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Verduurzaming Indische Buurt

EEN REALISTISCH PERSPECTIEF OP ENERGIEZUINIG 
GEDRAG BIJ INWONERS VAN DE INDISCHE BUURT MET 
EEN LAAG INKOMEN



Relevantie

• Klimaatverandering

• Klimaatrechtvaardige energietransitie

• Energiezuinig bewonersgedrag

• Energiezuinig maken van woningen



Onderzoeksvraag

Hoe kan energiezuinig gedrag 
worden gefaciliteerd en gestimuleerd 

bij bewoners in de Indische Buurt 
met een laag inkomen?
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Gesprekken met bewoners

Totaal 25 mensen gesproken in verschillende settingen:

• Inloop Buurthulp Oost

• Wandeling Civic Flevohuis 

• Interviews Jungle 

• Klassikaal in de Meevaart

• Workshop energiebesparen Ambonplein



Doelgroep

• Weinig gemeenschappelijke karakteristieken

• Sociale huurwoning

• Effect armoede op gedrag: 
• Beperkte mentale ruimte
• Aandacht in het hier en nu
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Randvoorwaarden gedrag
Michie et al., 2018
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“Mensen nemen eigenlijk pas 
dingen van je aan als ze je 
hebben leren kennen. Dat 
vertrouwen is heel belangrijk.”
Sarah Klerks (Buurthulp Oost)
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Aanbevelingen

• ONTZORG door mensen zo min mogelijk te belasten, door ze te faciliteren én door een buffer te creëren

• CREËER VERTROUWEN door mensen te erkennen in hun kracht en door transparant en betrouwbaar te zijn

• MAAK HET RELEVANT voor mensen door de opbrengsten concreet te maken en dichtbij te halen

• BETREK DE SOCIALE OMGEVING van mensen

• MAAK TOEGANKELIJK: Zorg voor een omgeving die energiezuinig gedrag faciliteert

• VERGROOT DE ENERGIEBEWUSTWORDING van mensen door voorlichting op maat
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