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 Milieuproblemen

 Meer bewustzijn

 MAAR we consumeren teveel

 Ons dieet is niet duurzaam

 Hoe kunnen emoties duurzaam

gedrag stimuleren?
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Emoties geven kleur aan je leven

 Emoties zijn interessant

● Voorspelbaar

● Invloed op gedrag

● Beinvloedbaar

 Vandaag: Emoties en duurzame keuzes

● Hoe werkt het?

● Hoe gebruik je ze?
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Emoties hebben meerwaarde & werken als moreel kompas

Onwezen et al. (2013; 2014) in European Journal of 

social Psychology & Journal of Economic psychology
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Naast cognitieve afwegingen

speelt emotie ook een rol in 

milievriendelijke keuzes

Onwezen et al. (2013; 2014) in European Journal of 

social Psychology & Journal of Economic psychology



Hoe dan?
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Verschillen
emoties

Verschillen
mensen

Verschillen
landen

Hoe?



 Specifieke emoties hebben

verschillende invloeden: 

 Vreugde, boosheid en schuld hebben invloed op 

waardering Agrifoodsector, trots en bezorgdheid veel

minder tot geen impact

 Maar we zien wel een lijn: 

verschillende onderzoeken laten zien

dat overall positieve emoties meer

invloed op milieuvriendelijke

intenties hebben (Proefschrift; Agrifoodmonitor, 

2016; Onwezen (2015) in Food Research International)

Niet alle emotionele effecten zijn hetzelfde
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Verschillen
emoties
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Verschillen
emoties

Dus houdt rekening met het type emoties: 
positieve emoties lijken het meest effectief



 Emoties meer gevormd door sociale standaarden in collectivistische culturen

(zoals China, Maleisie en Singapore) 

 En meer door persoonlijke standaarden in individualistische culturen (zoals

Nederland, VS, Canada, Australie)

Verschillen tussen culturen

9Onwezen et al. (2014) in Journal of Environmental psychology

Dus houdt rekening met culturen: 
mensen in collectivistische landen

voelen zich meer schuldig door wat 
anderen van hen vinden, en wij als
individualistisch land ervaren meer
schuld door onze eigen standaarden

Verschillen
landen
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27%-35%

33%-29%

13%-9%

28%-27%
Dus mensen die dezelfde emoties
ervaren gaan er anders mee om.

Doelgroepbenadering:
Dus 27%-28% lijkt indifferent, 

maar is eigenlijk strategisch aan
het negeren, juist omdat ze het 

ingewikkeld vinden

Agrifoodmonitor, 2012

Verschillen
mensen
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Emotionele communicatie Cognitieve communicatie
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Emotionele communicatie Cognitieve communicatie

Emotionele boodschappen lijken de negatieve sensorische en 
bereidingspercepties rondom 100% zeewier op te heffen (en 
cognitieve communicatie niet)

Emotie zit al in een kleine aanpassing in de positionering



Conclusies

 Gebruik niet alleen cognitieve informatie, maar ook emoties om 

duurzame intenties te stimuleren

 Geen integrale aanpak, maar maatwerk

o Groepen met potentie: Help mensen om hun eigen (en

sociale) standaarden na te leven

o Een goed gevoel: Gebruik positieve emoties als je mensen op 

hun eigen standaarden aanspreekt

o Doelgroepbenadering: Houdt rekening met verschillen

tussen landen en type mensen
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Vragen?

Marleen.onwezen@wur.nl
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