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STELLINGEN

1. De combinatie van wekelijkse feedback vii teletekst-pagina's en net stellen van uitdagende.
specifieke doelen leidt tot substantiate btsparingen op net energie- en waterverbruik van
huishoudens (dit proefschrift).

2. Het geven van wekelijkse feedback in corrbinatie met het stellen van uitdagende, specifieke
doelen leidt niet tot meer kennis over he absolute gas-, elektriciteit- en waterverbruik (dit
proefschrift).

3. Bij het beoordelen van een innovatie op d» vijf innovatiekenmerken zoals gedefinieerd door
Rogers (1995) zijn niet alle innovatiekennerken tegelijkertijd relevant (dit proefschrift).

4. Van alle innovatiekenmerken is de inpasiaarheid de beste voorspeller van de intentie tot
adoptie van een op gedragswetenschappelijke principes gebaseerde energiebesparende
interventie (dit proefschrift).

5. Langdurig herhaalde boodschappen daimen zijn energie- of waterbesparingsdoelen niet
bereikt, leiden tot ongewenste effecten »p cognities en onder bepaalde omstandigheden
uiteindelijk ook tot minder besparing (dt proefschrift).

6. Als beleidsmakers energiebesparing d»or gedragsverandering serieus zouden nemen,
zouden zij ervoor zorgdragen dat elektonische feedback in combinatie met het stellen
van doelen landelijk geimplementeerd x>u worden.

7. Bij interventies die zijn gebaseerd op geJragswetenschappelijke inzichten, waarin gebruik
wordt gemaakt van elektronische feedback, blijkt de techniek vaak de zwakste schakel.

8. De planmatige ontwikkeling van interventies waarbij gedragswetenschappelijke theorieen
en modellen worden gebruikt, waar GVO-studenten mee worden opgevoed, kan effectief
worden toegepast binnen een groot aantal andere vakgebieden,zoals Ergonomie, Arbeid-
en Organisatiepsychologie en Milieuvoorlichting.

9. Een hardnekkig misverstand is dat het succes van een massamediale campagne bepaald
kan worden door het meten van gedragsverandering bij de doelgroep.

10. Een onderzoeker die een veldonderzoek tot een goed einde wil brengen moet zowel
onderzoeker als projectleider zijn.


