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Samen aan de slag tijdens de 3
de 

bijeenkomst van het Sectorinitiatief Zuidwest & Midden Nederland: Bewust 
en Verantwoord Energieverbruik. 
  
De deelnemende partijen zijn actief aan de slag gegaan tijdens de bijeenkomst op 2 april. Deze werd gehouden 
bij AA Lease te Dordrecht. Het programma was als volgt: 
 

 Een kennismakingsronde; 

 Een workshop over bewustwording en gedragsverandering door Anna Schouten van Turn; 

 Een presentatie van de uitkomsten van de enquête bij De Kuipers Noordeloos B.V. door Martin de Kuiper; 
en 

 Overleg over de vormgeving en het vervolg van dit sectorinitiatief, het plan van aanpak, normwijzigingen 
en andere uitnodigingen omtrent verduurzaming.  

 
Anna Schouten nam ons mee met de vraag: hoe verander 
je gedrag? En hoe verander je gedrag van een ander? Ze 
gebruikte hiervoor de oefening “stoppen met roken” die 
ze met de deelnemers uitwerkte. Probleemstelling: je 
rookt en je wilt stoppen of je vindt dat je moet stoppen. 
Bewustwording en  ’sense of urgency’ zijn bepalend voor 
het succes van de verandering. Anna heeft ons laten zien 
welke vragen beantwoord dienen te worden om de 
verandering te doen slagen. De uitkomsten van deze 
oefening kan je ook toepassen op de gedragsverandering 
rondom het brandstofverbruik.  

 
De deelnemers zijn actief aan de slag gegaan met het beantwoorden van vier 
vragen: wie zijn de betrokkenen, waarom wil je het, wat moet je doen en hoe 
ga je het doen? De antwoorden zijn met elkaar besproken en er is nagedacht 
over hoe dit toe te passen op de organisatie. De volgende bijeenkomst willen 
de deelnemers verder na denken over de sense of urgency. Waarom zouden de 
medewerkers brandstof willen besparen en waarom is dit belangrijk? En is de 
sense of urgency van het bedrijf te koppelen aan de sense of urgency van de 
medewerkers? 
 
Martin de Kuiper heeft de uitkomsten van de enquête gepresenteerd. De grote 
meerderheid van het personeel dat dagelijks diesel gebruikt overschat het 
totaalverbruik in een jaar. Zij dachten dat dit verbruik bij de Kuiper 1,5 miljoen 
liter is, maar dit is 750.000 liter.   
 

Hieruit blijkt dat het meten van het verbruik belangrijk is om het inzichtelijk te maken waardoor de 
bewustwording toe gaat nemen.  Opvallend is dat met name gedrag en kennis werden benoemd door de 
deelnemers aan de enquête, meer nog dan mogelijke verbeteringen in het materiaal! Volgens de werknemers 
is er het meest te behalen in het gedrag en kennis van de dieselgebruiker.  
 
De volgende bijeenkomst zal gehouden worden in Groot-Ammers op 27 augustus om 10.30 uur. 
 
Graag neemt Will2Sustain van de gelegenheid gebruik om AA Lease hartelijk te danken voor de gastvrijheid, de 
sprekers voor hun actieve en boeiende bijdragen en de deelnemers voor hun actieve betrokkenheid. Voor 
meer informatie kunt u zich richten tot Gerda de Raad van Will2Sustain, via deraad@will2sustain.com.  

mailto:deraad@will2sustain.com

