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Hoe groot is het draagvlak in de Nederlandse samenleving voor duurzame ont-

wikkeling? En hoe duurzaam is het eigen gedrag van de Nederlander? Op deze

vragen is geprobeerd een antwoord te vinden in een onderzoek, dat Telos in sa-

menwerking met Motivaction heeft uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in

opdracht van het Natuur- en Milieuplanbureau RIVM, als onderdeel van de

voorbereiding van de Duurzaamheidverkenning. Door in te zoomen op onder-

liggende waarden stellen Van Ingen, Dagevos en Beckers vast dat het draagvlak

voor duurzame ontwikkeling groter is dan vaak wordt aangenomen. Ook gaan

zij na welke sociale milieus gevoelig zijn voor duurzame ontwikkeling. Op basis

daarvan kunnen strategieën worden ontwikkeld ter stimulering van duurzame

consumptie.

Dit najaar biedt het  Natuur- en Milieuplanbureau RIVM de eerste

Duurzaamheidsverkenning aan de regering aan. Deze verkenning moet duidelijk

maken welke bijdrage Nederland levert aan duurzame ontwikkeling in eigen

land, in Europa en de wereld.  Het kader voor deze bijdrage is vastgelegd in

Duurzame Daadkracht, in Europese afspraken en in afspraken gemaakt tijdens de

World Summit on Sustainable Development in Johannesburg.1 De Duurzaamheids-

verkenning vormt ook de basis voor een maatschappelijke discussie en voor een

later op te stellen nationale Duurzaamheidsbalans. Telos heeft samen met

Motivaction2 het afgelopen jaar één van de voorstudies voor de verkenning ver-

richt. Daarin staat het zgn. duurzaamheidbewustzijn en –gedrag centraal, oftewel de

vraag in hoeverre de Nederlandse bevolking het belang van duurzame ontwikke-

ling onderschrijft en de mate waarin ze in haar gedrag daar uiting aan geeft.

Alvorens in te gaan op de uitkomsten van dit onderzoek moet eerst worden ver-

duidelijkt wat we hier bedoelen met duurzame ontwikkeling en hoe het begrip is

geoperationaliseerd. 

Principes van duurzame ontwikkeling

Wat verstaan we onder duurzame ontwikkeling? Het is niet de bedoeling van dit

artikel uitgebreid de discussie te voeren over wat duurzame ontwikkeling in-
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houdt, maar het is wel goed positie te nemen in het debat. We vertrekken vanuit

de introductie van het begrip in 1987 in het rapport Our common future van de

World Commission on Environment and Development (WCED). De definitie van

duurzame ontwikkeling die hier werd geformuleerd, is overbekend: ‘Sustainable

development is development which meets the needs of the present without compromising the

ability of future generations to meet their own needs’ (WCED 1987: 8). 

In de operationalisering van de Brundtland-benadering is het inmiddels vrij gang-

baar  duurzame ontwikkeling uit te werken in een zgn. ‘drie kapitalen-model’

(Rotmans et al. 2001, SFSO 2001, Telos 2002, Thin 2002). Daarbij wordt een onder-

scheid gemaakt in een economisch, ecologisch en sociaal kapitaal. Het uitgangs-

punt van het drie kapitalen model is dat de ontwikkeling van de kapitalen in on-

derlinge samenhang moet worden bezien en beoordeeld (integraliteit) en dat er

een evenwicht moet zijn tussen de verschillende kapitalen. Vanuit het perspectief

van deze kapitalen worden ontwikkelingen verschillend beoordeeld, wat econo-

misch gezien duurzaam is, kan sociaal gezien juist onduurzaam zijn. Het idee

hierbij is dat er regelmatig trade-offs plaatsvinden tussen de verschillende kapita-

len. Zo zijn er bijvoorbeeld vraagstukken van meer produceren versus behoud van

natuur, het genereren van extra inkomen versus een gelijke verdeling van inko-

men, of ruimte bieden aan een prettige leefomgeving versus ruimte voor diversi-

teit van de natuur. Duurzame ontwikkeling betreft per definitie normatief den-

ken, het benadrukt de noodzaak om vanuit een lange termijn perspectief keuzes

te maken. Om die keuzes gefundeerd te kunnen maken, moeten ze verankerd zijn

in principes.

Vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling zijn drie normatieve principes

van belang (Rotmans et al. 2001, SFSO 2001, Telos 2002, Thin 2002):

• Sociale rechtvaardigheid

• Economische efficiëntie

• Ecologische veerkracht

Deze drie principes zouden richtinggevend moeten zijn voor het beleid van de

overheid, de strategieën van het bedrijfsleven en het gedrag van burgers. Sociale

rechtvaardigheid gaat over het ‘eerlijk’ verdelen van baten en lasten in de samen-

leving. Dit maakt de discussie over duurzame ontwikkeling bij uitstek tot een po-

litiek thema. Politieke partijen en hun leden en kiezers denken verschillend over

wat ‘eerlijk’ inhoudt en dit maakt de noodzaak duidelijk van een voortdurend de-

bat over duurzame ontwikkeling. Een debat waarbij de inbreng nodig is van alle

betrokkenen: beleidsmakers, wetenschappers, maatschappelijke groeperingen,

bedrijven en burgers (in hun dubbelrol: enerzijds als burger en anderzijds als con-

sument). Concrete voorbeelden van vraagstukken over sociale rechtvaardigheid

zijn: mondiale en nationale inkomensverdeling, overconsumptie en ondercon-

sumptie, toegang tot onderwijs en zorg, sociale cohesie.

Het tweede principe, economische efficiëntie, gaat over de manier waarop bepaal-

de individuele of maatschappelijke behoeften worden bevredigd, waarbij het ge-
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nereren van inkomen de drijvende kracht is. Daarbij ’[…] gelden als randvoorwaar-

den dat dit inkomen wordt gegenereerd via de meest efficiënte inzet van produc-

tiemiddelen en de continuïteit ervan zo goed mogelijk wordt gewaarborgd‘ (Telos

2002: 207). Of met andere woorden: ’Economische activiteit moet effectief en effi-

ciënt tegemoetkomen aan de behoeftes van het individu en de samenleving. Het

economische raamwerk moet zodanig worden vormgegeven dat persoonlijk ini-

tiatief wordt gestimuleerd, eigenbelang in dienst wordt gesteld van het algemeen

belang en de welvaart van de huidige en toekomstige generaties wordt verzekerd’

(SFSO 2001: 17). Concreet gaat het in de verdere uitwerking onder andere over

flexibiliteit en competitiviteit in het economische systeem, het voorzien in werk-

gelegenheid en de inrichting van productie en consumptie. 

Het derde principe is het principe van ecologische veerkracht. Dit houdt in dat:

‘de natuurlijke bases van het menselijk leven moeten worden behouden op de lan-

getermijn en bestaande schade moet worden gerepareerd’ en dat ‘de dynamische

diversiteit van de natuur moet worden bewaard’ (SFSO 2001:18). In de uitwerking

gaat het onder andere om de omgang met hulpbronnen, landschappen, afval en

uitstoot. Het is dus een kwestie van (het op peil houden van) regeneratievermogen

binnen het ecosysteem en het menselijk gedrag dat hierop van invloed is. 

Deze duurzaamheidsprincipes kunnen worden gebruikt om de feitelijke situatie

te vergelijken met wat wenselijk en noodzakelijk is, zowel hier als elders, zowel nu

als in de toekomst.

Duurzaamheid in het waardenpatroon van mensen

Bovenstaande globale omschrijving maakt duidelijk dat duurzame ontwikkeling

een breed, veel facetten van het maatschappelijk en economisch leven omvattend

begrip is. Dat is de kracht én de zwakte (zie o.a. Robinson 2004). Eerder onderzoek

laat zien dat het begrip duurzame ontwikkeling uiteenlopende associaties op-

roept bij mensen en lang niet altijd als positief wordt ervaren. Om een goed beeld

te krijgen van het belang dat de Nederlandse bevolking hecht aan duurzaamheid

is het noodzakelijk het brede begrip toe te spitsen en te operationaliseren. De uit-

werking van het begrip heeft plaatsgevonden op basis van de zgn. onderstromen die

het onderzoeksbureau Motivaction hanteert om grip te krijgen op wat er speelt in

de samenleving. Sinds 1996 is door Motivaction de zgn. Mentality-enquête afgeno-

men onder ca. 2000 respondenten per jaar. Het onderzoek richt zich op waarden

en leefstijlen van de Nederlandse bevolking. In het onderzoek wordt de respon-

denten gevraagd te reageren op een groot aantal stellingen. Op basis van deze re-

acties worden de onderstromen samengesteld die een uitdrukking zijn van de ver-

schuivingen of trends in de opvattingen van mensen. 

De onderstromen die zijn gebruikt ter uitwerking van duurzaamheid zijn:

• Milieuweten: bewustzijn van het belang van milieuproblematiek en het feit dat

er iets aan gedaan moet worden. 
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• Gemeenschapszin: mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten 

aanzien van de maatschappij. 

• Authenticiteit: oorspronkelijkheid en ‘oprechtheid’ van producten.

• Maatschappijethiek: maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

consumeren.

• Lokale oriëntatie: verbondenheid met de eigen, directe leefomgeving.

• Global village: wereldwijde verbondenheid en oriëntatie op mondiale aange-

legenheden. 

Deze onderstromen blijken een goede samenhang te vertonen. Ze vormen met an-

dere woorden, als ze worden opgeteld, statistisch gezien een goede schaal om de

waardering van duurzame ontwikkeling te meten. Elementen van de drie eerder-

genoemde duurzaamheidprincipes – sociale rechtvaardigheid, economische efficiëntie

en ecologische veerkracht – komen hierin terug. In het vervolg zullen we de boven-

staande zes onderstromen duurzaamheidwaarden noemen, waarbij waarden wor-

den opgevat als gedeelde ideeën over wat men belangrijk vindt in het leven, in dit

geval met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Hiermee willen we ten eerste

aangeven dat het niet zozeer gaat om het belang van het begrip als zodanig, maar

om de ideeën die erachter liggen. Ten tweede dat er groepen mensen zijn die ver-

gelijkbare opvattingen delen, zoals over het belang van zich inzetten voor de ei-

gen leefomgeving, de effecten van de CO2 -uitstoot op het milieu of de wijze waar-

op bedrijven produceren en omgaan met natuurlijke hulpbronnen. De verschillen

tussen bevolkingsgroepen in de mate waarin de duurzaamheidwaarden worden

onderschreven is het onderwerp van de volgende paragraaf. 

Verschillen binnen de bevolking

Aan de hand van hun individuele scores op de schaal van duurzaamheidwaarden

kan de bevolking worden ingedeeld in drie segmenten. Het profiel van de drie

duurzaamheidsegmenten kan als volgt kort worden geschetst:

1 Laag duurzamen: zijn sterk gericht op het hier en nu, houden erg van gemak, 

stellen het eigenbelang centraal, zijn hedonistisch en materialistisch en hech-

ten niet aan milieubewust leven en consumeren.

2 Middelhoog duurzamen: zijn bezorgd over het milieu, willen daar naar leven, 

vinden maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven belangrijk, zijn 

maatschappelijk geëngageerd, zijn betrokken bij de buurt en voelen zich voor

de samenleving verantwoordelijk.

3 Hoog duurzamen: hebben dezelfde mentaliteit als middelhoog duurzamen en 

willen óók milieuvriendelijk consumeren, zijn bereid meer te betalen voor 

dergelijke producten en zijn tevens betrokken bij de wereldgemeenschap.

De segmentatie levert een aantal interessante bevindingen op. Ten eerste blijkt

dat het draagvlak voor duurzame ontwikkeling, als het op bovenstaande manier
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wordt uitgewerkt, vrij groot is. Zowel de hoog als middelhoog duurzamen (samen

2/3e van de bevolking) laten verschillende aspecten van duurzaamheid in hun

waardenpatroon zien. Verschil tussen beide segmenten zit met name in het be-

lang dat men hecht aan de meer abstracte, mondiale onderwerpen (zoals klimaat-

verandering en het gat in ozonlaag). Hoog duurzamen vinden deze onderwerpen

belangrijker dan middelhoog duurzamen. De groep laag duurzamen hecht weinig

tot geen belang aan duurzaamheidwaarden. Zij zijn in plaats daarvan meer ge-

richt op materialisme, gemak en eigenbelang. Deze desinteresse zie je bijvoor-

beeld ook terug in de kennis die men heeft van de duurzaamheid van producten:

men weet niet wat duurzame alternatieven zijn en  onder welke omstandigheden

producten zijn geproduceerd.

Een ander verschil tussen de middelhoog en de hoog duurzamen is de mate van

duurzaam gedrag. De hoog duurzamen geven aan ook feitelijk duurzaam te wil-

len consumeren en extra te willen betalen voor duurzame producten. 

Samengevat is er het volgende beeld van de verschillen tussen de bevolkingsgroe-

pen: er is een groep (laag duurzamen) die onwelwillend tegenover duurzaamheid

staat, een groep die het belang onderschrijft van de meeste onderdelen (middel-

hoog duurzamen) en een groep (hoog duurzamen) die het belang onderschrijft

van alle onderdelen en daarbij dat ook regelmatig vertaalt in duurzaam gedrag.

Behalve verschillen zijn er ook een paar overeenkomsten tussen de onderscheiden

segmenten. Bijvoorbeeld ten aanzien van routinematigheid in het gedrag, of asso-

ciaties met het begrip duurzaamheid. In de literatuur wordt vaak, als voorwaarde

om te komen tot een meer duurzaam gedrag, gesproken over de noodzaak van het

doorbreken van routines. Het onderzoek laat zien dat de drie segmenten nage-

noeg even routinematig zijn in hun gedrag. Het feit dat er weinig verschil was, is

tegelijkertijd teleurstellend en hoopgevend. Zowel onduurzaam als duurzaam ge-

drag zal vrij bestendig zijn als het eenmaal is aangeleerd, maar het is moeilijk te

doorbreken. De associaties die men had bij het begrip duurzaamheid waren ook

weinig verschillend. De termen ‘trendy’, ‘sober en zuinig leven’ en ‘schoonheid’

waren volgens de bevolking het minst van toepassing. De termen ‘kwaliteit van

producten’, ‘toekomstige generaties’, en ‘zorg voor de leefomgeving’ het meest. 

Opvallende achtergrondkenmerken ter 

verklaring van verschillen

We hebben in het voorgaande aan de hand van hun scores ten aanzien van de

duurzaamheidwaarden drie segmenten in de Nederlandse samenleving onder-

scheiden: hoog, middelhoog en laag duurzamen. De vraag is wie deze mensen

zijn. Zijn er bepaalde achtergrondkenmerken die de ene groep heeft en de andere

niet? 

We bespreken hier drie opvallende karakteristieken: de heterogeniteit van de

hoog duurzamen, de spreiding over politieke kleuren en het verschil in genera-

ties.

Het draagvlak 

voor duurzame

ontwikkeling is 

vrij groot.
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Om grip te krijgen op de achtergrondkenmerken van de duurzaamheidsegmen-

ten zijn ze vergeleken met de door Motivaction ontwikkelde sociale milieus. Dit is

een typologie van de Nederlandse bevolking, gebaseerd op sociale groepen met

een samenhangende alledaagse belevingswereld op het gebied van doelen in het

leven, werken, presteren, sociale relaties en vrijetijdsbesteding3. Uit de vergelij-

king blijkt dat aan een duurzame houding twee verassend verschillende bele-

vingswerelden ten grondslag liggen: die van traditionele burgers enerzijds en van

kosmopolieten en postmaterialisten anderzijds. Traditionele burgers zijn zowel

materieel als cultureel behoudend, hechten sterk aan law and order en hebben het

klassieke kerngezin hoog in het vaandel staan. Postmaterialisten en kosmopolie-

ten daarentegen hebben juist een progressieve visie, zijn individualistisch én

maatschappelijk betrokken, kritisch, tolerant, internationaal gericht, en staan

open voor verschillende modellen van samenleven. Bij deze groep treffen we dus

uiteenlopende drijfveren aan. De traditionele burgerij komt tot duurzaam denken

en doen vanuit christelijke waarden en plichtsgevoel. Bij de kosmopolieten en

postmaterialisten zijn ideologische overtuiging, holistische filosofie en mondiaal

engagement maatgevend. Duurzaamheidbewustzijn heeft daarmee een breed

maatschappelijk draagvlak. Overigens vormen de laag duurzamen eveneens een

redelijk heterogene groep burgers, waarop drie sociale milieus een zwaar stempel

drukken. Ten eerste de gemaksgeoriënteerden: burgers die vooral een zorgeloos,

plezierig en comfortabel leven nastreven en een doorgaans impulsieve en passieve

instelling hebben. Ten tweede de postmoderne hedonisten: pioniers van de bele-

vingscultuur, die experimenteel in het leven staan en morele en sociale codes be-

wust willen doorbreken. Ten derde de moderne burgers: de conformistische, sta-

tusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne

waarden als consumeren en genieten. Ondanks deze verschillen in belevingswe-

reld worden sommige basiswaarden gedeeld door de laag duurzamen, zoals indi-

vidualisme, materialisme en hedonisme.

Een ander interessante samenhang zien we, als we de politieke voorkeur van de

bevolking vergelijken met hun duurzaamheid (zie fig. 1). Er is een groep die rela-

tief hoog scoort en een groep die relatief laag scoort. Tot de eerste behoren:

Groenlinks, PvdA, CDA, SP, D66 en de Christen Unie. Dat betekent een breed poli-

tiek draagvlak voor duurzame ontwikkeling. Relatief laag scoren de mensen die

aangeven SGP, LPF, VVD en vooral Leefbaar Nederland te hebben gestemd. Ook de

niet-stemmers hechten relatief weinig aan duurzaamheidwaarden. 

Bij uitstek het meest onderscheidende achtergrondkenmerk is leeftijd, of genera-

tie (zie fig. 2). De figuur laat heel duidelijk zien dat hoe jonger de generatie is, hoe

minder belang ze aan duurzaamheid hecht. De indeling in generaties is gebaseerd

op het werk van de socioloog Becker. Hij maakt de volgende indeling: vooroorlog-

se (geboren tussen 1910 en 1930), stille- (1930-1940), protest- (1940-1955), verloren-

(1955-1970) en pragmatische generatie (geboren na 1970). Generaties worden ‘ge-

programmeerd’ door wat ze in hun formatieve periode (15de t/m 25ste levensjaar) 
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Figuur 1: verband tussen duurzaamheid- Figuur 2: verband tussen duurzaamheid

waarden politieke voorkeur.                                  waarden en generatie.

hebben ervaren. Dit leidt tot een gedeeld waardepatroon. Zo heeft de protestgene-

ratie tijdens haar formatieve periode welvaart gekend, de opkomst van de milieu-

beweging, maatschappelijk protest, een proces van democratisering van de sa-

menleving en een seksuele revolutie. De waarden die dit heeft opgeleverd zijn:

belang van individuele ontwikkeling en ontplooiing, maatschappelijke betrok-

kenheid, collectiviteit. Zo heeft iedere generatie zijn eigen biografie. 

Het generatieverschil in duurzaamheid kan verschillende oorzaken hebben, het

kan een levensfase-effect zijn, een generatie-effect of beide. Met andere woorden:

raakt men bij het klimmen van de jaren geïnteresseerd in duurzame ontwikke-

ling, of zal de generatie die nu jong is haar waardenpatroon behouden en duur-

zaamheid links laten liggen? Beide redeneringen zijn plausibel. Als mensen ouder

worden en kinderen krijgen kunnen ze zich meer bewust worden van de zorg voor

de wereld om hen heen en het belang van een langdurig behoud ervan.

Anderzijds past het waardenpatroon van de protestgeneratie, die in absolute zin

garant staat voor het grootste aantal ‘hoog duurzamen’, goed bij de principes van

duurzame ontwikkeling, met waarden als maatschappelijk engagement, betrok-

kenheid en collectiviteit.

Als niet het leeftijdseffect, maar het generatie-effect doorslaggevend is voor de

oriëntatie op duurzaamheid betekent dit dat we naar de toekomst toe als samen-
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leving te maken kunnen krijgen met een generatie die veel minder belang hecht

aan een duurzame ontwikkeling. Gegeven het feit dat we nog een lange weg te

gaan hebben richting duurzaamheid en het feit dat het juist de change-agents – de

jongeren – bij uitstek zijn die zich minder druk maken over een duurzame toe-

komst is dit een zorgwekkende constatering.

Conclusies en aanbevelingen 

Het begrip duurzame ontwikkeling is een complex begrip. Sommigen noemen het

vaag, anderen onsamenhangend. We hebben het gedachtegoed ten aanzien van

duurzame ontwikkeling gerelateerd aan zogeheten duurzaamheidprincipes: socia-

le rechtvaardigheid, economische efficiëntie en ecologische veerkracht. Daardoor ontstaat

om te beginnen een idee over de wenselijke richtingen waarin de maatschappij

zich zou moeten ontwikkelen vanuit duurzaamheidperspectief. Tegelijkertijd ver-

krijgen we daarmee handvatten om het denken over duurzame ontwikkeling dui-

delijker, praktischer en actiegerichter te maken. Door deze principes vervolgens te

koppelen aan het waardepatroon van mensen ontstaat een idee over het draag-

vlak voor duurzame ontwikkeling, zonder daarbij dit begrip als zodanig te noe-

men. Hierdoor worden vooroordelen omzeild en ontstaat een genuanceerd beeld

welke onderdelen wel en welke niet worden onderschreven. De mate waarin het

waardepatroon van mensen en de principes van duurzame ontwikkeling overeen-

komen biedt de basis voor een segmentatie van de Nederlandse bevolking in drie

groepen: laag, middelhoog en hoog duurzamen. Op basis van deze werkwijze kan

vastgesteld worden dat er een aanzienlijk draagvlak is voor duurzame ontwikke-

ling. De groep hoog en middelhoog duurzamen vertegenwoordigen bij elkaar zo'n

tweederde van de Nederlandse bevolking. Hoewel beide groepen het belang van

duurzame ontwikkeling onderschrijven zijn er ook verschillen. Het verschil zit

hem er met name in dat de hoog duurzamen niet alleen bezorgd zijn over het mi-

lieu en hun eigen omgeving en maatschappelijk betrokken zijn, ze vertalen hun

bezorgdheid en betrokkenheid ook meer in duurzaam gedrag. Daarnaast zijn de

hoog duurzamen ook meer betrokken bij abstracte, mondiale onderwerpen, zoals

de Derde Wereldproblematiek, of klimaatverandering. De laag duurzamen zijn

vrijwel totaal ongeïnteresseerd in duurzaamheid. Ze zijn sterk gericht op gemak,

eigenbelang en op een hedonistisch en materialistisch leven. 

Een nadere beschouwing van de groep mensen die het belang van duurzame ont-

wikkeling in meer of mindere mate onderschrijven, laat zien dat de duurzame

oriëntatie tot stand komt vanuit twee verschillende belevingswerelden: een be-

houdende en een progressieve. De mensen uit de behoudende groep hechten veel

belang aan law and order, het klassieke kerngezin en materiële en culturele zeker-

heid. De mensen uit de progressieve groep zijn maatschappelijk betrokken, kri-

tisch, tolerant en staan open voor verschillende manier van samenleven. We zien

dit beeld ook terugkeren in de politieke voorkeuren van de groep duurzamen. We
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treffen ze met name aan in het (christelijke) politieke midden en aan de linkerzij-

de van het politieke spectrum.

Een groot punt van zorg is de constatering dat met name onder jongere genera-

ties het onderschreven belang van duurzaamheid schrikbarend blijkt af te ne-

men. 

Er is in deze bijdrage een poging gedaan om het duurzaam denken en doen van de

Nederlandse bevolking in kaart te brengen. De analyse en conclusies bieden de

mogelijkheid om na te denken over maatregelen door overheid, bedrijfsleven en

de civil society om duurzame ontwikkeling een beetje dichterbij te brengen.

Duurzame ontwikkeling is een bij uitstek normatief en dus politiek begrip. Het

biedt de mogelijkheid om ons structureel en strategisch te bezinnen op hier en el-

ders, nu en later en ik en de ander. De wijze waarop duurzame ontwikkeling door

ons geoperationaliseerd is, kan een bijdrage leveren aan een praktisch debat, dat

erop gericht is om duurzame ontwikkeling beter te verankeren. 

We zouden hierbij een aantal overwegingen willen meegeven:

• Als je duurzame ontwikkeling en daarmee ook duurzame consumptie effec-

tief wilt promoten, kan dit niet door een universele boodschap. Daarvoor zijn 

de verschillen in waardenoriëntatie tussen de onderscheiden groepen veel te 

groot. Er moet aansluiting gezocht worden bij de belangen en motivaties van 

verschillende groepen, bijvoorbeeld door duurzaamheid met zowel leefbaar-

heid in de eigen omgeving als met mondiale betrokkenheid te verbinden. Een

boodschap als ‘een beter milieu begint bij u zelf’, hoe waar ook, gaat voorbij 

aan deze verschillen en is bovendien gericht op een groep die naar alle waar-

schijnlijkheid het minst moeilijk te motiveren is voor verstandig omgaan met

het milieu. Van belang is in ieder geval om zeer expliciet aandacht te beste

den aan de vraag hoe de jongste generatie Nederlanders bij het vraagstuk van 

duurzame ontwikkeling en duurzame consumptie te betrekken. 

• Duurzaam gedrag kan worden geprikkeld door toegankelijkheid, gemak en 

verbetering van het aanbod. De mogelijkheid tot duurzame keuzes is lang 

niet altijd aanwezig. Bovendien is de praktische kennis van mensen over 

duurzame producten verschillend. Het creëren van herkenbare (keur)merken 

is een mogelijkheid om bij de bevolking over te brengen dat een product 

duurzaam is, goede kwaliteit heeft en goed verkrijgbaar is.  

• Een andere goede strategie is het ontwikkelen van sterke,‘trendy’ duurzame 

merken en diensten, die passen bij de consumptiecultuur en beleving van de 

hedendaagse burger. Als de groep laag duurzamen in de samenleving moet 

worden overgehaald tot duurzaam gedrag kan dat niet door alleen op het be-

lang van duurzame ontwikkeling in te zetten. Er is immers gebleken dat dit 

niet spoort met het waardepatroon van de laag duurzamen. Duurzaamheid 
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zal dan op een of andere manier moeten verbonden met de individuele, con-

sumptieve belevingswereld van deze groep. 

Drs. E.J. (Erik) van Ingen, Drs. J.F.L.M.M. (John) Dagevos, Prof. dr. T.A.M. (Theo) Beckers zijn

respectievelijk onderzoeker, waarnemend directeur en oud-directeur van Telos, Brabants

Centrum voor Duurzaamheidvraagstukken. (zie www.telos.nl)
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Noten

1 Zie http://www.rivm.nl/milieu/duurzameontwikkeling/dvalgemeen.jsp voor 

meer informatie

2  zie http://www.motivaction.nl.

3  Men onderscheidt: traditionele burgers, nieuwe conservatieven, moderne 

burgerij, gemaksgeoriënteerden, kosmopolieten, opwaarts mobielen, postma-

terialisten, en postmoderne hedonisten. Zie www.motivaction.nl voor meer 

informatie.
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