieve land- en wateroppervlakte (Kitzes &
Wackernagel, 2009; Sporck, 2013; WWF, n.d.).
Productieve land- en zeegebieden zorgen voor het aanbod van voedsel, goederen, diensten
en energie. Deze gebieden absorberen wederom het afval van de menselijke economie
(Kitzes & Wackernagel, 2009). De EV laat zien met welke snelheid we consumeren en afval
genereren ten opzichte van het tempo waarin de natuur het afval weer kan omzetten in
bruikbare grondstoffen (Global Footprint Network, 2016a). De mate waarin de natuur hiertoe
in staat is, wordt ook wel de biocapaciteit genoemd.
In 2020 is de mondiale EV 1,56 planeten. Dat wil zeggen dat de huidige mondiale levensstijl
56% meer afval genereert dan de aarde ecologisch kan opnemen en hernieuwen (WWF,
2014; 2018, p. 30; 2020). In figuur 1 is de trend te zien van een stijgende mondiale EV. Als
deze trend zich voortzet, zouden er per 2030 zelfs twee planeten nodig zijn om de mondiale
consumptie te kunnen onderhouden.
Deze situatie is niet duurzaam. De biocapaciteit van de aarde wordt overschreden; men put
de natuurlijke bronnen uit door de huidige mondiale levensstijl: dit wordt ook wel overshoot
genoemd (Aubert, 2006). Het gevolg daarvan is dat de kwaliteit van aardse ecosystemen
degradeert: het verlies van biodiversiteit en het verlies van gerelateerde ecosysteemdiensten
zoals klimaatregulatie en bodemvorming. Deze consequenties worden vervolgens vooral
gevoeld door de armere populatie (WWF, 2014) of in ieder geval eerst door de armen en
later door de rijken (Wackernagel & Rees, 1996). De ecologische voetafdrukcalculator (EVC)
is ongeveer 25 jaar geleden ontwikkeld door Wackernagel en Rees. De EVC kan in principe
toegepast worden op elke populatiegrootte; Figuur 1 toont de EV voor de wereldbevolking.
Wanneer de calculator de EV bepaalt voor één persoon wordt deze ook wel de persoonlijke
EVC genoemd.

1.2 De relatie tussen gebruik van de EVC en afname van de EV
Het doel van ontwikkelaars van de EVC was om de milieudruk te verminderen die mensen
uitoefenen door hun leefstijl (Wackernagel & Rees, 1996). Dat werkt als volgt: door
- 9 - Werner W.A. Kocken - 2021

berekening van de persoonlijke EV leert men welke milieudruk de eigen levensstijl heeft en
hoe men die EV kan verkleinen. Als deze kennis er is, dan handelt men ernaar.
In werkelijkheid blijkt het verkleinen van de eigen EV door gedragsverandering complexer.

Figuur 1: De mondiale EV gemeten tussen 1961-2016, en geschat voor 2017-2020 (Global Footprint
Network, n.d.; WWF, 2020). Opgesplitst in
koolstofvoetafdruk,
gebouwen en
infrastructuurvoetafdruk,
visgronden voetafdruk,
productiebossenvoetafdruk,
weidegronden (voor dieren) voetafdruk,
akkerlanden (voor planten) voetafdruk.
Markeert de
mondiale biocapaciteit. Mondiale overshoot begon in het begin van de jaren zeventig en is sindsdien
toegenomen.

Gedrag wordt beïnvloed door meer dan alleen kennis. Volgens Klöckner en Blöbaum (2010)
wordt milieugedrag beïnvloed door normen, waarden, overtuigingen, gewoontes en
(praktische) beperkingen. Over het effect van voetafdrukcalculaties op consumptiegedrag is
weinig bekend.
Er zijn wel onderzoekers die in het verleden een relatie hebben gelegd tussen
gedragsverandering en EVC gebruik (Crompton, Roy, & Caird, 2002; Fischer, 2017; Gottlieb,
Vigoda-Gadot, & Haim, 2013; Keleş & Aydoğdu, 2010; Meyer, 2004; Sutcliffe, Hooper, &
Howell, 2008). Crompton et al. (2002) hebben studenten een ecologische
voetafdrukcalculator laten invullen als onderdeel van studiemateriaal bij de cursus: Working
with our environment: Technology for a sustabinable future, studenten werden uitgedaagd
om na te denken over hoe ze de EV zouden kunnen verlagen. Een vragenlijst na de cursus
moest uitwijzen of houding en gedrag veranderd zijn als gevolg van de opdracht. Crompton
et al. (2002) concludeerden dat in veel van de gevallen het erop leek dat
houdingsverandering en gedragsverandering het effect was en citeren enkele opmerkingen
zoals: ik fiets nu naar mijn werk en ik heb isolatie toegepast.
Gottlieb et al. (2013) gebruikten een schaal voor het meten van positief milieugedrag (PMG)
met 23 items. Hoewel een PMG-schaal geschikt kan zijn (Fischer, 2017) voor het meten van
gedragsverandering na eenmalig gebruik van een EVC hebben de auteurs de exacte schaal
niet opgenomen in hun publicatie (op het verzoek om de volledige vragenlijst te delen
hebben de auteurs niet gereageerd) waardoor die niet kan worden gecontroleerd op
geschiktheid of de invloed die het zou hebben gehad op de EV. PMG werd in het onderzoek
van Gottlieb et al. (2013) overigens niet statistisch significant beïnvloed door het EVC- 10 - Werner W.A. Kocken - 2021

gebruik. Keleş en Aydoğdu (2010) gebruikten de vragenlijst die door Meyer (2004) is
gebruikt. Meyer baseerde haar lijst op een publicatie van The Institute For Earth Sciences
(Van Matre, 1990), vijftien items meten hierin zelf gerapporteerd gedrag. Enkele voorbeelden
van die stellingen zijn: Ik recycle afval, Ik leef mijn leven duurzaam en Ik gebruik de
benodigde skills om informatie te evalueren over milieuzaken. Het probleem met deze
vragen is dat ze wel iets over milieugedrag zeggen, maar de relatie van deze stellingen met
de vragen in de EVC is zwak. Keleş en Aydoğdu (2010) en Meyer (2004) constateerden een
significant verschil van de gedragsindicatoren tussen de nulmeting en de nameting als
gevolg van EVC gebruik, maar door de manier van meten is niet bekend of in deze
onderzoeken de EV van deelnemers lager is geworden na het EVC-gebruik. Tot slot het
onderzoek van Sutcliffe et al. (2008) hierin werd de EV van een huishouden bepaald door de
EVC, waarna men terugkoppeling van de onderzoeker ontving in de vorm van een
minirapport waarin de consumptiepatronen van het huishouden in relatie werden gebracht
met mondiale overshoot. Daarna mochten deelnemers in een tweede vragenlijst vertellen op
welke gebieden men de EV wilde verlagen of niet (intentie) en twee maanden later werd
gevraagd wat men werkelijk had veranderd naar aanleiding van de voetafdruk en het
verslag. 17 van de 18 huishoudens rapporteerden op één of meer gebieden het gedrag te
hebben aangepast. De onderzoekers hebben de EV echter niet opnieuw berekend. De
onderzoekers noemen wel het gemiddeld aantal acties dat ondernomen is maar niet precies
wat en welke invloed kan worden verwacht (ter illustratie: tien uur per jaar minder vliegen
heeft een grotere invloed op de EV dan het tien maal hergebruiken van dertig plastic flesjes
per jaar). Fischer (2017) verrichtte zijn onderzoek onder het personeel van twee
onderwijsinstellingen en een waterleidingbedrijf. Zijn steekproef bestond uit 383 mensen
verdeeld over die drie instellingen. Fischer onderzocht of de EVC kan worden gebruikt om
PMG op het werk te promoten. Hoewel het onderzoek gaat over het promoten van
milieuvriendelijk gedrag op het werk meet de onderzoeker in de interventiegroep twee maal
de EV een nulmeting en zestien weken later de nameting van de EV. Hij maakt met zijn
onderzoek aannemelijk dat het eenmalig invullen van de EVC hooguit een beperkt en zeer
klein EV-verkleinend-effect heeft op de gebruiker van de EVC.
Van deze onderzoeken over de EVC leert men dat psychologische variabelen die gedrag of
gedragsverandering voorspellen soms worden beïnvloed door de EVC, maar dat door de
manier van meten niet bekend is of en in welke mate mensen de eigen EV verkleinen door
gebruik van de persoonlijke EVC’s. In de onderzoeken waarin gedragsverandering
aannemelijk wordt gemaakt (Crompton et al., 2002; Sutcliffe et al., 2008) is door de manier
van meten niet te zeggen hoeveel lager de EV door de gedragsverandering is geworden
terwijl Fischer (2017) met zijn onderzoek aannemelijk maakt dat het effect op de EV hooguit
beperkt en zeer klein zal zijn.

1.3 Kan de EVC effectiever worden gemaakt?
De EVC wordt nu toegepast door overheden, onderwijsinstellingen en NGO’s met het doel
om mensen bewust te maken van de eigen EV: een leermiddel voor maatschappelijke
verandering. Als dit echter niet leidt tot verkleining van de EV of een meer duurzame
ontwikkeling, dan kan men beter zoeken naar een EVC die wel geschikt is om EV-verkleining
te realiseren. Kortom: er is informatie nodig over hoe de effectiviteit vergroot kan worden van
de EVC om mensen aan te zetten tot duurzamer gedrag.
Sporck (2013) deed onderzoek naar de EVC als leermiddel en genereerde een lijst van tien
mogelijkheden om de EVC te verbeteren als leermiddel in de studies van Aubert (2006);
Franz en Papyrakis (2010) en Toner, Gan en Leary (2014). Deze zijn hier aangevuld met
verbetermogelijkheden genoemd door Edstrand (2016) en Gram-Hanssen en Christensen
(2012) na een aanvullend literatuuronderzoek. Hierna worden de verbetermogelijkheden in
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categorieën uiteengezet (zoals in tabel 1 samengevat) met een beknopte beschouwing van
hoe de onderzoekers tot het oordeel kwamen en hoe op basis van de theorie de toename
van de effectiviteit van de EVC werkt:
 Positieve berichtgeving: volgens Aubert (2006) is het belangrijk dat berichtgeving
niet hard en straffend overkomt. Positieve berichtgeving die deelnemers aanmoedigt
om te veranderen, ongeacht hoe klein de verandering is, en uitleggen hoe die kleine
verandering het verschil maakt. Aubert kwam tot deze conclusie door haar interviews
met experts en online vragenlijst onder EVC-gebruikers. Franz en Papyrakis (2010)
kwamen tot een soortgelijke constatering met hun onderzoek, maar dan door een
vergelijking van populaire EVC’s. Franz en Papyrakis (2010) constateerden dat als in
de EVC’s de meest duurzame opties werden geselecteerd, alsnog de biocapaciteit
van de aarde wordt overschreden. De auteurs vonden bevestiging voor de stelling:
dat het leermiddel dan geen promotor is van duurzaam gedrag maar het
tegenovergestelde, omdat gebruikers leren dat het uitstellen van een milieucatastrofe
het hoogst haalbare effect is van gedragsverandering.
 Gericht op een breed publiek waarbij er rekening wordt gehouden met
verschillende situaties: Aubert (2006); Franz en Papyrakis (2010) beschrijven dat
de EVC afgestemd moet zijn op de doelgroep, het moet passen bij de achtergrond,
cultuur, taal, leefomgeving, wat betreft antwoordopties en toelichting bij de EVC. Dat
is in lijn met het model voor de Beredeneerde Actie Aanpak (BAA), een veel
gebruikte theorie om gedragsverandering uit te leggen die nader wordt toegelicht in
hoofdstuk 2: Theoretisch Kader. De theorie beschrijft dit soort achtergrondfactoren
die invloed hebben op de overtuigingen die mensen hebben. Die overtuigingen of
variabelen bepalen het gedrag.
 Benadruk het verschil: Toner et al. (2014) vergelijkt wat het effect is van
verschillende soorten feedback over iemands impact op het milieu. Zo vergelijkt hij
groepen die een nep resultaat krijgen op een gemaakte EVC. De ontvangen EV is
onderdeel van de behandeling: lager, gelijk of hoger. Hij meet de invloed op houding
ten aanzien van het milieu, intenties en overtuigingen. Deelnemers die behandeld
waren met de feedback dat ze een hogere EV hebben dan de groep toonden de
meeste intentie om milieuvriendelijker te gaan handelen, vooral ten aanzien van
gedrag dat een aanzienlijke inspanning vergt. Toner et al concludeerde tevens dat de
motivatie om het gedrag te veranderen niet kwam doordat ze zich slecht voelde over
zichzelf, maar door het verschil met de voor hen belangrijke referentiegroep.
 Samen aanpakken: Gram-Hanssen en Christensen (2012) deden een
surveyonderzoek en hanteerden focus groups op basis van een Deense online
carbon calculator die werd ontwikkeld in 2009. Ze concludeerden dat de internetsite
met een calculator vooral mensen aantrekt die reeds interesse hebben in het
milieuonderwerp en dat de voornaamste rol van de carbon calculator het bevestigen
is van de betrokkenheid van de gebruiker. Tevens blijkt dat een individuele
benadering wordt geaccepteerd, maar dat de gebruikers twijfels hebben bij wie er
verantwoordelijk is voor het mitigeren van klimaatverandering. Gram-Hanssen en
Christensen (2012) gaven als advies om een calculator te ontwerpen die gebruikers
actief betrekt bij collectieve acties in plaats van de focus te leggen op individuele
interventies. Volgens Aubert (2006) is het ook mogelijk om EVC gebruikers tot een
gezamenlijk besluit te laten komen voor het verkleinen van de EV door samen over
oplossingen te discussiëren, omdat zo ook innovatieve oplossing kunnen worden
bedacht.
 Monitoren van veranderingen in groepen: De EVC zou veranderingen in kaart
kunnen brengen in een bepaald tijdsbestek om te laten zien of men effectief is in het
verminderen van de eigen EV door bepaalde acties. Dit is volgens Aubert (2006)
vooral effectief als het in groepsverband kan worden gedaan.
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Discussie: Edstrand (2016) liet studenten een carbon calculator invullen. Carbon
calculators zijn vergelijkbaar met EVC’s. De indicator heeft echter een andere
grondslag: de basis is hier het uitgestoten gewicht aan broeikasgas door menselijke
activiteiten in plaats van de benodigde productieve land- en wateroppervlakte. Beide
indicatoren geven echter een bepaalde milieudruk weer in de zin van het DPSIRraamwerk. De calculator werd in deze studie eerst ingevuld door studenten, waarna
de studenten met elkaar in discussie gaan over de uitkomsten. Het gebruik van de
calculator en de discussies bieden volgens de onderzoeker mogelijkheden om
klimaatverandering te relateren aan menselijke activiteiten. Door middel van de
calculator worden eigenschappen van het milieu zichtbaar, die men anders niet zou
opmerken (Edstrand, 2016). Dat de mogelijkheid tot discussie een waardevolle
aanvulling zou zijn op EVC om er meer van te leren werd ook al gesuggereerd door
Aubert (2006). Een voorbeeld van hoe dat feitelijk zou kunnen werken: in een halve
dag wordt eerst de calculator ingevuld. Vervolgens voert men een discussie hierover
om toe te lichten waarom men een bepaalde carbon footprint heeft, om zodoende
effectiever te leren van het leermiddel.

Bolderdijk, Gorsira, Keizer en Steg (2013) merken op dat interventies die informatie
overdragen zoals een EVC veel worden toegepast met het doel om mensen te motiveren
zich milieuvriendelijker te gaan gedragen, maar dat nog niet volledig wordt begrepen waarom
het op sommige individuen werkt en andere niet.
Samenvattend kan gesteld worden dat het gebruik van de EVC tot nu toe niet of nauwelijks
lijkt te leiden tot duurzamer gedrag (kleinere EV), maar er lijken wel concrete mogelijkheden
te zijn om de EVC effectiever te maken.
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Tabel 1: Mogelijke manieren om de EVC effectiever te maken in het aanzetten tot duurzamer gedrag, op
basis van Sporck (2013, p. 26), aangevuld met bevindingen van Edstrand (2016); Gram-Hanssen en
Christensen (2012).
Hoe

Wat precies

Bron

Positieve berichtgeving.

Bewustwording van milieuproblemen met

Aubert (2006); Franz en

positieve berichten die duidelijk maken hoe

Papyrakis (2010)

concrete acties in het dagelijkse leven kunnen
bijdragen aan een kleinere EV om zelf een
verschil te kunnen maken.
Gericht op een breed publiek waarbij er

- Leg eenvoudig en duidelijk uit wat wordt

Aubert (2006); Franz en

rekening wordt gehouden met

bedoeld met de ecologische voetafdruk en de

Papyrakis (2010)

verschillende situaties (voorbeelden: rijke

relatie tussen persoonlijke leefstijl en milieudruk.

en arme landen, stad versus dorp).

- Het aanbieden van meer specifieke vragen met
grotere aantallen meerkeuzeantwoorden.
- Uitbreiden van de afzonderlijke EVConderwerpen zoals voeding, huisvesting en
goederen/diensten.
- Integreren van gedetailleerde lokale data.
- Het aanreiken van de EVC in verschillende
talen.

Benadruk het verschil.

Benadruk het verschil tussen de individuele EV

Toner et al. (2014)

en de EV van belangrijke referentiegroepen.
Samen aanpakken.

Mensen kunnen aangemoedigd worden door in

Aubert (2006)

groepen discussies te voeren over
milieuproblemen om zo invloed uit te oefenen op
besluitvorming en om gezamenlijk innovatieve
oplossingen te bedenken.
Ontwerp een calculator die gebruikers actief

Gram-Hanssen en

betrekt bij een collectieve actie in plaats van de

Christensen (2012)

focus te leggen op individuele interventies.
Monitoren van veranderingen in groepen.

De EVC zou veranderingen in kaart kunnen

Aubert (2006)

brengen in een bepaald tijdsbestek om te laten
zien of men effectief is in het verminderen van
de eigen EV door bepaalde acties.
Dit is vooral effectief als het in groepsverband
kan worden gedaan.
Discussie en online vragenlijsten.

Een discussieforum om ideeën uit te wisselen en

Aubert (2006)

online-vragenlijsten om feedback te krijgen van
gebruikers.
Het gebruik van de calculator en de discussie
bieden volgens de onderzoeker mogelijkheden
om klimaatverandering te relateren aan
menselijke activiteiten. Hierdoor worden
eigenschappen van het milieu zichtbaar die men
anders niet opmerkt.
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Edstrand (2016)

1.4 Doelstelling, aanpak en onderzoeksvragen
Deze studie had tot doel om na te gaan hoe de EVC effectiever gemaakt kon worden, zodat
het zelf berekenen van de eigen ecologische voetafdruk ook een meetbare afname van de
voetafdruk tot gevolg zou hebben. Een effectievere EVC zou dan bijdragen aan het
duurzamer gebruik van de aarde.
Om dit doel te bereiken werd eerst op grond van haalbaarheid en verwachte effectiviteit een
keuze gemaakt tussen potentiële EVC-verbeteringen om deze vervolgens te verwerken tot
een aangepaste EVC. Daarna werd bepaald of er verschil is tussen de aangepaste en de
basis EVC in het effect op de EV van Open Universiteit-studenten en -alumni, die op drie
momenten gedurende een half jaar één van beide EVC’s hadden ingevuld. Tenslotte werd
met een vragenlijst gepoogd om inzicht te verkrijgen in de achtergrond van de gemeten
verschillen.
Bij deze studie waren de volgende hoofd- en deelvragen leidend in het onderzoek:
Hoofdvraag:
Hoe kan de ecologische voetafdrukcalculator (EVC) effectiever gemaakt worden om de
ecologische voetafdruk (EV) van de gebruiker te verkleinen?
Deelvraag 1:
Wat is een haalbare optie om de EVC effectiever te maken?
Deelvraag 2:
Is deze aangepaste EVC ook daadwerkelijk effectiever?
Deelvraag 3:
Hoe kunnen de gemeten effecten worden verklaard?
Het theoretisch kader wordt allereerst geschetst in hoofdstuk 2 met daarin de definitie van
relevante begrippen, de theorieën over leren en gedragsverandering: in algemene zin en in
relatie tot de EVC. Dit theoretisch kader was essentieel voor de onderzoeksopzet.
De algemeen geformuleerde onderzoeksvragen (1-3) zijn geoperationaliseerd in een serie
specifieke, concrete vragen die met de gekozen onderzoeksmethoden konden worden
beantwoord. Dit is nader uitgewerkt in het hoofdstuk Methodologie.
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2. Theoretisch kader
De EVC wordt ingezet als gereedschap ter ondersteuning van het leerproces, het is een
leermiddel. In de inleiding is uitgeweid over gedragseffecten van de EVC. De EVC kan
echter ook andere leereffecten hebben. In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op de andere
leereffecten van EVC gebruik. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 beschreven hoe in dit
onderzoek de effectiviteit van de EVC wordt gedefinieerd om daarna een algemeen kader te
schetsen van theorieën voor gedragsverandering en enkele belemmeringen voor
gedragsverandering.
Dit theoretisch kader is relevant voor de onderzoeksopzet. De soorten leereffecten die
bekend zijn uit de literatuur werden gebruikt om vragen te formuleren om het verschil te
meten tussen groepen (3.3). Tevens werden de soorten leereffecten gebruikt om antwoorden
te coderen om effectverschillen te meten tussen en binnen groepen (3.3.1 en 3.3.2). De
theorie over gedragsverandering is gebruikt om de keuze te sturen en toetsen voor een
potentieel effectievere EVC (3.1) en hoe die getest kan worden met variabelen die gedrag
voorspellen (3.3.2). Tot slot is de theorie gebruikt om vragen te bedenken die inzicht
verschaffen over belemmeringen om het gedrag te veranderen (3.3.3).

2.1 Leereffecten van EVC gebruik
In de literatuur worden vijf verschillende leereffecten beschreven bij het gebruik van de EVC
namelijk:
 Verandering van kennis of de kennisbasis: door gebruik van de EVC neemt men
informatie op over het milieu en onthoudt dit, en het begrip van milieuproblemen neemt
toe (Crompton et al., 2002; Meyer, 2004).
 Verandering van bewustzijn: de gebruiker van de EVC wordt zich bewust van
verbanden tussen eigen levensstijl en de milieueffecten, zoals uitputting van de aarde
(Aubert, 2006; Crompton et al., 2002; Edstrand, 2016; Keleş & Aydoğdu, 2010; Sporck,
2013; Aichholzer, Allhutter, & Strauß, 2012).
 Verandering van houding: door gebruik van de EVC kan de opstelling veranderen van
de gebruiker ten opzichte van gerelateerde onderwerpen zoals een duurzame
levensstijl (Crompton et al., 2002; Keleş & Aydoğdu, 2010; Meyer, 2004; Sporck, 2013;
Sutcliffe et al., 2008).
 Verandering van intentie: de bereidheid van de gebruiker om zich anders te gaan
gedragen verandert (Crompton et al., 2002; Sporck, 2013; Toner et al., 2014; Truelove,
2009).
 Verandering van gedrag: het gedrag verandert als gevolg van het EVC-gebruik
waardoor ook de EV verandert (Crompton et al., 2002; Fischer, 2017; Gottlieb et al.,
2013; Keleş & Aydoğdu, 2010; Meyer, 2004; Sutcliffe et al., 2008).
Hierna wordt een aantal van de hierboven opgesomde onderzoeken nader beschreven.
2.1.1 Verandering van kennis
Meyer (2004) leerde met haar studie dat milieukennis toenam door het gebruik van en leren
begrijpen van de EVC in combinatie met volgen van lessen over de EV en duurzame
ontwikkeling. Meyer (2004) gebruikte een vragenlijst die tweemaal werd afgenomen. Voor en
na (a) invulling van de EVC en (b) het volgen van een collegereeks genaamd: Sustainable
development and the impact of human activity on the resources of earth.
Crompton et al. (2002) keken op het niveau van een huishouden naar het leereffect van
EVC-gebruik op houding en gedrag. Als onderdeel van een cursus aan de Open University
UK werden studenten gevraagd kritisch te evalueren welke factoren de meeste invloed
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hadden op hun EV en hoe de EV het beste gereduceerd kon worden. Uit analyse van de
reacties van studenten bleek een leereffect de toename in het begrip van milieuproblemen.
2.1.2 Verandering van bewustzijn
De EVC kan als leermiddel gebruikt worden, omdat de EVC visualiseert dat er sprake is van
overshoot, dat wil zeggen, er worden meer grondstoffen uit de natuur onttrokken dan
duurzaam mogelijk is. Aubert (2006) concludeert naar aanleiding van haar interviews en
enquêtes dat de EVC als leermiddel effectief is in het verhogen van het bewustzijn.
Keleş en Aydoğdu (2010) gebruikten een kwantitatieve onderzoeksmethode om het effect te
meten van de EVC als leermiddel voor milieu-educatie. Ze onderzochten veranderingen in
bewustzijn, houding en gedrag. De onderzoeksgroep bestond uit 49 Science-docenten in
opleiding en ze gebruikten de Environmental education survey om data te verzamelen. In de
statistische data analyse voerde men correlatieanalyse uit en een gepaarde T-toets. Ze
concludeerden dat de EVC kan worden gebruikt als effectief leermiddel voor docenten in
opleiding om o.a. bewustzijnsverandering teweeg te brengen. De bevindingen zijn in lijn met
andere onderzoeken (Crompton et al., 2002; Edstrand, 2016; Aichholzer et al., 2012).
2.1.3 Verandering van houding
Het onderzoek van Keleş en Aydoğdu (2010) wees ook op een positieve
houdingsverandering met betrekking tot duurzaam leven als gevolg van het gebruik van de
EVC. Dit is in lijn met de bevinding van Crompton et al. (2002); Sutcliffe et al. (2008).
Meyer (2004) constateerde dat houding van mensen indirect wordt beïnvloed, omdat door
het gebruik van de EVC de milieukennis wordt vergroot en dat leidt indirect tot de
houdingsverandering.
Sporck (2013) voerde een casestudy uit en identificeerde bij 40% van de 325 Belgische en
Nederlandse studenten aan de Open Universiteit (OU) houdingsveranderingen door het
gebruik van de persoonlijke EVC.
2.1.4 Verandering van intentie
Het verschil tussen een verandering in intentie (om gedrag aan te passen) en daadwerkelijke
gedragsverandering is van belang. Aubert (2006) en Toner et al. (2014) doen beiden
uitspraken over aanpassingen in intenties om gedrag te vertonen met verlaging van de EV
als resultaat. Het gebruik van de EVC kan volgens deze onderzoeken zorgen voor
verandering in intentie. Geen van deze onderzoekers heeft daadwerkelijk
gedragsveranderingen gemeten. Daadwerkelijke gedragsverandering is noodzakelijk om de
EV feitelijk te verkleinen. De relatie tussen intentie en feitelijke gedragsverandering is relatief
zwak (Hornsey et al. in Toner et al., 2012).
Toner et al. (2014) concluderen in hun onderzoek dat gedrag niet wordt aangepast wanneer
men zich slecht voelt over zijn of haar EV-score, maar eerder dat men gemotiveerd is gedrag
te veranderen wanneer de EV hoog is ten opzichte van een belangrijke referentiegroep.
Toner et al. (2012) gebruikten een Environmental impact questionnaire, in plaats van een
EVC. Om het onderzoek naar houding en intenties uit te kunnen voeren werden niet de
werkelijke, maar willekeurige waardes teruggegeven aan de deelnemers in de vorm van
persoonlijke EV’s. Op basis daarvan werd onder andere gevraagd om de frequentie aan te
geven van tien groene gedragingen. Het onderzoek levert dus wel uitspraken op over intentie
om gedrag te veranderen, maar niet over of en hoe het gedrag daadwerkelijk werd beïnvloed
door de teruggegeven EV-score.
Overigens vond Truelove (2009) geen indicatie dat EVC’s zorgen voor verandering van
intenties. Truelove (2009) gebruikte in haar proefschrift experimenten om de invloed van de
EVC te bepalen op intenties om het broeikaseffect op individueel niveau te verminderen.
Voor deelnemende studenten werd willekeurig bepaald of ze een:
(a) EVC in moesten vullen of niet;
(b) een lijst met gedragingen kregen om energiegebruik te verminderen of niet;
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(c) en zelfeffectiviteitsfeedback kregen om het gevoel van zelfeffectiviteit te versterken of
niet.
Het gebruik van de EVC bleek te leiden tot verminderd gevoel van zelfeffectiviteit en grotere
verrassing over de uitkomst van de EVC dan wanneer geen EVC was ingevuld (Truelove,
2009, p. 146). Het gebruik van de EVC had geen uitwerking op intenties die invloed hebben
op het broeikaseffect; zelfs niet in combinatie met een lijst van concrete gedragingen die
kunnen zorgen voor verminderd energiegebruik.
Sporck (2013) identificeerde in de uitgevoerde casestudy een intentieverandering bij 9,2%
van de 325 onderzochte studenten.
2.1.5 Verandering van gedrag
De onderzoeken die aanwijzingen vonden voor gedragsverandering zijn reeds beschreven in
de inleiding (1.2). In de onderzoeken waarin gedragsverandering aannemelijk wordt gemaakt
(Crompton et al., 2002; Sutcliffe et al., 2008) is door de manier van meten niet te zeggen
hoeveel lager de EV door de gedragsverandering is geworden terwijl Fischer (2017) met zijn
onderzoek aannemelijk maakt dat het effect op de EV van de door hem gebruikte EVC
hooguit beperkt en zeer klein was.

2.2 De effectiviteit van de EVC en theorieën voor gedragsverandering
In dit onderzoek werd het verhogen van de effectiviteit van de EVC beoogd. Een effectieve
EVC wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een EVC die gedragsverandering veroorzaakt
met EV-verkleining tot gevolg. Verkleining van de EV is immers het doel dat de EVC
bedenkers voor ogen hadden (Wackernagel & Rees, 1996).
Soms wordt de EVC beschouwd als een leermiddel zoals door Sporck (2013) en het kan ook
gezien worden als informatieve interventie, zoals Fischer (2017) de EVC typeerde. Een
interventie heeft tot doel gedragsverandering teweeg te brengen en daarom is het een
logisch begrip in het kader van dit onderzoek dat beoogt om van de EVC een effectievere
interventie te maken zodat meer gebruikers de eigen EV gaan verlagen.
Enkele fundamentele aannames over gedragsverandering zijn:
A. Gedrag is het effect van spieren die bewegen, de spieren worden aangestuurd door
de neuronen in de hersenen.
B. Wanneer men wil dat een interventie (de EVC) werkt dan moeten op het juiste
moment de juiste neuronen vuren om de spieren te activeren.
C. Als stimuli in het milieu van een persoon leiden tot verandering in het brein noemt
men dat leren (Crutzen & Peters, 2020).
D. Op het laagste niveau bestaan negen manieren om te leren: gewenning, klassieke
conditionering, operante conditionering, emotioneel leren, procedureel geheugen,
cognitieve kaarten, plaatsvervangende conditionering, abstracte concepten
leren/onthouden en reflectief leren/onthouden, deze worden ook wel aangeduid als
evolutionaire leerprocessen (ELP’s) (Crutzen & Peters, 2018, p. 47).
Voor praktische toepassingen om te leren hebben psychologen processen bedacht op een
hoger niveau. Die processen worden ook wel gedragsveranderprincipes genoemd. Door die
processen worden dan een of meer ELP’s geëngageerd (Crutzen & Peters, 2018). Enkele
relevante voorbeelden van zulke processen zijn:
a. Overtuigende communicatie: het sturen van individuen richting het adopteren
van een idee, houding of actie door het gebruik van argumenten of andere
middelen, zoals beschreven door het waarschijnlijkheidsmodel voor uitwerking
van overreding door Petty, Barden en Wheeler (2009, p. 35)
b. Overtuigingsselectie: het toepassen van berichten ontworpen om positieve
overtuigingen te versterken, negatieve overtuigingen af te zwakken en om
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nieuwe overtuigingen te introduceren, zoals beschreven door Fishbein en
Ajzen (2010) als de beredeneerde actie aanpak (BAA) of diens voorloper de
theorie van het geplande gedrag (TGG).
c. Sociale vergelijking: het faciliteren van vergelijking met andere, niet
deskundigen, mensen om de eigen mening of prestaties te evalueren (Suls,
Martin, & Wheeler, 2002).
De EVC poogt met overtuigende communicatie de eigen levensstijl te relateren aan de
impact die men heeft op het milieu en in welke verhouding die staat tot die van andere
wereldburgers. Zonder EVC zou men die verbanden niet zien (Edstrand, 2016). Wanneer
men de ideeën van de EVC internaliseert (verandering in het brein), kan
houdingsverandering optreden (Crompton et al., 2002; Keleş & Aydoğdu, 2010; Meyer, 2004;
Sporck, 2013; Sutcliffe et al., 2008) Van die onderzoekers maken alleen Sutcliffe et al.
(2008) aannemelijk dat na zo’n houdingsverandering ook gedragsverandering zal optreden
als gevolg van het EVC gebruik.
Volgens het model van de beredeneerde actie aanpak (BAA) en diens voorloper de theorie
van het geplande gedrag (TGG) van Fishbein en Ajzen (2010) volgt na houdingsverandering
niet direct gedragsverandering, maar moet er nog voldaan worden aan andere voorwaarden.
De intentie van een individu zal moeten veranderen voordat gedragsverandering zal
optreden. Volgens het RAA/TGG model zijn er drie factoren die voorwaardelijk zijn voor
intentieverandering namelijk: (1) houding ten aanzien van het gedrag, (2) waargenomen
norm en (3) waargenomen eigen effectiviteit. Concreet bijvoorbeeld: (1’) Wat vindt men zelf
van minder dierlijk eten nuttigen?, (2’) Wat denkt men dat vrienden en familie vinden van
minder dierlijk eten nuttigen en (3’) in hoeverre acht men zichzelf in staat om minder dierlijk
eten te nuttigen? Als men positief is over die drie aspecten dan wordt intentieverandering
aannemelijk en als gevolg daarvan gedragsverandering volgens het BAA/TGG-model in
figuur 2. In hoeverre de bestaande overtuigingen van mensen zijn te veranderen is tevens
afhankelijk van de sterkte van die overtuigingen. En daarnaast (1) hoe men het
gedragsresultaat evalueert, (2) in hoeverre is men bereid is zich te schikken naar anderen en
(3) hoe sterk de mate van controle is. Die overtuigingen worden weer beïnvloed door
achtergrondfactoren, zoals: persoonlijkheid, stemming, waarden, opleiding, leeftijd, geslacht,
inkomen, kennis en media. Een succesvolle interventie dient rekening te houden met die
achtergrondfactoren wat ook bevestigd wordt door de studies van Bolderdijk et al. (2013) en
Steg en Buijs (2004).
Volgens de literatuurstudie van Sopha (2011) zijn TGG en de recentste versie daarvan, BAA,
de meest toegepaste theorieën in de milieupsychologie. De BAA/TGG-theorie verklaart
beredeneerd individueel gedrag en bevat variabelen (bijv. waargenomen norm) waar een
interventie zich op kan richten (Crutzen & Peters, 2018; Klöckner, 2013).

Figuur 2: Model van de beredeneerde actie aanpak (BAA) op basis van de theorie van het geplande
gedrag (TGG) naar Fishbein en Ajzen (2010).
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Na calculatie van de EV met de EVC wordt de EV tevens in perspectief gezet door te laten
zien hoeveel biocapaciteit nodig zou zijn als iedereen op aarde dezelfde antwoorden zou
geven op de vragen van de EVC. Daarnaast wordt een diagram getoond waarin de
gemiddelde voetafdruk van andere wereldburgers wordt getoond (bijlage 4.2). Volgens Suls
et al. (2002) kan de vergelijking helpen bij het stellen van betere doelen wanneer men
opwaarts vergelijkt (als anderen beter scoren). Wanneer de vergelijking neerwaarts is kan
het juist zorgen voor een goed gevoel of een versterkt gevoel van eigen effectiviteit.
Kok et al. (2016) beargumenteren dat een gedragsveranderingsmethode (zoals sociale
vergelijking) aan drie voorwaarden moet voldoen. (1) Het moet zich richten op een
determinant/variabele die het gedrag voorspelt, (2) het moet die determinant/variabele
kunnen veranderen en (3) het moet in een praktische applicatie te vertalen zijn terwijl
voldaan wordt aan de voorwaarden voor effectiviteit, die passen bij de doelgroep, cultuur en
context. De causaal-structurele keten, gevisualiseerd in figuur 3, beschrijft hoe men van een
gedragsveranderingsprincipe tot gedragsverandering kan komen met behulp van een
applicatie (interventie/EVC). Voldoen aan de voorwaarden is nodig om ervoor te zorgen dat
de causaal-structurele keten niet wordt gebroken, want als die onderbroken is, wordt de kans
op gedragsverandering nihil aldus Crutzen en Peters (2020). Dat werkt zo: De keten drukt de
veronderstellingen uit over welk deel van het brein bepaald gedrag veroorzaakt en hoe dat
beïnvloed kan worden. Het gedragsdeel bestaat uit twee onderdelen, het doelgedrag is de
link aan het einde van een interventie. Doelgedrag wordt geformuleerd in zeer algemene
termen bijv. “sporten” en dat bestaat uit sub-gedrag zoals “inschrijven bij een sportschool” en
“sporten inplannen”. Deze opsplitsing is relevant, omdat de determinanten van het subgedrag ook heel verschillend kunnen zijn. De reden of men zich wel/niet inschrijft bij een
sportschool kan heel anders zijn dan waarom men wel/niet een bezoek agendeert. Subdeterminanten worden gedefinieerd als aspecten van de menselijke psychologie die
voldoende specifiek zijn om duidelijk te verbaliseren of visualiseren. Ze stellen specifieke
representaties over de wereld voor die men kan hebben of specifieke impliciete associaties.
Sub-determinanten kunnen geclusterd worden met soortgelijke sub-determinanten
bijvoorbeeld als ze allen een waargenomen norm representeren. In dat voorbeeld is
waargenomen norm dan de determinant. Leren is gedefinieerd als alle psychologische
verandering als reactie op stimuli. Het veranderdeel bevat de reden voor het leren. Het
bestaat uit drie delen. De eerste link is een gedragsveranderprincipe, die de sub-determinant
in de vierde schakel kan veranderen. Gedragsveranderprincipes zijn algemene
beschrijvingen van procedures die de evolutionaire leerprocessen (ELP’s) kunnen
engageren. Het is niet eenvoudig om die ELP’s te engageren en daarom is het van belang
dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor effectiviteit: de tweede schakel. De derde
schakel is het concreet en vaak tastbare interventie product waar de doelgroep van de
interventie mee interacteert. (Crutzen & Peters, 2020).
Of mensen bepaald positief milieugedrag zullen vertonen is volgens Steg en Buijs (2004)
afhankelijk van wat men bereid is te doen. Vooral als iets moeilijk is om te doen, spelen
belemmeringen een rol waardoor het vaak toch niet gebeurt. Belemmeringen als: een gebrek
aan kennis, gebrek aan mogelijkheden, voorkeuren, instituties, normen en waarden kunnen
verhinderen dat gedragsverandering optreedt (Bolderdijk et al., 2013; Steg & Buijs, 2004).
Daarom kan volgens Fishbein en Ajzen (2010) gedrag ook nooit los gezien worden van de
vier beschrijvende elementen, namelijk: actie, doel, context en het moment (tijd).
Deze theorie over gedragsverandering, hoewel niet uitputtend, biedt de gelegenheid een
voorgenomen EVC aanpassing te evalueren op geschiktheid om de effectiviteit te vergroten.
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Figuur 3: Een visuele representatie van de causaal-structurele keten op basis van Crutzen en Peters (2020).
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3. Methodologie
Dit hoofdstuk is opgesplitst in drie onderdelen. Allereerst wordt in 3.1 uiteengezet hoe de
aangepaste EVC is gemaakt op basis van: (1) verbetervoorstellen uit wetenschappelijke
literatuur, (2) in 2019 gangbare EVC’s (3) een intuïtieve beoordeling van de potentie en
haalbaarheid en (4) toetsing op basis van het theoretisch kader. Paragraaf 3.1 besluit met de
manier waarop de basis EVC en aangepaste EVC zijn gemaakt. In paragraaf 3.2 is de
methode uiteengezet van gegevensverzameling met betrekking tot de gemeten EV’s en de
statistische analyse om de verschillen te testen tussen meetmomenten en tussen de
behandelingen. Tot slot wordt in paragraaf 3.3 ingegaan op de aanvullende vragenlijst en
hoe die is gebruikt om het gemeten effect te verklaren. De algemeen geformuleerde
onderzoeksvragen zijn geoperationaliseerd in een serie specifieke, concrete vragen die met
de gekozen onderzoeksmethoden konden worden beantwoord. In tabel 2 wordt de structuur
van die operationele vragen in relatie tot de deelvragen getoond en de methode per vraag in
de volgorde waarin ze worden toegelicht in dit hoofdstuk.
Tabel 2: De deelvragen van het onderzoek uitgesplitst in operationele vragen en de gehanteerde methode(n)
per vraag.
Onderzoeksvragen
Deelvraag 1
Wat is een haalbare
optie om de EVC
effectiever te
maken?

Deelvraag 2
Is deze aangepaste
EVC ook
daadwerkelijk
effectiever?

Deelvraag 3
Hoe kunnen de
gemeten effecten
worden verklaard?

Operationele vragen
Selectie EVC-verbetervoorstel en ontwikkeling EVC’s
A. Welke EVC-verbetermogelijkheden hebben de
grootste kans een verlaging van de EV te
bewerkstelligen?
B. Hoe kan een verbetervoorstel worden verwerkt tot
een aangepaste versie van de basis EVC?: De
Aarde Mens en Milieu (AMM-)EVC vormt de basis,
zodat daarna vergelijkend onderzoek kan worden
gedaan om het verschil te bepalen tussen basis
EVC (EVC0) en een aangepaste EVC (EVC1).
Analyse van EV’s en ΔEV’s
C. Welke EV wordt gemeten bij deelnemers?
C.1 Bij aanvang
C.2 Na een maand
C.3 Na zes maanden
C.4 Hoe ontwikkelt de EV zich in de tijd.
C.5 Is de verandering van de EV (ΔEV)
significant anders tussen de behandelingen
(EVC0 en EVC1)?
Analyse van de antwoorden op de aanvullende vragenlijst
De aanvullende vragenlijst bestaat uit vraag V01-V42
(bijlage 6.3.2-6)
E. Wat is het leereffect van EVC-gebruik en wat is het
verschil tussen de behandelingen (EVC0 en EVC1)?
Betreft vraag: V01, V02, V03, V07, V30
F. Bied een gunstige combinatie van BAA/TGG
variabelen een verklaring voor de gemeten ΔEV’s en
hoe is de relatie met leereffecten/ondernomen
acties? Klopt de aanname dat mensen veelal
hetzelfde denken over de stellingen?
Betreft stelling: V04-V06, V09-V14, V16-V21,
V23-V28 en open vraag: V08, V15, V22 en V29.
G. Welke barrières kan men identificeren die het
verschil verklaren tussen wat mensen willen doen
(intentie) en wat men doet (gedrag)?
Betreft vraag: V30, V32, V33, V35 en V37
H. Hoe is de EV beïnvloed door de COVID-19
pandemie?
Betreft vraag: V31, V34, V36, V38 en V41.
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Methoden
Bureauonderzoek
A. Onafhankelijke beoordeling
verbetermogelijkheden door
onderzoeker en begeleider, waarna
overleg en keuze voor geschikte optie.
Toetsing van de geselecteerde
aanpassing met het acyclisch
gedragsveranderdiagram.
B. Conceptuele en technische
ontwikkeling van de EVC door
onderzoeker en ontwikkelaar.
Veldonderzoek deel 1
C.1-3 Door een online vragenlijst die
verwijst naar EVC0 of EVC1.
Deelnemers kopiëren het resultaat
van de gemaakte EVC op het
antwoordformulier en beantwoorden
enkele controlevragen.
C.4 Herhaalde meting (HM-)ANOVA
C.5 Gemengd effect (GE-)ANOVA
Veldonderzoek deel 2
E. Selectieve codering,
frequentieanalyses en vergelijking
tussen behandelingen.
Spreidingsdiagram wel of niet geleerd
of actie ondernomen tegen ΔEV.
F. Factoranalyse,
spreidingsdiagrammen met BAA/TGG
schaal tegen ΔEV. Non-parametrische
Kruskal-Wallis tests.
G. Selectieve codering,
frequentieanalyses.
Spreadsheetanalyse naar relaties
tussen soortgelijke antwoorden over:
tevredenheid, bezwaren, voorkeuren
en aantal ondernomen acties.
Spreidingsdiagram van de relatie
tussen wel of geen bezwaar of
persoonlijke voorkeur en ΔEV.
H. Selectieve codering soortgelijke
antwoorden en frequentieanalyses.

3.1 Welke EVC-verbetervoorstellen hebben de grootste kans een
verlaging van de EV te bewerkstelligen?
Om EVC-verbetervoorstellen te selecteren voor dit onderzoek zijn drie acties ondernomen:
 De analyse van de bestaande en vergelijking met in 2019 gangbare EVC’s.
 Een eerste selectie van verbetervoorstellen op basis van kennis en ervaring van de
onderzoeker en de begeleider van dit onderzoek.
 Een beoordeling op basis van het theoretisch kader van de meest kansrijk geachte
verbetervoorstellen.
3.1.1 AMM-EVC en vergelijking met in 2019 gangbare EVC’s
De Aarde Mens en Milieu1 (AMM-)EVC werd in dit onderzoek gebruikt als basis om de te
onderzoeken EVC’s op te baseren, omdat deze EVC tussen 2002 en 2012 is gebruikt door
OU-studenten en zodoende dit onderzoek compatible te houden met die oude dataset. De
oorspronkelijke AMM-EVC uit 1999 is in de vorm van schermafdrukken opgenomen in bijlage
4. De voornaamste eigenschappen van de AMM-EVC zijn samengevat in tabel 3. De
verbetervoorstellen uit de literatuur zijn gebaseerd op de EVC die gebruikt werd in het
betreffende onderzoek. De onderzoeken zijn soms meer dan 10 jaar oud en de AMM-EVC is
22 jaar oud. EVC’s die in 2019 werden gebruikt kunnen ook verbeteringen bevatten die de
effectiviteit van de EVC kunnen verbeteren. Om dat soort verbetermogelijkheden te
inventariseren werd een analyse gemaakt van, in 2019, gangbare EVC’s. De opdracht werd
beperkt tot EVC’s waarvan versies in de geciteerde literatuur zijn genoemd die in 2019 (in
geüpdatete vorm) beschikbaar zijn, namelijk:







Footprintnetwork.org (Global Footprint Network, 2016b).
Myfootprint.org, (Redefining progress) (Center for Sustainable Economy, n.d.).
WWF calculator (Wereld Natuur Fonds, 2011; World Wide Fund for nature UK, n.d.).
Best foot forward calculator (Anthesis Consulting Group, 2014).
Bioregional (Bioregional, n.d.).
Oostenrijks Ministerie van Landbouw, bos-, milieu- en watermanagement
(Ministerium für ein lebenswertes Österreich, n.d.).

De eigenschappen van de AMM-EVC zijn vergeleken met de gangbare EVC’s om
vervolgens een opsomming te kunnen maken van de geconstateerde verschillen die voor
een effectievere EVC kunnen zorgen. Dit resultaat werd toegevoegd aan de
verbetervoorstellen uit de literatuur om te overwegen als te testen aanpassing.

1

Introductiecursus van de wetenschappelijke bacheloropleiding Milieu-Natuurwetenschappen aan de Open
Universiteit (OU).

- 24 - Werner W.A. Kocken - 2021

Tabel 3: Overzicht van voornaamste eigenschappen/functionaliteiten AMM-EVC. In bijlage 4 zijn tevens
schermafdrukken toegevoegd van deze EVC uit 1999 (The Concord Consortium, 1999).

A

Eigenschap
Java programma

B

13 Meerkeuze
vragen/antwoorden

C

4 Voetafdrukkencomponenten

D

Bereik EV (Min-max)

E

Resultaten

F

Beantwoorden

G

Vergelijken

Toelichting
De applicatie wordt uitgevoerd in een java shell, waardoor hij relatief onafhankelijk
van het systeem waarop het draait werkt. Werkt daarom 20 jaar later nog op een
desktop pc.
Weinig vragen, waardoor de lijst snel is in te vullen. Het resultaat is naar
verwachting niet heel precies bepaald maar geeft eerder een redelijke indruk.
Antwoordopties lopen uiteen van 2 tot 9 per vraag.
De vragen zijn verdeeld over drie onderwerpen (voeding, vervoer en huisvesting).
De vierde categorie “anders” wordt berekend als vast percentage van de andere
drie subvoetafdrukken.
De voetafdruk kan op minimaal 2,6 acres (1,05 ha) uitkomen en op maximaal ca.
150 acres (60,7 ha).
De totale EV, en door de andere knoppen bovenaan de calculator te gebruiken
kunnen extra dialoogvensters worden geopend met (1) uitsplitsing en
cirkeldiagram van de subvoetafdrukken, (2) weergave van het aantal aarde dat
nodig is wanneer iedereen op de wereld dezelfde levensstijl zou hebben en (3)
het aantal voetbalvelden aan oppervlakte dat nodig is aan productieve aarde.
Door na de eerste invulling een antwoord aan te passen en opnieuw berekenen te
klikken kan men bekijken wat het effect is van een aanpassing. De volledige
vragenlijst blijft altijd actief.
Na berekening van de EV is het ook mogelijk om op de knop te klikken met een
staafdiagram, dat brengt een dialoogvenster in beeld met gemiddelde EV’s in
verschillende andere landen in de wereld en het gemiddelde van alle
wereldburgers.

3.1.2 Selectie op basis van intuïtieve beoordeling van verbetervoorstellen
De onderzoeker en de begeleider hebben afzonderlijk van elkaar de verbetervoorstellen uit
tabel 1 samen met de resultaten uit de analyse van hedendaagse EVC’s beoordeeld op
potentie voor EV-verkleining per verbetervoorstel. Verbetervoorstellen werden relatief
beoordeeld ten opzichte van elkaar met de hoogste score voor het verbetervoorstel waar het
meeste gedragsverandering van werd verwacht. Na overleg is een kansrijk verbetervoorstel
geselecteerd om mee verder te werken.
3.1.3 Van verbetervoorstel naar aanpassing die gedrag verandert
Het was van belang om te beoordelen of gedragsverandering kan worden veroorzaakt door
het geselecteerde verbetervoorstel en de daarbij bedachte aanpassing (X). Dat werd gedaan
door het testen of het verschil tussen de aangepaste EVC en de basis EVC volgens het
theoretisch kader gedragsverandering kan veroorzaken. De causaal-structurele keten (figuur
3) moet dan kunnen worden beschreven voor de aanpassing. Dat werd gedaan door een
acyclisch gedragsveranderdiagram op te stellen volgens de instructie van Crutzen en Peters
(2020). Het acyclisch gedragsveranderdiagram visualiseert van links naar rechts de schakels
van de causaal-structurele keten: (1) het gebruikte gedragsveranderprincipe, (2) de
voorwaarde voor effectiviteit, (3) de applicatie, (4) de sub determinanten, (5) de
determinanten, (6) sub gedragingen en (7) het doelgedrag. In dit onderzoek werd
aangenomen dat gedragsverandering kan optreden als de keten zonder missende schakels
kan worden uitgelegd en gevisualiseerd in het acyclisch gedragsveranderdiagram.
3.1.4 Van aanpassing naar aangepaste EVC: Ontwikkeling software
Om het effect van de EVC te vergroten kan het aantrekkelijk lijken om zoveel mogelijk
aanpassingen te verwerken in een EVC. In een aangepaste EVC moet echter slechts één
verschil bestaan, zodat het effect van dat verschil getest kon worden. Het was niet mogelijk
om de oorspronkelijke AMM-EVC precies na te bouwen, de broncode en de gebruikte
software bleken ruim 20 jaar later niet meer beschikbaar. Dat bleek na contact met de
oorspronkelijke ontwikkelaars N. Paessel en S. Metcalf (persoonlijke communicatie, 29
november 2018). Uitgangspunten bij het nabouwen van de AMM-EVC waren dat de
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oorspronkelijke eigenschappen en calculaties zo goed mogelijk werden nagemaakt. Overige
eisen werden bepaald op basis van hedendaagse EVC’s (3.1.1.) om de 20 jaar oude AMMEVC wel te moderniseren (Schade, 2014; Thevenin & Coutaz, 1999).
Om de aangepaste versies te maken werd (1a) een document met vereisten, toelichting en
voorbeeldberekeningen in een spreadsheet gemaakt, (1b) een vertalingsdocument van
Engels naar Nederlands, en (2) een document met de eisen van aanpassing X, zodat een
ervaren programmeur de webapplicaties kon nabouwen en aanpassen om het volgende op
te leveren (figuur 4):
1a. Een nagebouwde AMM-EVC in het Engels
1b. Een nagebouwde AMM-EVC in het Nederlands (vertaald). Dit wordt in dit onderzoek de
Basis EVC of EVC0 genoemd.
2. Een aangepaste EVC (EVC1) waarin het resultaat werd voorzien van een vergelijking met
andere OU-studenten van hetzelfde geslacht en uit dezelfde woonplaats.
De ontwikkelaar had steeds een maand om een eerste versie op te leveren EVC
(nagebouwde AMM-EVC, EVC0 en EVC1), om vervolgens getest te worden. Na het testen
werden de bevindingen gedeeld (bugs/taal-/opmaak-/vorm-fouten) zodat de software
ontwikkelaar vervolgens de nodige aanpassingen kon doen om een definitieve versie op te
leveren.

Figuur 4: Ontwikkeldiagram voor het maken van de benodigde software, de basis EVC (EVC0) en de
aangepaste EVC (EVC1). De oorspronkelijke AMM-EVC is gebouwd als Java applicatie, in het Engels en gericht
op de Amerikaanse doelgroep. Upwork.com is een platform dat het mogelijk maakt om ontwikkelklussen aan te
bieden, zodat freelancers daarop kunnen reageren. De geformuleerde opdracht leidde tot twee
sollicitatiegesprekken waaruit één ontwikkelaar de opdracht is gegund.

3.2. Hoe werd de EV gemeten en hoe werd verandering bepaald?
Allereerst wordt in deze paragraaf beschreven hoe de EV werd gemeten (3.3.1), vervolgens
(3.3.2) hoe ΔEV werd bepaald en waarom ΔEV een belangrijke grootheid vormt bij de
analyse van de data in dit onderzoek.
3.2.1 Het meten van de EV
Deelnemers hebben zich aangemeld via een oproep in de e-mailnieuwsbrief van de Open
Universiteit (bijlage 5), de oproep is eenmaal herhaald toen de ondergrens van 80
deelnemers nog niet was bereikt. Op deze manier hebben 123 studenten en alumni van de
Open Universiteit zich aangemeld (tabel 4). Daarna zijn de deelnemers door middel van
gestratificeerde willekeurige toedeling in behandeling met EVC0 (n=61) of EVC1 (n=62)
geplaatst, door de onderzoeker (tabel 5). Een gestratificeerde toedeling wil zeggen dat zorg
is gedragen om evenveel aangemelde deelnemers met een bepaald kenmerk in iedere
- 26 - Werner W.A. Kocken - 2021

behandeling te krijgen (bijv. een gelijk aantal mannen en vrouwen in iedere behandeling). De
leeftijd van deelnemers was hierbij echter geen factor, omdat die op moment van verdelen
nog niet bekend was.
In dit onderzoek werden alle deelnemers behandeld. Er was geen sprake van een
controlegroep, omdat we een vergelijkende studie doen. Deelnemers werden daarom
verschillend behandeld: De helft van de deelnemers gebruikte EVC0 en de andere helft
EVC1. In EVC1 werd aanpassing X verwerkt zodat onderzocht kon worden of die
aanpassing de EVC effectiever heeft gemaakt.
Enkele maanden na de aanmelding werd de uitnodiging gestuurd voor de eerste meting.
Deelnemers gebruikten een “Limesurvey” formulier (bijlage 6.1) waarin men werd verwezen
naar EVC0 (bijlage 6.4) of EVC1 (bijlage 6.5). Na het invullen werd deelnemers gevraagd om
de resultaten per EV-component in Limesurvey in te voeren. Dit werd door Limesurvey
opgeteld en het totaal werd weergegeven ter controle. Daarnaast werden enkele vragen
gesteld zodat later de juistheid van invullen kon worden geverifieerd (bijlage 6.1, vraag 3 en
4). De meting met de EVC werd daarna nog tweemaal herhaald één maand en ongeveer zes
maanden na de nulmeting om het effect van EVC-gebruik op de EV op korte en langere
termijn te bepalen. (Tabel 4, Figuur 5).

Nulmeting (t0)
•Behandeling met
EVC0 of EVC1
•Meting van de EV

Korte termijn meting
(t1), een maand later
•Behandeling met
EVC0 of EVC1
•Meting van de EV

Lange termijn meting
(t2), zes maanden later
•Behandeling met
EVC0 of EVC1
•Meting van de EV
•Aanvullende
vragenlijst

Figuur 5: Stroomschema behandelings- en meetmomenten

De antwoorden zijn verzameld met Limesurvey op een webserver van de Open Universiteit
om te voldoen aan privacywetgeving. Na het anonimiseren van de data is de data
gedownload. De ingevulde EV’s zijn vervolgens gecontroleerd op fouten: zoals punten in
plaats van komma’s dit soort fouten waren te achterhalen doordat naast de EV-componenten
ook gevraagd is om het aantal aardbollen (= totale EV gedeeld door 2, in de gebruikte EVC)
en deelnemers werd gevraagd om de verhouding met andere mensen te beschrijven.
Ontwikkelt de EV zich volgens verwachting; Neemt de gemiddelde EV van de deelnemers af
in de looptijd van dit onderzoek? In de resultaten sectie werd de beschrijvende statistiek in
tabellen opgenomen zoals gemiddelde EV, standaard deviatie, variantie en bereik voor de
hele steekproef, tussen de behandelingen en per EV component. Of het moment van meten
een significant effect had werd bepaald door een herhaalde meting analyse van variantie
(HM-ANOVA).
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Tabel 4: Oproepen voor deelnemers, meetmomenten, data en responseratio's.
Oproep/meting

Datum

Aantal

Eerste oproep voor
aanmelding in de
Studentennieuwsbrief van de
Open Universiteit

31 oktober 2019

Verzonden naar 51.485 alumni/studenten
185 kliks
87 aanmeldingen/ aanmeldpogingen

Tweede oproep

28 november 2019

Verzonden naar 51.712 alumni/studenten
167 kliks
67 aanmeldingen/ aanmeldpogingen
123 Complete en unieke aanmeldingen
EVC0

EVC1

Meting t0 (nulmeting)
- Ecologische voetafdruk

Uitnodiging: 2 januari 2020
Herinnering: 4 januari 2020

Responsratio t0
56/61 (91,8%)

Responsratio t0
56/62 (90,3%)

Meting t1 (na ~1 maand)
- Ecologische voetafdruk

Uitnodiging: 24 februari 2020
Herinnering: 28 februari 2020

Responsratio t1
51/56 (91,1%)

Responsratio t1
51/56 (91,1%)

Factor van mogelijke invloed
op de laatste meting:
COVID-19/ Corona pandemie

27 februari eerste bevestigde COVID19 case in Nederland (Rivm.nl, 2020).
15 maart, eerste lockdown: o.a.
scholen en veel horeca sluiten.
(Nos.nl, 2020)

Meting t2 (na ~6 maanden)
- Ecologische voetafdruk
- Aanvullende vragenlijst

Uitnodiging: 25 juni 2020
Herinnering: 11 juli 2020

Responsratio t2
46/51 (90,1%)

Responsratio t2
42/51 (82,3%)

Responsratio t0-t2
46/61 (75,4%)

Responsratio t0-t2
42/62 (67,7%)

Responsratio totaal
88/123 (71,5%)
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Tabel 5: De volledige steekproef: aangemelde deelnemers voor dit onderzoek en frequenties per segment.
Alle aangemelde deelnemers

Behandeling toegedeeld op
basis van gestratificeerde
willekeurige steekproef

(N=123, ~ 0,24% van de nieuwsbriefontvangers)

EVC0
(61)

EVC1
(62)

Totaal
(123)

Percentage van
totale steekproef

Geslacht

Man

14

13

27

22,0%

Vrouw

47

49

96

78,0%

Noordwest-Nederland

24

26

50

40,7%

Oost-Nederland

13

12

25

20,3%

Zuidwest-Nederland

16

16

32

26,0%

Vlaanderen

5

5

10

8,1%

Buiten Nederland en Vlaanderen

3

3

6

4,9%

Duurzaamheid en Milieu

12

12

24

19,5%

Informatica

6

6

12

9,8%

Kunst en Cultuur

10

10

20

16,3%

Managementwetenschappen

6

6

12

9,8%

Onderwijswetenschappen

3

3

6

4,9%

Psychologie

18

19

37

30,1%

Rechtswetenschappen

4

4

8

6,5%

Anders/n.v.t.

2

2

4

3,3%

Milieubewustheid

Niet milieubewust

0

0

0

0,0%

(zelfrapportage)

minder dan gemiddeld
milieubewust

4

4

8

6,5%

gemiddeld milieubewust

22

22

44

35,8%

meer dan gemiddeld milieubewust

28

29

57

46,3%

zeer milieubewust

7

7

14

11,4%

20-30 jaar

4

3

7

5,7%

31-40 jaar

7

19

26

21,1%

41-50 jaar

16

11

27

22,0%

51-60 jaar

16

19

35

28,5%

61-67 jaar

12

3

15

12,2%

68-80 jaar

3

2

5

4,1%

Onbekend

3

5

8

6,5%

Woonplaats

Wetenschapsgebied

Leeftijdscohort
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De verdeling binnen onafhankelijke groepen, segmentatiecriteria, is veranderd gedurende
het onderzoek doordat niet alle deelnemers volledig hebben deelgenomen. Enkele
afwijkingen zijn relatief groot door de kleine groepen met de betreffende kenmerken onder
deelnemers. Gemiddeld milieubewuste deelnemers zijn ook in absolute zin vaak gestopt (21
van 44). Het aantal deelnemers van buiten Nederland en Vlaanderen is met 66,7%
afgenomen van de 6 aangemelde deelnemers bleven er 2 over. Relatief veel deelnemers
Kunst en Cultuur 9 van 20 zijn gestopt en relatief veel deelnemers tussen 20-30 jaar 3 van
de 7 stopte evenals 4 van de 8 minder dan gemiddeld en 21 van 44 gemiddeld
milieubewuste deelnemers staakte de deelname. Zie laatste kolom tabel 6 of vergelijk met
tabel 5.
Tabel 6: Percentage van aangemelde deelnemers dat volledig heeft deelgenomen en de verdeling per
segmentatiecriterium.
Aantal deelnemers dat volledig heeft deelgenomen

Behandeling

Excl.

(88)

Percentage
van
deelnemers
(88)

Percentage dat
in dit segment
volledig heeft
deelgenomen

22

25,0%

81,5%

66

75,0%

68,8%

35

39,8%

70,0%

22

25,0%

88,0%

10

21

23,9%

65,6%

5

3

8

9,1%

80,0%

Buiten Nederland en
Vlaanderen

1

1

2

2,3%

33,3%

Duurzaamheid en Milieu

8

8

16

18,2%

66,7%

Informatica

5

5

10

11,4%

83,3%

Kunst en Cultuur

6

5

11

12,5%

55,0%

Managementwetenschap-pen 4

5

9

10,2%

75,0%

Onderwijswetenschappen

2

3

5

5,7%

83,3%

Psychologie

16

12

28

31,8%

75,7%

Rechtswetenschappen

3

3

6

6,8%

75,0%

Anders/n.v.t.

2

1

3

3,4%

75,0%

Milieubewustheid

Niet milieubewust

0

0

0

0,0%

n.v.t.

(zelfrapportage)

minder dan gemiddeld
milieubewust

2

1

3

3,4%

37,5%

gemiddeld milieubewust

13

10

23

26,1%

52,3%

meer dan gemiddeld
milieubewust

25

24

49

55,7%

86,0%

zeer milieubewust

6

7

13

14,8%

92,9%

20-30 jaar

3

1

4

4,5%

57,1%

31-40 jaar

6

15

21

23,9%

80,8%

41-50 jaar

12

8

20

22,7%

74,1%

51-60 jaar

12

15

27

30,7%

77,1%

61-67 jaar

10

1

11

12,5%

73,3%

68-80 jaar

3

2

5

5,7%

100,0%

EVC0

EVC1

(46)

(42)

Man

13

9

Vrouw

33

33

Noordwest-Nederland

17

18

Oost-Nederland

12

10

Zuidwest-Nederland

11

Vlaanderen

(n=88, ~71,5% van de aangemelde deelnemers)

Geslacht

Woonplaats

Wetenschapsgebied

Leeftijdscohort
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Extra
EVmeting
N=89

1

1

1

1

1

Totaal

3.2.2 Het bepalen van de verandering van de EV
Door te kijken naar de EV-verandering in plaats van de EV werd gecompenseerd voor
toevallige verschillen bij t0 tussen de behandelingen. Was de verandering van de EV
verschillend tussen de behandelingen? Om die vraag te beantwoorden werd allereerst voor
iedere deelnemer de verandering van de EV berekend. Dat wordt in dit onderzoek de ΔEV
genoemd. Tabel 7 bevat een overzicht van de berekende ΔEV’s en de gehanteerde
coderingen. De ΔEV werd zodanig bepaald dat een verlaging van de EV na verloop van tijd
voor een negatieve waarde van ΔEV zorgt (laatste meetmoment - eerste meetmoment). Er is
sprake van twee waardes van ΔEV voor iedere deelnemer. Namelijk de ΔEV1 tussen de
nulmeting en de meting na een maand en ΔEV2 tussen de meting na een maand en de
eindmeting na zes maanden. Het totaal van die twee EV veranderingen is ΔEV3. In tabel 7
zijn de gehanteerde coderingen weergegeven voor de totale EV en de componenten.
Tabel 7: EV-verandering: codering van berekende ΔEV's voor de totale EV en componenten.
Totale EV

Voedingscomponent

Transportcomponent

Huisvestingscomponent

EV t1 - EV t0
Tussen de meting na 1 maand
en de nulmeting

ΔEV1

ΔEV1_V

ΔEV1_T

ΔEV1_H

EV t2 - EV t1
Tussen de meting na 6
maanden en de meting na 1
maand.

ΔEV2

ΔEV2_V

ΔEV2_T

ΔEV2_H

EV t2 - EV t0
Tussen de meting na 6
maanden en de nulmeting

ΔEV3

ΔEV3_V

ΔEV3_T

ΔEV3_H

Om te bepalen of er een significant verschil bestaat tussen de ΔEV’s van de behandelingen
werd een gemengd effect (GE-)ANOVA gebruikt. Als het waar is dat EVC1 effectiever is dan
EVC0 dan zal een gemengd effect (GE-)ANOVA een significant verschil duiden tussen de
ΔEV waardes (EV_verandering) tussen t1 en t0 en tussen t2 en t1. De GE-ANOVA zal ook
testen op een significant contrast tussen de ΔEV waardes maal de behandeling
(EV_verandering*behandeling).
Naast ΔEV’s voor de totale EV werd ook een aanvullende analyse gemaakt van de EVcomponenten, te weten: voeding, transport en huisvesting (tabel 7). In feite een herhaling
van de analyse maar dan in plaats van het verschil tussen de totale EV tussen de
meetmomenten werd de ΔEV in de voedingscomponent tussen meetmomenten bepaald
evenals de verschillen tussen ΔEV’s van de andere twee componenten: transport en
huisvesting.
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3.3 Analyse aanvullende vragenlijst
Het al dan niet vinden van verschillen tussen de EV-metingen vraagt om een verklaring.
Daar diende de analyse van de aanvullende vragenlijst toe. De gestelde vragen zijn te
vinden in bijlage 6.3. Deze paragraaf is ingedeeld in de onderwerpen waarover de
aanvullende vragenlijst informatie heeft verzameld. Allereerst leereffecten door het
berekenen van de EV, ofwel EVC gebruik (3.3.1). Ten tweede de BAA/TGG variabelen
(3.3.2) om de relatie te bepalen met de gemeten EV. Ten derde worden barrières voor
gedragsverandering behandeld (3.3.3) met tot slot hoe de invloed van de COVID-19
pandemie is onderzocht (3.3.4).
Aanvullende vragen worden aangeduid met VXX, waarbij XX een nummer van 01 tot 42 is
die corresponderen met de vraagnummers in gehanteerde vragenlijst zoals opgenomen in
bijlage 6.3.2-6. In tabel 8 staat een overzicht van de vragen die hierna per paragraaf worden
gebruikt inclusief trefwoorden om de onderwerpen aan te duiden.
Tabel 8: Behandelde vraagnummers en onderwerpen per paragraaf.
Onderwerp
Leereffecten (3.3.1)
BAA/TGG variabelen (3.3.2)

Barrières voor
gedragsverandering (3.3.3)
De invloed van de COVID-19
pandemie (3.3.4)

Overige vragen

Vraagnummer/ stellingnummer
Vergelijking EV (V01) en effect op deelnemer (V02). Wat men heeft geleerd (V03), en
wat men heeft gedaan (V30) en V07 over intenties.
Intentie: stelling V04-V06, waargenomen norm: V09-V14, houding: V16-V21 en
waargenomen eigen effectiviteit V23-V28. (specificatie in tabel 10) Overige
opmerkingen: 8b, 15b, 22b en 29b.
Tevredenheid per voetafdrukcomponent (V32) en verhouding tussen ondernomen acties
en voorgenomen acties per component (V33) Bezwaren (V35), persoonlijke voorkeuren
(V37),
Invloed op BAA/TGG variabelen (V08a, V15a, V22a, V29a), invloed op ondernomen
acties (V31), invloed op tevredenheid (V33) en op de verhouding tussen ondernomen
acties en voorgenomen acties (V34). De invloed van corona op bezwaren (V36) en
persoonlijke voorkeuren (V38). Welk, waarschijnlijk EV-verlagend, COVID-19
gerelateerde gedrag zou men (deels) willen voortzetten? (V41)
Inventarisatie soort gemotoriseerd voertuig (V39), wat hebben respondenten gemist in
de EVC (V40) en overige opmerkingen van respondenten (V42). (bijlage 1.6)

3.3.1 Leereffecten van het EVC gebruik
Wat hebben deelnemers geleerd door het berekenen van de ecologische voetafdruk? Die
vraag is hen letterlijk gesteld. De antwoorden zijn gecodeerd in de typen leereffecten
beschreven in 2.1. Een vergelijking tussen de behandelingen werd tevens gemaakt zodat
kon worden bepaald of door de behandeling een verschil kon worden vastgesteld in dit soort
zelf gerapporteerde leereffecten.
De volgende analyse die werd gemaakt is die tussen de antwoorden op vraag 1 en 2. Die
vragen bevatten een subtiel verschil tussen de behandelingen (EVC0 en EVC1), maar de
overeenkomst is groot waardoor de antwoorden kunnen worden vergeleken. In de basis EVC
wordt vergeleken met landgenoten en in EVC1 wordt een vergelijking gemaakt met andere
OU-studenten uit dezelfde woonplaats en van hetzelfde geslacht (tabel 9). De frequenties
van antwoorden op vraag 1 en 2 werden in een kruistabel gezet waarin de resultaten van
EVC0 en EVC1 naast elkaar te zien zijn. Dat licht dus toe hoe de EV’s van deelnemers zich
verhouden tot die van landgenoten of andere OU-studenten en hoe men daarover denkt.
Tabel 9: Verschil tussen vraag 1 en 2 bij EVC0 en EVC1. Vergelijking met landgenoten of OU-studenten.
Behandeling
EVC0 (basis)
EVC0 (basis)
EVC1
EVC1

Vragen
1. Hoe verhoudt uw ecologische voetafdruk zich tot het gemiddelde van uw landgenoten?
2. Welk effect heeft de vergelijking met het gemiddelde van uw landgenoten op u gehad?
1. Hoe verhoudt uw totale ecologische voetafdruk zich tot die van andere OU-studenten zoals u?
2. Welk effect heeft de vergelijking met andere OU-studenten zoals u op u gehad?

De verwachting werd getest of de vergelijking met OU-studenten ervoor zorgt dat meer
deelnemers hun EV willen verlagen dan wanneer een vergelijking werd gemaakt met een
breder gedefinieerde groep waar men deel van uitmaakt zoals landgenoten.
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Een ander kruisverband dat zal werd gemaakt is tussen (a) of men iets geleerd heeft en (b)
of men acties heeft ondernomen. Wijkt de verhouding in frequenties af van een willekeurige
verdeling?
Deelnemers werd gevraagd om per voetafdrukcomponent te beschrijven wat men heeft
geleerd (vraag 30). Het totaal aantal acties dat men heeft genoemd is bij elkaar geteld
(variabele V30x). Daarnaast is V30x nog vergeleken met de tevredenheidsscores. Is er een
patroon te herkennen wanneer tevredenheidsscores (V32) onder elkaar worden gesorteerd
in een spreadsheet of lijkt het patroon willekeurig? Hoe is het patroon ten opzichte van de
geoordeelde verhouding tussen voorgenomen en ondernomen acties (V33) in verhouding tot
V30x en tevredenheid over gewenst en ondernomen gedrag (V32).
Tot slot werd een spreidingsdiagram gemaakt van het aantal ondernomen acties (V30x)
afgezet tegen ΔEV. Als men geen acties zegt te hebben ondernomen zou men een ΔEV van
nul verwachten.
3.3.2 Resultaten in relatie tot de BAA/TGG variabelen
BAA/TGG variabelen voor de waargenomen normen, houding en waargenomen eigen
effectiviteit ten aanzien van het gedrag kunnen verklaren waarom de intentie van een
individu verandert en als gevolg daarvan het gedrag, aldus de theorie (2.4). De BAA
handleiding (Fishbein & Ajzen, 2010, pp. 449-451) is gebruikt samen met het template
(Peters, 2018a) en voorbeeld (Peters, 2018b) van de geraadpleegde expert (Peters) om
stellingen op te stellen voor het meten van overtuigingen van de deelnemers. Deze
overtuigingen kan men ook de variabelen noemen van het BAA/TGG raamwerk (tabel 10,
kolom 2). Idealiter kunnen de variabelen gereduceerd worden tot een samengestelde schaal,
voorspeller van EV verandering, bijvoorbeeld met daarin alle gemeten waardes van de
stellingen over waargenomen normen, houding en waargenomen eigen effectiviteit bij elkaar.
In deze inleiding worden allereerst de stellingen beschreven en ingedeeld. In 3.3.2.1 wordt
de methode uitgelegd die is gehanteerd om het samenstellen van de stellingen wel of niet te
verantwoorden en in 3.3.2.2 wordt toegelicht hoe is getest of de samengestelde schaal een
relatie heeft met de ΔEV van deelnemers. Tot slot wordt in 3.3.2.3 de methode beschreven
waarin stellingen afzonderlijk van elkaar worden beschouwd, dat kan ongeacht het resultaat
van de factoranalyses in 3.3.2.1 en zal inzicht verschaffen in verschillen over hoe
deelnemers denken en of er afwijkingen zijn tussen niveaus van de segmentatievariabelen,
zoals leeftijdscohorten.
Er zijn vragen gesteld over intentie, waargenomen norm, houding en waargenomen eigen
effectiviteit. Die vragen zijn gesteld over drie specifieke milieugedragingen namelijk (1)
minder dierlijk eten, (2) minder vliegen en (3) het huis verduurzamen. Deze gedragingen zijn
gekozen uit de dertien gedragingen die de EVC meet, omdat: (a) ze een aanzienlijke impact
hebben op de EV en het milieu (Brower & Leon, 1999), (b) de gedragingen in eerder
onderzoek zijn getypeerd als gedrag dat men wil veranderen om de EV te verlagen (Sporck,
2013) en/of omdat het gedrag in de looptijd van dit onderzoek is aan te passen. In tabel 10
staan de gebruikte stellingen en voor welke beoogde samengestelde (deel)schalen de
stelling relevant is. De beoogde samengestelde BAA/TGG-schaal met 18 items: voorspeller
van EV verandering en de andere beoogde (deel)schalen die relevant zijn voor de
factoranalyses. In de factoranalyses is het van belang dat de items in een beoogde
samengestelde (deel)schalen voldoende met elkaar correleren, hoe dat is nagegaan is
onderwerp van paragraaf 3.3.2.1 en 3.3.2.2.
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Tabel 10: Beoogde samengestelde schalen op basis van de stellingen (V04-V06, V09-V14, V16-V21 en V23V28) relaties tussen stelling en (deel)schalen zijn met kruisjes gemarkeerd. De nummering van de stellingen
is gelijk aan die in de gehanteerde vragenlijst, bijlage 6.3.
#. Stelling
(5-punt Likertschaal)

Samengestelde schalen op
basis van BAA/TGG
variabelen:

Beoogde samengestelde schalen

Samengestelde
schalen op basis
van soort gedrag:

Voorspeller van EV
verandering

4. Ik ben van plan om minder vaak dierlijke producten te gaan
eten.
5. Ik ben van plan om minder te gaan vliegen.
6. Ik ben van plan om mijn huis te verduurzamen. Onder
verduurzaming wordt verstaan: het energiezuiniger maken van
het huis, bijv. door middel van isolatie, een warmtepomp of
zonnepanelen.
(Absoluut niet  absoluut wel)
9. Als ik minder dierlijke producten ga eten, dan reageren de
meeste mensen die belangrijk voor mij zijn (naar mijn
verwachting) …
10. Als ik minder ga vliegen, dan reageren de meeste mensen
die belangrijk voor mij zijn (naar mijn verwachting) …
11. Als ik mijn huis ga verduurzamen, dan reageren de meeste
mensen die belangrijk voor mij zijn (naar mijn verwachting) …
(Zeer negatief  zeer positief)
12. Hoeveel van de mensen die zijn zoals u zijn ook van plan
minder dierlijke producten te gaan eten of doen dat al?
13. Hoeveel van de mensen die zijn zoals u zijn ook van plan
minder te gaan vliegen of doen dat al?
14. Hoeveel van de mensen die zijn zoals u zijn ook van plan
hun huis te gaan verduurzamen of hebben dat al gedaan?
(Niemand  iedereen)
16. Zelf vind ik minder dierlijke producten eten een…
17. Zelf vind ik minder gaan vliegen een…
18. Zelf vind ik het verduurzamen van de woning een…
(Heel slecht idee  heel goed idee)
19. Persoonlijk lijkt mij minder dierlijke producten eten een…
20. Persoonlijk lijkt mij minder vliegen een…
21. Persoonlijk lijkt mij het verduurzamen van mijn huis een…
(Zeer onprettige ervaring  zeer prettige ervaring)
23. Ik heb er ……… in dat als ik dat wil, ik ook daadwerkelijk
minder dierlijke producten kan gaan eten.
24. Ik heb er ……… in dat als ik dat wil, ik ook daadwerkelijk
minder kan gaan vliegen.
25. Ik heb er ……… in dat als ik dat wil, ik ook daadwerkelijk
mijn huis kan verduurzamen.
(Helemaal geen vertrouwen in  heel veel vertrouwen in)
26. Of ik minder dierlijke producten ga eten, bepaal ik…
27. Of ik minder ga vliegen, bepaal ik…
28. Of ik mijn huis ga verduurzamen, bepaal ik…
(Helemaal niet zelf  helemaal zelf)
Aantal items in de samengestelde schaal
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Huis verduurzamen

Minder vliegen

Minder dierlijk eten

Waargenomen
Eigen effectiviteit

Houding

Op basis van BAA/TGG variabelen (kolom 2)
B. Op basis van soort gedrag (kolom 3)

Intentie

A.

Waargenomen norm

Beoogde samengestelde (deel)schalen

6

6
18 items

x

x
x
x

x

6

7

x
x
7

7

3.3.2.1 Factoranalyse en andere diagnostiek van de BAA/TGG-schaal
Of het samenstellen van de beoogde schalen verantwoord is werd bepaald naar aanleiding
van schaal diagnostiek zoals gesuggereerd door Field (2013) en Crutzen en Peters (2017).
Items voor samengestelde schalen werden alleen bij elkaar geteld als dat ook verantwoord is
op basis van de resultaten van die diagnostiek. Hierna worden achtereenvolgens behandeld:
aantal deelnemers, hoogte van factorladingen, de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) indicator,
Significante correlaties onder 0,300, Bartlett’s test, hoofdcomponentanalyse met Varimax
rotaties, omega en Cronbach’s alpha.
Betrouwbaarheid op basis van aantal deelnemers of hoogte van factorladingen
Correlatie coëfficiënten kunnen variëren van monster tot monster en de variatie zal sterker
zijn in kleinere monsters in verhouding tot grote. De betrouwbaarheid van de factoranalyses
zijn daarom ook afhankelijk van het aantal deelnemers in de onderzoeksgroep. Kass en
Tinsley in Field (2013, p. 647) stellen voor om 5-10 deelnemers te hebben per variabele met
een maximum van 300, omdat daarboven test parameters stabiel worden ongeacht de
verhouding tussen participanten en variabelen. Recentere studies die experimenten
uitvoerde met gesimuleerde data (ook wel Monte Carlo studies) in 2007 door Arrindell and
van der Ende in Field (2013) constateerden dat de verhouding tussen participanten en
variabelen niet van belang is voor de stabiliteit van de factoroplossingen. Volgens
Guadagnoli and Velicer in Field (2013) is het belangrijkste voor betrouwbare
factoroplossingen: (a) de absolute grootte van de onderzoeksgroep en (b) de absolute
grootte van factorladingen. Guadagnoli and Velicer zeggen dat een component die vier of
meer ladingen heeft die groter zijn dan 0,6 betrouwbaar is, ongeacht de grootte van de
onderzoeksgroep en componenten met 10 of meer ladingen groter dan 0,40 zijn betrouwbaar
als de monstergrootte minimaal 150 bedraagt. Tot slot zouden factoren met weinig lage
ladingen helemaal niet gebruikt moeten worden tenzij er minimaal 300 deelnemers zijn.
Betrouwbaarheid op basis van Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
KMO betreft een berekening van monsteradequaatheid (Kaiser, 1970).

De KMO indicator kan een waarde tussen 0 en 1 hebben. Een waarde van 0 betekent dat de
som van partiële correlaties groter is dan de relatieve som van correlaties. Dat wijst op
diffusie in het patroon van correlaties. In dat geval is dimensiereductie niet gepast. Waardes
tussen 0,5 en 0,7 zijn matig, tussen 0,7 en 0,8 redelijk, tussen 0,8 en 0,9 goed en boven 0,9
uitstekend (Hutcheson en Sufroniou in Field, 2013).
Lage significante correlaties
Field (2013) adviseert om variabelen niet in de factoranalyse op te nemen wanneer die veel
correlaties onder ca. 0,3 heeft. Fields geeft toe dat het een subjectieve benadering is, echter
zal zeker in grote onderzoeksgroepen altijd een positieve correlatie worden gevonden omdat
alle variabelen in de factoranalyse hetzelfde concept trachten te meten (bijv. hoe men denkt
over minder dierlijk voedsel eten). Voordat de factoranalyse uitgevoerd is werd daarom
gekeken naar alle correlatiematrixen, voor iedere beoogde samengestelde schaal zijn
Pearson-correlaties uitgevoerd (Bijlage 7.3). Daarin zijn alle significante correlaties
gemarkeerd met * of ** afhankelijk van het α-niveau van correlatie respectievelijk: 0,05 en
0,01. Tevens is het aantal significante correlaties geteld onder 0,300.
Bartlett’s test: wijken correlaties tussen stellingen af van willekeurige data
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De Bartlett’s test werd toegepast. Als Bartlett’s test significant is zegt het dat de
correlatiematrix van stellingen significant afwijkt van een identiteitsmatrix en dat de
correlaties tussen variabelen (over het algemeen) significant afwijken van nul. Als er geen
significante afwijking is van een identiteitsmatrix betekent het dat de stellingen geen
vergelijkbare concepten meten en dat het samenstellen van schalen niet verantwoord is.
Hoofdcomponentanalyses: correleren stellingen volgens verwachting
Om te beoordelen of stellingen volgens verwachting correleerden zijn
hoofdcomponentanalyses uitgevoerd met varimax rotaties. Wanneer alle stellingen samen
worden beschouwd in zo’n analyse wordt verwacht dat de beoogde samengestelde schalen
(tabel 10) worden gevonden. Tevens werd dit per beoogde samengestelde schaal getest
voor alle stellingen in die schaal. Bijvoorbeeld alle stellingen die iets meten over “minder
dierlijk eten”, in dat geval werd in ieder geval een component verwacht die alle stellingen
positief correleert.
Samengestelde schaal: interne structuur en betrouwbaarheid
Om de interne structuur en betrouwbaarheid van elke, beoogde samengestelde (tabel 10),
schaal te meten volgens de instructie in Peters (2014) werd omega berekend, inclusief 95%
betrouwbaarheidsinterval. Deze berekening werd niet met SPSS 26 gedaan, maar met de
functie ScaleReliability in het programma Userfriendlyscience voor R2. In tegenstelling tot
Omega is Cronbach’s Alpha volgens Crutzen en Peters (2017) geen betrouwbare maatstaf
voor betrouwbaarheid en interne consistentie. Tevens gaat de benadering van Cronbach’s
alpha uit van herhaalde meetgegevens. In dit onderzoek werd het meten van deze stellingen
niet herhaald. Volgens Cortina (1993) kan Cronbach’s alpha hooguit iets zeggen over
gemeenschappelijkheid of verwevenheid en alleen nadat hoofdcomponentanalyse heeft
uitgewezen dat de stellingen een gemeenschappelijke component meten.
Er werd afgezien van het formuleren van een kwantitatieve grenswaarde voor een specifieke
maatstaf (bijv. een Cronbach’s alpha >0,700) om constructie van de BAA/TGG schaal te
verantwoorden, omdat een dergelijke verantwoorde schaal en grenswaarde niet bestaat
(Field, 2013). Helaas wordt Cronbach’s alpha maar al te vaak als zodanig toegepast door
een hardnekkige mythe (Sijtsma, 2009). In plaats daarvan werden de resultaten van de
factoranalyses en diagnostiek samen met de stellingen beoordeeld. Dat is een subjectievere
benadering en om te voorkomen dat de vrijheidsgraden van de onderzoeker (Simmons,
Nelson, & Simonsohn, 2011) een probleem vormen werd de oplossing gekozen die Peters
(2014) aandraagt: volledige openheid.
Volledige openheid wil zeggen dat een samenvatting van de factoranalyses en andere
diagnostiek zijn opgenomen in de resultaten. Tevens zijn in de bijlage kopieën opgenomen
van de gemaakte analyses (hoofdcomponentanalyses / Scree-plots, correlatiematrixen
(bijlage 7) en gehanteerde vragenlijst (bijlage 6.3) zoals gesuggereerd door Crutzen en
Peters (2017); Peters (2014).
Likert-schalen werden behandeld als ordinale schalen (Field, 2013), terwijl samengestelde
schalen werden behandeld als intervalschaal zoals Field (2013) en Carifio en Perla (2007)
ook verantwoord achten.

2

R is een opensource programma voor statistische analyses.
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3.3.2.2 Analyses met de samengestelde BAA/TGG-schaal
Met de samengestelde BAA/TGG schaal werd antwoord gezocht op drie vragen:
1. Hebben deelnemers minder/meer geleerd wanneer ze hoog scoren op de BAA/TGG
schaal?
Een spreidingsdiagram werd gemaakt met of men wel of niets geleerd heeft (V03x)
tegen de samengestelde BAA/TGG-schaal.
2. Hebben deelnemers met een hoge BAA/TGG schaal vaker actie ondernomen?
Een spreidingsdiagram werd gemaakt met samengestelde BAA/TGG-schaal tegen
wel of geen actie ondernomen om de EV te verlagen
3. Hebben deelnemers met een hoge BAA/TGG schaal ook een grotere ΔEV?
Een spreidingsdiagram werd gemaakt met samengestelde BAA/TGG-schaal tegen de
ΔEV op t0, t1 en t2. Op basis van het BAA/TGG raamwerk werd meer verandering
verwacht van deelnemers met een hoge score.
3.3.2.3 BAA/TGG stellingen beschouwd per stelling tussen niveaus van de segmenten
Het uitgangspunt is dat de doelgroep hetzelfde denkt over de gekozen onderwerpen, want
dat is een voorwaarde voor de succesvolle toepassing van het gedragsveranderprincipe
gebaseerd op het BAA/TGG-raamwerk (Kok et al., 2016). Of deelnemers in de steekproef
daadwerkelijk hetzelfde denken over het gemeten milieugedrag (dierlijk eten, vliegen en het
huis verduurzamen) werd bepaald door de non-parametrische Kruskal-Wallis test. Er werd
getest op significante verschillen tussen de niveaus van de behandeling (EVC0 en EVC1) en
de segmentatiecriteria: geslacht, woonplaats, leeftijdscohort en zelf gerapporteerde
milieubewustheid.
3.3.3 Aanwezige barrières tussen willen en doen
De antwoorden op de aanvullende vragen over bezwaren (V35) en persoonlijke voorkeuren
(V37) werden geanalyseerd door antwoorden te groeperen in de 5-6 meest gegeven
antwoordsoorten, selectieve codering volgens Baarda (2009, pp. 129-133). Vervolgens
werden de frequenties voor EVC0 en EVC1 in een tabel naast elkaar gezet om te kunnen
vergelijken of de frequenties van antwoorden significant verschillen tussen de
behandelingen. Wanneer geen verschil werd geconstateerd tussen de behandelingen
werden conclusies getrokken op basis van de antwoorden van de totale steekproef.
Tevens werd een analyse gemaakt van deelnemers die tevreden zijn over de acties die ze
hebben ondernomen ten opzichte van wat ze hadden voorgenomen. Hebben die deelnemers
ook meer acties ondernomen? Hebben ze vergelijkbare bezwaren of persoonlijke
voorkeuren? Kortom, was er een patroon te ontdekken in de antwoorden (over bezwaren en
persoonlijke voorkeuren) op basis van die tevredenheid of op basis van het aantal
ondernomen acties. Deze analyse werd gemaakt met behulp van een spreadsheet om
waardes te sorteren en om patronen te ontdekken in de antwoorden.
Tot slot werd bekeken of er een relatie was te ontdekken tussen of men wel of geen
bezwaren had tegen gedragsverandering en ΔEV door het maken van een
spreidingsdiagram van ΔEV tegenover wel of geen bezwaren (V35x).
3.3.4 COVID-19 Pandemie
In Nederland was er sprake van een lockdown vanwege de COVID-19 pandemie vanaf
medio maart 2020. In Nederland werd het door minister president Rutte een intelligente
lockdown genoemd, omdat kritieke sectoren zoals zorg, hulpdiensten en winkels open
bleven terwijl andere mensen thuis moesten werken en scholen, kinderopvang, cafés,
restaurants, (sport) clubs, sauna’s en dergelijke moesten sluiten. De maatregelen zijn
stapsgewijs versoepeld tot juni 2020 en vanaf juli was sprake van een tweede golf waarbij de
maatregelen weer werden opgebouwd. Meting t0 en t1 waren voor de maatregelen en de
laatste meting (t2) was in juni na een periode van lockdown en op een moment dat er nog
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(afgebouwde) maatregelen golden. Welke invloed heeft de COVID-19 pandemie gehad op
het resultaat van dit onderzoek? De vragenlijst is aangevuld om daar een idee over te
krijgen. Bij de analyse van de antwoorden is vooral kwantitatief geëvalueerd, welke
soortgelijke antwoorden zijn frequent gegeven? Soortgelijke antwoorden zijn selectief
gecodeerd (Baarda, 2009) om inzicht te krijgen in de meest gegeven antwoorden.
Bij iedere set stellingen is een vraag gesteld over de invloed van de COVID-19 pandemie
(coronacrisis) op de gegeven antwoorden (Tabel 10, kolom 2: drie over intentie, zes over
waargenomen norm enz.), onderwerp van de stellingen:





De intentie die men had over minder dierlijk eten, minder vliegen en het huis
verduurzamen. (V08a)
De waargenomen norm die men ervaart over minder dierlijk eten, minder vliegen en
het huis verduurzamen. (V15a)
De houding die men heeft ten aanzien van minder dierlijk eten, minder vliegen en het
huis verduurzamen. (V22a)
De waargenomen eigen effectiviteit die men ervaart ten aanzien van minder dierlijk
eten, minder vliegen en het huis verduurzamen. (V29a)

Daarnaast zijn de antwoorden geanalyseerd op de vragen over:
Welke invloed heeft de coronacrisis op uw ondernomen acties om de EV te verkleinen?
(V31)
Wat is de invloed van de coronacrisis op bezwaren om de eigen EV te verlagen? (V36)
Wat is de invloed van de coronacrisis op uw persoonlijke voorkeuren die het veranderen van
gedrag in de weg staan om de EV te verkleinen? (V38)
Welk coronagedrag dat mogelijk EV verlagend is wil men wel blijven uitvoeren, ook na de
coronacrisis? (V41)
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van de diverse onderzoeken. Allereerst het
resultaat van bureauonderzoek in 4.1 daarin worden de resultaten weergegeven van: (a) de
analyse van bestaande EVC’s en verbetervoorstellen en (b) het proces dat leidde tot de
keuze voor het maken van de basis EVC (EVC0) en de aangepaste EVC (EVC1). Het
tweede onderwerp betreft de resultaten van de kwantitatieve analyse van de gemeten EV’s
in 4.2. Tot slot de analyse van de aanvullende vragenlijst in 4.3 waarin de gemeten
verschillen worden verklaard.

4.1 Eigenschappen EVC’s en selectie EVC-verbetervoorstel
In 4.1.1 zijn de eigenschappen van de AMM-EVC weergegeven om deze te vergelijken met
gangbare EVC’s in 2019. In 4.1.2 het resultaat van de gevolgde selectieprocedure van een
verbetervoorstel voor de EVC. In 4.1.3 het resultaat van 4.1.2 in het licht van het theoretisch
kader om tot slot de ontwikkelde EVC’s in 4.1.4 weer te geven.
4.1.1 Eigenschappen AMM-EVC vergeleken met in 2019 gangbare EVC’s
Tabel 3 (3.1.1) bevat een beschrijving van de eigenschappen van de AMM-EVC. Daarnaast
is een overzicht gemaakt met verschillen die gevonden zijn in gangbare persoonlijke EVC’s
in 2019. Eigenschappen van de gangbare EVC’s die afwijken van de AMM-EVC worden
beschreven in tabel 34 in bijlage 2. Op basis van die verschillen zijn de volgende
Verbetermogelijkheden/ aanpassingsmogelijkheden relevant, omdat die nog geen onderdeel
zijn van de in paragraaf 1.3 besproken opties:
A. Real-time berekening, zoals in de EVC van Best Foot Forward (Kocken, 2018) en de
EVC van het Oostenrijkse ministerie van landbouw. Tijdens het invullen is al
zichtbaar wat het effect is van elke wijziging. Tevens ziet men bij iedere wijziging in
de antwoorden op de vragen in de EVC’s het resultaat op de EV. Het is nog
laagdrempeliger dan bij de AMM-EVC om te experimenteren met aanpassingen en
het effect daarvan op de EV.
B. Update van calculaties, zowel nieuwe inzichten als veranderde situaties zoals
gegevens op basis van de wereldbevolking. Toen de AMM-EVC werd gemaakt in
1999 was er gemiddeld 2 ha beschikbaar per wereldbewoner. In 2020 is dat
gemiddeld nog 1,7 ha per wereldbewoner (Wwf.nl, n.d.-a). Wanneer deze verbetering
wordt geïmplementeerd dan gaat de vergelijkbaarheid met de oude dataset verloren,
dat is niet wenselijk.
C. Naast de ecologische voetafdruk wordt de koolstofvoetafdruk weergeven. Dit
onderzoek richt zich alleen op de ecologische voetafdruk waardoor dit een minder
geschikte verbeteroptie is voor dit onderzoek.
D. Geen PC-app maar een webpagina. Al deze EVC’s werken in 2019 als webpagina
via een internet browser, dat blijkt in 2019 de geijkte manier om een dergelijk
programma te maken.
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4.1.2 Selectie op basis van intuïtieve beoordeling door onderzoeker en begeleider
In de literatuur zijn verschillende voorstellen gedaan om de EVC te verbeteren als
leermiddel. De lijst die Sporck (2013) opstelde is uitgebreid door het literatuuronderzoek
beschreven in het onderzoeksvoorstel door Kocken (2016), tabel 1.
In bijlage 3, tabel 35, is het resultaat te zien van intuïtief beoordelen en rangschikken van de
verbetervoorstellen uit tabel 1 evenals de aanpassingsmogelijkheden die geïdentificeerd zijn
in paragraaf 4.1.1 (A-D). In de eerste kolom is de beschreven verbetermogelijkheid
opgenomen, daarna drie kolommen met het oordeel van de onderzoeker:





(A) de verwachte invloed op de EV,
(B) de technische uitvoerbaarheid (1. Om de aanpassing te verwerken, zodat een
deelnemer het resultaat van de EVC kan kopiëren in de vragenlijst van het
onderzoek, en 2. De mate waarin de onderzoeker en softwareontwikkelaar de
benodigde vaardigheden bezitten om het te programmeren) en
tot slot het eindoordeel of het volgens de onderzoeker kan worden gebruikt.
Om te bepalen welke verbeteroptie het beste kan worden gebruikt om de EVC
effectiever te maken is daarom naast (A) verwachte invloed op de EV, (B) de
technische uitvoerbaarheid voor alle verbetervoorstellen beoordeeld. Schaal A is
relatief waarbij hoger meer invloed verondersteld. Schaal B gaat van zeer slecht
uitvoerbaar tot zeer goed uitvoerbaar en wordt aangeduid met --, -, -/+, +, ++.

In de laatste kolom het oordeel van de begeleider met een reactie per soort verbetering.
Professor De Kraker koos ervoor om niet ieder afzonderlijk item te beoordelen op
haalbaarheid/verwacht effect, maar in plaats daarvan maakte hij een top vier van haalbaar
tot zeer haalbaar geachte opties. In – intuïtieve – volgorde van verwachting over het
potentiele gedragseffect, van groot naar klein:
1.
2.
3.
4.

Follow-up berichten sturen (met daarbij ook informatie over hoe ver anderen zijn of
inspirerende voorbeelden).
Discussieforum koppelen aan EVC (voor uitwisselen/ontwikkelen van ideeën,
ervaringen delen).
Suggesties / tips geven m.b.t. meest effectieve / haalbare opties om EV te
verkleinen (op basis van wat iemand heeft ingevuld).
Meer relevante referentiegroepen kiezen (dus EVC laten vergelijken met
mannelijke, Vlaamse OU studenten van 30-45 jaar, i.p.v. Amerikanen).

Na overleg is, op 29 februari 2019, gekozen voor optie 3 en 4, zodat een oplossing kon
worden gebouwd die op dezelfde manier getest kon worden als de basis EVC. Voor een
EVC met een discussieforum (2) zou immers ook een forum ingericht moeten worden en ook
Follow-up berichten (1) zouden een ander soort applicatie vereisen dan een webpagina.
Omdat het ontwikkelen van de software niet voorspoedig ging is begin 2020 besloten om
alleen verder te werken met optie 4 (toelichting 5.3 en bijlage 3):
Verbetervoorstel: Meer relevante referentiegroepen kiezen. Op basis van Toner et
al. (2014) die suggereren dat de vergelijking met een relevante doelgroep zoals
andere OU-studenten een sterker effect zal sorteren dan een vergelijking met
landgenoten of wereldburgers, wat gebruikelijk is in de basis EVC.
Aanpassing X: De gemiddelde EV van andere OU-studenten uit dezelfde
woonplaats en van hetzelfde geslacht laten zien naast de eigen EV. Deze optie kon
gerealiseerd worden door gebruik te maken van de dataset van Sporck (2013):
resultaten van 10 jaar AMM-EVC gebruik onder OU-studenten.
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4.1.3 Verbetervoorstel beoordeeld op basis van theorie over gedragsverandering
De theorie schetst een verwachting over hoe gedragsverandering optreed op basis van
sociale vergelijking (Crutzen & Peters, 2020; Kok et al., 2016; Suls et al., 2002). In figuur 6 is
dit uitgewerkt volgens de causaal-structurele keten (figuur 3) in het acyclisch
gedragsveranderdiagram voor aanpassing X. De causale structuur wordt geschetst volgens
de theorie van Crutzen en Peters (2020) om inzicht te verschaffen in de gebruikte theorie
van verandering voor aanpassing X in de interventie. De theorie van sociale vergelijking
spreekt geen verwachting uit over de situatie waarin de eigen EVC gelijk is aan de EVC van
OU-studenten zoals de deelnemer. Het acyclisch gedragsveranderdiagram laat zien dat de
Aanpassing X gedragsverandering bewerkstelligt op basis van de theorie en daarom is
besloten om de aangepaste EVC met deze aanpassing te ontwikkelen voor dit onderzoek.
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Figuur 6: Acyclisch gedragsveranderdiagram op basis van (Crutzen & Peters, 2020; Kok et al., 2016; Suls et al., 2002) voor de veronderstelde aanpassing X. Aanpassing X
is een aanvulling van de EVC. In de aangepaste EVC werd de eigen EV weergegeven naast het gemiddelde van andere OU-studenten van dezelfde leeftijd en woonplaats.
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4.1.4 De gemaakte EVC’s
De ontwikkelde EVC’s lijken sterk op de AMM-EVC zodat resultaten uit dit onderzoek
compatible blijven met de oude dataset van Sporck (2013): dezelfde vragen en berekening
van de EV. Wel zijn enkele wijzigingen in de vernieuwde versie aangebracht, omdat ze als
noodzakelijk werden geacht. In de basis EVC en in de aangepaste EVC is gezorgd voor een
betere afstemming op de doelgroep en de Nederlandse/ Vlaamse cultuur op basis van
Aubert (2006); Fishbein en Ajzen (2010); Franz en Papyrakis (2010):




Integreren van gedetailleerde lokale data: gebruik van metrieke stelsel en
Nederlandse en Vlaamse gemiddeldes.
Het aanreiken van de EVC in de voertaal van de doelgroep: Nederlandse.
Geen bureaubladapplicatie maar een webpagina zoals alle EVC’s in 2019, te
gebruiken met pc, tablet en smartphone.

De feitelijk gemaakte EVC’s zijn te raadplegen via onderstaande webpagina’s en tevens
opgenomen in de bijlage als schermafdrukken.
Basis EVC of EVC0: https://cbm.drink.nu (Kocken & Molina, 2020b)
Schermafdrukken van de calculator zijn te vinden in bijlage 6.4
Aangepaste EVC of EVC1: https://cdm.drink.nu (Kocken & Molina, 2020a)
Schermafdrukken van deze calculator zijn te vinden in bijlage 6.5
EVC0 of EVC1 zijn de twee behandelingen in dit onderzoek. EVC1 bevat aanpassing X
(Figuur 4 en 4.1.2), zodat onderzocht kon worden of de EVC effectiever is met de
aanpassing. De aanpassing van EVC1 vormt het verschil tussen EVC0 en EVC1 en bestaat
uit:
1. Twee extra vragen (14 en 15)
a. Waar woont u? met de antwoordopties: Noordwest-Nederland, OostNederland, Zuidwest-Nederland, Vlaanderen, Buiten Nederland en
Vlaanderen.
b. Geslacht met de antwoordopties: man, vrouw, anders/wil ik niet zeggen
2. Na de klik op bereken werden alle resultaten gelijktijdig weergegeven: (a.) voetafdruk
per component, (b.) uitgedrukt in aantal aardbollen, (c.) in aantal voetbalvelden en
(d.) de vergelijking met andere wereldburgers.
Aan de linkerkant de EV van de deelnemer en rechts de gemiddelde EV van andere
OU-studenten, voor onderdeel (a.) tot en met (c.), van hetzelfde geslacht en uit
dezelfde woonplaats (bijlage 6.5.2). De antwoorden op de extra vragen (14 en 15)
bepalen met welke gemiddelde waardes van OU-studenten werd vergeleken, de
gemiddelde waardes zijn gebaseerd op Sporck (2013) en opgenomen in bijlage 14.
3. In EVC0 werd alleen (2a.) getoond na de klik op bereken en moest op extra knoppen
worden geklikt om (2b.) tot en met (2d.) te tonen (bijlage 6.4.2). Door de resultaten
allemaal gelijktijdig te tonen is er meer zekerheid dat de deelnemer de volledige
vergelijking onder ogen heeft gekregen, omdat geen extra handelingen (kliks)
noodzakelijk waren.
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4.2 Resultaat kwantitatieve analyse EV’s
Dit gedeelte presenteert de analyse van de EV’s in paragraaf 4.3.1 en van de ΔEV’s in
paragraaf 4.3.2.
4.2.1 De gemeten EV’s
In tabel 11 zijn de gemiddelde EV’s per meetmoment (t0 t/m t2) weergegeven. Daarin is te
zien dat de gemiddelde EV kleiner wordt. In de tabel wordt de gemiddelde EV weergegeven
voor alle deelnemers en daaronder voor de deelnemers die alle drie de metingen hebben
meegemaakt. Het herhaald invullen van de EVC en het effect daarvan op de EV van de
deelnemers is geëvalueerd voor deelnemers die drie metingen hebben voltooid door te
testen met een HM-ANOVA. De test geeft een zeer zwak (α: 0,100) significant resultaat
F(1,64,144) = 2,769, p = 0,077. Er wordt volgens de Mauchly’s test niet voldaan aan de
aanname voor sphericiteit χ2(2) = 22,388, p = 0,000. Het getoonde resultaat is daarom
gecorrigeerd met de Greenhouse-Geisser correctie. Dat is de meest robuuste correctie voor
kleine steekproeven volgens Field (2013).
Het gemiddelde van alle gemeten EV’s op t0 en t1 is hoger dan het gemiddelde van de EV’s
voor deelnemers die alle drie de meetmomenten hebben meegemaakt, wat aangeeft dat juist
deelnemers met een relatief hoge EV zijn gestopt.
Tabel 11: Gemiddelde EV van deelnemers die één tot drie EV-metingen hebben gedaan vergeleken met de
gemiddelde EV van deelnemers die alle metingen hebben afgerond.
Deelnemers
Meetmomenten
Voor deelnemers die één tot
drie EV-metingen hebben
voltooid
Totale ecologische voetafdruk bij
de nulmeting (t0)
Totale ecologische voetafdruk na
1 maand (t1)
Totale ecologische voetafdruk na
6 maanden (t2)
Voor deelnemers die alle drie
de EV-metingen hebben
voltooid
Totale ecologische voetafdruk bij
de nulmeting (t0)
Totale ecologische voetafdruk na
1 maand (t1)
Totale ecologische voetafdruk na
6 maanden (t2)

N

Gemiddelde
in Hectare
(ha)

Standaard
Deviatie

Variantie

Minimum

Maximum

112

5,706

3,2767

10,736

2,4

28,0

103

5,587

3,1204

9,737

1,4

22,5

89

5,019

2,5525

6,515

2,3

22,4

89

5,476

3,2740

10,719

2,4

28,0

89

5,254

2,7678

7,660

1,4

22,5

89

5,019

2,5525

6,515

2,3

22,4

In tabel 12 worden de gemiddeldes weergegeven van de EV-componenten per meting. Door
een HM-ANOVA uit te voeren per EV-component is geëvalueerd of het meetmoment een
significant effect had op de EV-waarde:
 Voor de voedingscomponent geeft de test geen significant resultaat: F(1,873,164) =
0,630, p = 0,524.
 Voor de transportcomponent geeft de test een significant resultaat: F(2,176) = 6,904,
p = 0,001. Er wordt voldaan aan de aanname voor sphericiteit. Mauchly’s test: χ2(2) =
3,050, p = 0,218.
 Voor de huisvestingscomponent geeft de test geen significant resultaat: F(1,539,135)
= 0,928, p = 0,376.
Het is daardoor waarschijnlijk dat de, zwak significante (α: 0,100), geteste verschillen tussen
meetmomenten van de totale EV wordt veroorzaakt door de, zeer significante (α: 0,001),
geteste verschillen tussen meetmomenten van de transportcomponent. De afname van de
totale EV wordt dus hoofdzakelijk veroorzaakt door de afname van de transportcomponent.
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Tabel 12: Gemiddelde van EV-componenten voor alle 89 deelnemers.
Voetafdrukcomponent en
meetmoment

N

Gemiddelde

Standaard
Deviatie

Variantie

Minimum

Maximum

EV Voedingscomponent t0

89

1,272

0,4934

0,243

0,6

5,0

EV Voedingscomponent t1

89

1,238

0,4111

0,169

0,0

3,0

EV Voedingscomponent t2

89

1,235

0,3900

0,152

0,1

3,0

EV Transportcomponent t0

89

0,928

0,9394

0,882

0,1

4,7

EV Transportcomponent t1

89

0,916

0,8260

0,682

0,0

4,7

EV Transportcomponent t2

89

0,729

0,7664

0,587

0,1

4,7

EV Huisvestingscomponent t0

89

1,838

1,7621

3,105

0,3

15,0

EV Huisvestingscomponent t1

89

1,688

1,4016

1,965

0,4

10,9

EV Huisvestingscomponent t2

89

1,719

1,3551

1,836

0,5

10,9

In hoeverre de EV’s afwijken tussen groepen deelnemers op basis van segmentatiecriteria is
ook onderzocht. Er zijn geen significante verschillen vastgesteld tussen de niveaus van die
onafhankelijke groepen: geslacht, woonplaats, leeftijdscohort, wetenschapsgebied of
milieubewustheid. De componenten zijn ook afzonderlijk beschouwd dan blijken twee HMANOVA tests significant. Ten eerste de verschillen de voedingscomponenten significant
tussen mannen en vrouwen F(1,87) = 6,709, p = 0,011. Vrouwen scoren gemiddeld lager
(Bijlage 18, Figuur 20). Ten tweede verschillen de transportcomponenten tussen deelnemers
van verschillende wetenschapsgebieden significant F(7,81) = 2,669, p = 0,015. Deelnemers
van managementwetenschappen hebben gemiddelde de hoogste transport-EV (Bijlage 18,
Figuur 21).
In de looptijd van het onderzoek zijn enkele deelnemers gestopt: vijftien deelnemers uit de
behandeling met EVC0 en negentien met EVC1. De verhouding (EVC0:EVC1) van het
aantal deelnemers per behandeling is daarom anders voor deelnemers die drie metingen
voltooiden (46:43) dan voor de deelnemers bij aanvang (61:62). Dit verhoudingsverschil valt
binnen de toegestane marges en daarom is geen correctie toegepast bij de statistische
analyse.
Tabel 29 (bijlage 1.1) geven de gemiddelde voetafdrukken weer per behandeling. Bij de
nulmeting en bij de meting na een maand is het verschil >1 ha. De standaard deviatie bij
behandeling EVC0 is tevens meer dan twee keer zo groot. Bij de derde meting is het verschil
tussen de gemiddeldes van de behandelingen 0,069 ha. De standaard deviatie en variantie
blijven hoger voor EVC0 dan EVC1. Daarom is de analyse van de verschillen tussen de
behandelingen uitgevoerd met de ‘ΔEV-waarden’.
4.2.2 De gemeten ΔEV’s
In deze paragraaf worden de resultaten getoond van het verschil in EV tussen de
meetmomenten: ΔEV’s in het kort. Die waardes zijn gebruikt om te bepalen of er statistisch
significante verschillen zijn tussen de gemiddeldes van ΔEV1 (t1-t0) en ΔEV2 (t2-t1).
Daarnaast wordt ΔEV3 weergegeven als de som van ΔEV1 en ΔEV2.
In tabel 13 staan de gemiddelde ΔEV’s per meetmoment voor respectievelijk alle deelnemers
met twee of meer resultaten (n=103) en vervolgens voor alle deelnemers die drie metingen
hebben voltooid (n=89). Het gemiddelde van ΔEV1 voor 103 deelnemers is kleiner dan de
gemiddelde ΔEV1 voor de 89 deelnemers die volledig hebben deelgenomen, wat aangeeft
dat juist deelnemers zijn gestopt waarvan de EV minder is afgenomen.
In tabel 14 worden de gemiddeldes verder uitgesplitst per behandeling. Voor ΔEV1 is de
variantie meer dan twee keer zo groot voor behandeling EVC0 dan voor EVC1. ΔEV3 laat
zien dat er verschil is tussen de behandelingen na een half jaar, maar het is
tegenovergesteld aan de verwachting, de EV is minder afgenomen in de groep die
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behandeld is met EVC1 dan met EVC0. In tabel 15 zijn de gemiddelde ΔEV’s uitgesplitst per
behandeling en per voetafdrukcomponent. Het bereik van ΔEV is het kleinst voor de
voedingscomponent en het grootst voor de huisvestingscomponent. Het aanzienlijke bereik
zorgt voor een grote standaarddeviatie in de steekproef van 89 deelnemers.
Tabel 13: Gemiddelde ΔEV’s tussen de drie meetmomenten voor alle deelnemers.
Deelnemers
Meetmoment
Alle deelnemers
met 2 of meer
metingen.
ΔEV1 (t1-t0)
ΔEV2 (t2-t1)
ΔEV3 (t2-t0)
Alle deelnemers
met drie EVmetingen.
ΔEV1 (t1-t0)
ΔEV2 (t2-t1)
ΔEV3 (t2-t0)

N
Valide

| Ontbreekt

Gem. ΔEV
(ha)

Mediaan

Standaard
Deviatie

Minimum

Maximum

103
89
89

20
34
34

-0,0816
-0,2348
-0,4573

-0,1000
-0,1000
-0,1000

2,30629
1,37205
2,13812

-13,00
-4,70
-16,90

11,5
4,6
5,5

89
89
89

34
34
34

-0,2225
-0,2348
-0,4573

-0,1000
-0,1000
-0,1000

2,30629
1,37205
2,13812

-13,00
-4,70
-16,90

5,6
4,6
5,5

Tabel 14: Gemiddelde ΔEV's per behandeling tussen de drie meetmomenten.

ΔEV1 (t1-t0)
ΔEV2 (t2-t1)
ΔEV3 (t2-t0)

Behandeling

N

EVC0
EVC1
EVC0
EVC1
EVC0
EVC1

46
43
46
43
46
43

Gem.
ΔEV (ha)
-0,0674
-0,3884
-0,4326
-0,0233
-0,5000
-0,4116

Mediaan
-0,1000
-0,1000
0,0000
-0,2000
-0,1000
-0,3000

Standaard
Deviatie
2,30324
1,36804
1,32515
1,40507
2,76204
1,18346

Variantie

Minimum

Maximum

5,305
1,872
1,756
1,974
7,629
1,401

-13,0
-4,1
-4,7
-3,1
-16,9
-3,6

5,6
2,2
2,1
4,6
5,5
2,6

Tabel 15: Gemiddelde ΔEV’s per behandeling tussen de drie meetmomenten en per EV-component.

ΔEV1_V (t1-t0)
voedingscomponent
ΔEV2_V (t2-t1)
voedingscomponent
ΔEV3_V (t2-t0)
voedingscomponent
ΔEV1_T (t1-t0)
transportcomponent
ΔEV2_T (t2-t1)
transportcomponent
ΔEV3_T (t2-t0)
transportcomponent
ΔEV1_H (t1-t0)
huisvestingscomponent
ΔEV2_H (t2-t1)
huisvestingscomponent
ΔEV3_H (t2-t0)
huisvestingscomponent

Behandeling

N

Gem.
ΔEV (ha)

Mediaan

Standaard
Deviatie

Variantie

Minimum

Maximum

EVC0
EVC1
EVC0
EVC1
EVC0
EVC1
EVC0
EVC1
EVC0
EVC1
EVC0
EVC1
EVC0
EVC1

46
43
46
43
46
43
46
43
46
43
46
43
46
43

-0,0370
-0,0302
-0,0283
0,0233
-0,0652
-0,0070
0,0304
-0,0581
-0,2826
-0,0837
-0,2522
-0,1419
-0,1348
-0,1674

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
-0,1000
0,0000
-0,1000
-0,1000
0,0000
0,0000

0,39008
0,27562
0,27702
0,33865
0,45909
0,28569
0,4779
0,58115
0,54377
0,54726
0,52525
0,69735
1,53973
0,69135

0,152
0,076
0,077
0,115
0,211
0,082
0,228
0,338
0,296
0,299
0,276
0,486
2,371
0,478

-2,0
-1,0
-0,8
-0,9
-2,8
-1,0
-1,1
-2,5
-2,3
-1,3
-2,3
-3,0
-9,0
-2,3

1,1
0,9
0,5
1,0
0,6
0,8
2,1
1,2
1,0
1,3
0,5
1,9
4,3
1,4

EVC0
EVC1

46
43

0,0152
0,0488

0,0000
0,0000

0,73393
0,76761

0,539
0,589

-3,5
-2,2

1,6
2,6

EVC0
EVC1

46
43

-0,1196
-0,1186

0,0000
0,0000

1,67354
0,64854

2,801
0,421

-9,8
-2,2

4,3
1,4

Allereerst wordt de GE-ANOVA uitgevoerd met twee niveaus van de totale EV-verandering
(afhankelijke variabele) en de behandeling als onafhankelijke variabele. Er is geen significant
verschil tussen de behandelingen F(1,87) = 0,038, p = 0,847. Het contrast, EVverandering*behandeling, is getest en blijkt ook niet significant F(1,387,121) = 1,501, p =
0,228. De tests zijn herhaald voor onafhankelijke variabelen (geslacht, woonplaats,
leeftijdscohort, wetenschapsgebied en milieubewustheid) om te testen op significante
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verschillen tussen de niveaus van de onafhankelijke variabelen en op significante contrasten.
Daar is geen bewijs voor gevonden. De procedure is herhaald voor de EV-verandering van
voetafdrukcomponenten ook die tests waren niet significant. In tabel 16 worden de resultaten
van de F-toetsen weergegeven.
Tabel 16: Resultaat GE-ANOVA’s de testen hebben uitgewezen dat er geen significant verschil is tussen de
niveau’s van de onafhankelijke variabele, zoals behandeling of geslacht. Tevens is getest op significante
contrasten (bijv EV-verandering totaal * geslacht).
Afhankelijke variabele
(EV-verandering)

Onafhankelijke
variabele
(niveaus: zie tabel 4)

Significant verschil tussen
de niveaus van de
onafhankelijke variabele

EV-verandering
Totale EV (2 niveaus)
EV-verandering
Totale EV (2 niveaus)
EV-verandering
Totale EV (2 niveaus)
EV-verandering
Totale EV (2 niveaus)
EV-verandering
Totale EV (2 niveaus)
EV-verandering
Totale EV (2 niveaus)

Behandeling
(2 niveaus)
Geslacht
(2 niveaus)
Woonplaats
(5 niveaus)
Leeftijdscohort
(6 niveaus)
Wetenschaps-gebied
(8 niveaus)
Milieubewustheid
(4 niveaus)

Nee, F(1,87) = 1,854, p =
0,177
Nee, F(1,87) = 2,035, p =
0,157
Nee, F(4,83) = 0,554, p =
0,697
Nee, F(5,83) = 0,527, p =
0,755
Nee, F(7,81) = 0,718, p =
0,657
Nee, F(3,85) = 0,400, p =
0,753

Significant verschil in het
contrast (afhankelijke
variabele*onafhankelijke
variabele)
Nee, F(1,87) = 5,927, p =
0,177
Nee, F(1,87) = 0,000, p =
0,994
Nee, F(4,83) = 0,649, p =
0,663
Nee, F(5,84) = 0,145, p =
0,965
Nee, F(7,81) = 1,120, p =
0,359
Nee, F(3,85) = 1,285, p =
0,285

EV-verandering
Voedingscomponent (2 niveaus)
EV-verandering
Voedingscomponent (2 niveaus)

Behandeling
(2 niveaus)
Geslacht
(2 niveaus)

Nee, F(1,87) = 0,508, p =
0,478
Nee, F(1,87) = 0,571, p =
0,452

Nee, F(1,87) = 0,164, p =
0,687
Nee, F(1,87) = 0,357, p =
0,552

EV-verandering
Transportcomponent (2 niveaus)
EV-verandering
Transportcomponent (2 niveaus)

Behandeling
(2 niveaus)
Geslacht
(2 niveaus)

Nee, F(1,87) = 0,717, p =
0,400
Nee, F(1,87) = 1,107, p =
0,296

Nee, F(1,87) = 2,355, p =
0,129
Nee, F(1,87) = 0,450, p =
0,833

EV-verandering
Huisvestingscomponent (2 niveaus)
EV-verandering
Huisvestingscomponent (2 niveaus)

Behandeling
(2 niveaus)
Geslacht
(2 niveaus)

Nee, F(1,87) = 0,000, p =
0,997
Nee, F(1,87) = 1,612, p =
0,208

Nee, F(1,87) = 0,041, p =
0,840
Nee, F(1,87) = 0,491, p =
0,485

De analyses in tabel 16 zijn herhaald exclusief uitschieters, zoals uitgelegd in bijlage 8:
deelnemer, 38, 50, 57, 82 en 109. Dat leverde een vergelijkbaar resultaat op: er werd geen
bevestiging gevonden dat de aangepaste EVC (EVC1) een andere EV-verandering oplevert
dan de basis EVC (EVC0).
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4.3 Resultaat analyse aanvullende vragenlijst
Het resultaat van de aanvullende vragen is opgesplitst in drie delen. 4.3.1 de leereffecten
van de EVC en verschillen tussen de behandelingen. In 4.3.2 de resultaten in relatie tot
BAA/TGG variabelen. In 4.3.3 het resultaat van de analyse van barrières tussen willen en
doen. En tot slot in 4.3.4 het resultaat van de analyse van vragen over de invloed van
COVID-19.
Per paragraaf wordt eerst gekeken naar het geleerde/het leren, dan het gedane/doen om tot
slot inzicht te geven in de relatie met het effect (op ΔEV).
4.3.1 Leereffect door het gebruik van de EVC
In tabel 17 is te zien in welke categorieën de antwoorden vallen van de deelnemers op de
vraag “wat heeft u geleerd door het berekenen van uw ecologische voetafdruk?”.
Verandering van kennis werd door 33 van de 89 deelnemers genoemd. Verandering van
bewustzijn in 36 van 89 gevallen en 17 deelnemers noemen houdingsverandering als
leereffect. Tweemaal is verandering van intentie geïdentificeerd. De antwoorden op deze
vragen gaven geen indicaties van gedragsverandering.
Tabel 17: Codering van zelf gerapporteerde leereffecten per behandeling op basis van vraag 3 “Wat heeft
u geleerd door het berekenen van uw ecologische voetafdruk?”. Tussen haakjes worden effecten genoemd
van deelnemers die twee of meer leereffecten rapporteerden.

Codering van zelf gerapporteerde
leereffecten

Verandering van kennis
Verandering van bewustzijn

Behandeling
EVC0
EVC1
(n=46)
(n=43)
20
13

Totaal
(n=89)
33

19

17

36

Verandering van houding

7

10

17

Verandering van intentie

2

0

2

Verandering van gedrag

0

0

0

Niets

5

6

11

53

46

99

Totaal

In tabel 18 zijn weergegeven enkele citaten van respondenten die blijk geven van
intentieverandering als gevolg van de EVC-gebruik. Deze antwoorden zijn gegeven in de
“anders categorie” van vraag 2 (tabel 19). Bij vraag 7 werden ook intenties genoemd, maar
het werd niet expliciet gemaakt of die ontstonden door het EVC-gebruik. Meer lokaal voedsel
kopen en beter op seizoensproducten letten zijn opmerkingen waarbij dat wel aannemelijk is,
omdat die om specifieke onderwerpen gaan van de calculator. Ik wil een moestuin aan gaan
leggen, is echter geen opmerking met een relatie tot een onderwerp in de EVC.
Tabel 18: Intentieverandering als gevolg van EVC-gebruik
Deelnemer (behandeling)

Variabele

Citaat

D14 (EVC0)

V02

Ik wil mijn voetafdruk verbeteren
aangezien ik nog niet geheel tevreden
ben met de uitkomst.

D41 (EVC0)

V02

Ik ben niet geschrokken, maar nog niet
volledig tevreden over de uitkomst, en
ik wil nog wel wat aan mijn
milieugedrag verbeteren.
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Met vraag 2 werd het effect gemeten van de vergelijking met anderen (EVC0, landgenoten
en bij EVC1 OU-studenten). Deze worden in kruistabellen gerelateerd aan de verhouding die
de respondent heeft gezien: men scoorde hoger, gelijk of lager dan de anderen. Bij vraag 2
antwoord a of d impliceren een intentie namelijk ik wil mijn milieugedrag verbeteren.
(5+3+25+28=)61/89 deelnemers antwoorden die intentie te hebben. In tabel 19 zijn twee
kruistabellen in elkaar geschoven om een overzichtelijke vergelijking te kunnen maken
tussen Behandeling EVC0 (vergelijking met landgenoten) en EVC1 (vergelijking met andere
OU-studenten) tegenover het effect dat die vergelijking op de deelnemer heeft. Bij deze
meerkeuzevraag was het ook mogelijk om anders te antwoorden en een open antwoord te
geven, daardoor wijkt het totaal aantal antwoorden af van n=89.
In tabel 19 wordt de grootste concentratie waargenomen binnen de groene cirkel:
deelnemers die al lager scoren dan anderen willen het milieugedrag verder verbeteren. De
8/89 deelnemers (1c) in het onderzoek die vergelijkbaar scoren aan de anderen, willen
allemaal hun gedrag verbeteren. Er was geen significant verschil in frequenties tussen de
behandelingen.
Tabel 19: Twee kruistabellen voor de vergelijking van behandeling EVC0 en EVC1, de verhouding tot
anderen tegenover de reactie die het op de deelnemer heeft.

1. Hoe verhoudt uw
ecologische
voetafdruk zich tot het
gemiddelde van…
(a, EVC0) uw
landgenoten
of (b, EVC1) OUstudenten zoals u?

2. Welk effect heeft de vergelijking met het gemiddelde van (a, EVC0)
uw landgenoten of (b, EVC1) OU-studenten op u gehad?
a. Ik ben
b. Ik ben
c. Ik ben
d. Ik ben
geschrokken
geschrokken
tevreden over
tevreden over
van de uitkomst
van de uitkomst
de uitkomst, ik
de uitkomst van
en ik wil mijn
en het lijkt mij
hoef mijn
de ecologische
milieugedrag
onbegonnen
milieugedrag
voetafdruk(nog verder)
werk om mijn
niet verder te
calculator en ik
gaan
ecologische
verbeteren.
wil mijn
verbeteren.
voetafdruk te
milieugedrag
verlagen.
(nog verder)
verbeteren.

TotaalA
n=46 (EVC0)
n=43 (EVC1) +
n=89
A

Mijn ecologische
voetafdruk is…
a. …aanzienlijk groter
dan die van andere
landgenoten/OUstudenten.
b. …groter dan die van
andere landgenoten/OUstudenten.

EVC0

EVC1

EVC0

EVC1

EVC0

EVC1

EVC0

EVC1

De getelde
antwoorden zijn
exclusief
deelnemers die
anders
geantwoord
hebben.
EVC0
EVC1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

2

1

1

1

5

3

c. …nagenoeg gelijk aan
die van andere
landgenoten/OUstudenten.
d. …lager dan die van
andere landgenoten/OUstudenten.
e. …is aanzienlijk lager
dan die van andere
landgenoten/OUstudenten.
Totaal per behandeling

1

2

0

0

0

0

4

1

5

3

3

0

1

0

1

3

14

12

19

15

0

0

2

0

1

1

6

14

9

15

5

3

5

1

4

5

25

28

39

36

Als men zegt niets geleerd te hebben van de EV, onderneemt men dan ook geen actie?
In tabel 20 is te zien dat 6 van de 11 deelnemers die zeggen niets geleerd te hebben, ook
geen actie hebben ondernomen om de EV te verlagen de andere vijf deelnemers hebben wel
actie(s) ondernomen. Als men niets heeft geleerd, lijkt men toch actie te ondernemen om de
EV te verlagen. Als men wel iets geleerd heeft, zegt men vaker (55/77) wel actie
ondernomen te hebben.
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Tabel 20: Kruistabel wel of niets geleerd tegen wel of geen actie ondernomen om de EV te verlagen.
V03x Wel of niets geleerd van EVC gebruik

V30z
Groepsindeling
wel of geen
actie
ondernomen
Totaal

Totaal

Niets geleerd

Iets geleerd

Geen actie
ondernomen

6

22

28

Wel actie
ondernomen

5

55

60

11

77

88

Het totaal aantal acties dat deelnemers schrijven te hebben ondernomen, wordt
weergegeven in tabel 21. 28 van 88 deelnemers onderneemt geen actie. De rest heeft een of
meer acties ondernomen.

Tabel 21: Aantal ondernomen acties om de EV te verlagen. Om deze tabel te maken zijn de frequenties
geteld van de kwalitatieve antwoorden op de open vraag: (30.) Sinds de start van dit onderzoek: welke
(voorgenomen) acties om uw voetafdruk te verkleinen heeft u tot nu toe ondernomen per
voetafdrukcomponent?
Aantal ondernomen acties in totaal.

Frequentie

%

0

28

31,8

1

33

37,5

2

18

20,5

3

7

8,0

4

1

1,1

5

1

1,1

88

100,0

Totaal

De spreidingsdiagram in figuur 7 laat zien dat als deelnemers schrijven nul acties te hebben
ondernomen, de ΔEV fluctueert tussen -2,3 en +5,5 ha. Tevens is te zien dat er geen
wezenlijk verschil is tussen het aantal acties en de verandering van de EV. Het resultaat
verandert niet als de ΔEV’s worden gebruikt zonder de geïdentificeerde uitschieters D38,
D50, D57, D82 en D109 (bijlage 8), zoals te zien in bijlage 1.3.
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Figuur 7: Spreidingsdiagram, ΔEV afgezet tegen aantal ondernomen acties om de EV te verlagen. Als men
geen acties heeft ondernomen fluctueert ΔEV tussen -2,3 en +5,5.

Tot slot kan naar aanleiding van het voorgaande worden gesteld dat er leereffecten zijn
geïdentificeerd als gevolg van het EVC gebruik. Een tweede conclusie is dat deelnemers die
iets hebben geleerd van het EVC gebruik twee keer zo vaak wel een actie hebben
ondernomen dan niet, maar dat dit niet tot uitdrukking komt in de gemeten ΔEV’s.
4.3.2 Resultaten in relatie tot RAA/TGG-factoren
In deze paragraaf worden allereerst (4.3.2.1) de resultaten uiteengezet van de
factoranalyses en overige diagnostiek die gebruikt zijn om de gemeten BAA/TGG variabelen
te beoordelen op geschiktheid voor dimensiereductie. Ten tweede (4.3.2.2) het resultaat op
de test van de interne consistentie en betrouwbaarheid van de samengestelde BAA/TGG
schaal. Om de relatie te kunnen leggen tussen BAA/TGG schaal: de leereffecten,
ondernomen acties en de gemeten ΔEV’s in 4.3.2.3-5. En tot slot (4.3.2.6) het resultaat van
de analyse van de afzonderlijke stellingen en de verschillen binnen de onafhankelijke
groepen.
4.3.2.1 Resultaat factoranalyses
Het resultaat van de explorerende factoranalyse zoals voorgesteld door Crutzen en Peters
(2017) levert op dat de componentmatrixen uit de hoofdcomponentanalyses tonen dat
stelling 12, 13 en 14 niet volgens verwachting correleren, de stellingen werden niet
opgenomen in dezelfde component als de rest: bijlage 7.1 en bijlage 7.2 voor zowel
waargenomen norm, minder dierlijk eten, minder vliegen en het huis verduurzamen. Ook de
componentmatrix voor de verwachte BAA/TGG-schaal samengesteld uit alle stellingen voor
waargenomen norm, houding en waargenomen eigen effectiviteit past stelling 12, 13, 14 niet
in een component met de andere stellingen. Dit duid erop dat ze niet volgens verwachting
correleren en daarom zijn de stellingen niet geschikt om op te nemen in de beoogde
samengestelde BAA/TGG-schaal met 18 stellingen. Het is beter om in plaats daarvan de
BAA/TGG-schaal samen te stellen uit 15 stellingen.
Om te bepalen of het samenstellen van de schaal verantwoord is werden tevens een aantal
diagnostische gegevens bepaald zoals voorgesteld door Field (2013), de ratio
steekproefgrootte/variabelen, het aantal factorladingen in een component groter dan 0,6, het
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aantal significante correlaties en het aantal significante correlaties lager dan 0,300, de KMO
en Bartlett’s test. Voor de samengestelde schaal met 15-items is de
steekproefgrootte/variabelen-ratio laag, maar dat is geen probleem gezien de aanwezigheid
van meer dan vier factorladingen hoger dan 0,6. 54/105 stellingen zijn positief gecorreleerd
en van die 54 stellingen zijn 22 stellingen gecorreleerd met een waarde lager dan 0,300. De
KMO-indicator is 0,678 en Bartlett’s test is significant.
In tabel 22 en tabel 23 zijn de details samengevat en tevens opgesomd per milieugedrag en
per BAA/TGG-variabele, deelschalen van de samengestelde schaal. Deze indicatoren geven
een gemengd beeld, een aantal spreekt voor de verantwoording van dimensiereductie zoals
het aantal factorladingen boven 0,600, het aantal significante correlaties, en Bartlett’s test.
De andere waarden spreken de verantwoording tegen zoals het aantal correlaties lager dan
0,300 en de KMO-indicator.
Tabel 22: Resultaat factoranalyse en diagnostiek voor de beoordeling van dimensiereductie op basis van
soort gedrag: minder dierlijk eten, minder vliegen en het huis verduurzamen.
Alle stellingen
samen beschouwd

Minder dierlijk
eten

Minder vliegen

Huis
verduurzamen

Aantal volledig ingevuld
Ratio steekproef/variabelen

88
88/28=

88
88/7=

88
88/7=

88
88/7=

Absolute grote van factorladingen
aantal componenten met 4 of meer
factorladingen van 0,6 of meer
Significante correlaties/totaal aantal
correlaties
Aantal correlaties lager dan 0,300
van alle significante correlaties
Bijlage 7.3: correlatie matrixen
KMO (oordeel naar Hutcheson en
Sufroniou in Field (2013))
Bartlett’s test voor afwijking van
een identiteitsmatrix

Zie bijlage 7.1.1

Zie bijlage 7.1.2

Zie bijlage 7.1.3

Zie bijlage 7.1.4

geen
89/210

1
11/21

Geen
9/21

1
15/21

34/89

4/11

3/9

5/15

,654 (matig)

,714 (redelijk)

,676 (matig)

,711 (redelijk)

Significant

Significant

Significant

Significant

3,14

12,6

12,6

12,6

Tabel 23: Resultaat factoranalyses en andere diagnostiek voor de beoordeling van dimensiereductie van
de samengestelde BAA/TGG-schaal en de componenten daarvan.
BAA/TGG schaal
Samengesteld uit
15 items

Waargenomen
norm

Houding

Aantal volledig ingevuld

88

88

88

Ratio steekproef/variabelen

88/15=

Absolute grote van factorladingen
aantal componenten met 4 of meer
factorladingen van 0,6 of meer
Significante correlaties/totaal aantal
correlaties
Aantal correlaties lager dan 0,300
van alle significante correlaties
Bijlage 7.3: correlatie matrixen
KMO (oordeel naar Hutcheson en
Sufroniou in Field (2013))
Bartlett’s test voor afwijking van
een identiteitsmatrix

Zie bijlage 7.2.6

Zie bijlage 7.2.2

Zie bijlage 7.2.3

Zie bijlage 7.2.4

1
54/105

geen
7/15

1
14/15

1
11/15

22/54

1/15

3/14

2/11

,678 (matig)

,612 (matig)

,672 (matig)

,624 (matig)

Significant

Significant

Significant

Significant

5,87

88/6=

14,7

88/6=

Waargenomen
Eigen
effectiviteit
88
14,7

88/6=

14,7

4.3.2.2 Omega voor de interne consistentie en betrouwbaarheid van de schaal
De samengestelde BAA/TGG schaal met 15 items heeft een omega van 0,85 met een 95%betrouwbaarheidsinterval van 0,81-0,90. In bijlage 15, tabel 38, is de berekende omega ook
te zien voor alle andere beoogde (deel)schalen. Omega voor de schaal met 15 items is
hoger dan voor de schaal met 18 items dat is in overeenstemming met de verwachting op
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basis van de hoofdcomponentanalyses. Op basis van deze waarde voor omega in
combinatie met het resultaat van de analyses uit voorgaande paragraaf wordt
dimensiereductie verantwoord geacht.
4.3.2.3 Hebben mensen met een hoge BAA/TGG score dan vaker niets nieuws geleerd?
De samengestelde BAA/TGG-schaal bestaat uit de som van de scores van 15 stellingen die
beoordeeld werden met een 5-punt Likert schaal, scores varieerden van 1-5 per stelling.
Figuur 8 laat de verdeling zien tussen de deelnemers die wel of niet iets hebben geleerd van
het EVC gebruik afgezet tegen de samengestelde BAA/TGG-schaal. Er zijn relatief weinig
deelnemers die zeggen niets geleerd te hebben (11/88). De mediaan voor de deelnemers
die niets geleerd hebben is 58 en voor de deelnemers die iets geleerd heeft 61. De
BAA/TGG-scores verschillen niet significant van elkaar tussen de groepen.

Figuur 8: Box plots samengestelde BAA/TGG-schaal tegen wel (n=77) of niet (n=11) iets geleerd van het
EVC gebruik.

4.3.2.4 Hebben mensen met een hoge BAA/TGG score vaker actie ondernomen om de EV te verlagen?
Figuur 9 laat de verdeling zien tussen de deelnemers die wel (60/88) of geen actie (28/88)
hebben ondernomen om de EV te verlagen tegen de BAA/TGG-scores. De mediaan voor
deelnemers die actie hebben ondernomen is 61 en de mediaan voor deelnemers die geen
actie hebben ondernomen is 58. Het verschil tussen deelnemers die wel en geen actie
hebben ondernomen is niet significant, zoals te zien in de figuur. Er wordt geen bevestiging
gevonden dat een hogere BAA/TGG-score vaker leidde tot actie om de EV te verlagen.
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Figuur 9: Box plots samengestelde BAA/TGG-schaal tegen wel (n=60) of geen (n=28) actie ondernomen
om de EV te verlagen.

4.3.2.5 Spreidingsdiagram BAA/TGG-schaal tegenover ΔEV
Wat voor patroon laat het spreidingsdiagram zien als de ΔEV wordt uitgezet tegen de
samengestelde BAA/TGG schaal? Wanneer ΔEV van de totale EV wordt uitgezet tegen de
samengestelde BAA/TGG schaal dan lijkt een trend te bestaan van toenemende ΔEV naar
mate de score voor BAA/TGG toeneemt, zoals te zien in figuur 10. Omdat het bereik (-13,0 +5,5) van de spreiding van ΔEV zo groot is wordt ook gekeken naar de resultaten zonder de
uitschieters (zoals bepaald volgens bijlage 8) in figuur 11 is daarvan het resultaat te zien,
zodra de uitschieters worden verwijderd is de richtingscoëfficiënt tegengesteld (negatief) en
kleiner (<,01).
De analyse wordt herhaald voor de transportcomponent van de EV, vanwege de eerder
bevestigde significante verandering. Wanneer het spreidingsdiagram wordt gemaakt voor de
ΔEV van de transportcomponent (bijlage 10), wordt een vergelijkbaar trend waargenomen
als in figuur 10, maar na het verwijderen van de uitschieters blijft de richtingscoëfficiënt
positief (bijlage 1.2) en kleiner dan 0,01. Dat zou betekenen dat een hogere score op de
BAA/TGG schaal in relatie wordt gebracht met een steeds groter wordende EV en dat is
tegengesteld aan de verwachting.
Er kan dus geen correlatie worden bevestigd tussen ΔEV en de samengestelde BAA/TGG
schaal. Het ontbreken van een verband tussen deze twee spreekt voor het feit dat wellicht
andere factoren een belangrijkere rol spelen dan de variabelen van het BAA/TGG-raamwerk.
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Figuur 10: Spreidingsdiagram ΔEV tegen de samengestelde BAA/TGG-schaal met 15 items.

Figuur 11: Spreidingsdiagram ΔEV exclusief uitschieters tegen de samengestelde BAA/TGG-schaal met
15 items
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4.3.2.6 BAA/TGG stellingen: De significante verschillen tussen segmenten per stelling.
In tabel 24 is het resultaat te zien van de non-parametrische Kruskal-Wallis tests voor elke
stelling tussen de behandelingen en segmentatiecriteria. Alleen in het geval van significante
tests zijn medianen opgenomen in de tabel en box plots per groep in bijlage 16. Van (de 5
onafhankelijke groepen * 21 stellingen =) 105 analyses wordt in zes gevallen een significant
verschil bepaald:
 Behandeling,
geen
 Geslacht,
stelling 9 en 21
 Leeftijdscohort,
geen
 Woonplaats,
stelling 17, 19 en 27
 Wetenschapsgebied, geen
 Milieubewustheid,
stelling 16
De meeste verschillen (3) op basis van waar deelnemers wonen. Twee maal tussen de
geslachten en een maal tussen de mate van zelf gerapporteerde milieubewustheid.
Significante verschillen zijn sporadisch (6/105) vastgesteld waardoor wordt bevestigd dat
overtuigingen tussen niveaus van de onafhankelijke groepen meestal overeenstemmen.
De analyse van de RAA/TGG-variabelen in relatie tot de resultaten van de aanvullende
vragen en ΔEV, levert geen verklaring op voor de gemeten ΔEV’s. Men kan wel concluderen
dat overtuigingen van deelnemers over het geteste milieugedrag (met de 21 stellingen)
overeenstemmen ook binnen de niveaus van de onafhankelijke groepen.
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Tabel 24: Resultaat van de non-parametrische Kruskal-Wallis test per stelling en onafhankelijke groep. Grijze arcering markeert een significant verschil tussen de betreffende
niveaus van dat segment bij die stelling. In dat geval wordt de mediaan van de steekproef van het segment getoond. De stellingen zijn genummerd zoals in de gehanteerde
enquête. Ingedeeld in de soorten volgens de variabelen in het BAA/TGG-raamwerk en gaan over de gedragingen: minder vlees eten, minder vliegen en het huis verduurzamen
die respectievelijk betrekking hebben op de voedingscomponent (V), transportcomponent (T) en huisvestingscomponent (H) van de EVC. Voor de significante verschillen
zijn in bijlage 16 box plots opgenomen.
Segment
Soort stelling
Over
Stelling nr.

n

Stelling

Man

22

µ=4

µ=4,5

Vrouw

66

µ=3

µ=4

V
4

p-waarde

0,590

Intentie
T
5

0,319

H
6

0,428

V
9

0,014

Waargenomen norm
T
H
V
T
10
11
12
13

0,773

0,611

0,062

0,127

H
14

0,217

V
16

0,581

T
17

0,667

Houding
H
V
18
19

0,606

0,654

T
20

0,523

H
21

0,036

V
23

0,382

Waargenomen eigen effectiviteit
T
H
V
T
24
25
26
27

0,790

0,538

0,885

0,996

NoordwestNederland
OostNederland
ZuidwestNederland
Vlaanderen

35

µ=5

µ=4

µ=4

22

µ=5

µ=4

µ=5

21

µ=5

µ=3

µ=5

8

µ=4

µ=3

µ=4

Anders

2

µ=5

µ=4

µ=4

p-waarde
Helemaal
niet
milieubewust
Minder dan
gemiddeld
milieubewust
Gemiddeld
milieubewust
Meer dan
gemiddeld
milieubewust
Zeer
milieubewust
p-waarde

0,516

0,886

0,407

0,297

0,199

0,229

0,160

0,368

0,521

0,170

0

-

3

µ=4

23

µ=4

49

µ=5

13

µ=5
0,455

0,772
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0,939

0,414

0,617

0,929

0,436

0,534

0,927

0,013

H
28

0,474

0,050

0,086

0,032

0,631

0,709

0,764

0,108

0,811

0,752

0,009

0,810

0,113

0,244

0,078

0,159

0,471

0,200

0,469

0,166

0,183

0,510

0,793

4.3.3 Aanwezige barrières tussen willen en kunnen
4.3.3.1 Welke bezwaren hebben deelnemers, welke bezwaren staan in de weg, is er verschil tussen de
behandelingen EVC0 en EVC1
In tabel 25 zijn de frequenties te zien van soortgelijke antwoorden op de vraag welke
bezwaren men heeft om de EV te verlagen (vraag 35). De frequenties tussen de
behandelingen zijn vergelijkbaar. Het meest gegeven bezwaar om te veranderen is dat het
teveel kost. Dat is nog uit te spitsen in het kost (a) teveel moeite, comfort of bewust gedrag
23/88 of (b) teveel tijd/geld (7/88). Nog eens (9+8=)17/88 noemen anderen als oorzaak voor
het bezwaar. Ter illustratie deze voorbeelden: (1) Verduurzamen van de woning kan niet
omdat er een VVE is die beslist over zonnepanelen op het dak, of (2) huisgenoten/vrienden
beslissen of er wel of niet vegetarisch gegeten zal worden.
Tabel 25: Tabel met frequenties van soort bezwaren in beperkt aantal categorieën per behandeling
Behandeling

Totaal

EVC0

EVC1

Geen/niets (letterlijk antwoord van de deelnemers)

16

11

27

Het kost teveel moeite, comfort of bewust gedrag

13

10

23

Het kost teveel tijd of geld

2

5

7

5

4

9

Verduurzamen niet mogelijk door omstandigheden/anderen (bijv. werkgever, VVE,
buren, gemeente, woningbouw)
Anderen (huisgenoten, vrienden) in mijn omgeving hebben ook invloed

5

3

8

Ik zie niet wat ik praktisch kan verbeteren

2

2

4

Overige

3

7

10

Totaal

46

42

88

4.3.3.2 Welke persoonlijke voorkeuren hebben deelnemers, welke persoonlijke voorkeuren staan in de
weg van verandering wat is het verschil tussen behandelingen?
Welke persoonlijke voorkeuren in de weg staan van verandering wordt in soortgelijke
antwoorden weergegeven in tabel 26. De verschillen tussen de behandelingen zijn niet
significant. Een analyse van de antwoorden voor de hele steekproef laat zien dat de meest
genoemde persoonlijke voorkeur is dat mensen niet minder dierlijk willen eten, omdat men
het juist lekker vind (13/88), de voorkeur voor gemak is 11/88 keer genoemd en voor
duurzame transportmiddelen wordt niet gekozen omdat men het teveel tijd of geld vind
kosten om er gebruik van te maken (12/88).
Tabel 26: Tabel met frequenties van persoonlijke voorkeuren in beperkt aantal categorieën per behandeling
Behandeling

Totaal

EVC0

EVC1

Geen/niets (letterlijk antwoord van de deelnemers)

14

8

22

Ver reizen vind ik leuk

4

5

9

Gemak: niet veranderen is makkelijker

2

9

11

Ik ben gek op dierlijk eten (vlees/ vis/ melkproducten/ eieren)

7

6

13

Ik wil niet kleiner/duurzamer wonen

1

2

3

Duurzaam transportmiddel (trein/ bus/ fiets) vind ik te duur of ik vind het niet fijn

9

3

12

Overige

9

9

18

Totaal

46

42

88
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4.3.3.3 Geen relatie tussen ontevredenheid over EV per voetafdrukcomponent en aantal ondernomen
acties of soorten bezwaren, persoonlijke voorkeuren.
Om de relatie te onderzoeken tussen de antwoorden op V30, V32, V35 en V37 is door
visuele inspectie van een spreadsheet onderzocht of bepaalde antwoorden correleren met
elkaar. Bijvoorbeeld als deelnemers ontevreden zijn over de ondernomen acties om de EV te
verlagen, hebben ze dan minder frequent ondernomen acties genoemd bij V30? Is er een
relatie tussen de frequentie van het antwoord ontevreden/zeer ontevreden en veel
genoemde bezwaren of veel genoemde persoonlijke voorkeuren? De analyses met de
antwoorden naast elkaar en gesorteerd op verschillende manieren heeft geen patronen
onthuld. Er is geen relatie gevonden tussen bepaalde bezwaren of persoonlijke voorkeuren
en het aantal voetafdrukcomponenten waarover men ontevreden is. Zie ook een screenshot
van de gebruikte spreadsheet in bijlage 11, en de spreadsheet in (de digitale) bijlage 1.7.
4.3.3.4 Hebben deelnemers met en zonder bezwaar om de EV te verlagen verschillende ΔEV’s?
Hoe de ΔEV’s zich verhouden tussen deelnemers die wel en geen bezwaren hebben tegen
het verlagen van de EV is weergegeven in figuur 12 tevens werd het resultaat vergeleken
door box plots te maken voor de deelnemers exclusief de uitschieters. Uitschieters zijn
gedefinieerd als deelnemers waarvan de EV meer dan 50% is veranderd tussen de
metingen, zie bijlage 8. Ook als men wel bezwaren heeft is de EV lager geworden na zes
maanden. Het lijkt zelfs meer/vaker het geval dan wanneer men geen bezwaren heeft
geformuleerd bij vraag 35. De verschillen zijn klein en niet significant, met en zonder
uitschieters.
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Figuur 12: Box plots wel of geen bezwaar om de eigen EV te verlagen tegen ΔEV3 (bovenaan) inclusief en
(onderaan) zonder uitschieters. Uitschieters bepaald zoals uitgelegd in bijlage 8.
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4.3.4 COVID-19 Pandemie
Welke soortgelijke antwoorden zijn frequent gegeven?
Bij iedere set stellingen is een vraag gesteld welke invloed de coronapandemie daarop heeft
gehad, onderwerp van de stellingen:





De intentie die men had over minder dierlijk eten, minder vliegen en het huis
verduurzamen.
De waargenomen norm die men ervaart over minder dierlijk eten, minder vliegen en
het huis verduurzamen.
De houding die men heeft ten aanzien van minder dierlijk eten, minder vliegen en het
huis verduurzamen.
De waargenomen eigen effectiviteit die men ervaart ten aanzien van

Minder reizen (incl. vliegen) is de meest gemaakte opmerking 26/88 respondenten. Een
aantal respondenten 5/88 zegt juist meer gebruik te maken van de auto of motor doordat OV
gebruik niet is toegestaan of als onveilig wordt ervaren (bijlage 12.1-12.4).
Welke invloed heeft de coronacrisis op uw ondernomen acties om de EV te verkleinen?
Hier noemen 35 van 88 deelnemers (39,8%) minder reizen als gevolg van de
coronarichtlijnen van de overheid en daarvan 8 van 88 deelnemers (9,1%) dat men minder
heeft gevlogen als gevolg van de coronacrisis. Het verschil met de vorige vragen komt
waarschijnlijk door het feit dat de vraag hier directer is geformuleerd met betrekking tot acties
in plaats van de impliciete concepten (zoals waargenomen normen) van het BAA/TGGmodel (bijlage 12.5).
4 van 88 deelnemers benadrukken dat de gedragsverandering (minder reizen) alleen het
gevolg is van de corona pandemie en niet door andere factoren. 5/88 Deelnemers
benadrukken dat ze weer zullen gaan reizen zodra het mag en veilig wordt geacht.
Wat is de invloed van de coronacrisis op bezwaren om de eigen EV te verlagen?
5 van 88 deelnemers noemen als extra bezwaar financiële onzekerheid, een van hen zegt
letterlijk dat de coronacrisis overleven, sociaal en financieel, al uitdagend genoeg is.
Duurzaam doen vind hij/zij van minder belang (bijlage 12.7).
Wat is de invloed van de coronacrisis op uw persoonlijke voorkeuren die het veranderen van
gedrag in de weg staan om de EV te verkleinen?
Geen antwoorden op deze vraag werden meer dan eens gegeven.
Welk coronagedrag dat mogelijk EV verlagend is wil men wel blijven doen, ook na de
coronacrisis?
Resultaat: 19 van 88 deelnemers (21,5%) zou ook na de coronacrisis een of meer dagen per
week thuis willen blijven werken. 5 van 88 deelnemers (5,7%) wil minder blijven
winkelen/kopen ook na de coronacrisis en nog 3 deelnemers willen minder op vakantie gaan,
omdat ze het thuis wel prima vinden. (bijlage 12.8).
De antwoorden maken aannemelijk dat met name de transportcomponent van de EV is
beïnvloed door de COVID-19 pandemie, omdat 35/88 deelnemers zeggen minder gereisd te
hebben als gevolg van de COVID-19 pandemie.
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5. Discussie
In dit hoofdstuk worden allereerst de conclusies per deelvraag gepresenteerd in paragraaf
5.1 met tot besluit van die paragraaf het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek. In
paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de betrouwbaarheid en mate van generaliseerbaarheid van
de conclusies. In paragraaf 5.3 worden enkele praktische beperkingen besproken om
vervolgens de wetenschappelijke bijdrage (5.4) te beschrijven en de implicaties voor de
theorie en praktijk (5.5). Tot besluit wordt de conclusie van deze studie geplaatst in het
bredere kader van de gevoerde discussie.

5.1 Conclusie
In deze paragraaf wordt per deelvraag een conclusie getrokken om tot slot de hoofdvraag te
beantwoorden.
5.1.1 Deelvraag 1: Wat is een haalbare optie om de ecologische voetafdrukcalculator
effectiever te maken?
Het doel van deze studie was om te onderzoeken hoe de persoonlijke ecologische
voetafdrukcalculator effectiever aan kan zetten tot duurzamer gedrag. Dat is gedaan door het
effect van de standaardversie te vergelijken met een aangepaste versie. Deze aangepaste
versie is ontwikkeld op basis van de literatuur en reeds bestaande voetafdrukcalculators. De
aangepaste versie heeft een toegevoegd element voor gedragsverandering door sociale
vergelijking.
5.1.2 Deelvraag 2: Is deze aangepaste ecologische voetafdrukcalculator ook
daadwerkelijk effectiever?
De deelnemers aan het onderzoek (89 studenten en -alumni van de Open Universiteit)
hebben de basisversie of de aangepaste voetafdrukcalculator driemaal ingevuld om de
ontwikkeling van de ecologische voetafdruk te kunnen meten gedurende zes maanden.
Na de derde meting is tevens een aanvullende vragenlijst ingevuld om daarmee de gemeten
verandering in de ecologische voetafdrukken te kunnen verklaren.
Met statistische analyses is bepaald of de voetafdruk na de eerste meting veranderde en of
daarin verschil was tussen de groep die de basisversie gebruikte en de groep die de
aangepaste versie van de calculator gebruikte. Alleen de transportcomponent van de
voetafdruk bleek zeer significant af te nemen, met een daling van 0,2 ha tussen de nulmeting
en de meting na zes maanden. Voor wat betreft de afname van de voetafdruk bleken er
echter geen significante verschillen te zijn tussen de groepen met de basisversie of de
aangepaste calculator. In de antwoorden op de aanvullende vragen maakten de deelnemers
wel melding van de volgende leereffecten: kennisverandering, verandering van bewustzijn,
houdingsverandering en intentieverandering. Ook wat betreft deze gerapporteerde
leereffecten werd echter geen verschil gevonden tussen beide groepen.
5.1.3 Deelvraag 3: Hoe kunnen de gemeten effecten worden verklaard?
60/88 deelnemers maakte melding van acties die ze hadden ondernomen om de voetafdruk
kleiner te maken. Er werd echter geen correlatie gevonden tussen de ondernomen acties en
de gemeten verandering van de ecologische voetafdruk. Ook hoge scores op kenmerken
(houding, waargenomen norm en waargenomen eigen effectiviteit) die volgens de
psychologische theorie gerelateerd zijn aan gedragsverandering, correleerden niet met een
afname van de ecologische voetafdruk. De frequent genoemde bezwaren en persoonlijke
voorkeuren lijken wel een plausibele verklaring te bieden voor het uitblijven van vrijwillige
gedragsverandering. De gemeten afname in de transportcomponent van de ecologische
voetafdruk is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de reisbeperkende maatregelen die
halverwege de looptijd van het onderzoek van kracht werden ter bestrijding van de
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coronapandemie. Ongeveer de helft van de deelnemers meldde minder te hebben gereisd
vanwege deze maatregelen. Ruim een vijfde zou ook na de coronapandemie graag extra
dagen thuis willen blijven werken.
5.1.4 Hoe kan de ecologische voetafdrukcalculator effectiever gemaakt worden
De hoofdvraag van deze studie luidt: Hoe kan de ecologische voetafdrukcalculator
effectiever gemaakt worden om de ecologische voetafdruk van de gebruiker te verlagen?
Er is in dit onderzoek geen aanwijzingen gevonden dat de aangepaste calculator effectiever
was dan de basisversie. Er wordt geen bevestiging gevonden voor het idee dat een
aangepaste calculator voor meer verandering van de ecologische voetafdruk zorgt dan een
basisversie.

5.2 Betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid
In deze paragraaf wordt de betekenis van de conclusie besproken door de betrouwbaarheid
en generaliseerbaarheid in relatie tot de opzet te beschrijven.
5.2.1 Steekproefgrootte en achtergrond deelnemers
Aan dit onderzoek werd deelgenomen door 89 deelnemers. Dat is aanzienlijk minder dan de
gewenste steekproef van zo’n 300-400 deelnemers per behandeling die vooraf is bepaald als
ideaal voor een foutenmarge van 5%, betrouwbaarheidsniveau van 95%, een normale
spreiding en een onderzoekspopulatie van 50.000 personen. Het aantal deelnemers (N=89)
voor dit onderzoek is lager dan gepland, maar wel in lijn met andere onderzoeken op gebied
van de EVC als leermiddel (Gottlieb et al., 2013 (N=70); Keleş & Aydoğdu, 2010 (N=49);
Truelove, 2009 (N=112)). Als het effect van EVC-gebruik op de EV heel klein is dan kon het
mogelijk niet gemeten worden door deze kleine steekproef, omdat de variatie in respons
daarvoor te groot is.
De resultaten uit dit onderzoek zijn wel beter te generaliseren door de steekproef die bestond
uit OU-studenten en alumni. Juist doordat de OU een onderwijsinstelling is die
afstandsonderwijs aanbiedt voor werkende mensen is de achtergrond van deelnemers meer
uiteenlopend dan de onderzoeken die zich alleen richtte op brugklassers (Gottlieb et al.,
2013), psychologiestudenten (Truelove, 2009), of docenten science3 voor voorgezet
onderwijs (Keleş & Aydoğdu, 2010). De groep is gemêleerder, maar nog geen afspiegeling
van de Nederlandse en Vlaamse samenleving doordat de populatie vooral bestaat uit
hoogopgeleide mensen en de verhouding vrouwen:mannen is 3:1. Of de verdeling in de
steekproef vergelijkbaar is met de totale populatie van OU-nieuwsbriefontvangers kon niet
worden vastgesteld, omdat nadere details over die ontvangers helaas niet konden worden
gedeeld (De Kraker J., persoonlijke communicatie, 29 september 2020).
5.2.2 Test-hertest betrouwbaarheid van de EVC als meetinstrument
De test-hertest betrouwbaarheid is de mate waarin er een correlatie bestaat tussen twee
metingen met hetzelfde meetinstrument in vergelijkbare omstandigheden. Als je twee keer
dezelfde score krijgt uit het meetinstrument dan lijkt het instrument in hoge mate
betrouwbaar.
Een grotere steekproef had zeer waarschijnlijk voor een betrouwbaardere factoranalyse
gezorgd. (Tinsley; Guadagnoli en Velicer in Field, 2013). Het is echter de vraag of een veel
grotere steekproef een wezenlijk ander resultaat zou hebben opgeleverd met betrekking tot
de gemeten ΔEV’s, omdat de test-hertest betrouwbaarheid laag lijkt te zijn (Figuur 7). De
gesloten vragen met antwoordopties werden door deelnemers van meetmoment tot
meetmoment namelijk zodanig verschillend ingevuld dat grote ΔEV’s ontstaan van
meetmoment tot meetmoment terwijl er feitelijk wellicht geen gedragsverandering heeft
3

In Nederland zou een docent dan waarschijnlijk natuurkunde, scheikunde of biologie doceren.
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plaatsgevonden. Het vermoeden bestaat daardoor dat deelnemers moeite hebben met het
voor hen juiste antwoord selecteren: deelnemers weten wellicht niet consequent in te
schatten hoe groot het eigen huis is (90-150 m2 of 150-225 m2…) of hoeveel procent van het
eten ze weggooien (10% of 25%...) of hoeveel vlieguren men gemiddeld per jaar maakt. De
gemiddelde voedingsvoetafdruk is het minst veranderd gedurende het onderzoek, maar daar
werd juist het meeste verandering verwacht op basis van Sporck (2013), omdat die
voetafdruk het makkelijkst is te beïnvloeden in een half jaar, de looptijd van dit onderzoek.
5.2.3 De gemiddelde EV vergeleken met gemiddelde uit ander onderzoek
Of de resultaten van de EV in de steekproef (N=89) zijn te generaliseren kan ook beoordeeld
worden op basis van de mate waarin de gemeten EV’s in dit onderzoek overeenstemmen
met de gemiddelde EV’s van Nederlanders (n=73) en Belgen (n=10). De EV van deelnemers
lijkt sterk af te wijken van de gemiddelde waardes waarmee in de EVC is vergeleken (bijlage
4.2, bijlage 17). Deelnemers scoren in dit onderzoek veel lager dan de gemiddelde EV in
2012 van Nederlanders (6,3 ha) en Belgen (7,1 ha) (Wereld Natuur Fonds, 2011). Het
gemiddelde van alle OU-studenten waarmee werd vergeleken in EVC1 is 6,1 ha (N=322
[6,0-6,2 ha]4) en de groep die het laagste scoort zijn vrouwen uit Noordwest- en OostNederland met 5,5 ha (n=77 [5,3-5,7 ha]) (Sporck, 2013). In dit onderzoek wordt in de
nulmeting bij 60,7% tot en met 71,9% van de deelnemers een EV gemeten die lager is dan
5,5 ha (Tabel 27). De steekproef lijkt daardoor geen goede afspiegeling van de hele
bevolking. De afspiegeling is verslechterd doordat deelnemers met relatief hoge EV’s vaker
zijn gestopt met deelnemen.
Tabel 27: Hoe scoren deelnemers ten opzichte van gemiddeldes waarmee in de EVC wordt vergeleken. De
gemiddeldes van OU-studenten zijn bepaald op basis van de AMM-EVC dataset (Sporck, 2013), samengevat
in bijlage 14.
t0
Deelnemers die de EV drie maal
hebben gemeten
Grens
Aantal
% N=89

t0
Deelnemers die de nulmeting
hebben voltooid
Grens
Aantal
% n=112

Opmerking

<5,5

64

71,9%

<5,5

68

60,7%

>6,1

17

19,1%

>6,1

29

25,9%

>6,3

13

14,6%

>6,3

26

23,2%

>6,8

10

11,2%

>6,8

25

22,3%

>7,5

8

9,0%

>7,5

20

17,9%

Onder het gemiddelde van de laagst scorende OUstudenten (Sporck, 2013): vrouwen uit Noordwest- en
Oost-Nederland
Scoren hoger dan het gemiddelde van alle OUstudenten uit de analyse van Sporck (2013).
Scoren hoger dan de gemiddelde Nederlander (6,3 ha
in 2012, vergelijking in EVC)
Scoren hoger dan de gemiddelde Belg (6,8 ha in
2012, vergelijking in EVC)
Scoren ruim boven het gemiddelde van Nederlanders
en Vlamingen (op basis van getallen uit 2012, zoals
gebruikt in de EVC’s. De vergelijking van de EV met
de gemiddelde EV in andere landen is in de EVC
afgerond op hele hectare, zie bijlage 6.4.2)

Dat beeld verandert door de update uit 2020 van het Global Footprint Network (n.d.) waarin
de gemiddelde voetafdruk wordt berekend voor Nederlanders en Belgen tot en met 2017, die
zijn dan vastgesteld op respectievelijk 5,0 ha en 6,6 ha. De verhouding
Nederlanders:Vlamingen:anders in het de steekproef is 73:10:6 waardoor een gemiddelde
EV rond het gemiddelde van Nederlanders (5 ha) wel in overeenstemming is met de
verwachting.
Het Wereld Natuur Fonds gebruikt in de meest recente EVC een gemiddelde EV voor
Nederlanders van 5,4 ha (Wwf.nl, n.d.-a). Uit navraag bij het Wereld Natuur Fonds blijkt dat
ze 5,4 ha gebruiken op advies van Ecolife. Ecolife gebruikt als basis ook dezelfde data van
het Global Footprint Network (n.d.). Ecolife vermoed dat de daling naar 5,0 ha misschien niet
helemaal klopt, of dat die op zijn minst niet goed te verklaren is. Ecolife gebruikt daarom de
4

95%-betrouwbaarheidsinterval van het steekproefgemiddelde
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voorzichtigere schatting van een gemiddelde EV voor Nederlanders van 5,4 ha. Recentere
cijfers dan van 2017 zijn er niet, omdat het ongeveer drie jaar duurt om gegevens te
verzamelen en door te rekenen. (Kaspers I., persoonlijke communicatie, 2 februari 2021).
Hoewel de steekproef afwijkt van de populatie inwoners van Nederland lijkt de gemeten EV
in de steekproef aardig op het gemiddelde dat verwacht kan worden voor Nederlanders
volgens het Global Footprint Network (n.d.) en de waarde gehanteerd in de EVC van het
Wereld Natuur Fonds in 2020 (Wwf.nl, n.d.-a).
5.2.4 Milieubewuste deelnemers of niet
De studie had als doel om ook milieubewuste en niet milieubewuste deelnemers aan te
spreken en zich aan te laten melden (zie formulering oproep bijlage 5). Bij het aanmelden is
gevraagd hoe milieubewust men zichzelf vindt. De antwoorden op die vraag maken duidelijk
dat amper deelnemers meedoen die zichzelf minder milieubewust vinden en helemaal geen
die zichzelf “niet milieubewust” achten. Tevens blijkt uit tabel 6 dat minder dan gemiddeld en
gemiddeld milieubewuste deelnemers relatief vaker zijn gestopt met deelnemen aan het
onderzoek. Tot slot zijn er indicaties dat mensen met een hoge EV vaker zijn gestopt met
deelnemen aan dit onderzoek (tabel 11 en tabel 27). Dat is in lijn met bevindingen in eerder
onderzoek (Aubert, 2006), maar tevens onwenselijk, omdat deelnemers met een hoge EV
juist het meeste verschil kunnen maken voor de maatschappij. Het is mogelijk dat de
gemiddelde EV in de steekproef hierdoor lager is dan in de gehele populatie van
nieuwsbriefontvangers.
5.2.5 Vertrouwen op zelfrapportage
In dit onderzoek wordt gesteund op zelfrapportage naast de gemeten EV’s. Hoewel in de
methodologie zorg is geweest om sociale wenselijkheid te reduceren als factor (door het
weerhouden van het werkelijke doel van de studie) had daar meer aan kunnen worden
gedaan, zoals (a) willekeurige volgorde van vragen/stellingen en toepassen van (b)
omgekeerde Likert schalen (Fischer, 2017). Het is zeer gebruikelijk in de milieupsychologie
om met zelfrapportages te werken en die kunnen ook adequate indicators vormen van
werkelijk gedrag, maar er bestaat een kans dat er toch een lage correlatie is tussen de
zelfrapportage en het daadwerkelijke gedrag (Steg & Vlek, 2009). In dit onderzoek was het
echter niet praktisch mogelijk om daadwerkelijk gedrag te observeren.
Hoewel de gewenst steekproefgrootte niet is gehaald zijn de gemiddelde EV’s toch in lijn met
verwachte waardes volgens de recentste cijfers van het Global Footprint Network (n.d.)
waardoor generalisaties op basis van gemiddelde EV’s wel als verantwoord worden
beschouwd. De betrouwbaarheid van de EVC om de ΔEV per deelnemer te meten wordt in
twijfel getrokken omdat de resultaten onverklaarbare veranderingen laat zien tussen
meetmomenten. Bij de beschouwing van de gemiddelde waardes voor de EV speelt het
waarschijnlijk een kleinere rol doordat enkele deelnemers soms een invulfout maken, maar
niet alle deelnemers in alle gevallen en het aantal fouten zal per meetmoment vergelijkbaar
zijn.

5.3 Praktische beperkingen
Dit onderzoek kent enkele praktische beperkingen die invloed hebben gehad op de
methodologie van het onderzoek.
Om met EVC1 extra gedragsverandering te bewerkstelligen werd sociale vergelijking als
gedragsveranderprincipe gebruikt. Sociale vergelijking wordt door Suls et al. (2002)
beschreven als een vergelijking bij een fysieke activiteit. Bijvoorbeeld de vergelijking van
hoeveel kg men bij het bankdrukken kan wegduwen ten opzichte van een ander, zoals men
in een sportschool van elkaar kan zien. Het is niet zeker dat de vergelijking hetzelfde werkt:
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in stilte achter een computer op het scherm, zoals toegepast in de EVC. Volgens Peters en
Crutzen (2017, p. 142) worden psychologische theorieën gestaafd op onderdelen die een
mate van verifieerbare waarheid bevatten en in dat opzicht voldoet de theorie voor sociale
vergelijking, want Suls et al. (2002) maken aannemelijk dat zowel bij opwaartse5 als
neerwaartse vergelijking het gedrag kan veranderen en de EV omlaag zal gaan. Met welke
frequentie deelnemers in een steekproef het gedrag ook echt zullen veranderen of wat er
gebeurt als er geen verschil is? Dat zijn vragen die niet door de theorie worden verklaart.
Idealiter wordt bij een comparatieve studie pas behandeld na de nulmeting. In dit onderzoek
zijn echter al vanaf de nulmeting (t0) de EVC’s gebruikt. Dat was onvermijdelijk, omdat de
behandeling en de effectmeting door het zelfde instrument worden verricht in dit onderzoek.
De verwachting is dat de ontstane meetfout nihil is omdat de eerste behandeling nog geen
effect heeft op de EV. De aanname is dat als het invullen van de EVC zorgt voor een
verlaging van de EV dat dit niet in de tijd zal gebeuren van de eerste test (5-10 minuten).
Men verwacht pas effect te meten na verloop van tijd: één maand of zes maanden later,
omdat tijd nodig is om de ideeën van de EVC te verwerken en het gedrag aan te passen.
Bij de selectie van geschikte verbetermogelijkheden was nog een praktische beperking aan
de orde. De onderzoeker moest in staat zijn de gewenste aanpassing uit te werken in de
vorm van een document met technische en grafische eisen, zodat een ervaren ontwikkelaar
die kan verwerken in de beoogde webapplicatie. Van de vier aanpassingen met de meeste
potentie, zoals geselecteerd door de onderzoeker en begeleider (bijlage 3) vielen er twee af
(a) een aanvullend discussieforum of (b) follow-up berichten sturen door de onderzoeker. Al
werden die gezien als opties met veel potentie voor effectiviteitsverbetering door de
resultaten van Crompton et al. (2002), Edstrand (2016) en Sutcliffe et al. (2008). Deze
aanpassingen waren geen optie doordat al was gekozen voor een opzichzelfstaand
programma om het beheersbaar te houden met grote steekproeven. Februari 2019 werd nog
rekening gehouden met grote steekproeven 300-600 deelnemers. De eis van een losstaande
website als EVC was ook ingegeven door de reeds ingestuurde aanvraag bij de ethische
toetsingscommissie van de Open Universiteit voor dit onderzoek Daarin was alleen
toestemming gevraagd voor het gebruik van een website als EVC en het was onduidelijk of
deze aanpassing zou passen binnen dezelfde kaders volgens de nieuwe privacywetgeving
op basis van de algemene verordening gegevensbescherming (Europees Parlement en de
Raad, 2016). De derde optie (c. specifiek advies) bleek niet opleverbaar binnen een jaar
door de softwareontwikkelaar.
Het resultaat is dat van de vier aanpassingen die potentie hadden voor dit onderzoek
uiteindelijk alleen de aanpassing is getest waarvan het minst EV-verlaging werd verwacht:
vergelijking met andere OU-studenten met dezelfde woonplaats en geslacht. Wat de
vergelijking met andere OU-studenten extra waarde gaf is, volgens de onderzoeker en
begeleider, dat de theorie voor sociale vergelijking (Suls et al., 2002) niet verklaart hoe men
reageert als de EV gelijk is aan die van de ander. Op die vraag kan dit onderzoek echter
geen betrouwbaar antwoord geven, omdat een onevenredig deel van de deelnemers (65,9%
- 81,8%) lager scoren dan anderen waarmee vergeleken werd in dit onderzoek.

5.4 Wetenschappelijke bijdrage
In deze paragraaf wordt de betekenis van de conclusie uiteengezet. Dit onderzoek bevestigt
de leereffecten uit eerder onderzoek. Kennisverandering en verandering van bewustzijn
treden gemakkelijker op dan houdingsverandering. Intentie verandering wordt nog minder
frequent geïdentificeerd en gedrag blijkt het lastigst te veranderen. Toch zijn er in dit

5

Als anderen beter scoren
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onderzoek wel aanwijzingen dat er gedragsverandering heeft plaatsgevonden, maar de
resultaten lijken elkaar tegen te spreken:
 Geen gedragsverandering op basis van de open vraag aan deelnemers: wat heeft u
geleerd van de EVC? (V03 bijlage 6.3), 0/88 deelnemers.
 Echter wel gedragsverandering op basis van welk acties heeft u ondernomen om de
EV te verlagen? (V30), 60/88 deelnemers heeft een of meer acties ondernomen.
De ogenschijnlijke tegenspraak komt mogelijk doordat deelnemers leren associëren met wat
zich in het hoofd afspeelt zoals het onthouden en leggen van verbanden, maar niet met
gedragsverandering of nog formeler het afvuren van neuronen zodat gewenst gedrag plaats
vindt. Er zijn nog een probleem: De genoemde ondernomen acties zijn verdeeld over alle
voetafdrukcomponenten, maar alleen de transportcomponent is significant afgenomen. In dit
onderzoek is dus geen relatie bevestigd dat het zelf gerapporteerde gedrag heeft geleid tot
verandering van de EV.
Wel aannemelijk is de verklaring uit de analyse van de antwoorden op de vragen over het
effect van de COVID-19 pandemie op deelnemers. Uit die analyse blijkt dat 39,8% van de
deelnemers minder is gaan reizen. Dat verklaart wel waarom alleen significante afname is
vastgesteld in de transportcomponent van de EV. De reden om minder te reizen was volgens
deelnemers vooral ingegeven door de richtlijnen van de overheid.
De aangepaste EVC (EVC1) blijkt in dit onderzoek niet effectiever dan de basis EVC (EVC0).
De steekproef wordt daarom als geheel beschouwd (EVC0 en EVC1) om na te gaan wat het
effect van de COVID-19 pandemie waarschijnlijk is geweest op de EV. Alleen de EVverandering van de transportcomponent bleek significant. Het totale verschil op de EV is
groter dan de gemiddelde ΔEV(3) van de transportcomponent laat zien. Dat is zo omdat de
gebruikte EVC de anders-component berekent als indirect effect van de voedings- transporten huisvestingscomponent. De anders-component bedraagt een extra 38,6% van de andere
voetafdrukcomponenten. In tabel 28 wordt ΔEV3 (t2-t0) in de transportcomponent inclusief
het deel voor de anders-component uitgedrukt in procenten van de voetafdruk bij t0. Het
betreft gemiddeld -5% met een geschat 95%-betrouwbaarheidsinterval tussen -2,4% en 8,5%.
Tabel 28: Het COVID-19 effect in de steekproef. EV-verandering van de transportcomponent incl. het deel
voor de anders-component uitgedrukt in procenten van de totale EV bij de nulmeting.
Gemiddeld (ha)
Totale EV t0
Totale EV t2
ΔEV3 Totaal (t2-t0)
ΔEV3_T transportcomponent (t2-t0)
ΔEV3_T transportcomponent +38,6% anders-component
(t2-t0)
ΔEV in de transportcomponent+38,6% uitgedrukt in
procenten ten opzichte van gemiddelde totale EV t0

95%-interval (ha)

5,476
5,019
-0,4573
-0,199
-0,276

4,787
4,481

6,166
5,557

-0,070
-0,147

-0,328
-0,405

-5,0%
(-0,276/5,476)

-2,4%
(-0,147/6,166)

-8,5%
(-0,405/4,787)

De significante afname van de transportcomponent van de EV heeft een daling van de totale
EV tot gevolg van gemiddeld 5 procent. In de economische crisis van 2008 was de
vraaguitval, consumptie en investeringen, 10% en die vraaguitval werkte door op de
mondiale ecologische voetafdruk die daardoor ook afnam met ca. 10% (WWF, 2014).
Doordat die reductie van de mondiale ecologische voetafdruk echter niet teweeg werd
gebracht door een structurele verandering was die verandering niet blijvend. Wackernagel,
Lin, Galli en Hanscom (2020, p. 57) verwachten dat de COVID-19 pandemie een soortgelijk
effect zal hebben, een tijdelijke afname van 10% van de mondiale vraag en -ecologische
voetafdruk, maar geen blijvend effect. Wackernagel et al. achten het mogelijk dat er
vertraging optreedt in de acties tegen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.
Waarschijnlijk vooral in ontwikkelingslanden, omdat die vaak het zwaarst getroffen worden in
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tijden van crisis. Aangezien 19/88, 21,5%, deelnemers zegt ook na de COVID-19 pandemie
een of meer dagen extra thuis te willen blijven werken zou een deel van de gedaalde
transportcomponent toch structureel kunnen zijn.
Volgens Fischer (2017) wordt niet goed begrepen waarom bepaalde individuen wel reageren
op informatieve interventies en anderen niet. Verklaringen uit de theorie voor het uitblijven
van gedragsverandering zijn echter legio: (1) een mismatch tussen verwachte en werkelijke
achtergrondfactoren van deelnemers (Fishbein & Ajzen, 2010), (2) doordat de interventie niet
voldoet aan de voorwaarde voor effectiviteit of doordat aannamen uitgedrukt in het
acyclische gedragsveranderdiagram niet kloppen (Crutzen & Peters, 2020), (3) door
afwijkende normen, waarden, overtuigingen en gewoontes onder deelnemers en (4) door
(praktische) beperkingen (Klöckner, 2013; Steg & Buijs, 2004) of (5) andere belemmeringen
zoals gebrek aan kennis, gebrek aan mogelijkheden en instituties (Steg & Buijs, 2004).
Dit onderzoek maakt aannemelijk dat deelnemers vergelijkbare overtuigingen hadden over
drie van de dertien gedragingen die de EVC meet: dierlijk eten, vliegen en verduurzaming
van de woning. De interventie voldoet daardoor waarschijnlijk aan de voorwaarde voor
effectiviteit van het toegepaste gedragsveranderprincipe. Deze studie bevestigt echter ook
de frequente aanwezigheid van praktische beperkingen en persoonlijke voorkeuren
waardoor mensen het gedrag niet veranderen:
1. Voorkeur voor gemak (11/88), en/of het kost teveel moeite, comfort, tijd of geld
(30/88)
2. De invloed van anderen, zoals huisgenoten, verhuurder of gemeente (17/88)
Het is de vraag of de EVC ooit invloed kan hebben op dat soort factoren. Wordt er wellicht
teveel verwacht van de EVC als men gedragsverandering en EV-verlaging verwacht als
gevolg van EVC-gebruik?

5.5 Theoretische en praktische implicaties
In deze paragraaf wordt de theoretische en praktische implicaties van dit onderzoek
toegelicht inclusief enkele aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.
Het maken van de acyclische gedragsveranderdiagram voor een aanpassing aan de EVC
legt een probleem bloot, namelijk dat de EVC zich als interventie richt op heel veel
verschillende en uiteenlopende soorten gedrag die gemakshalve worden samengevat tot EV
verlagen (figuur 6). In het licht van de theorie zou het echter beter zijn om de dertien
doelgedragingen van de EVC (bijlage 6.4, de EVC bestaat uit dertien vragen/gedragingen)
per stuk als doelgedrag te typeren, bijvoorbeeld de eerste: vegetarisch eten. Dat doelgedrag
valt op te splitsen in sub-gedragingen, zoals: besluiten om vegetarische ingrediënten te
kopen, vegetarische ingrediënten kopen, vegetarische leren koken, vegetarisch koken en
vegetarisch eten. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op het beschrijven van een
volledig acyclische gedragsveranderdiagram van de EVC omdat het kan leiden tot
aanwijzingen hoe de EVC effectiever gemaakt kan worden.
De meeste EVC’s anno 2019 bevatten nog meer gedragingen dan de interventie uit dit
onderzoek. Door de complexiteit is het haast onmogelijk om dat in een proefopzet zoals deze
te bevatten wanneer men het in deze details gaat opsplitsen. Tevens is er veel variatie
tussen factoren, men kan heel anders denken over minder vliegen dan over minder dierlijk
eten nuttigen.
Interventies zoals beoogd met de gehanteerde methodologie (Crutzen & Peters, 2018, 2020;
Kok et al., 2016) zullen in psychologisch onderzoek meestal op een kleiner aantal
gedragingen tegelijk interveniëren zoals condoom gebruik, omdat dat een gecontroleerde
onderzoeksopzet wel faciliteert. Vandaar dat onderzoek naar milieugedrag zich vaak richt op
een specifiek gedrag dat de impact op het milieu verlaagt in plaats van dertien of meer
gelijktijdig, zoals de EVC in dit onderzoek.
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Op basis van dit onderzoek wordt aangeraden geen onderzoek meer te doen naar
gedragsverandering als gevolg van EVC gebruik, ook in een iets andere opzet (grotere
steekproef, andere EVC, meer onderzoeksvragen) geeft dit onderzoek geen aanwijzingen
dat dan meer gedragsverandering op zal treden. Dat strookt met de bevinding van Fischer
(2017) die aannemelijk maakt dat invulling van de EVC hooguit een beperkt en zeer klein
effect heeft op het gedrag. Andere factoren naast kennis en houding spelen een belangrijke
rol zoals Bolderdijk et al. (2013); Steg en Buijs (2004) en Klöckner (2013) opmerkten en dat
wordt bevestigd door de bezwaren en persoonlijke voorkeuren die deelnemers in dit
onderzoek noemen (4.3.3) waardoor veel deelnemers het eigen gedrag niet, meetbaar,
veranderen.
Dat juist de COVID-19 pandemie en het overheidsbeleid leiden tot EV-verlaging is aanleiding
voor vervolg onderzoek. Welke psychologische factoren liggen ten grondslag aan die daling
en zijn enkele daarvan te vervatten in een effectieve interventie om positief milieugedrag te
bevorderen?
Zoals benadrukt door Fischer (2017) hebben ook kleine veranderingen nut, juist omdat ze
opgeteld over jaren een groot effect kunnen veroorzaken. Tussen 2002 en 2012 werd een
gemiddelde EV van OU-studenten gemeten van 6,1 ha (N=322 [6,0-6,2 ha]) door Sporck
(2013) en in dit onderzoek wordt een gemiddelde EV van 5,5 tot 5,0 ha (N=89 [4,7-6,1 ha] –
[4,4 – 5,6 ha]) gemeten onder OU-studenten afhankelijk van het meetmoment. Die gemeten
trend van EV-verlaging voor Nederlanders en Belgen wordt tevens bevestigd door de data
van het Global Footprint Network (n.d.), ondanks een stijgende trend in de mondiaal
gemiddelde EV. Het lijkt er dus op dat kleine veranderingen in het consumptiegedrag van
Nederlanders toch voor een verlaging van de EV hebben gezorgd sinds 2002, hoewel er nog
een groot verschil blijft tussen de EV en de geschatte biocapaciteit van Nederland: 0,8 ha
per inwoner (Global Footprint Network, n.d.).
Wackernagel schrijft dat de EV van burgers binnen landsgrenzen ook niet veel afwijkt, omdat
gedrag, instituties en infrastructuur niet zoveel afwijkt van persoon tot persoon. Vlamingen
hebben gemiddeld een hogere EV omdat Belgen gemiddeld ander eten kopen, meer reizen
en in grotere huizen wonen dan Nederlanders.

5.6 Tot besluit
De ontwikkelde en geteste basis calculator en aangepaste ecologische voetafdrukcalculator
sorteren geen significant verandering van de ecologische voetafdruk door behandeling met
de calculator in de looptijd (zes maanden) van dit onderzoek. De gemeten afname (0,2 ha) in
de transportcomponent van de ecologische voetafdruk is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van
de reisbeperkende maatregelen die halverwege de looptijd van het onderzoek van kracht
werden ter bestrijding van de coronapandemie. Hierdoor nam de gemiddelde ecologische
voetafdruk met ongeveer 5% af ten opzichte van de eerste meting. Een aantal deelnemers
zei weer te gaan reizen zodra het mag en veilig kan, maar ruim 20% wil ook dan één of meer
dagen extra thuis blijven werken. In dat geval zou het effect deels structureel zijn.
Gedragsverandering als gevolg van het zelf berekenen van de eigen voetafdruk met een
calculator lijkt echter een te hoge verwachting.
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Bijlagen
Bijlage 1 Overige resultaten
Bijlage 1.1 Beschrijvende statistiek: gemiddelde EV per behandeling.
Tabel 29: Gemiddelde EV per behandeling. EVC0 is de basis variant en EVC1 is de aangepaste variant
waarbij het resultaat wordt vergeleken met het gemiddelde EV van andere OU studenten van hetzelfde
geslacht en uit de zelfde woonplaats.

Totale ecologische
voetafdruk bij de
nulmeting
Totale ecologische
voetafdruk na 1
maand
Totale ecologische
voetafdruk na 6
maanden

N

Behandeling

N

Gemiddelde

Standaard
Deviatie

Variantie

Minimum

Maximum

89

EVC0

46

5,928

4,1491

17,215

2,4

28,0

EVC1

43

4,993

1,8847

3,552

2,4

10,7

EVC0

46

5,861

3,4894

12,176

2,6

22,5

EVC1

43

4,605

1,4731

2,170

1,4

8,5

EVC0

46

4,512

3,0839

9,511

3,0

22,4

EVC1

43

4,581

1,7556

3,082

2,3

10,4

89

89

Bijlage 1.2 ΔEV van de transportcomponent tegenover samengestelde BAA/TGG
schaal
Een aanvulling bij paragraaf 4.3.2.4 de analyse van ΔEV voor alleen de transportcomponent
levert een vergelijkbaar resultaat op als de analyse van ΔEV voor de totale EV. Na het
verwijderen van de uitschieters is de richtingscoëfficiënt klein (<,01)

Figuur 13: Spreidingsdiagram ΔEV van de transportcomponent tegen de samengestelde BAA/TGG-schaal
met 15 items
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Figuur 14: Spreidingsdiagram ΔEV van de transportcomponent exclusief uitschieters (zie bijlage 8) tegen
de samengestelde BAA/TGG-schaal met 15 items

Bijlage 1.3 Spreidingsdiagram ΔEV afgezet tegen aantal ondernomen acties

Figuur 15: Spreidingsdiagram, ΔEV afgezet tegen aantal ondernomen acties om de EV te verlagen
exclusief uitschieters. Uitschieters zoals geïdentificeerd in bijlage 8.
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Bijlage 1.4 V01 en V02 frequenties van antwoorden naast elkaar per behandeling
Voor het geval de lezer Tabel 19 onleesbaar hier: tabel 27 en tabel 31. Deelnemers uit
behandeling EVC0 beoordelen dat ze een afdruk hebben die (aanzienlijk) lager is dan die
van landgenoten (73,3%). Voor deelnemers uit de andere behandeling (EVC1) ligt dat
percentage op 81% zoals te zien in tabel 30. Hoewel dit niet in lijn is met de verwachting
(<50%) bij een normale verdeling is dit wel in lijn met de gemeten EV’s die liggen namelijk
ook onder de bekende gemiddeldes zoals te zien in tabel 27. In behandeling EVC0 zijn vijf
deelnemers geschrokken van de uitslag en willen het gedrag verder verbeteren drie
deelnemers in behandeling EVC1 denken daar het zelfde over. De meeste deelnemers zijn
tevreden over de uitkomst van de EVC en willen daarnaast hun milieugedrag verbeteren
respectievelijk 64,1% en 75% van de deelnemers voor EVC0 en EVC1 (tabel 31).
Tabel 30: Hoe verhoud de eigen EV zich tot het gemiddelde van landgenoten (EVC0) of andere OUstudenten (EVC1)
Behandeling EVC0

Behandeling EVC1

1. Hoe verhoudt uw ecologische voetafdruk zich tot het
gemiddelde van uw landgenoten?

1. Hoe verhoudt uw totale ecologische voetafdruk zich
tot die van andere OU-studenten zoals u?

Frequentie

%

Frequentie

%

a. Mijn ecologische voetafdruk is
aanzienlijk groter dan die van
andere landgenoten.

1

2,2

a. Mijn ecologische voetafdruk is
aanzienlijk groter dan die van
andere OU-studenten zoals ik.

1

2,4

b. Mijn ecologische voetafdruk is
groter dan die van andere
landgenoten.

5

11,1

b. Mijn ecologische voetafdruk is
groter dan die van andere OUstudenten zoals ik.

3

7,1

c. Mijn ecologische voetafdruk is
nagenoeg gelijk aan die van andere
landgenoten.

6

13,3

c. Mijn ecologische voetafdruk is
nagenoeg gelijk aan die van andere
OU-studenten zoals ik.

4

9,5

d. Mijn ecologische voetafdruk is
lager dan die van andere
landgenoten.

22

48,9

d. Mijn ecologische voetafdruk is
lager dan die van andere OUstudenten zoals ik.

17

40,5

e. Mijn ecologische voetafdruk is
aanzienlijk lager dan die van andere
landgenoten.

11

24,4

e. Mijn ecologische voetafdruk is
aanzienlijk lager dan die van andere
OU-studenten zoals ik.

17

40,5

Totaal

45

100,0

Totaal

42

100,0

Tabel 31: Het effect van vergelijking met landgenoten (EVC0) of OU-studenten (EVC1).
Behandeling EVC0

Behandeling EVC1

2. Welk effect heeft de vergelijking met het gemiddelde
van uw landgenoten op u gehad?

2. Welk effect heeft de vergelijking met andere OUstudenten zoals u op u gehad?

Frequentie

%

Frequentie

%

a. Ik ben geschrokken van de
uitkomst en ik wil mijn milieugedrag
(nog verder) gaan verbeteren.

5

12,8

a. Ik ben geschrokken van de
uitkomst en ik wil mijn milieugedrag
(nog verder) gaan verbeteren.

3

8,3

b. Ik ben geschrokken van de
uitkomst en het lijkt mij onbegonnen
werk om mijn ecologische
voetafdruk te verlagen.

5

12,8

b. Ik ben geschrokken van de
uitkomst en het lijkt mij onbegonnen
werk om mijn ecologische
voetafdruk te verlagen.

1

2,8

c. Ik ben tevreden over de uitkomst,
ik hoef mijn milieugedrag niet verder
te verbeteren.

4

10,3

c. Ik ben tevreden over de uitkomst,
ik hoef mijn milieugedrag niet verder
te verbeteren.

5

13,9

d. Ik ben tevreden over de uitkomst
van de ecologische
voetafdrukcalculator en ik wil mijn
milieugedrag (nog verder)
verbeteren.

25

64,1

d. Ik ben tevreden over de uitkomst
van de ecologische
voetafdrukcalculator en ik wil mijn
milieugedrag (nog verder)
verbeteren.

27

75,0

Totaal

39

100,0

Total

36

100,0
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Bijlage 1.5 Enkele citaten van deelnemers
Wat speelt nog meer een rol, rechtvaardigheid, cognitieve dissonantie, schuldgevoel? Enkele
citaten uit het onderzoek en commentaar/interpretatie van de onderzoeker, Tabel 32.
Tabel 32 Enkele citaten van deelnemers en reacties daarop van de onderzoeker.
Deelnemer

Variabele

Citaat

Opmerking onderzoeker

D102

V03

In Nederland zijn de huizen vaak kleiner
(gemiddeld), een groter huis resulteert in
een grotere voetafdruk

De deelnemer woont zelf in Vlaanderen. Hij
tracht mogelijk te rechtvaardigen waarom
zijn/haar EV hoger is dan die van de gemiddelde
Nederlander.
De gemiddelde voetafdruk van Belgen is groter
dan die van Nederlanders dat verschil zit vooral
in de transport en huisvestingsvoetafdruk.

Wat heeft
u geleerd
van de
EVC
D43

V02

Grote irritatie over discriminatie in feiten

D43

V15b

Ik vind het echt super vooringenomen. Ja
we moeten er met zijn allen wat aan doen,
maar op deze manier heb je mij en veel
van mijn generatiegenoten, die nog
meeliften via ouders en grootouders op de
oude natuurbeweging geheel en al tegen
je in het harnas. Wij vlogen al nooit veel,
zijn al zuinig op onze grondstoffen,
hergebruiken onze (merk) kleding, maar
vallen door discriminatie in vraag stelling in
de 'schuldigen - categorie' zeker ook met
oude huizen enzovoort .........

Met deze opmerking wordt iets duidelijker waar
het gevoel van irritatie en wellicht onrecht
vandaan komt. De respondent scoort een EV
van resp. 16,4, 22,4 en 22,5 ha (huisvesting:
6,6, 10,9 en 10,9) meting t0, t1 en t2. Het grote
verschil met de eerste meting komt mogelijk
door een invulfout. De respondent zit in het 6167 jaar leeftijdscohort.
Net als D51-V03 spreekt respondent D43 over
“schuld”: geen beoogd doel van de EVC, maar
ook het effect bij deze respondent.
Een groot huurhuis, waar D43 niets aan mag
veranderen. Ik eet vlees, so what?… ik ben een
carnivoor: zegt D43 ook. Schoolvoorbeeld van
iemand die het gedrag niet gaat veranderen
door gebruik van de EVC?
Het gecommuniceerde wijkt teveel af van de
overtuigingen die iemand al heeft en dan werkt
het gedragsveranderprincipe niet (Kok et al.,
2016).

D60

V02

De uitkomst komt niet helemaal overeen,
want ik heb geen auto. Ik rijd dus nooit.
Maar het kan in het algemeen altijd beter.

D22

V03

De berekening is onvoldoende
genuanceerd. Ik heb geen auto…

D74

V03

Dat er geen rekening is gehouden met het
feit dat ik een elektrische auto heb en
geen rekening is gehouden met het feit dat
ik inclusief auto netto bijna geen stroom
verbruik in het jaar.

Het selecteren van de zuinigste auto en zo min
mogelijk reizen (<3000 km) levert +0.1 ha EV op
of in geval van D60 2,9% teveel (0,1/(3,50,1)*100%).
Dat het effect klein is weet men niet, alleen voelt
men aan dat de uitkomst niet kan kloppen en dat
wordt niet als rechtvaardig ervaren.

D07

V03

Als je dierlijke producten eet, ook al is het
heel weinig, dan nog wordt je door de
calculator voetafdruk toegerekend. zelfs
als je dood gaat, krijg je nog een negatieve
uitslag.

De respondent lijkt het niet rechtvaardig te
vinden dat elke mate van dierlijk eten
produceren milieudruk met zich meebrengt. Het
is nog erger… ook de productie van plantaardig
voedsel gaat gepaard met milieudruk.

Het niet in kunnen vullen dat men geen auto
heeft (of een auto die rijd op een duurzame
brandstof) is door meerdere deelnemers
genoemd, enkele deelnemers stopte daardoor
met deelname aan dit onderzoek.

De EVC is wel gebouwd met het uitgangspunt
dat u die niet meer invult als u dood bent, dan
klopt het resultaat ook bij benadering.
D27

V03

Dat er m.i. een te grote invloed uitgaat van
het woonoppervlak. Ik woon in een
bovenhuis. Ook mis ik stookgedrag en
consumeren van andere zaken dan
voedsel. Ik heb geleerd er geen grote
waarde aan toe te kennen.

D121

V08b

In de Calculator komt mijn huisvesting er
niet goed uit, ondanks maatregelen die ik
al heb genomen. Ik weet niet of dat terecht
is.
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D27 heeft een EV van 7,2 meer dan de helft
door de huisvestingscomponent (3,8).
Cognitieve dissonantie of een kwestie van
rechtvaardigheid?
Het is zo dat de calculator aannames doet naar
aanleiding van de grote van het huis om een
schatting te maken van de verbruikte energie
(gas/water/elektra) en die zijn gebaseerd op
normen in Amerika. Het is zeker mogelijk dat
deze voor Nederland en Vlaanderen daardoor
overschat worden en dat deze respondent dat
aanvoelt. Het kan niet (precies) kloppen?

D51

V03

Dat zo'n grove calculator enquête niet
werkt om mensen te motiveren tot ander
gedrag. Ik werd ongevoelig voor het
schuldgevoel dat je probeert op te wekken

Een schuldgevoel opwekken is geen effect dat
wordt beoogd met de calculator noch het
onderzoek.
Het is echter wel het gevoel wat bij deze
respondent wordt opgewerkt met het resultaat.
(4,9, 4,5 en 4,8 ha resp. meting t0,t1,t2)

D02

V07

Ook hier ontbreekt het aan duidelijke
kaders. Een huis in een blok (VVE)kun je
alleen verduurzamen met een groep
mensen én met een aantrekkelijke
ondersteuning van de overheid. De
stappen die individueel zijn gezet zijn
momenteel tevens het maximaal haalbare.

Het wordt niet als eerlijk gezien dat je niet
dezelfde verduurzamingsmogelijkheden hebt als
flatbewoner ten opzichte van een huiseigenaar.
Men beantwoord echter wel dezelfde EVC- en
onderzoeksvragen.

Ik verwacht niet dat de mensen hun
gedrag veranderen. Ik eet al bijna mijn
hele leven biologisch en lokaal. Alleen als
NL ophoudt met intensieve veeteelt en als
de kosten van het milieu verwerkt worden
in de vleesprijzen bij de supermarkt zie ik
iets veranderen.

Spreekt de respondent uit overtuiging of uit
frustratie? “Ik bewijs dat het beter kan, maar
anderen doen het niet en gaan dat ook niet uit
eigen beweging doen.”

…Ik wil veel betalen voor vliegticket maar
ik ben niet van plan om minder te vliegen
als maatschappij tickets aanbiedt voor
weggeefprijzen.

Bedoelt de respondent D102 met “ik wil veel
betalen” dat D102 bereid is een bedrag te
betalen waarmee de werkelijke kosten voor het
milieu worden betaald met de vliegticket, of in
ieder geval brandstofbelasting vergelijkbaar met
autobrandstof?

Intentie
anders

D07

D102

V15b

V35

Internaliseren van de kosten is zeker een
relevante en mogelijke oplossingsstrategie,
alleen lijkt het te ontbreken aan politiek
draagvlak. Voor het Kyotoprotocol (voor 1992) is
al gesproken over een CO2-taks maar die kwam
er niet.

Als men echter goedkope tickets blijft aanbieden
omdat prijs stunts mogen en financieel uit
kunnen dan is het ook niet rechtvaardig om ze te
laten liggen zodat iemand anders ze kan kopen
en plezier mag maken…D102 rechtvaardigt haar
eigen milieugedrag mogelijk met dit relaas?
D22

V36

Ja, de oproep van Rutte om nu een auto te
kopen. Hij had beter kunnen oproepen om
nu ons gedrag te veranderen.

D22 refereert aan een oproep die Minister
President Rutte deed in 2013 in de hoop
Nederland uit de economische crisis te krijgen
(Nos.nl, 2013). Wellicht is de oproep tijdens de
corona crisis nog eens herhaalt. Bij deze
respondent valt het verkeerd, omdat het korte
termijn winst voor de economie oplevert, maar
geen milieuproblemen oplost op lange termijn en
mogelijk het tegengestelde.

D49

V35

dan lever ik nog meer comfort in in
vergelijking met alle andere mensen in
mijn omgeving

Het wordt niet als rechtvaardig ervaren om offers
te doen, zodat de levensstijl wellicht wat minder
comfort of luxe kent, maar wel milieuvriendelijker
is wanneer anderen het milieu onbeperkt
kunnen/mogen blijven belasten.

Bijlage 1.6 Resultaat V39, V40 en 42
Er werd een extra vraag toegevoegd over het soort auto dat men rijdt, omdat er veel
deelnemers een e-mail naar de onderzoeker stuurde om te melden dat ze geen auto rijden
en dat niet goed kwijt konden in de EVC heb ik een extra vraag toegevoegd over het
transportmiddel (V39). Als deelnemers dan minder dan 3000 km/per jaar antwoorden en de
zuinigste soort auto dan is de invloed op de EV ca. 0,1 ha. Daarvoor kan dus
gecompenseerd worden bij deze deelnemers. Dat is in het huidige onderzoek niet gedaan,
om de dataset compatible te houden met die van OU-studenten die de EVC van 2002 tot
2012 gebruikten. 20/88 deelnemers hebben geen auto, 8/88 hebben twee gemotoriseerde
voertuigen.
V40 inventariseert wat deelnemers missen in de EVC, bepaalde vragen of antwoordopties.
Wat opvalt is dat men vragen mist over zaken waarvan men denkt dat het ook invloed heeft
op de eigen ecologische voetafdruk. Doordat vragen er niet in staan haken mensen af of
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zeggen dat ze niets met het resultaat gaan doen omdat men geen vertrouwen heeft in het
resultaat. Men mist vooral vragen over consumptiegedrag (30/88) over de huidige
duurzaamheid van de woning (8/88), inrichting van de tuin (6/88) en het specifieke jaarlijks
gebruik van energie en water (5/88), zie ook bijlage 13 voor een uitgebreidere lijst, vooral
van belang als iemand in de toekomst verder wil werken met de gebruikte software.
In de laatste vraag (V42) van de vragenlijst worden met name kritische noten gevonden van
deelnemers en succeswensen, het spreekt van een hoge mate van betrokkenheid van de
deelnemers.
Bijlage 1.7 Digitale overdrachtsdossier
Digitaal dossier bij het onderzoek (alleen voor de begeleider), o.a.:






Broncode van de EVC’s
SPSS werkbestand
R werkbestanden
Excel met Sporck’s resultaten gebruikt voor de vergelijking met andere OU-studenten
in EVC1
Geanonimiseerde onderzoeksresultaten

Tabel 33: Codering van berekende ΔEV's voor de totale EV en componenten, in de bijlage en SPSS worden
soms andere coderingen toegepast, ΔEV10, ΔEV61 en ΔEV60 voor respectievelijk ΔEV1, ΔEV2 en ΔEV3.
Totale EV

Voedingscomponent

Transportcomponent

Huisvestingscomponent

EV t1 - EV t0
Tussen de meting na 1 maand
en de nulmeting

Delta EV1/
Delta EV10

Delta EV1_V of
Delta EV10_V

Delta EV1_T of Delta
EV10_T

Delta EV1_H of Delta
EV10_H

EV t2 - EV t1
Tussen de meting na 6
maanden en de meting na 1
maand.

Delta EV2/
Delta EV61

Delta EV2_V of
Delta EV61_V

Delta EV2_T of Delta
EV61_T

Delta EV2_H of Delta
EV61_H

EV t2 - EV t0
Tussen de meting na 6
maanden en de nulmeting

Delta EV3/
Delta EV60

Delta EV3_V of
Delta EV60_V

Delta EV3_T of Delta
EV60_T

Delta EV3_H of Delta
EV60_H
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Bijlage 2 Overzicht van eigenschappen van in 2019 gangbare EVC’s
Deze tabel is gebruikt voor de analyse in hoofdstuk 4.1.1 om te bekijken of hieruit nog
verbetermogelijkheden waren te halen om de effectiviteit van de AMM-EVC te verbeteren.
Tabel 34: Overzicht eigenschappen EVC's in 2019.
Nr.
1

Bestaande EVC’s in 20196
Footprintnetwork.org (Global Footprint
Network, 2016b).

2

Myfootprint.org, (Redefining progress)
(Center for Sustainable Economy, n.d.).

3

WWF calculator (Wereld Natuur Fonds,
2011; World Wide Fund for nature UK,
n.d.).
Wwf.nl (n.d.-b)

4

Best foot forward calculator (Anthesis
Consulting Group, 2014).

5

Bioregional (Bioregional, n.d.).

6

Oostenrijks Ministerie van Landbouw,
bos-, milieu- en watermanagement
(Ministerium für ein lebenswertes
Österreich, n.d.).

7

Veggie App
Geen EVC, maar het heeft enkele
kenmerken van een EVC. (Van
Leeuwen, 2016a, 2016b)

6

Opvallende eigenschappen
Webpagina met geheugenfunctie; bij het gebruik van pagina vooruit en
terug knop in de browser, kunnen eerder gegeven antwoorden worden
aangepast. Inloggen mogelijk via Facebook. 17 vragen om de EV en
Koolstof voetafdruk7 te bepalen.
Webpagina in Spaanse, Franse, Russische, Chinese en Engelse variant.
Mogelijkheid om aan te passen naar metrisch stelsel of eenheden
volgens het Brits-Amerikaanse maatsysteem. Bij de radio buttons is altijd
al een antwoord ingevuld, wat men zelf moet aanpassen. 27 vragen om
de EV te bepalen.
Het WWF heeft een andere voetafdrukcalculator voor het Verenigd
Koninkrijk (World Wide Fund for nature UK, n.d.) dan voor Nederland
(Wwf.nl, n.d.-b).
De .uk versie laat alleen een carbon footprint zien en zet deze af tegen de
2020 doelstelling van de regering.
De .nl versie berekend een ecologische voetafdruk naar aanleiding van
23 vragen en splitst deze in vier categorieën: wonen, voeding, lifestyle en
reizen.
Resultaten worden real-time verwerkt: De webpagina begint met
ingevulde antwoorden en bij iedere aanpassing wordt de EV gelijk
opnieuw berekend (Kocken, 2018). Vragen, antwoorden en calculaties
afgestemd op doelgroep uit het Verenigd Koninkrijk. 14 vragen resulteren
in een ecologische voetafdruk en een koolstof voetafdruk.
Een lange (61 vragen) en korte (25 vragen) variant van de vragenlijst kan
ingevuld worden. Berekend zowel een EV als koolstof voetafdruk. Het
voorgestelde actieplan is gerelateerd aan de 17 doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (2015).
De EV wordt real-time berekend. Vragen zijn reeds ingevuld en het
aanpassen naar de persoonlijke situatie zorgt ervoor dat de EV steeds
direct wordt gewijzigd en in beeld is. De EV uitgedrukt in planeten is niet
in beeld zoals bij de Best foot forward calculator. 46 vragen in vier
categorieën (wonen, voeding, mobiliteit en consumptie) leiden tot
berekening van de EV. In het totaal overzicht is de EV in globale ha en
planeten zichtbaar evenals een vergelijking met het gem. van
Oostenrijkers (5,31 ha).
Android en iOS app in plaats van een webpagina.
Het berekend het cumulatieve voordeel van minder vlees eten vanaf het
moment waarop men het gebruik van de app begint.
Het geeft tevens dagelijks een artikel met wetenschappelijke basis (incl.
geciteerde bronnen) evenals recepten voor vegetarische maaltijden.

Geen uitputtende lijst, maar gebaseerd op de EVC’s genoemd in de geciteerde literatuur in dit verslag die nog
bestaan in 2019.
7 Hoeveel ton CO per jaar wordt uitgestoten door de invuller van de vragenlijst.
2
-
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Bijlage 3 Intuïtief beoordelen en rangschikken EVC-verbetermogelijkheden
De onderzoeker en de begeleider hebben ieder een inschatting gemaakt van de meest kansrijke opties om de EVC te verbeteren. Tevens is de
haalbaarheid ingeschat om het te maken. Daarna is in overleg een beslissing genomen over welke daadwerkelijk worden ontwikkeld. Uiteindelijk is
slechts een daarvan ook echt uitgewerkt (Tabel 35), zoals toegelicht in paragraaf 4.1.2.
1.
2.
3.
4.

Follow-up berichten sturen (met daarbij ook info over hoe ver anderen zijn of inspirerende voorbeelden)
Discussieforum koppelen aan EVC (voor uitwisselen/ontwikkelen van ideeën, ervaringen delen)
Suggesties / tips geven m.b.t. meest effectieve / haalbare opties om EV te verkleinen (op basis van wat iemand heeft ingevuld)
Meer relevante referentiegroepen kiezen (dus EVC laten vergelijken met mannelijke, Vlaamse OU studenten van 30-45 jaar, i.p.v.
Amerikanen).

In overleg is gekozen voor uit uitwerken van aangepaste versies van de basis EVC op basis van optie 3 en optie 4. Door een laag aantal
aanmeldingen en problemen bij de ontwikkeling van een EVC waarin optie 3 verwerkt is. Optie 3 bleek toch te moeilijk (vooral door onverhoopte
omstandigheden) voor de softwareontwikkelaar om tijdig af te krijgen. Daardoor bleef alleen optie 4 over (zie ook discussie 5.3)

-
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Tabel 35: Intuïtief beoordeelde mogelijkheden om de EVC effectiever te maken.
Oordeel door de onderzoeker

Oordeel door de begeleider J. de Kraker (persoonlijke
communicatie, 26 februari 2019)

Wat, hoe en de bron

Positieve berichtgeving

Verwachte

Technische

Geschikt

invloed op de

uitvoerbaarheid

voor aan te

EV

aanpassing

passen EVC

(0-5)

(--, -, -/+, +, ++)

0

1. +, 2. +

nee

Beoordeelde invloed op de EV

Reactie: Niet duidelijk hoe je dit wilt koppelen aan de EVC. Als een

Bewustwording van milieuproblemen met positieve berichten die duidelijk maken hoe concrete acties

soort pop-up ‘advertenties’ op het scherm naast de EVC? Het

in het dagelijkse leven kunnen bijdragen aan een kleinere EV om zelf een verschil te kunnen maken.

ondersteunen van suggesties voor reductie van de EV door

(Aubert, 2006; Franz & Papyrakis, 2010).

inspirerende voorbeelden lijkt me op zich een goed idee.

Gericht op een breed publiek waarbij er rekening wordt gehouden met verschillende situaties

Reactie: Het zo veel mogelijk toesnijden van de EVC op waar
iemand woont (taal, ‘basisvoetafdruk’) is op zich een goed

(voorbeelden: rijke en arme landen, stad versus dorp).
 Leg eenvoudig en duidelijk uit wat wordt bedoeld met de ecologische voetafdruk en de relatie

1

1. +, 2. +

Ja

 Het aanbieden van meer specifieke vragen met grotere aantallen meerkeuzeantwoorden.

0

1. -/+, 2. ++

Nee

 Uitbreiden van de afzonderlijke EVC-onderwerpen zoals voeding, huisvesting en

0

1. +, 2. +

nee

 Integreren van gedetailleerde lokale data.

2

1. ++, 2. ++

Ja

 Het aanreiken van de EVC in verschillende talen. (Aubert, 2006; Franz & Papyrakis, 2010).

1

1. ++, 2. ++

Ja

3

1. +, 2. +

Misschien

idee, maar door jou niet/moeilijk te realiseren lijkt me. Hetzelfde
geldt voor verdere detaillering in vragen en

tussen persoonlijke leefstijl en milieudruk.

antwoorden.

goederen/diensten.

Benadruk het verschil

Reactie: Dit lijkt mij een goed en haalbaar idee. We kunnen de

Benadruk het verschil tussen de individuele EV en de EV van belangrijke referentiegroepen. (Toner

AMM data gebruiken om de EV van een aantal referentiegroepen

et al., 2014).

te bepalen.

De AMM-EVC is gemaakt voor Amerikanen wat zich uit in de gehanteerde taal, normen en
eenheden.
Samen aanpakken

2

1. --, 2. -

Nee

Reactie: Het is goed om v.w.b. ‘online groepen’ duidelijk

Mensen kunnen aangemoedigd worden door in groepen discussies te voeren over milieuproblemen

onderscheid te maken tussen discussiegroepen (uitwisselen

om zo invloed uit te oefenen op besluitvorming en om gezamenlijk innovatieve oplossingen te

ideeën, samen ideeën ontwikkelen etc.), zelf-hulpgroepen

bedenken (Aubert, 2006).
Ontwerp een calculator die gebruikers actief betrekt bij een collectieve actie in plaats van de focus te
leggen op individuele interventies (Gram-Hanssen & Christensen, 2012).

(regelmatige online bijeenkomsten van vaste groep, denk aan
2

1. --, 2. --

Nee

Weight Watchers; dat lijkt me sowieso een interessante bron van
ideeën: Footprint Watchers), en ‘collectieve actie groepen’. Dat
laatste lijkt me lastig exclusief te koppelen aan een EVC, maar zou
kunnen d.m.v. doorverwijzing, naar bijv. energie coöperaties [i.o.]

-
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in de buurt, carpool-initiatieven etc. De laatste twee
mogelijkheden lijken me door jou echter moeilijk te implementeren.
De eerste schaar ik onder je optie ‘discussiegroepen’.
Monitoren van veranderingen in groepen

3

1. ++, 2. -

Nee

Reactie: Dit zou kunnen door op gezette tijden een bericht te

De EVC zou veranderingen in kaart kunnen brengen in een bepaald tijdsbestek om te laten zien of

Bijv. zoiets als

sturen naar wie de EVC heeft ingevuld. Het lijkt me lastig om dat in

men effectief is in het verminderen van de eigen EV door bepaalde acties.

de Veggie App

groepsverband te doen, maar je zou daarbij wel gegevens van een

Dit is vooral effectief als het in groepsverband kan worden gedaan. (Aubert, 2006).

(Van Leeuwen,

referentiegroep kunnen gebruiken (“anderen die de EVC gelijk met

2016a, 2016b).

jou invulden hebben inmiddels…”)

4

1. --, 2. --

Nee

Groepsdruk
Discussie en online vragenlijsten

1. -, 2. -/+

Nee

Reactie: Ik begrijp de toelichtende zinnen niet. Verder lijkt je

Een discussieforum om ideeën uit te wisselen en online-vragenlijsten om feedback te krijgen van

Was reeds

Toekomst?

suggestie uit twee verschillende delen te bestaan (discussieforum

gebruikers (Aubert, 2006).

onderdeel van

en online vragenlijst), waar ik geen verband tussen zie. Een

Het gebruik van de calculator en de discussie bieden volgens de onderzoeker mogelijkheden om

de AMM-EVC

discussieforum koppelen aan de EVC lijkt me een goed en

klimaatverandering te relateren aan menselijke activiteiten. Hierdoor worden eigenschappen van het

opdracht.

haalbaar idee.

milieu zichtbaar die men anders niet opmerkt (Edstrand, 2016).

2,5

2

1. -, 2. -

Nee

Uit bestaande EVC’s in 2019
A. Real-time berekening

A. Reactie: Directe feedback tijdens het eerste invullen lijkt me
1

1. ++, 2. ++

Ja

geen goed idee. Je krijgt dan een sterke push richting sociaal

Tijdens het invullen is al zichtbaar wat het effect is van elke wijziging. Tevens ziet men bij iedere

wenselijke antwoorden. Wellicht bedoel je dat ook niet. Het lijkt me

wijziging in de antwoorden op de vragen in de EVC’s het resultaat op de EV. Het is nog

wel een goed en haalbaar idee in de vorm van specifieke

laagdrempeliger dan bij de AMM-EVC om te experimenteren met aanpassingen en het effect

suggesties [bijv. “De meest effectieve opties om je voetafdruk te
verminderen zijn in jouw geval…”].

daarvan op de EV.
B. Update onderliggende berekeningen en variabelen

1

1. +, 2. +/-

Nee

B. Reactie: Updaten van onderliggende data is altijd goed, maar

De AMM-EVC is van 1999, ook de oorspronkelijke auteurs Noah Paessel en Shari Metcalf

staat m.i. los van jouw onderzoek, tenzij er sprake is van zelfs voor

(persoonlijke communicatie, 29 november 2018) denken dat de onderliggende variabelen ten dele

leken evident incorrecte uitkomsten. Verder zie ik het niet als

verouderd zijn.
C. Koolstofvoetafdruk naast EV weergeven

haalbaar.
1

1. +/-, 2. +/-

Nee

De koolstofvoetafdruk geeft informatie over hoeveel de levensstijl van iemand bijdraagt aan het

C. Reactie: Het combineren van EVC en KVC lijkt me teveel van
het goede.

versterkte broeikaseffect.
D. Geen bureaubladapplicatie maar een webpagina voor de EVC
In plaats van een Windows/Java-applicatie worden in 2019 EVC’s met name aangeboden als

0

1. ++, 2. ++

Ja, ter

D. Reactie: Het lijkt me buiten kijf dat ook de vorm van de EVC zo

moderniseren

up to date mogelijk zou moeten zijn, dus bijv een app. Dat staat

webpagina’s. (Anthesis Consulting Group, 2014; Bioregional, n.d.; Center for Sustainable Economy,

m.i. los van je onderzoeksvraag. De vorm zal pragmatisch

n.d.; Global Footprint Network, 2016b; Ministerium für ein lebenswertes Österreich, n.d.; Wereld

afhangen wat haalbaar is.

Natuur Fonds, 2011; World Wide Fund for nature UK, n.d.; Wwf.nl, n.d.-b).

-
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De beslissing voor optie 3 en 4 werd genomen op 29 februari 2019. Even een schets van de
tijdlijn voor de software ontwikkeling, want die begon al eerder:
2018-11-24 Opdracht geplaatst op Upwork.com
2018-11-24 Zeven sollicitaties
2018-11-25 Twee kandidaten gesproken en daarvan één aangenomen
2018-12-09 Eerste resultaat alpha 0v1 (AMM-EVC, ENG)
2019-01-09 Versie 1.0 AMM-EVC, ENG
2019-01-14 Versie 2.0 AMM-EVC, ENG (klaar)
2019-01-15 Opdracht tweede variant (realtime ENG)
2019-01-30 Eerste resultaat alpha 0v1 (realtime ENG)
2019-02-15 Versie 1.0 realtime ENG
2019-02-29 Overleg onderzoeker en begeleider over te ontwikkelen software
2019-03-06 Versie 2.0 realtime ENG (klaar)
--------------------------------------------------------------------2019-03-06 Opdracht derde variant (AMM-EVC, NL) ook wel Basis EVC of EVC0 in dit
onderzoek
2019-04-11 Versie 1.0 AMM-EVC, NL
2019-05-20 Versie 2.0 AMM-EVC, NL
2019-05-21 Opdracht (vierde variant) voor EVC1 (vergelijking met andere OU studenten)
2019-05-29 Versie 2.2 AMM-EVC, NL (later blijken nog enkele bugs)
2019-06-09 Versie 1.0 EVC1
2019-06-09 Opdracht (vijfde variant) voor EVC2 (suggesties en tips variant)
2019-08-17 Versie 2.0 EVC1
2019-08-17 Eerste resultaat EVC2, versie 0.0 omdat er nog weinig te zien is van het
gevraagde.
2019-08-19 Versie 2.1 EVC1
2019-08-19 Versie 0.1 EVC2, nog te afwijkend van de opdracht om te beoordelen.
2019-08-22 Versie 2.2 EVC1
2019-10-03 Versie 1.0 EVC2, verder van opdracht dan andere versie 1’s van EVC’s. Het
duurt steeds langer en er komt steeds minder. Wat is er aan de hand? Ik krijg er niet echt
hoogte van.
2019-11-04 Versie 1.1 EVC2 feedback op versie 1 is niet verwerkt, de ontwikkelaar laat
tevens weten dat hij het mogelijk niet afgewerkt krijgt, maar hij beloofd zijn best te doen om
het uiterlijk dit jaar af te werken en anders krijg ik zijn werkbestanden.
2019-12-26 Broncode ontvangen van alle versies van de Upwork ontwikkelaar, hij kan er
door omstandigheden niet meer mee verder. Er blijkt niets meer gedaan sinds versie 1.1 van
EVC2.
----------------------------------------------------------------------Enkele tikfouten uit de programma’s gehaald voor de definitieve versies
2020-01-03 Versie 2.7 AMM-EVC, NL = EVC0 definitieve versie
2020-01-03 Versie 2.3 EVC1, definitieve versie (met aanpassing X)
De moeizame ontwikkeling van de software zorgde ervoor dat aanpassing X (optie 4) als
enige is verwerkt tot een aangepaste versie van de basis EVC en aanpassing Y op basis van
verbeteroptie 3 niet.
Aanpassing Y verwerken tot een EVC (EVC2) was echter ook wenselijk maar dit is niet
gematerialiseerd door problemen bij het ontwikkelen van de software voor deze versie:
1. Aanpassing Y: Suggesties / tips geven m.b.t. meest effectieve / haalbare opties om
EV te verkleinen (op basis van wat iemand heeft ingevuld). Op basis van Aubert
(2006); Franz en Papyrakis (2010) en de real-time variant, maar dan om zo gericht
mogelijk advies te geven op basis van wat haalbaar is (de dataset van Sprock kan
-
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gebruikt worden om te tonen wat OU-studenten in het verleden als opties kozen om
de EV te verlagen) en waar het meeste EV-verbetering te behalen valt op basis van
het exacte antwoorden op de EVC-vragen.
Het acyclisch gedragsveranderdiagram voor Aanpassing Y: Een schets van de
veronderstellingen waardoor gedragsverandering op zal treden (zoom in op de Adobe
Reader (.pdf) versie van dit rapport).

Uiteindelijk is het goed geweest dat er slechts twee EVC’s waren, omdat het aantal
aanmeldingen om deel te nemen aan dit onderzoek ver achterbleef bij de wens van 300 per
behandeling/EVC.

-
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Bijlage 4 AMM-EVC, schermafdrukken van originele programma
Deze bijlage is opgesplitst in twee delen. De vragenlijst in 4.1 en het resultaat in 4.2.
Bijlage 4.1 AMM-EVC vragenlijst

-
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-
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-
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Bijlage 4.2 AMM-EVC Resultaat
Kopie van de knoppen bovenaan het programmavenster:

Na het klikken van (1) “calculate” verschijnt (2) de voetafdruk in acres in beeld. Tevens zijn
de volgende programma vensters te openen met de genummerde knoppen (3-6).
3:

-
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4:

5:

6 (met bug):

-
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6 (zonder bug):
Bovenstaande is niet zoals de auteurs het bedoeld hadden, door een bug vallen enkele
staven in de staafdiagram buiten beeld. Indien men een hogere voetafdruk heeft dan het
gemiddelde van alle andere landen is de weergave wel compleet.

-
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Bijlage 5 Oproep voor het werven van deelnemers aan het onderzoek
Item in de OU studenten nieuwsbrief, via e-mail:

Na doorklikken op “lees meer” komt men op de site met het volgende bericht:

-

93 - Werner Kocken - 2021

De link “Lees meer” wijst naar een Adobe reader document met de volgende informatiebrief:

-
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Bijlage 6 Onderzoeksvragenlijsten (Limesurvey 2.06) en EVC’s
Alle metingen zijn verricht met online vragenlijst software: Limesurvey. Er zijn in totaal drie
momenten waarop is gemeten en voor iedere behandeling en tijdstip bestond een apart
formulier. Door aparte formulieren te gebruiken was het mogelijk om nog te werken aan de
laatste enquête terwijl de eerste al ingevuld werd en tevens zodat deels ingevulde enquêtes
zouden worden opgeslagen. Hieronder zijn de formulieren voor EVC0 weergegeven. Het
verschil met EVC1 is dat in deel 1 wordt verwezen naar de andere EVC, namelijk
http://cdm.drink.nu. In de laatste enquête zit een tweede verschil in deel 2-A zijn namelijk
vraag 1 en 2 verschillend geformuleerd zoals te zien in tabel 36.
Tabel 36: Verschil tussen vraag 1 en 2 bij EVC0 en EVC1. Vergelijking met landgenoten of OU-studenten.

-

Behandeling

Vragen

EVC0 (basis)

1. Hoe verhoudt uw ecologische voetafdruk zich tot het gemiddelde van uw landgenoten?

EVC0 (basis)

2. Welk effect heeft de vergelijking met het gemiddelde van uw landgenoten op u gehad?

EVC1

1. Hoe verhoudt uw totale ecologische voetafdruk zich tot die van andere OU-studenten zoals u?

EVC1

2. Welk effect heeft de vergelijking met andere OU-studenten zoals u op u gehad?
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Bijlage 6.1 Formulier voor de eerste meting, t0 inclusief toestemmingsformulier

-
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-
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Bijlage 6.2 Formulier voor de tweede meting t1

-
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Bijlage 6.3 Formulier voor de derde meting
In de derde meting is een tweede deel toegevoegd (aanvullende vragen) aan de vragenlijst
voor deelnemers. Deze dient om de gemeten EV’s te verklaren en is opgesplitst in vier
onderwerpen: (A) Effect van vergelijking, (B) BAA/TGG variabelen, (C) Obstakels tussen
willen en doen en (D) Overige.
6.3.1 Deel 1: meting van de EV (zoals voor meting t0 en t1)

-
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6.3.2 Deel 2-A (EVC0): Aanvullende vragen over effect van vergelijking

-
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6.3.3 Deel 2-A (EVC1): Aanvullende vragen over effect van vergelijking

-
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6.3.4 Deel 2-B: Aanvullende vragen: Meten van BAA/TGG variabelen
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6.3.5 Deel 2-C: Aanvullende vragen: Verschil tussen willen en doen: bezwaren en voorkeuren

-
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6.3.6 Deel 2: Aanvullende vragen deel D: Overig

-

109 - Werner Kocken - 2021

-

110 - Werner Kocken - 2021

-

111 - Werner Kocken - 2021

Bijlage 6.4 EVC0
https://cbm.drink.nu
6.4.1 Vragen van de calculator (EVC0)

-
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-

113 - Werner Kocken - 2021

-

114 - Werner Kocken - 2021

-

115 - Werner Kocken - 2021

6.4.2 Weergave resultaten na berekenen
Willekeurig resultaat na berekenen

-
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Bijlage 6.5 EVC1
https://cdm.drink.nu
6.5.1 Vragen van de calculator (EVC1)
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6.5.2 Weergave resultaten na berekenen

-
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In bijlage 14 is de beschrijvende statistiek opgenomen die gebruikt is in de vergelijking met
andere OU-studenten in EVC1. Daarin worden de gemiddelde waardes voor de EV gebruikt
per segment (geslacht en woonplaats).

-
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Bijlage 7 Factoranalyses
Om de analyse van de componentmatrixen overzichtelijker te maken zijn kleine coëfficiënten
onderdrukt. Een wit vlak betekend een coëfficiënt lager dan .30 deze keuze op basis van
Field (2013).
Bijlage 7.1 Component matrix van alle stellingen gesorteerd op milieugedrag
7.1.1 Alle stellingen (21 items)

Figuur 16: De componenten zouden samen de 7 beoogde begrippen moeten representeren. Ze passen
respectievelijk het beste bij: 1 minder dierlijk eten, 2 huis verduurzamen, 3 houding, 4 en 6 waargenomen
norm, 5 waargenomen eigen effectiviteit, 7 minder vliegen. Intentie ontbreekt als component al zou men
ook kunnen zeggen dat 3, 4, 6 en 5 samen de intentie bepalen. Daarbij wordt alleen 6 niet volgens
verwachting gecorreleerd en daarom is ook een 15-punt schaal voorgesteld als BAA/TGG schaal, omdat
dan alleen de factoren worden samengevoegd die wel volgens verwachting correleren.

-
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7.1.2 Minder dierlijk eten (7 items)
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7.1.3 Minder vliegen (7 items)
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7.1.4 Het huis verduurzamen (7 items)
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Bijlage 7.2 Component matrix van alle stellingen gesorteerd op BAA/TGG begrippen
7.2.1 Intentie (3 items)

-

130 - Werner Kocken - 2021

7.2.2 Waargenomen norm (6 items)

-
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7.2.3 Houding (6 items)

-
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7.2.4 Waargenomen eigen effectiviteit (6 items)

-
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7.2.5 Waargenomen norm, houding en waargenomen eigen effectiviteit samen (18 items)

Wat opvalt is dat 12, 13, 14 niet goed passen in de eerste component, alle andere items zijn
wel positief gecorreleerd, zoals verwacht. 12, 13, 14 bleken ook niet goed in de
-
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milieugedragingen te passen. Ze zouden daardoor beter niet kunnen worden opgenomen in
de samengestelde schaal voor de analyse.

7.2.6 BAA/TGG-schaal samengesteld uit: Waargenomen norm, houding en waargenomen eigen
effectiviteit samen (15 items, excl. 12, 13, 14)

-
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De KMO indicator wordt iets gunstiger (vergelijk met 18 items schaal)

-
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Bijlage 7.3 Correlatiematrixen van stellingen over het gedrag
De matrixen bevatten steeds Pearson correlaties, gemaakt met SPSS. Op basis van de
exploratieve factoranalyses zijn stelling 12, 13, 14 niet meegenomen, omdat ze niet volgens
verwachting zijn gecorreleerd in de explorerende factoranalyses. Correlatiematrixen zijn
inclusief (a) en exclusief (b) stelling 12 en/of 13 en/of 14 weergegeven.
7.3.0 Alle stellingen
188 van 210 positief gecorreleerd
89 significante correlaties
34 van de significante correlaties zijn kleiner dan 0,300

-
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7.3.1a Minder dierlijk eten (7 items)
19 van 21 positief gecorreleerd
11 significante correlaties
4 van de significante correlaties zijn kleiner dan 0,300

-
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7.3.1b Minder dierlijk eten (6 items)
14 van 15 positief gecorreleerd
10 significante correlaties
3 van de significante correlaties zijn kleiner dan 0,300

7.3.2a Minder vliegen (7 items)
19 van 21 positief gecorreleerd
9 significante correlaties
3 van de significante correlaties zijn kleiner dan 0,300

-
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7.3.2b Minder vliegen (6 items)
15 van 15 positief gecorreleerd
9 significante correlaties
3 van de significante correlaties zijn kleiner dan 0,300

7.3.3a Het huis verduurzamen (7 items)
20 van 21 positief gecorreleerd
15 significante correlaties
5 van de significante correlaties zijn kleiner dan 0,300

-
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7.3.3b Het huis verduurzamen (6 items)
15 van 15 positief gecorreleerd
15 significante correlaties
5 van de significante correlaties zijn kleiner dan 0,300

7.3.4 Intentie (3 items)
3 van 3 positief gecorreleerd
2 significante correlaties
0 van de significante correlaties is kleiner dan 0,300

-
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7.3.5a Waargenomen norm (6 items)
14 van 15 positief gecorreleerd
7 significante correlaties
1 van de significante correlaties is kleiner dan 0,300

7.3.5b Waargenomen norm (3 items)
3 van 3 positief gecorreleerd
3 significante correlaties
0 van de significante correlaties zijn kleiner dan 0,300

-

142 - Werner Kocken - 2021

7.3.6 Houding (6 items)
15 van 15 positief gecorreleerd
14 significante correlaties
3 van de significante correlaties zijn kleiner dan 0,300

7.3.7 Waargenomen eigen effectiviteit (6 items)
14 van 15 positief gecorreleerd
11 significante correlaties
2 van de significante correlaties zijn kleiner dan 0,300

-
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7.3.8 Samengestelde BAA/TGG schaal met 15 items
99 van 105 positief gecorreleerd
54 significante correlaties
64 van de positieve correlaties zijn kleiner dan .300

-
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Bijlage 8 Uitschieters (outliers)
Uitschieters zijn bepaald op basis van een afwijking tussen de drie EV-metingen die 50% of
groter is in een of meer gevallen ten opzichte van de meting op t0. Het is namelijk mogelijk
dat deelnemers een grote EV hebben. Als dit in alle metingen zo vergelijkbaar is gemeten zal
geen fout zijn gemaakt bij het invullen. Wanneer de waarde echter heel sterk afwijkt tussen
metingen voor dezelfde deelnemer bestaat de kans dat een vraag in een van de gevallen
verkeerd is geïnterpreteerd.
Als de coronacrisis kan worden aangenomen als de reden voor een significante verandering
van de EV dan is uitschieters bepalen op deze manier een probleem, want dan zijn grote
afwijkingen juist wel mogelijk, omdat het gedrag van mensen daardoor ineens sterk
veranderd en een grote verandering van de EV aannemelijker is.

Uitschieters in het geval van analyse in paragraaf 4.3.3.4 met een rode cirkel (D82 en D38)
komen overeen met de definitie die in dit onderzoek wordt gehanteerd, D43 niet.

-
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Bijlage 9 V30x aantal ondernomen acties en willekeurig patroon in
tevredenheid/ontevredenheid
Schermprints uit de gebruikte spreadsheet.

-
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Bijlage 10 Is ΔEV laag omdat de EV al laag is?
De trend is dalend, het lijkt er inderdaad op dat ΔEV kleiner is wanneer de totale EV lager is.
Het effect in ΔEV totaal wordt vrijwel geheel door de transportcomponent Δ verklaard:
vergelijkbare richtingscoëfficiënten.

-
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Bijlage 11 Voorbeeld analyse met spreadsheet bij resultaten 4.3.3.3

-
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Bijlage 12 De invloed van de pandemie op antwoorden
De vragen over de coronacrisis waren niet verplicht om te beantwoorden. Het valt op dat
deelnemers de opmerkingen over de stellingen (12.1 tot en met 12.4) niet als verschillend
opvatten, waarschijnlijk wordt daarom steeds minder vaak antwoord gegeven op de vraag.
Er is gekeken naar frequent gegeven antwoorden en de rest is genegeerd.
Bijlage 12.1 Wat is de invloed van corona uw antwoorden bij stelling 4-6 (V08a)

Bijlage 12.2 Wat is de invloed van corona uw antwoorden bij stelling 9-14 (V15a)

Bijlage 12.3 Wat is de invloed van corona uw antwoorden bij stelling 16-21 (V22a)

Bijlage 12.4 Wat is de invloed van corona uw antwoorden bij stelling 23-28 (V29a)

-
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Bijlage 12.5 De invloed van corona op uw antwoorden bij V31 (ondernomen acties)

Minder reizen (1+12+5+1+8+8=35) wordt het meest frequent genoemd als gedrag dat door
Corona is beïnvloed.
35 van 88 minder reizen door corona maatregelen en/of angst
waarvan 8/88 minder hebben gevlogen door de coronamaatregelen.
Bijlage 12.6 Invloed van coronacrisis op verschil tussen gewenste en genomen acties
om de EV te verlagen (V34)

-
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Bijlage 12.7 Invloed van corona op bezwaren om de eigen EV te verlagen (V36)

5 deelnemers noemen als extra bezwaar financiële onzekerheid, een van hen zegt letterlijk
dat de coronacrisis overleven, sociaal en financieel al uitdagend genoeg is duurzaam doen
vind hij/zij van minder belang.
Bijlage 12.8 Coronagedrag dat mogelijk EV-verlagend is en wat men wil blijven doen
ook na de coronacrisis (V41)

19 van 88 deelnemers (21,5%) zou ook na de coronacrisis een of meer dagen thuis willen
blijven werken.
5 van 88 deelnemers (5,7%) wil minder blijven winkelen/kopen ook na de coronacrisis en
nog 3 deelnemers willen minder op vakantie gaan, omdat ze het thuis wel prima vinden.

-
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Bijlage 13 Gebreken van de AMM-EVC volgens deelnemers
Deze bijlage dient als aanvulling op de samenvatting in bijlage 1.6. Toegevoegd voor het
geval iemand in de toekomst nog verder wil werken aan de gebruikte software. Dit
commentaar zou aanleiding kunnen geven voor enkele aanpassingen (zoals een optie “geen
auto” bij vraag 5).
Als er geen noodzaak is om metingen compatible te houden met de dataset uit dit onderzoek
of die van Sporck (2013) dan is het aan te raden om geen eigen EVC te maken, maar in
plaats daarvan gebruik te maken van een bestaande EVC. Bijvoorbeeld die van Wwf.nl (n.d.a).

-

Gemiste vragen

Frequentie

%

Een vraag over consumptiegedrag/het kopen van spullen
Wat gedaan aan verduurzaming woning: warmtepomp, isolatie, soort verwarming en dergelijke
# mate van hergebruik/recyclen/marktplaats
Hoe gaat u om met afval?
Hoe is uw koopgedrag, koopgedrag betreffende kleding
Wat is de isolatieklasse/energielabel van uw woning
# mate van afdanken
Een vraag over watergebruik
Een vraag over jaarlijks verbruik, water/gas/elektra/warmte en eigen opwek
Welke huisdieren heeft u, hoe voed u die?
Hoe is uw koopgedrag betreffende elektronica
Hoe gaat u om met verminderen verpakkingsmateriaal?
Een vraag over gebruik van plastic (verpakkingen)
Hoe is uw tuin ingericht (plavuizen, of groen, mag het woekeren?)
Hoe onderhoud u uw tuin (sproeien met kraanwater of regenwateropvang)
Voor welke afstanden wilt u/pakt u de fiets of loopt u?
Hoeveel procent van het eten dat u koopt is biologisch?
Wat voor soort auto heeft u?
Hoe besteed u uw vakanties en vrije tijd?
Hoeveel kg dierlijke producten eet u gemiddeld per week uitgesplitst in kilogram
vlees/vis/melkproducten?
Op welke temperatuur staat uw thermostaat ingesteld?
Koopt u goederen online of offline?
Bent u lid van milieu- en/of natuurverenigingen? Vrijwillig afvalraper en dergelijke telt ook.
Welke soort OV gebruikt u, bijv in procenten ten opzichte van elkaar.
Koopt u vervangende producten als oude nog werken?
Gemiste antwoordopties

20
8
8
7
7
6
6
6
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

15,2%
6,1%
6,1%
5,3%
5,3%
4,5%
4,5%
4,5%
3,8%
3,0%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
1,5%
1,5%
1,5%

2
1
1
1
1

1,5%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%

Ik heb geen auto
Hoe zuinig is je auto?… ook hier ik heb geen auto
Ik heb een motor, geen auto
Transportmiddel: fiets
Ik carpool altijd (bijna altijd was wel te selecteren)
Samenwonende of gescheiden ouders
Huurauto/koopauto
Optie bij groene stroom leverancier "ik zelf met zonnepanelen"
Anders

8
2
1
1
1
1
1
1

6,1%
1,5%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%

Uitleg gemist: Hoe wordt de woonhuis voetafdruk berekent?
Uitleg gemist: Hoe komt de anders component tot stand?
Mening: aan de grote van het huis kan je niks veranderen.
Vanalles zegt respondent 43, zonder verder specifiek te zijn.
Het aantal vragen is goed zo, als het er meer zouden zijn zou ik het niet ingevuld hebben
Laagste optie <2400 kcal per dag voedingscentrum geeft advies voor vrouwen gem. 2000 kcal per
dag. Hoe kan dit?

1
1
1
1
1
1

0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
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Bijlage 14 Oude dataset Sporck
In onderstaande tabel is de beschrijvende statistiek opgenomen die gebruikt is in de
vergelijking met andere OU-studenten in EVC1. Daarin worden de gemiddelde waardes voor
de EV gebruikt per segment (geslacht en woonplaats).
Tabel 37: Gemiddelde voetafdruk van andere OU-studenten op basis van de oude dataset van Sporck
Sporck (2013). OU-studenten die tussen 2002 en 2012 de AMM-EVC gebruikte en het resultaat deelden op
de online leeromgeving van de Open Universiteit. In geel de gemiddelde EV en vervolgens de gemiddelde
EV-component, achtereenvolgens: voeding, transport, huisvesting en anders.

-
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Bijlage 15 Berekende omega en Cronbach’s alpha voor alle beoogde
samengestelde schalen inclusief 95%-betrouwbaarheidsinterval
Tabel 38: Interne consistentie en betrouwbaarheid van de schaal. Berekend op basis van het R-pakket
“userfriendlyscience” en de functie scaleReliability zoals beschreven door Peters (2014). De stellingen zijn
gemeten met 5-punt likert schalen en worden beschouwd als ordinale resultaten, zoals door Field (2013).
Grijs gemarkeerd zijn exclusief stelling 12, 13, 14, omdat die niet volgens verwachting worden gecorreleerd
bij de hoofdcomponentanalyse (de resultaat van de analyse in de rij eronder zijn inclusief stelling 12 en/of
13 en/of 14).
Samengestelde schaal
Alle items (21 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 188 van 210 (90%)
Samengestelde BAA/TGG schaal (15 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 99 van 105 (94%)
Samengestelde BAA-TGG schaal (18 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 139 van 153 (91%)
Intentie (3 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 3 van 3 (100%)
Waargenomen norm (3 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 3 van 3 (100%)
Waargenomen norm (6 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 14 van 15 (93%)
Houding (6 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 15 van 15 (100%)
Waargenomen eigen effectiviteit (6 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 14 van 15 (93%)
Huis verduurzamen (6 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 15 van 15 (100%)
Huis verduurzamen (7 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 20 van 21 (95%)
Minder dierlijk eten (6 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 14 van 15 (93%)
Minder dierlijk eten (7 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 19 van 21 (90%)
Minder vliegen (6 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 15 van 15 (100%)
Minder vliegen (7 items)
Observaties: 88
Positieve correlaties: 19 van 21 (90%)

-
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Omega en Cronbach’s alpha schatting
Ordinaal Omega (totaal):
0,86
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,81
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,87
Ordinaal Omega (totaal):
0,85
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,76
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,87
Ordinaal Omega (totaal):
0,84
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,73
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,85
Ordinaal Omega (totaal):
0,70
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,69
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,67
Ordinaal Omega (totaal):
0,73
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,72
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,73
Ordinaal Omega (totaal):
0,64
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,58
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,67
Ordinaal Omega (totaal):
0,87
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,83
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,87
Ordinaal Omega (totaal):
0,79
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,77
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,78
Ordinaal Omega (totaal):
0,82
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,80
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,82
Ordinaal Omega (totaal):
0,79
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,77
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,77
Ordinaal Omega (totaal):
0,80
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,74
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,79
Ordinaal Omega (totaal):
0,78
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,73
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,77
Ordinaal Omega (totaal):
0,76
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,77
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,73
Ordinaal Omega (totaal):
0,73
Ordinaal Omega (hiërarchisch):
0,75
Ordinaal Cronbach's alpha:
0,69

Betrouwbaarheidsinterval
[0,82 - 0,91]
[0,83 - 0,91]
[0,81 - 0,9]
[0,83 - 0,91]
[0,79 - 0,89]
[0,81 - 0,9]
[0,6 - 0,81]
[0,55 - 0,79]
[0,64 - 0,83]
[0,63 - 0,83]
[0,53 - 0,76]
[0,56 - 0,78]
[0,82 - 0,91]
[0,82 - 0,91]
[0,72 - 0,85]
[0,71 - 0,85]
[0,76 - 0,88]
[0,76 - 0,88]
[0,72 - 0,85]
[0,7 - 0,85]
[0,73 - 0,86]
[0,73 - 0,86]
[0,7 - 0,85]
[0,69 - 0,84]
[0,69 - 0,84]
[0,65 - 0,82]
[0,65 - 0,81]
[0,59 - 0,79]

Bijlage 16 Boxplots per groep bij significante non-parametrische
Kruskall-Wallis tests
Voor elke stelling waarbij tussen onafhankelijke groepen significante verschillen zijn gemeten
is de testsamenvatting opgenomen en box plots per groep. De volgorde is gelijk aan die in
tabel 24.
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Bijlage 17 NFA 2021 Public data package v1.1 geanalyseerd
In de AMM-EVC wordt een vergelijking gemaakt met andere wereldburgers in het
compare/vergelijk venster zie bijlage 4.2. De voetafdrukken waarmee wordt vergeleken komt
hoogstwaarschijnlijk uit de dataset van Global Footprint Network (n.d.) of beter gezegd de
data die op dat moment beschikbaar was, rond 1999.

Figuur 17: Historische waarde gemiddelde EV inwoners van de Verenigde Staten Global Footprint
Network (n.d.).

Voor de Verenigde staten wordt in de AMM-EVC vergeleken met 1999, ofwel 25 acres zoals
te zien in figuur 17. België en Nederland staan niet in de oorspronkelijke AMM-EVC, die zijn
door de onderzoeker toegevoegd om beter aan te sluiten bij de doelgroep in dit onderzoek.
Details voor 2017 waren toen nog niet bekend en daarom is de gemiddelde EV van 2012
gebruikt. In België wordt de EV in 2012 geschat op 7,1 ha en in 2017 op 6,6 ha. In Nederland
wordt die in 2012 geschat op 6,3 ha en in 2017 op gemiddeld 5,0 ha (Figuur 18 en Figuur
19).

Figuur 18: Historische waarde gemiddelde EV inwoners van de België Global Footprint Network (n.d.).

Figuur 19: Historische waarde gemiddelde EV inwoners van de Nederland Global Footprint Network (n.d.).

-
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Bijlage 18 Geschatte marginale gemiddeldes tussen segmenten

Figuur 20: De voedingscomponenten van de EV verschillen significant tussen mannen en vrouwen, zoals
getest met de HM-ANOVA. Vrouwen scoren gemiddeld lager dan mannen.

Figuur 21: Transportcomponenten van de EV verschillen significant tussen wetenschapsgebieden, getest
met de HM-ANOVA. Deelnemers die het meeste cursussen hebben gevolgd op het gebied van
managementwetenschappen scoren gemiddeld het hoogste.

-
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