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Voorwoord 

 

Het rapport dat voor u ligt is het resultaat van tien weken hard werken.  Wij zijn 

begonnen op 9 mei 2011 na een bezoek aan het hoofdkantoor van het Wereld Natuur 

Fonds (WNF) te Zeist. Hier zijn we geïnstrueerd over het project en de doe len van het 

WNF. Er is dan ook geprobeerd om het eindresultaat, de applicatie Earth Goals voor 

Facebook, zo veel mogelijk in lijn te brengen met deze doelen.  Het eindresultaat  is iets 

om trots op te zijn, maar dit hadden wij niet kunnen bereiken zonder de hulp van anderen. 

Graag willen wij dan ook enkele mensen bedanken. Allereerst gaat onze dank uit naar 

Jeroen Huizer, die het idee van een applicatie met dagdoelen vrijwillig ontwikkeld heeft 

tot de werkelijke applicatie voor Facebook. Daarnaast gaat onze dank uit naar Jenny 

Farmer en Kees van den Bos, die hun inzichten met ons hebben gedeeld. Uiteraard mag 

Melanie Peters ook niet worden vergeten, aangezien haar begeleiding heeft bijgedragen 

aan de uiteindelijke vormgeving van dit rapport. 

 

  

Jenny de Nobel, Marieke Dekker, Sabrina Verheul & Vera Kleinendorst 

Derdejaars studenten Liberal Arts and Sciences 

Faculteit Geesteswetenschappen 

Universiteit Utrecht 

Juni 2011 
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Hoofdstuk 1 ~ Inleiding 

 

Op 26 maart 2011 ging in meer dan 5000 steden verspreid over 132 landen het licht voor een 

uur uit: Earth Hour. Dit initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WNF) is genomen om meer 

bewustzijn te creëren over de invloed die de mens dagelijks uitoefent op de aarde. Onder het 

motto „Geef de aarde door!‟ is het doel van het WNF om mensen in te laten zien dat de aarde 

geen onuitputtelijke bron is en niet enkel in dienst van de mens staat. Dit besef is al wel 

aanwezig, maar wordt vooralsnog te weinig geïntegreerd in het dagelijks leven. Het is dan 

ook belangrijk dat het WNF kan rekenen op steun, zowel betaald als onbetaald, om hun 

boodschap door te kunnen blijven geven. 

Earth Hour is een typisch voorbeeld van een actie die gebruik maakt van social media 

kanalen, zoals Facebook, om grote groepen mensen te activeren en te mobiliseren voor de 

doelen van het WNF. Het gebruik van deze kanalen past volledig in de huidige tijdsgeest: de 

wereld ligt dankzij het Internet binnen handbereik. Maar hoewel de digitale wereld alles te 

bieden heeft, is het met de planeet Aarde helaas anders gesteld. De groeiende 

wereldbevolking legt een enorme druk op de capaciteiten van de aarde, waardoor de 

biodiversiteit afneemt, natuurlijke bronnen uitgeput raken en vervuiling toeneemt. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat de ecologische voetafdruk van de mens de afgelopen 55 jaar is 

verdubbeld. Deze voetafdruk geeft inzicht in de hoeveelheid productief land die jaarlijks 

nodig is om de  hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen te produceren voor onze consumptie, 

onze infrastructuur en voor het absorberen van onze CO2-uitstoot (Living Planet Report, 

2010).  Op dit moment verbruikt de mens meer dan dat de aarde kan aanleveren, waardoor de 

aarde uitgeput raakt. Het WNF heeft sinds haar oprichting, in 1962, het doel om deze zaken 

aan te kaarten en een passende oplossing te bieden.  

In de huidige samenleving kunnen social media een krachtig instrument zijn om een 

toepasselijke oplossing tot stand te brengen. Toch kan een mogelijke oplossing alleen tot een 

goed resultaat leiden wanneer het WNF een grote achterban heeft. Vanuit het WNF is dan ook 

de vraag opgeworpen om een manier te zoeken waarbij tegelijkertijd de achterban van het 

WNF vergroot kan worden als deze achterban in aanraking te laten komen met de 

doelstellingen van het WNF. Vanuit deze vraag heeft het WNF studenten van de Universiteit 

Utrecht gevraagd om met een passende oplossing te komen. Aangezien social media een 

belangrijk hulpmiddel kunnen zijn, is gekozen om de oplossing hierin te zoeken. Dit rapport 

zal dan ook ingaan op hoe gedragsverandering, dat wil zeggen het verkleinen van de 
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ecologische voetafdruk, tot stand gebracht kan worden via moderne concepten als serious 

gaming en social media. De zoektocht naar deze oplossing, het project, heeft geleid tot een 

tastbaar resultaat dat het WNF kan inzetten om haar doelen te bereiken.  

Aangezien het project verschillende aspecten kent, is dit rapport opgedeeld in 

verschillende onderdelen. Ten eerste zal Hoofdstuk 2 ingaan op de wetenschappelijke basis 

die ten grondslag ligt aan het resultaat. De wijze waarop menselijk gedrag beïnvloed wordt en 

de invloed van serious gaming staan hierin centraal. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt 

van de inzichten van sociaal psycholoog Prof.dr. Kees van den Bos. Vervolgens zal 

Hoofdstuk 3 de context van het resultaat behandelen. Het interne en externe krachtenveld van 

het project worden hierin uiteengezet. De kennis van Jenny Farmer (Msc) heeft bijgedragen 

aan de hier gepresenteerde bevindingen. Nog een belangrijk aspect van het project is de 

doelgroep op wie het resultaat van toepassing is. Om deze reden zal Hoofdstuk 4 ingaan op de 

kenmerken van deze doelgroep en haar relatie tot het WNF. De inzichten over deze doelgroep 

zijn onder andere verworven aan de hand van een kwalitatieve enquête onder 100 

respondenten.   

  De bevindingen uit de bovengenoemde hoofdstukken hebben geresulteerd in een 

tastbaar eindresultaat, namelijk de applicatie Earth Goals voor Facebook. Dit resultaat zal in 

Hoofdstuk 5 gepresenteerd en toegelicht worden. Tot slot zullen in Hoofdstuk 6 enkele 

aanbevelingen gedaan worden voor toekomstige toepassingen en verdere uitwerkingen aan 

het eindresultaat, waarna een overkoepelende conclusie gegeven zal worden.   
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Hoofdstuk 2~ Wetenschappelijke onderbouwing  

 

2.1. Introductie 

In dit hoofdstuk zal een theoretisch kader worden geschetst waarin de vraag van het WNF zal 

worden verantwoord. Ten eerste zal ingegaan worden op de bestaansredenen van goede 

doelen, hun motivaties en de motivatie van de donateurs. Ten tweede zal het onderwerp 

gedragsverandering worden belicht, waarin uiteen wordt gezet hoe, door middel van 

bijvoorbeeld een applicatie, gedragsverandering bewerkstelligd kan worden. Tot slot zal er 

een onderdeel aan het thema serious gaming worden gewijd. In dit deel wordt duidelijk 

gemaakt waarom en hoe serious gaming van de doelen van het WNF werkelijkheid kan 

maken.    

 

2.2. Het steunen van goede doelen 

Het WNF is sinds haar oprichting in 1962  afhankelijk van donateurs, namelijk zowel 

particuliere als publieke gevers: zonder de vrijgevigheid van deze mensen en instellingen zou 

het voortbestaan van deze goede doelenorganisatie bedreigd worden. In de loop der jaren is 

het type donateur langzaamaan veranderd, mede door de inzet van het WNF zelf. De 

organisatie wil namelijk niet meer alleen betaalde leden aantrekken, maar heeft voor ogen ook 

niet-betalende leden via nieuwe (social media) kanalen aan te trekken (Van Campen, 2011). 

Het doel hiervan is hoofdzakelijk het overbrengen van de visie van het WNF: het creëren van 

bewustwording in de Nederlandse samenleving over de toestand waarin de aarde verkeert en 

het vanuit dit oogpunt het aanzetten tot duurzaam gedrag. Deze nieuwe strategie schijnt te 

werken, daar het WNF vandaag de dag 71.000 volgers heeft op onder andere Facebook, 

Hyves en Twitter (Grooten, 2011).   

  De reden voor dit grote aantal volgers kan gezocht worden in de kracht van social 

media kanalen, maar het mag niet gezien worden als de enige kracht. De achterliggende 

gedachten van mensen om een goede doelenorganisatie zoals het WNF te steunen, zij het 

betaald of onbetaald, is ook deels van belang geweest voor de uitvoering van dit project, 

aangezien deze drijfveren veel zeggen over hoe gedacht wordt over het steunen van goede 

doelen in de Nederlandse samenleving. Hoewel het steunen van een natuurorganisatie iets 

anders is dan het steunen van mensen in ontwikkelingslanden, worden vanuit de 

ontwikkelingsgeografie een aantal bruikbare verklaringen voor dit gedrag gegeven. Het werk 
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van ontwikkelingsgeograaf Roger C. Riddell vormt hierbij de belangrijkste bron (Riddel, 

2008). 

Volgens Riddel zijn het vooral morele motieven die mensen drijven een goed doel te 

steunen, waarbij het steunen van een goed doel vooral gezien wordt als een morele 

verplichting. Deze morele verplichting ontstaat wanneer mensen zich bewust worden van het 

feit dat zij het beter hebben dan anderen. Vooral in Nederland wordt deze visie hoog 

gehouden: Nederland  behoort tot de landen die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog 

voornamelijk hulp verstrekken vanuit het solidariteitsprincipe (Riddel, 2008, pp.70 & 141). 

Het grote aantal mensen dat het WNF nu dan ook volgt via onder andere Facebook kan dan 

ook verklaard worden door het feit dat de Nederlandse samenleving het steunen van goede 

doelen als iets vanzelfsprekend ziet. Deze bevindingen maken aannemelijk dat het opzetten 

van een project om nieuwe leden voor het WNF te winnen op veel draagvlak kan rekenen. 

Zoals gezegd, probeert het WNF tegenwoordig nieuwe leden via social media kanalen te 

werven. De wijze waarop deze kanalen tevens ingezet kunnen worden om gedragsverandering 

in de Nederlandse samenleving te bewerkstelligen, zal in de volgende paragraaf uiteengezet 

worden.  

 

2.3 Gedragsverandering  

2.3.1. Inleiding 

Om de aarde door te kunnen geven, is het noodzakelijk dat de mens de aarde op een andere 

manier gaat gebruiken. De aarde kan niet groter worden, maar de mensen zouden wel minder 

kunnen gebruiken, of meer terug kunnen geven. Het is duidelijk dat mensen hun gedrag 

moeten veranderen. In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar de manieren om verandering tot 

stand te brengen. Allereerst zal worden uitgelegd wat een sociaal dilemma is en wat attitude 

inhoudt. Vervolgens wordt uitgelegd hoe een dergelijke attitude kan worden veranderd. Tot 

slot wordt uiteengezet hoe men gebruik kan maken van het feit dat de mens een sociaal wezen 

is.  

 

2.3.2. Sociaal dilemma 

Een belangrijk begrip in deze milieucontext is het „sociaal dilemma‟. Dit is een conflict 

waarbij het uitvoeren van de actie die het meest gunstig is voor het individu schadelijk zal zijn 

voor het collectief wanneer de meeste mensen kiezen voor het uitvoeren van die actie. Er zijn 

verschillende soorten sociale dilemma‟s. Er is sprake van een commons dilemma: hierin 
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neemt iedereen van een gezamenlijk reservoir met goederen (zoals hout, water of olie) dat 

zichzelf bijvult als het matig wordt gebruikt, maar zal verdwijnen als er teveel of het te vaak 

wordt gebruikt (Aronson, Wilson & Akert, 2007, p. 299). Dit is precies wat er aan de hand is 

met het milieu. Het is voor een individu fijn veel water en energie te gebruiken, bijvoorbeeld 

door lang te douchen of veel televisie te kijken. Echter, als iedere wereldburger dit zou doen, 

raakt de aarde uit balans en heeft uiteindelijk niemand nog water of energie. Als iedereen op 

deze aarde net zo zou leven als de gemiddelde Nederlander, zouden we 3,4 aardbollen nodig 

hebben (Living Planet Report, 2010). Aangezien de aarde niet kan groeien, zullen we minder 

moeten gebruiken om te voorkomen dat de bronnen niet uitgeput raken. Het is de mens die 

zich moet aanpassen. Maar hoe komt zoiets tot stand?  

 

2.3.3. Theory of planned behavior 

De theory of planned behavior van Ajzen en Fishbein (1980, 2005, in Aronson, Wilson & 

Akert, 2007, pp. 212-213) is de bekendste theorie over het voorspellen van houding en 

gedrag. Volgens deze theorie zijn er, als mensen tijd hebben om te bepalen hoe ze zich gaan 

gedragen, drie factoren belangrijk: de attitude ten aanzien van het specifieke gedrag, de 

subjectieve normen en de waargenomen controle over het gedrag (zie figuur 2.3.3.1).  

 

Figuur 2.3.3.1: De theorie van gepland gedrag.  

 

De verschillende onderdelen van de theorie van Ajzen en Fishbein zullen worden toegelicht.  

 

2.3.3.1 Attitude over het gedrag 

De eerste factor die van invloed is op de intentie, is „attitude‟. Een attitude is een persoonlijke 

overtuiging van evaluatieve aard over een object, waarbij een object een levend wezen, ding, 

of idee kan zijn.  In dit geval gaat het specifiek om de attitude ten opzichte van bepaald 

gedrag. Voorbeelden van zo‟n overtuiging zijn mooi of lelijk, goed of slecht en leuk of niet 

leuk. De overtuiging beïnvloedt het gedrag dat mensen vertonen ten aanzien van het object 

 

Attitude over het gedrag 

  

   

Subjectieve norm Intentie Gedrag 

   

Waargenomen controle   
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waarover de attitude bestaat (Glassman & Hadad, 2007, p. 191). De attitude bestaat uit drie 

componenten: een affectieve component, een cognitieve component en een 

gedragscomponent. De eerste bestaat uit de emotionele reacties ten aanzien van het object, 

zoals de woede of opwinding die men kan krijgen bij een bepaald persoon. De cognitieve 

component bestaat uit de gedachten en opvattingen over het object, een voorbeeld hiervan is 

de waardering voor het feit dat iemand altijd klaarstaat voor anderen. De gedragscomponent 

bestaat uit je acties (observeerbaar gedrag) richting het object, bijvoorbeeld het wel of niet 

groeten van een persoon die je tegenkomt (Aronson, Wilson & Akert, 2007, pp. 191-193).  

Mensen hebben ongetwijfeld ook een attitude ten opzichte van zaken zoals het milieu, 

het WNF of duurzaamheid. De verschillende componenten van een attitude en hoe je ze kan 

vergaren, worden hier besproken, te beginnen met de affectieve component. De affectieve 

component wordt al veelvuldig gebruikt in de reclames van het WNF, de Dierenbescherming 

en andere instellingen: er wordt ingespeeld op de emotie van de kijker door middel van 

filmpjes over enorme ontbossing, uitstervende dieren en vervuilde oceanen. Het probleem dat 

hierbij op kan treden is echter het „not-in-my-backyard‟denken, of het gevoel van een „ver van 

mijn bed show‟ (Thornton en Knoxx, 2002, p. 2554). Dit komt er op neer dat mensen wel een 

negatieve attitude ten opzichte van een zaak of onderwerp kunnen hebben, maar zich toch niet 

persoonlijk aangesproken voelen en daardoor steeds minder intentie hebben om een steentje 

bij te dragen. Dat effect is groter naarmate het object verder van hun afstaat. Er wordt wel 

aanspraak gedaan op de affectieve component, maar dat is niet voor iedereen sterk genoeg om 

echt tot gedragsverandering te leiden. Andere manieren zijn daarom nodig. Daarom zal de 

cognitieve component nu worden besproken.    

De cognitieve component bestaat, zoals vermeld, uit kennis en overtuigingen. Lang 

werd gedacht dat als mensen kennis hadden van wat goed of slecht is, ze dit onderscheid ook 

meenamen in hun gedrag. Dat zou betekenen dat mensen die goed op de hoogte zijn van de 

problematiek omtrent het milieu, zij zich milieuvriendelijker zouden gaan gedragen. 

Kennisoverdracht zou volgens deze theorie het middel zijn om via gedragsverandering tot een 

beter milieu te komen. Echter, dit blijkt niet helemaal het geval. Neem het voorbeeld van het 

credo „eet twee stuks fruit per dag‟: tachtig procent weet het, slechts twintig procent eet het. 

Door enkel te richten op de cognitieve component van de attitude, zal het gedrag niet snel 

gewijzigd worden. Het is dus ook nodig om de emotionele component en de 

gedragscomponent erbij te betrekken.   

  Tot slot zal deze laatste component ook worden besproken. Aangezien gedrag direct 

voortkomt uit de gedragscomponent van een attitude, zullen door deze component aan te 



11 

 

 

 

 

 

 

passen, mensen zich anders gaan gedragen. De „makkelijkste‟ manier om gedrag te wijzigen, 

is door middel van conditionering (Gazzaniga & Heatherton, 2006, p. 215). Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen zogenaamd klassiek en operant conditioneren. Bij klassiek 

conditioneren wordt een neutraal object (bijvoorbeeld een belletje) gecombineerd met een 

stimulus dat een emotionele reactie in gang zet (zoals een schokje), waardoor men in het 

vervolg zal schrikken bij het horen van het belletje. In theorie zou je mensen een alarm 

kunnen laten horen als ze gedrag vertonen dat onvriendelijk is voor het milieu om ze dit 

gedrag af te leren. Toch is dit niet de manier waarop mensen behandeld willen worden en 

bovendien is dit praktisch onhaalbaar. Wat echter wel een optie is, is dat mensen een 

vervelende associatie ervaren ten tijde van een vervelende gebeurtenis. Als mensen het kopen 

van papier bijvoorbeeld gaan associëren met stervende apen, zullen ze een slecht gevoel 

krijgen bij het kopen van papier en niet meer zo snel overgaan tot deze handeling.  

Bij operant conditioneren wordt iemand beloond of gestraft voor het vertonen van 

goed dan wel slecht gedrag. Een beloning vergroot de kans dat goed gedrag in de toekomst 

wordt herhaald, een straf verkleint die kans. In de praktijk is dit een fenomeen wat vaak 

voorkomt. Als kinderen hun vuilnis in de afvalbak gooien, wordt dat vaak gestimuleerd met 

een „goed zo‟. Straffen is misschien iets dat niet zo gemakkelijk zal werken, maar het 

uitreiken van prijzen voor de werknemer met het minst aantal kilometers in de leaseauto wel 

een manier om milieuverantwoord gedrag te stimuleren. Beide manieren van conditioneren 

worden vandaag de dag gebruikt om het menselijk gedrag te beïnvloeden. Kortom, er zijn al 

componenten die worden ingezet om gedrag te veranderen. Maar gedrag wordt ook beïnvloedt 

door andere dingen.  

  

2.3.3.2 Subjectieve norm 

Een andere factor die invloed heeft op de intentie, is de subjectieve norm, volgens de 

eerdergenoemde„theory of planned behavior‟. Dit zijn de opvattingen van mensen over de 

manier waarop hun vrienden en bekenden over het gedrag in kwestie zullen denken. De 

mening over het gedrag van de groep is namelijk een belangrijke motivator: eeder individu 

wordt beïnvloed door de wereld en de mensen om hem of haar heen. Als alle vrienden van Jan 

roken, is de kans groot dat Jan zelf ook rookt. Dit wordt ook wel conformity genoemd: de 

neiging om opinies en gedrag te laten voldoen aan de normen van de groep. Dit is een reactie 

op impliciete of expliciete sociale druk (Aronson, Wilson & Akert, 2007, p. 231). Als het gaat 

om energie besparen, gaat deze these ook op. Maar een individu zou in dat geval in lijn met 

het commons dilemma ook kunnen denken: „genoeg andere mensen besparen al energie, dus 
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ik kies voor mijn eigen belang‟ (collective action problem). Volgens Kees van den Bos, 

professor in de sociale psychologie, geïnterviewd door Marieke Dekker, is dit in dit geval 

echter niet waar. 

 

“Mensen imiteren graag. Een fout die vaak wordt gemaakt, is bijvoorbeeld in 

hotels. Het hotel wil graag dat gasten hun handdoek meerdere keren gebruiken. Ze 

hangen vervolgens een bordje op in de badkamer, waarop staat dat zoveel procent van 

de gasten hun handdoek op de grond gooit, met een vriendelijk verzoek aan de gast om 

zijn of haar handdoek op het haakje te hangen… Dit werkt dus niet. Mensen zijn 

sociale wezens, ze imiteren graag. Hier moet je gebruik van maken. Je kan dus beter 

zeggen dat zoveel procent van de gasten het hotel al helpt door hun handdoek op het 

haakje te hangen.” 

 

Verder ziet prof. Van den Bos ook kansen voor de sociale media op dit gebied.  

 

“Het feit dat andere mensen jouw prikbordbericht leuk vinden en liken, is al 

rewarding op zich. Je doet is wat overeenkomt met de norm, met datgene wat jouw 

vrienden leuk vinden. Dat werkt.” 

 

Een andere factor die volgens Kees van den Bos een groot verschil kan maken, is een goed 

rolmodel. Juist omdat mensen graag imiteren, zijn ze op zoek naar iemand die ze na kunnen 

doen. Prof. Van den Bos geeft het voorbeeld van Alexander Klöpping, de zogenaamde 

„internetnerd‟ die vaak in „De wereld draait door‟ verschijnt. Er zijn massa‟s mensen die 

achter hem aanlopen. Zo zijn er zijn ook personen die op de social media netwerken wel 

10.000 volgers hebben. Als een volger ziet dat zijn „leider‟ een steentje bijdraagt aan het 

milieu, zal hij sneller geneigd zijn om hier ook aan mee te werken. Je doet een beroep op de 

sociale drang om te imiteren. Als je een campagne lanceert is het volgens prof. Van den Bos 

altijd goed om dit te combineren met een rolmodel dat aansluit bij de doelgroep.  

  

2.3.3.3 Waargenomen controle 

Tot slot wordt de intentie tot gedrag volgens Ajzen en Fishbein ook bepaald door de 

waargenomen controle. Om dit uit te leggen wordt gebruik gemaakt van het begrip self 

efficacy: het beoordelen van hoe goed een persoon zelf bepaalde acties uit kan voeren die 

nodig zijn om met toekomstige situaties om te gaan (Bandura, 1982, p. 123). Als een persoon 
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denkt dat hij kan revalideren van een ongeval (aankunnen van de operatie, uitvoeren van het 

intensieve traject van de fysiotherapeut en verder rust houden), dan is de kans groot dat het 

daadwerkelijk zal lukken. Als een persoon denkt dat hij dit niet kan is het waarschijnlijk dat 

hij er niet meer bovenop komt.  Dit fenomeen draagt op twee manieren bij aan de uitvoering 

van bepaald gedrag. Ten eerste zullen mensen met een hoge self efficacy minder snel 

opgeven. Ze doen minder hun best en kunnen meer tegenslagen verwerken (Litt, 1988, in 

Aronson, Wilson & Akert, 2007, pp. 494-495). Ten tweede zorgt een hoge self efficacy voor 

een andere reactie van het lichaam. Er wordt minder angst ervaren bij een moeilijke taak 

(zoals een operatie), waardoor het uiteindelijk ook gemakkelijker wordt. Kortom, geloven dat 

we iets kunnen doen heeft veel invloed op of we hier in slagen.  

 Prof. Van den Bos sluit zich hier bij aan. Hij denkt dat straffen of belonen, zoals het 

geval is bij conditionering, niet datgene is waar het om gaat, maar dat mensen wel graag het 

gevoel hebben dat ze direct iets kunnen veranderen. Volgens hem is dat ook de reden dat de 

huidige generatie liever geld of middelen geeft aan iets wat dichtbij staat, dan aan iets minder 

dichtbij zoals een grote organisatie als WNF. Men wil weten wat het nut is van dat wat ze 

ondernemen en men willen het gevoel hebben dat ze controle hebben over gedrag zelf en de 

uitkomst daarvan.  

 

2.3.4. Conclusie 

De drie genoemde factoren, namelijk attitude, subjectieve norm en waargenomen controle, 

hebben tezamen veel invloed op de intentie om bepaald gedrag te vertonen. De intentie leidt 

uiteindelijk tot het gedrag zelf. Bij het bewerkstelligen van een gedragsverandering zullen al 

de factoren en diens componenten in acht moeten worden genomen.  

 

2.4 Serious gaming 

2.4.1 Inleiding 

Serious gaming is een term die sommigen misschien nog onbekend in de oren zal klinken. 

Toch is het fenomeen de laatste jaren aan een indrukwekkende opmars begonnen: waar 

gaming voorheen met name als doel had te vermaken, heeft het zich ontwikkeld tot een 

methode voor het veranderen en ontwikkelen van zijn gebruikers. Dit verschaft serious 

gaming een ware machtspositie: wanneer goed gebruikt kan het op een vernieuwende manier 

bijdragen aan het veranderen van gedrag en de oplossing van serieuze problemen. 
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2.4.2 Een betere wereld? 

 De term serious gaming kwam acht jaar geleden tot stand toen het Woodrow Wilson 

International Centre for Scholars game-experts en wetenschappers uit verschillende 

vakgebieden bijeenbracht om een geheel nieuwe industrie leven in te blazen. De 

gamedesigners verschaften de technische knowhow terwijl de wetenschappers de feitelijke 

informatie leverden. Samen wilden ze voor een verandering in de gaming-industrie zorgen, 

waarbij ze streefden naar het doel dat games net zo leerzaam en stimulerend als entertaining 

zouden worden
 
(Schollmeyer, 2006, p. 36). Tijdens het “Games for Change” festival in 2008 

in New York werd er zelfs geopperd dat serious games aan konden zetten tot sociale 

verandering. Het doel van gaming evolueerde in een korte tijd dus van het originele 

entertainment, naar educatie en vervolgens tot een stimulans voor gedragsverandering 

(Davies, 2008, p. 4).   

  Jane McGonigal, game designer en expert op het gebied van serious gaming, beaamt 

de cruciale rol die games kunnen spelen bij het veranderen van menselijk gedrag. Zij stelt 

zelfs dat door middel van games mensen gezamenlijk kunnen bijdragen aan een betere wereld 

(pp. 219-246). Om zo een groot project te bewerkstelligen, heeft een game een groot bereik 

nodig. Door middel van crowdsourcing kan een groot project, zoals het reduceren van de 

ecologische voetafdruk, aan een groot publiek gepresenteerd worden. Crowdsourcen is het 

uitbesteden van een omvangrijk project aan een grote groep mensen, die vaak via het Internet 

wordt bereikt (McGonigal, 2011, p. 220). Gamers zijn door hun intrinsieke motivatie om te 

presteren en te winnen en bij uitstek geschikt om bij te dragen aan een project dat als doel 

heeft veel en velen te bereiken. Er leeft onder hun een verlangen om niet allen in de virtuele, 

maar juist in de reële wereld aan te zetten tot veranderingen en zelfs verbeteringen  

(McGonigal 2011, pp. 233 & 240). Daarnaast heeft een jongere van 21 jaar heeft gemiddeld 

even veel uren gespendeerd aan gamen dan de gehele tijd dat hij of zij in de schoolbanken 

heeft gezeten: zo‟n tienduizend uur (McGonigal 2011, p. 266). Gaming is dus bij uitstek de 

manier om deze grote groep jongeren, die sowieso al een verlangen voelen om mee te doen 

aan het verbeteren van de wereld, te bereiken.  

 

2.4.3 Serious gaming als de oplossing 

Een serious game kan bijdragen aan het verbeteren van de wereld omdat het een groep 

mensen bijeenbrengt die een grote motivatie hebben en dit mogelijkheden biedt tot het 

uitvoeren van doelen zoals gesteld door het WNF. De oplossing zou het beste van twee 



15 

 

 

 

 

 

 

werelden bijeen moeten brengen: een grote groep mensen en een stimulans om te willen 

veranderen. Een goede serious game die dit nastreeft zou gebruik moeten maken van social 

innovation en stimuleert, is avontuurlijk en creëert een sense of achievement. Bovendien moet 

de game zich in een good game world bevinden en maakt het gebruik van good game 

mechanics. Ten slotte moet men duidelijk ervaren en zich kunnen realiseren dat hij of zij een 

impact heeft op de wereld: een impact die wordt beloond met een zogenaamde epic win.  

  Social innovation is een van de doelen van serious games. Games die van deze 

techniek gebruik maken proberen problemen aan te kaarten die normaal gesproken alleen 

getackeld worden door overheden of gespecialiseerde organisaties (McGonigal, 2011, p. 334). 

Op de manier van social innovation worden wereldproblemen, zoals de vervuiling van de 

aarde door de mens, niet langer top-down opgelost, maar wordt getracht oplossingen te vinden 

bij degenen die dagelijks het meeste in contact staan met het probleem. Jane McGonigal stelt 

dat zo lang mensen ervaren dat hun acties effect hebben, ze gebruik blijven maken van een 

spel (McGonigal, 2011, p. 222). Ook is een belangrijke beweegreden om het spel te blijven 

spelen een sense of achievement: een beloningsmethode die effectief is bij de spelers van 

games (Albanese, 2011, p. 38). De sense of achievement en het directe gevoel van invloed 

motiveert gebruikers van een game om door te spelen en hun achievement en invloed te 

vergroten (Charsky, 2010, p. 195).   

  Daarnaast zou een effectieve game gebruik moeten maken van een zogenaamde good 

game world. In een good game world hebben de acties van een speler een zeer wijdverbreide 

invloed. Het liefst ervaart de gamer het effect van zijn of haar acties dan ook op een zo groot 

mogelijke schaal. De extremiteit van de acties van de gamer inspireren een gevoel van ontzet 

en verwondering: dit zijn tevens stimulansen om verder te spelen. Ook good game mechanics 

komen voor in een doeltreffende serious game. Good game mechanics bestaan uit zeer directe 

resultaten die zichtbaar en tastbaar zijn voor de speler: ook deze faciliteren de stimulans om 

verder te spelen (McGonigal, 2011, p. 229). Door gebruik te maken van een good game world 

en good game mechanics wordt een serious game ontwikkeld die op een effectieve manier de 

doelen van het WNF, namelijk het verkleinen van de ecologische voetafdruk, zou kunnen 

faciliteren.   

  Een game is het meest effectief wanneer de speler het gevoel heeft dat hij of zij zowel 

de wereld verbetert, als persoonlijke vooruitgang boekt (McGonigal, 2011, p. 229). Beide 

aspecten zouden dus verwerkt moeten worden een in game. Tevens is het vergaren van 

nieuwe kennis, het leren kennen van nieuwe informatie voor veel gamers een doel op zich en 

draagt bij aan de persoonlijke vooruitgang (Charsky, 2010, p. 191).   
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  Gamers willen op een duidelijke, directe manier ondervinden dat zij een impact op de 

wereld hebben. Ze willen ervaren dat hun investeringen lonen (McGonigal, 2011, p. 245): 

men is bereid een emotionele investering te doen voor een resultaat (Albanese, 2011, p. 38). 

Dit wordt nog eens onderstreept door het element van epic wins: kansen voor gewone mensen 

om buitengewone dingen te bewerkstelligen (McGonigal, 2011, p. 247). Epic wins zijn een 

van de meest belangrijke onderdelen van een serious game en kunnen een spel maken of 

kraken. Elke gamer wil ervaren dat hij of zij niet slechts „gewoontjes‟ is, maar ook iets 

buitengewoons kan realiseren. Het integreren van een of meerdere epic wins is dus cruciaal 

voor een krachtige serious game.    

  Een voorbeeld van een succesvolle serious game is „The Extraordinaries‟, waarin 

deelnemers kunnen inloggen en kunnen kiezen uit verschillende acties die hun doodgewone 

dag „buitengewoon‟ maakt. Men krijgt doelen voorgeschoteld, zoals een foto maken van een 

bepaald object, die in een context worden geplaatst dat ze belangrijk kunnen zijn. Zo kan een 

foto van een defibrillator levens redden: de remedie op doodsoorzaak nummer één 

(hartstilstand) in de Westerse wereld is gelokaliseerd (McGonigal, 2011, p. 250). Een game 

die op een vergelijkbare manier haar gamers, door middel van bereikbare doelen gezamenlijk 

een groter, maatschappelijk relevant doel bereiken is dus bewijsbaar succesvol en kan een 

efficiënte manier zijn voor het bereiken van gedragsverandering zoals verlangd door het 

WNF.  

De vele successen die door de spellen behaald zijn bewijzen dat serious gaming werkt. 

In de Verenigde Staten worden artsen erdoor geholpen in hun opleiding (Charsky, 2010, p. 

179); in Oekraïne werden revolutionairen klaargestoomd voor de Oranje-Revolutie 

(Schollmeyer, 2006, p. 37); Wikipedia wordt dagelijks onderhouden door duizenden „gamers‟ 

die verslaafd zijn geraakt aan de interactieve, educatieve en beloningsrijke omgeving op 

Internet (McGonigal 2011, pp. 225-226). PricewaterhouseCoopers stelde dan ook een enorme 

groei vast binnen de industrie vast: de gehele markt voor serious games steeg van $31.6 

miljard in 2006 naar $48.9 miljard in 2011 (Scanlon, 2007, p. 10). Serious gaming is dus in 

het bijzonder een markt waar in de toekomst niet alleen op financieel maar ook op onder 

andere sociaal, wetenschappelijk en politiek gebied zeer veel winst te behalen valt.  

 

2.4.4 Conclusie  

De evolutie van gaming culmineert in de serious game: een spel waarin de speler actief 

meedoet, gestimuleerd wordt en zelfs kan van gedrag kan veranderen. Earth Goals laat de 

gamer niet alleen ervaren dat hij of zij de wereld helpt te verbeteren, maar laat de speler ook 
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persoonlijke vooruitgang boeken. Door middel van crowdsourcing wordt een netwerk van 

gewillige deelnemers gesmeed die allen verlangen bij te kunnen dragen aan veranderingen in 

de „echte wereld‟. Door het ontwikkelen van serious games met een maatschappelijk 

verantwoord doel, zoals het verminderen van de ecologische voetafdruk, kan het fenomeen 

bottom-up bijdragen aan een betere wereld door middel van social innovation. De applicatie 

die wij ontwikkeld hebben voor dit project is op dit gebied actief en maakt gebruik van een 

good game world en good game mechanics. Epic wins die in de game verweven zijn dragen 

bij aan de buitengewone ervaring die de speler ervaart: een grotere epic win dan het redden 

van de natuur en de aarde is moeilijk voor te stellen. Daarom kan serious gaming serieus 

bewerkstelligen van gedragsverandering mogelijk maken.  
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Hoofdstuk 3 ~ De context 

 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een krachtenveldanalyse worden gegeven waarin de interne en externe 

aspecten van het project Earth Goals zullen worden besproken. Ten eerste zullen we 

analyseren waarom dit project juist nu moet worden uitgevoerd en de stand van het debat 

bespreken. Daarna zal worden beargumenteerd waarom we hebben gekozen voor de vorm en 

invulling van het project zoals in het resultaat te zien is. In beide vraagstukken zullen zowel 

de interne als externe aspecten van het project worden besproken. Aan de hand van deze 

analyse zullen onder andere de politieke en bestuurlijke context worden blootgelegd. Op deze 

manier zal het krachtenveld van dit project zich ontvouwen en de relevantie en bruikbaarheid 

van het resultaat duidelijk worden.  

 

3.2 Waarom nu? 

We leven in een tijd van ongelimiteerde communicatievrijheid tussen organisaties, 

gemeenschappen en individuen. Traditioneel werd het Internet simpelweg gebruikt als locatie 

om informatie te vergaren en bereikbaar te maken: men las het, keek ernaar en gebruikte het 

om producten en services aan te kopen. Maar steeds meer wordt het medium interactief 

gebruikt: er wordt informatie gedeeld en gebruikers worden actieve actoren binnen een groot 

netwerk door middel van bloggen, discussiëren en aanpassen van sites als Wikipedia. Zo 

wordt de content van het Internet bepaald door zijn gebruikers. Dit social media fenomeen 

heeft een enorme impact op de reputatie, verkoop en zelfs voortbestaan van een zeer groot 

aantal bedrijven en organisaties (Hanna et al., 2011, p. 266). Het is dan ook zaak voor 

organisaties om interne aanpassingen te doen die inspelen op de veranderingen zoals te zien 

op het Internet (Kietzmann et al., 2011, pp. 246-7).   

  Naast de actieve bijdrage die de Internetgebruiker kan leveren aan het potentiële 

succes van een bedrijf, is in de samenleving een veranderende houding van de consument 

tegenover organisaties en bedrijven te bemerken. De hedendaagse consument wil niet langer 

toegesproken, maar gehoord worden: de consument wenst dat een bedrijf op een passende 

manier luistert, betrokken is en antwoorden verschaft. Deze verandering stelt bedrijven en 

organisaties voor een zeer grote uitdaging, omdat ze vaak niet zijn aangepast of simpelweg 

niet weten hoe zich aan te passen aan het actief betrekken van de consument (Hanna et al., 

2011, p. 266). Het interne beleid van organisaties is kortweg niet op deze trend berekend, 
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waardoor veel kansen op de markt verloren gaan. In andere woorden, de aanwezigheid van 

bedrijven op het internet en de actieve participatie binnen social media zijn cruciaal voor het 

bestaan en functioneren van een bedrijf (Kietzmann et al., 2011, p. 249). Zo hebben bedrijven 

als Coca Cola, Proctor & Gamble en Ford al  actief en succesvol gebruik gemaakt van social 

media voor het lanceren en interactief promoten van nieuwe producten (Wong, 2010,  p. 6).  

 Het WNF is een van de organisaties die kampt met het vraagstuk hoe de consument 

meer te betrekken bij haar functioneren. Het WNF herkent wel degelijk de noodzaak van het 

actief participeren binnen social media netwerken: een plaats waar voor hen veel succes te 

behalen is. Deze tijd is bij uitstek geschikt voor organisaties om zich te mengen binnen de 

social media: de consument vraagt er zelf naar. Bovendien herkennen bedrijven er 

organisaties steeds vaker het belang van aanwezigheid op Internet en binnen het netwerk van 

social media dat interne leiderschapstrainingen erop worden aangepast (Fusarelli, 2004, p. 

29). Het WNF kan hier uiteraard niet op achterblijven en is dan ook zeer actueel en 

tijdsadequaat in het zoeken naar meer leden en een grotere impact op consumenten door 

middel van social media.  

  Naast het feit dat het interne beleid van bedrijven en organisaties zich steeds meer 

aanpast aan het nieuwe consumentisme, zijn er verschillende externe factoren aan te wijzen 

die erop duiden dat de juiste tijd is aangebroken voor een project dat uit is op het veranderen 

van niet-duurzaam gedrag. Naar gelang de welvaart groeit, krijgen steeds meer mensen 

toegang tot sociale media: er kan dus ook structureel een grotere groep bereikt worden 

(Hanna  et al., 2011, p. 273). Maar dit is op zichzelf niet reden genoeg om over te gaan op het 

stimuleren van gedragsverandering via social media. Het doel van het WNF, namelijk 

gedragsverandering en daarmee het reduceren van de ecologische voetafdruk, moet wel 

draagvlak vinden onder de doelgroep: zonder animo geen beduidende impact op de 

samenleving en het welzijn van de aarde. Deze vraag en de zoektocht naar een oplossing 

wordt echter in een tijd gelanceerd waarin de „groene revolutie‟ volop aandacht krijgt (Van 

der Sluijs, 2010, p. 10). Het jaar 2011 en de context van groeiende welvaart, het grote bereik 

van social media en een groeiende populariteit van „groen zijn‟ biedt een vraagstuk als deze 

dan ook bij uitstek de kans om opgelost te worden. 

Het besef dat de aarde onze hulp dringend nodig heeft wordt schrijnend wanneer we 

beseffen dat de bronnen van de aarde eindig zijn. De wijdverbreidheid van bijvoorbeeld Al 

Gore‟s film „An inconvenient truth‟ zorgde ervoor dat grote groepen consumenten kennis 

namen van deze en andere feiten. De groeiende zorgen over het welzijn van de aarde uit zich 

onder andere in de politiek, waar bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren de laatste jaren haar 
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opmars heeft gemaakt. Het feit dat het milieu om aandacht roept is niemand onbekend. De 

biodiversiteit neemt af waar de vervuiling drastisch toeneemt. Er lijkt een tijd te zijn 

aangebroken waarin het credo „nu of nooit‟ nieuw leven krijgt ingeblazen: wanneer we 

eenmaal over de tipping point heen zijn, is er geen weg meer terug voor de aarde (Gladwell 

2006).      

Het besef dat het voor de aarde nu of nooit is leeft wel degelijk binnen de samenleving 

(Van der Sluijs, 2010, p. 10), maar wordt nog te weinig vertaald naar ons dagelijks leven. Dit 

stelt Jenny Farmer (eigen interview, 14 juni 2011), expert op het gebied van het effect van 

CO2-emmissie op het milieu. Ze is van mening dat niet alleen op het mondiale niveau de 

kwestie meer op de voorgrond zou moeten komen, maar ook dat elke consument nu actief 

verantwoording moet nemen voor zijn of haar bijdrage aan milieuvervuiling. Volgens haar is 

de consument het aan zichzelf verplicht om duurzame producten te eisen en zich bewust te 

worden van hoe zijn of haar acties de planeet beïnvloeden. Zo zegt ze: "If everyone starts 

changing the way they live their lives then together it will make a major difference”. Jenny 

Farmer rondt momenteel haar PhD in Biological Sciences af aan de universiteit van Aberdeen, 

Schotland. Ze is tevens medeoprichtster van de Uganda Carbon  Bureau 

(www.ugandacarbon.org): een organisatie die streeft naar de ontwikkeling van duurzame 

projecten waarin bovendien Ugandezen een eerlijke kans krijgen.    

  De observatie dat consumenten meer eisen stellen aan producten past naadloos bij de 

nieuwe consument die evenveel eisen stelt aan bedrijven en organisaties waarmee hij of zij in 

aanraking komt. De bewustwording van de impact van dezelfde consument op de aarde kan 

gezamenlijk met de nieuwe houding een beweging ontketenen die daadwerkelijk verandering 

kan brengen. Deze redenen bieden een project dat uit is op het veranderen van het gedrag van 

de consument veel kansen. Ook Farmer herkent dat de tijd waarin we ons nu bevinden 

cruciaal kan zijn: “The movement for change has already begun. Recycling in developed 

countries is becoming more mainstream, and even high street shops have started making 

changes to the products that they sell.”  Zo verkoopt H&M een kledinglijn van organisch 

katoen en gerecyclede materialen. Maar, zo waarschuwt ze, is er niet slechts reden tot juichen: 

de beweging en groeiende bewustwording moet meer gangbaar en toegankelijk worden voor 

alle niveaus van de samenleving.   

  Jenny Farmer zat bij Al Gore‟s presentatie van „An inconventien truth‟ in 2006 op de 

eerste rij. Op de vraag of dergelijke initiatieven de bewustwording zouden kunnen vergroten 

antwoordt ze, zeer wetenschappelijk verantwoord, genuanceerd. Aan de ene kant is ze van 

mening dat openbare bronnen van informatie, zoals de film van Gore, dienen als “tools for 

http://www.ugandacarbon.org/
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education”, waarmee wetenschappelijke informatie aannemelijk en begrijpelijk wordt voor 

iedereen. Maar ze wijst ook op het feit dat dergelijke initiatieven door de laagdrempeligheid 

vaak aan kwaliteit verliezen. Bovendien is de distributie van dergelijke informatie nog zeer 

gelimiteerd en wordt daardoor systematisch een grote groep van de samenleving niet 

betrokken bij het debat – velen hebben dan ook geen enkel besef van de vernietigende impact 

van de mens op de aarde om zich heen.   

  De oplossing voor het probleem van aanhoudende vervuiling heeft volgens Farmer een 

groot krachtenveld: zowel top-down (politiek, juridisch, bestuurlijk) als bottom-up (civil 

society) zal er aan gewerkt moeten worden. “You need every individual on the ground to be 

motivated to make changes, and they must implement as much as they can. But also we 

need legal and political direction to accompany this. It is up to governments to make 

demanding cuts on GHG [green house gases] emissions, they are often responsible for waste 

management and recycling, they control what is in the national curriculum.” Maar, zo 

benadrukt ze, regeringen zijn ook onderhevig aan de wens van het publiek. Wanneer er een 

sterke beweging voor strenger milieubeleid en duurzaamheid ontstaat, zal dit in een verkozen 

regering weerklinken. Ook op andere gebieden ligt het heft nu bij  de consument: 

"Supermarkets are the same: if they see that there is more demand for sustainably harvested 

fish, or local produce, or products with a low carbon footprint, then they are likely to switch 

to supplying more of these products.” Maar ook hier kan de overheid weer een rol spelen. Een 

van de grootste uitdagingen voor mensen die hun gedrag moeten aanpassen is het gebrek aan 

scholing en kennis va het onderwerp, financiën (biologische producten zijn vaak duurder) en 

toegang tot dergelijke producten. Dit zijn allen factoren waarop de overheid haar invloed kan 

uitoefenen. Het krachtenveld wordt vooralsnog bepaald door een wisselwerking tussen groot- 

en kleinschalig, burger en overheid, politiek en populisme. 

Ten slotte is dit de goede tijd om ons project te lanceren omdat het gebruik kan maken 

van het momentum van het hedendaags debat. Dat er daadwerkelijk een groene revolutie aan 

de gang is moge duidelijk zijn (Van der Sluijs et al., 2010). Bij McDonald‟s zijn biologische 

salades te verkrijgen en er wordt door energiemaatschappijen expliciet met groene stroom 

geadverteerd. Andere initiatieven zijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland 

(MVO-Nederland), een organisatie die bedrijven stimuleert „groener‟ te ondernemen 

(Lageweg, 2011). Zoals Jenny Farmer al uitte, wordt er inderdaad wel het een en ander aan 

het reduceren van onze voetafdrukken gedaan, maar alsnog lang niet genoeg om een 

significant verschil te maken. Publieke acties van Greenpeace zijn een stimulans, maar staan 

over het algemeen ver van het bed van de burger. Ook de politiek schiet hierin tekort: er 
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wordt weinig gedaan aan het preserveren van natuur in eigen land, laat staan aan de footprint 

van Nederland op de gehele aarde. Dit biedt het WNF de kans om actief in te spelen in het 

bottom-up debat en vanuit de civil society in te spelen op de vraag naar meer duurzaamheid. 

De tijd is rijp voor verandering, en een resultaat dat expliciet gebruik maakt van het 

momentum dat rondom het debat over duurzaamheid en door  de wijdverbreidheid van social 

media kan rekenen op succes.   

 

3.2.1 Conclusie 

Vanuit organisaties zelf groeit dus de vraag naar aanpassingen aan de consument die wenst 

actief betrokken te worden bij beleidsvorming. Het bestuur en management van (grote) 

bedrijven en organisaties worden dan ook steeds vaker zo ingericht en omgevormd om aan 

deze vraag te kunnen voldoen. Ook politiek is er gehoor voor duurzaamheid en 

milieuvriendelijkheid. Wetenschap en politiek zijn met elkaar verbonden geraakt, zeker op het 

gebied van klimaat. Politieke standpunten zijn wetenschappelijk geworden en de wetenschap 

is gepolitiseerd geraakt (Van der Sluijs  et al., 2010, pp. 10-11). Helaas uit zich dit niet altijd 

in de dagelijkse activiteiten van alle burgers. Vaak blijft duurzaam consumeren voor velen 

onbereikbaar: een probleem dat top-down, vanuit de overheid, opgelost zou moeten worden. 

De tijd waarin wij nu leven biedt echter mogelijkheden om het probleem bottom-up te 

benaderen: door middel van het debat rondom duurzaamheid en „groen zijn‟ kan 

gedragsverandering op zeer persoonlijke wijze aangemoedigd worden. Een oplossing 

integreert deze twee aspecten om zo een verandering in de attitude van de consument teweeg 

te brengen. Hierdoor kan een actieve wisselwerking tussen burger en overheid in een groenere 

omgeving resulteren.  

 

3.3 Waarom zo?  

Het WNF heeft aan de studenten te weten gegeven dat er een aantal trends zijn die causaal 

samenhangen met de opdracht zoals die geformuleerd is. Eén van de belangrijkste factoren is 

de vraag van de achterban van het WNF met wat zij concreet kunnen doen. Het doneren van 

geld spreekt hen niet aan, maar ze zijn wel bereid om op een andere manier steun aan het 

WNF of direct aan de natuur te geven. Daarnaast heeft het WNF gemerkt dat het wordt gezien 

als iets wat „groot‟ is en „ver weg‟ staat, terwijl ze juist transparant en betrokken willen 

werken. In verband met de opmars van de sociale media kanalen, wil het WNF hier aan 

bijdragen. De social media dienen als een verbinding tussen het WNF en de achterban. 



23 

 

 

 

 

 

 

Tevens kunnen met de social media kanalen veel mensen tegelijk worden bereikt 

(crowdsourcing) en kan helder worden gecommuniceerd wat al die mensen kunnen doen om 

het verschil te maken. Vanwege de vraag naar „wat er kan worden gedaan‟, het doel van 

transparantie en de stijgende populariteit van social media in de samenleving, worden social 

media kanalen gebruikt als middel om antwoord te geven op de eerder vragen vanuit de 

samenleving en het WNF.   
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Hoofdstuk 4 ~ De doelgroep 

 

4.1 Inleiding 

Nu duidelijk is welke wetenschappelijke concepten en theorieën de basis vormen van het 

project en welke interne en externe factoren hebben meegespeeld in de vormgeving van het 

eindresultaat, zal dit hoofdstuk zich richten op de doelgroep. De doelgroep is ons aangedragen 

door het WNF, namelijk 18 tot 30 jarigen. Om meer inzicht in deze groep te verkrijgen is 

gekozen om onder deze doelgroep een enquête af te nemen (zie Bijlage 2). Aangezien er geen 

beschikking was over een steekproefkader van waaruit respondenten aselect geselecteerd 

konden worden, is gekozen om een respondent gerichte selecte enquête uit te voeren. Sinds de 

doelgroep 18 tot 30-jarigen betreft, is gekozen om de enquête af te nemen onder 100 

studenten van de Universiteit Utrecht. Dit houdt echter niet in dat de doelgroep uitsluitend 

bestaat uit hoger opgeleiden, maar dat deze 100 studenten louter zijn gekozen om inzicht te 

verschaffen in de doelgroep in het algemeen. Om deze reden zijn persoonskenmerken 

achterwege gelaten. Daar de enquête kwalitatief van aard is, zijn de resultaten enkel 

descriptief van aard: de gevonden resultaten kunnen daarom niet betrokken worden op de 

totale populatie. Toch zijn de resultaten bruikbaar geweest voor het project, sinds zij 

essentiële achtergrondinformatie hebben verschaft voor de uitvoering van het project. 

 

4.2 De doelgroep 

Er is gekozen voor de beginleeftijd van 18 jaar, omdat dit de leeftijd is waarop individuen in 

Nederland als volwassen worden beschouwd en daarmee wettelijk zelfstandig zijn. De 

gekozen eindleeftijd van 29 jaar is eveneens bewust gekozen. Personen in de dertig en 

daarboven zijn in mindere mate opgegroeid met de digitale media dan dat het geval is met 

personen in de 20. Juist de betrokkenheid met digitale media is belangrijk omdat de digitale 

media de spil is van het project. Gebaseerd op de gekozen doelgroep is het project 

ontwikkeld, zodat we voldoende draagvlak voor het project zelf kunnen garanderen. Dat er 

voldoende draagvlak voor het eindresultaat zal zijn, wordt mede ondersteund door de 

resultaten van de enquête. Uit de gehouden enquête is namelijk gebleken dat de doelgroep 

sterke affiniteit heeft met social media kanalen, zoals Facebook (zie Figuur 4.2.1).  



25 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

Ja

Nee

Figuur 4.2.1: Relatieve verdeling van het hebben van een  Facebookaccount  onder 100 respondenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar liefst 83 procent van de respondenten gaf aan te beschikken over een Facebookaccount 

(Figuur 4.2.1). De doelgroep wordt dus niet voor niets, de „net generatie‟ (net geners) 

genoemd (Tapscott, 2000, pp. 19-22). Dit is niet zo verwonderlijk gezien juist deze groep 

opgegroeid is in een digitaal tijdperk. Een tijdperk waarin het internet uitgroeide tot een 

onmisbaar medium en het niet hebben van een mobiele telefoon zelfs kan leiden tot sociale 

isolatie van de persoon in kwestie. Uit de enquête is gebleken dat de respondenten dagelijks 

bezig zijn met Facebook en ook meerdere keren per dag hun Facebookaccount bezoeken (zie 

Bijlage 3 fig.4.2.2 & 4.2.3). Deze bedrijvige eigenschap van de doelgroep is een zeer 

relevante in het kader van het project. 

 

4.3 De doelgroep en de relatie met het Wereld Natuur Fonds 

Hoewel de beschikking over een Facebookaccount niet voldoende is om de boodschap van het 

WNF over te brengen, is in de enquête ook gekeken naar het aantal respondenten dat op de 

hoogte was van de doelstellingen van het WNF: bijna 40 procent van de respondenten heeft 

aangegeven volledig op de hoogte te zijn van deze doelstellingen, tegen 50 procent dat wel 

eens van de doelstellingen had gehoord ( zie Bijlage 3, fig.4.3.1). Dit kan een mogelijke 

indicatie zijn voor het slagen van een digitaal overbrengen van de doelstellingen van het 

WNF, aangezien de doelgroep in grote mate social media kanalen, zoals Facebook, gebruikt 

en tevens ook op de hoogte is van de doelstellingen. De gekozen doelgroep is makkelijker te 

bereiken dan doelgroepen die in mindere mate betrokken zijn met de digitale omgeving. Het 

internet functioneert als een platform waarbinnen passief betrokkenen zich meer actief kunnen 

inzetten voor verscheidene zaken. Vanwege de lage drempel die het internet heeft, is deze een 

belangrijk middel voor het WNF om aan haar doelstellingen te werken. Om deze reden is ook 
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gekeken of er behoefte is onder de doelgroep voor een applicatie voor Facebook die deze 

milieubewuste doelstellingen bevat. 

 

Figuur 4.3.2: Relatieve verdeling van het aantal respondenten dat gebruik zou maken van applicatie met 

makkelijk haalbare doelen om het milieu te ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit Figuur 4.3.2 wordt duidelijk dat bijna 40 procent van de respondenten deel zou nemen aan 

een applicatie, bestaande uit makkelijk haalbare doelen, om het milieu te ondersteunen of te 

verbeteren. Dit hoge percentage geeft de kracht van de doelgroep weer: dit is de generatie die 

veranderingen kan bewerkstelligen. Om de doelen van het WNF te laten aansluiten bij de 

doelgroep, is gekeken naar de behoeftes van de doelgroep. Zo blijkt uit gegevens van het 

Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dat jong volwassenen het meest sporten in vergelijking 

met de rest van de bevolking (CBS, 2011) Door het formuleren van bepaalde doelen, zoals het 

nemen van de fiets in plaats van de auto te gebruiken, worden wee vliegen in een klap 

geslagen: de boodschap van het WNF wordt overgedragen doormiddel van een activiteit die 

door de uitvoerder als plezierig wordt ervaren. 

Hoewel er veel voordelen aan de doelgroep zitten, zijn er echter ook een aantal 

mogelijke nadelen. Door de lage drempel die de digitale media, zoals Facebook, met zich 

meebrengen is het makkelijk om meer volgers, de zogenaamde followers, te krijgen. Deze 

lage drempel zorgt er echter eveneens voor dat de minder actieve follower lid zal kunnen 

worden. Een volger is dus niet per definitie actief bezig met het Wereld Natuur Fonds maar 

wil enkel zijn of haar passieve steun laten blijken: deze steun heeft het WNF ook nodig.   
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4.4 Conclusie 

Zoals duidelijk is geworden, zijn er bewuste keuzes gemaakt aangaande de doelgroep van 18 

tot 30 jarigen. Deze doelgroep is actief bezig met social media kanalen, zoals Facebook, en is 

zich tevens ook bewust van de wereld om zich heen. Daarnaast is de doelgroep ook bereid bij 

te dragen aan een meer milieubewuste samenleving door middel van deelname aan een 

applicatie die doelgericht dit bewustzijn kan bewerkstelligen. Deze en andere bevindingen 

hebben samen met de wetenschappelijke onderbouwing geleid tot het eindresultaat, welke in 

het volgende hoofdstuk gepresenteerd zal worden. 
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Hoofdstuk 5 ~ De applicatie  

 

5.1 Introductie 

De voorgaande hoofdstukken hebben de beweegredenen uiteengezet waarom gekozen is om 

het doel van het Wereld Natuur Fonds, het bereiken en aantrekken van meer volgers en 

tegelijkertijd de „duurzaamheidboodschap‟ overbrengen, weer te geven in een applicatie voor 

Facebook. Dit hoofdstuk zal dieper ingaan op het concrete eindproduct. Dit eindproduct, de 

applicatie Earth Goals voor Facebook is zorgvuldig en met het oog op de bevindingen uit het 

onderzoek ontworpen. Hoewel de applicatie volledig is ontworpen en is getest op 

werkzaamheid, is het doel van dit hoofdstuk om een duidelijk beeld te schetsen van de 

kenmerken van de applicatie. Hierbij zullen kenmerken, zoals de inhoud en vormgeving, 

stapsgewijs toegelicht worden. Het hoofdstuk zal afsluiten met een weergave van de 

applicatie Earth Goals. 

 

5.2 Inhoud van de applicatie Earth Goals 

De applicatie Earth Goals bestaat uit zeven onderdelen welke verdeeld zijn over zes 

webpagina‟s. De zeven onderdelen dragen bij aan de kwaliteit, duidelijkheid en originaliteit 

van de applicatie Earth Goals. Tabel 4.1 geeft de inhoud van de applicatie Earth Goals 

schematisch weer. 

 

Tabel 5: Schematische weergave van de inhoud van de applicatie Earth Goals. 

Webp. 1 

Introductie 

tot de 

applicatie 

Webp. 2  

Weetje van de 

Dag 

Webp. 3  

Dagdoel 

Webp. 4 

Tip 

Webp. 5 

Dagdoel 

gehaald 

of niet? 

Webp. 6 

Ecologische 

voetafdruk 

Op deze 

pagina 

krijgt de 

gebruiker 

een korte 

uitleg  over 

het doel van 

Op deze pagina 

wordt 

begonnen met 

het aanspreken 

van de  

bewustwording 

van de 

Op deze pagina 

wordt het dagdoel 

dat de gebruiker 

moet voltooien 

geïntroduceerd. Het 

dagdoel eindigt met 

een compliment of 

Op deze 

pagina 

wordt de 

gebruiker 

op de 

hoogste 

gesteld van 

Op deze 

pagina 

kan de 

gebruiker 

aangeven 

of het 

dagdoel 

Op deze 

pagina 

krijgt de 

gebruiker 

zijn of haar 

al dan niet 

kleiner 
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de 

applicatie 

en de 

betekenis 

van de 

ecologische 

voetafdruk. 

gebruiker. De 

gebruiker 

wordt op de 

hoogte gesteld 

van kwestie die 

het milieu en 

de aarde 

schaadt. 

de gebruiker tot 

gedragsverandering 

aan te zetten. 

een manier 

waarop het 

dagdoel 

makkelijker 

behaalt kan 

worden 

is behaalt 

of niet. 

geworden 

ecologische 

voetafdruk 

te zien 

 

5.3 Vormgeving van de applicatie 

Om de applicatie duidelijk en aantrekkelijk te maken oor de gebruikers, is gekozen om op de 

zes pagina‟s dezelfde vormgeving te gebruiken. Hierbij geldt onder andere dat gekozen is 

voor een eenduidige achtergrondkleur en de toepassing van hetzelfde lettertype. Daarnaast is 

ervoor gekozen om een eigen logo voor de applicatie Earth Goals te ontwerpen, waarbij het 

logo van het Wereld Natuur Fonds geïncorporeerd is. De ecologische voetafdruk op pagina 6 

is vooralsnog een combinatie van een bestaande afbeelding en een eigen ontworpen 

voetafdruk. Tabel 4.2 geeft een overzicht van de uiterlijke kenmerken van de applicatie Earth 

Goals. 

 

Tabel 5.2: Schematische vormgeving van uiterlijke kenmerken applicatie Earth Goals. 

Achtergrondkleur Yellow green 

Kleur tekst: 

- Titels 

- Tekst 

 

Green 

Green en Black 

Lettertype Tempus Sans ITC 

Lettergrootte: 

- Titels 

- Tekst 

 

40px 

20px 

Logo Earth Goals Ontworpen door Vera Kleinendorst 

Logo WNF Ontworpen door het Wereld Natuur Fonds 

Graphic ecologische voetafdruk Combinatie van bestaande afbeelding van een 

wereldbol en eigen ontwerp voetafdruk door 

Sabrina Verheul 
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Ontwerp applicatie De applicatie is op vrijwillige basis 

ontworpen door software-ontwikkelaar 

J.A.Huizer. 

 

Aangezien de graphic van de ecologische voetafdruk een combinatie is van een bestaande 

afbeelding van een wereldbol en een eigen ontwerp van een voetafdruk, is het noodzakelijk 

om hiervoor een eigen ontwerp te maken. Dit is nog niet gedaan, omdat het Wereld Natuur 

Fonds hier inspraak in heeft. De graphic moet namelijk een goede weergave zijn van de visie 

van het Wereld Natuur Fonds: overleg over een passende graphic is dan ook noodzakelijk. 

Hetzelfde geldt voor het logo van de applicatie Earth Goals: dit moet in overeenstemming zijn 

met de visies van het Wereld Natuur Fonds. Om deze reden is daarom vooralsnog gekozen 

voor een combinatie van het bestaande logo van het Wereld Natuur Fonds met een eigen 

ontwerp. 

 

5.4 Technische aspecten van de applicatie  

Nu duidelijk is geworden hoe de inhoud en uiterlijke kenmerken van de applicatie Earth 

Goals eruit dienen te zien, wordt er nu ingegaan op de werkelijk technische aspecten van de 

applicatie. Hiertoe behoren onder andere de wijze waarop de dagdoelen geselecteerd dienen te 

worden en de manier waarop het aantal gebruikers wordt bijgehouden. 

 

5.4.1 Dagdoelen 

De doelen die zijn opgenomen in de applicatie Earth Goals zijn voor een groot deel in lijn met 

de visie van het Living Planet Report 2010, namelijk het creëren van een duurzame wereld 

voor toekomstige generaties. Vooralsnog omvat de applicatie in haar huidige vorm 25 

voorgeprogrammeerde doelen voor Facebook. Wel is het in de toekomst mogelijk om de 

applicatie ook op smartphones te lanceren, daar gebleken is dat de applicatie ook goed draait 

op smartphones. Aangezien de applicatie gedurende een jaar, vanaf vanaf september 2011, 

online dient te zijn, zal het WNF zelf dagdoelen dienen toe te voegen. Aangezien gekozen is 

om de applicatie te schrijven in een toegankelijke webtaal, namelijk JAVA, is het aanpassen 

en toevoegen van dagdoelen gebruiksvriendelijk. De ingevoerde doelen worden via JAVA 

Server Pages (JSP) opgevraagd en weergegeven op een webpagina. Tabel 5.3.1.3 en tabel 

5.3.2 geven een schematische weergave van de technische aspecten van de applicatie Earth 

Goals voor medewerkers van het Wereld Natuur Fonds.  
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Tabel 5.3.1: Schematische weergave van de technische aspecten van de dagoelen. 

Voertaal - De applicatie kan vooralsnog alleen gebruikt worden door Facebook 

gebruikers uit Nederland. De voertaal is dan ook Nederlands.  

Impact 

doelen 

- De impact van de doelen (ecologische voetafdruk is kleiner of groter 

geworden) wordt bepaalt op een schaal van 1-100. Als het doel niet 

behaalt is als de impact kleiner is dan 30 staat er 'iets' als de impact 

groter is dan 60 staat er 'veel'. 

Het 

persoonlijk 

resultaat 

- Het persoonlijk resultaat van de gebruikers van de applicatie wordt 

per gebruiker in een txt.bestand bijgehouden. Dit ziet er als volgt uit: 

[2011-6-9]{Like: dislike}{Foot: 450}  

Selectie 

doelen 

- Het bestand target.txt bevat de dagdoelen. Hierbij dient een datum 

ingevoerd te worden, zodat de dagdoelen op datum geselecteerd 

kunnen worden. 

- Gekozen is om iedere dag om 00.00 uur één doel te lanceren dat door 

alle gebruikers van Facebook tot de volgende dag 00.00 uur 

gerealiseerd kan worden. Het lanceren van de doelen kan 

geautomatiseerd worden, maar vooralsnog dient dit handmatig 

gedaan te worden. Daarnaast kan nog gekozen worden om het tijdstip 

van lancering te veranderen 

 

5.3.2  Statistische terugkoppeling 

Statistische terugkoppeling 

resultaat en aantal gebruikers 

- Per dag wordt bijgehouden welke gebruikers en 

hoeveel gebruikers de applicatie hebben gebruikt. 

- Het resultaat wordt zoals gezegd per gebruiker 

bijgehouden. Als de gebruiker niet bekend is wordt 

er een „Anoniem‟ toegevoegd. 

 

5.5 Concrete weergave 

De keuzes die zijn gemaakt in het ontwerpproces en de stappen die zijn gezet om de applicatie 

in lijn te krijgen met de doelen van het Wereld Natuur Fonds hebben na negen weken 

geresulteerd onderstaande applicatie.  
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Figuur 5.4: De applicatie Earth Goals voor Facebook. Ontworpen door J.A.Huizer, Mei 

2011. 

        Pagina 1                            Pagina 2                                 Pagina 3 
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Hoofdstuk 6 ~ Conclusie & Aanbevelingen 

 

6.1 Introductie 

De voorafgaande hoofdstukken hebben de verschillende aspecten van dit project belicht. 

Duidelijk is geworden dat bepaalde factoren en aspecten een rol hebben gespeeld in het 

eindresultaat, de applicatie Earth Goals. Dit eindresultaat is waardig te noemen, aangezien het 

project binnen een kort tijdsbestek en met beperkte middelen uitgevoerd diende te worden. 

Dit hoofdstuk staat dan ook in het teken  van de terugkoppeling van het eindresultaat naar de 

belangrijkste bevindingen uit de  Hoofdstukken 2, 3 en 4.  Hoewel de applicatie Earth Goals 

voor Facebook aan de wensen van het WNF voldoet en het volledig in lijn is met de 

wetenschappelijke onderbouwing, is er binnen het eindresultaat nog ruimte voor het 

aanbrengen van mogelijke verbeteringen. Om deze reden zal paragraaf 6.3 enkele 

aanbevelingen doen voor de toekomstige uitvoering van de applicatie namens het WNF.  

 

6.2 Terugkoppeling 

Het gepresenteerde eindresultaat uit Hoofdstuk 5 biedt een passende oplossing voor de 

hulpvraag van het WNF, zoals gepresenteerd in Hoofdstuk 1.  Deze aansluiting is tot stand 

gekomen aan de hand van verschillende inzichten zoals gepresenteerd in dit rapport. Ten 

eerste kan verondersteld worden dat de applicatie voldoende draagvlak in Nederland zal 

hebben, aangezien de Nederlandse samenleving bekend staat om het steunen van goede 

doelen. Daarnaast zal de applicatie aanslaan bij de doelgroep van 18-30 jarigen, aangezien uit 

de enquête naar voren is gekomen dat deze groep duidelijk actief is op Facebook.  Daarnaast 

heeft deze doelgroep te kennen gegeven open te staan voor  een applicatie waarmee zij bij 

kunnen dragen aan een milieubewustere samenleving: geen geld doneren, maar juist actie 

ondernemen. De geformuleerde doelen, zoals aangereikt door de applicatie Earth Goals, 

geven handvatten voor concrete handelingen. Jenny Farmer gelooft hierin: 

 

“I think there will be a lot of demand for such a thing and its an easy way for 

people to see how they can make a difference in their day to day lives (i.e. they don't 

have to trawl the internet looking for ways to become more environmentally friendly, 

because the suggestions are right there in the application, and they can see the direct 

benefit their change in habits is having).” 
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Het actief bijdragen aan een milieubewustere samenleving is in lijn met het idee dat 

„gewone‟ mensen bij kunnen dragen aan een groter doel, namelijk het doorgeven van de 

aarde. De aarde wordt dan ook door de gebruiker als een groot speelveld gezien. De doelen 

zijn dan ook compact geformuleerd en makkelijk te behalen, waardoor het deelnemen aan de 

applicatie een leuke en makkelijke bezigheid is die tevens beloond wordt. 

 De wijze waarop de gebruiker van de applicatie Earth Goals beloond wordt, door 

middel van een kleine geworden ecologische voetafdruk,  is er een waarbij de gebruiker direct 

resultaat ziet. Dit geeft de gebruiker een gevoel van controle over zijn of haar eigen gedrag. 

Dit is in lijn met de menselijke behoefte aan self efficacy. Tevens zorgt de kleiner geworden 

ecologische voetafdruk voor het gevoel dat de gebruiker daadwerkelijk iets kan betekenen 

voor de wereld. 

 Het mag duidelijk zijn dat de applicatie Earth Goals voor Facebook alle aspecten van 

het project omvat. Echter, tijdens het proces is duidelijk geworden dat het eindresultaat open 

staat voor uitbreidingen. Paragraaf 6.3 zal om deze reden enkele aanbevelingen voor het 

toekomstig gebruik van de applicatie Earth Goals geven. 

 

6.3 Aanbevelingen 

Tijdens het proces is duidelijk geworden dat er meer ideeën waren dan dat er voldoende tijd 

was om deze ideeën uit te voeren. Zo zou een toekomstige versie van de applicatie Earth 

Goals opgedeeld kunnen worden in verschillende typen doelen, zoals week-, seizoens- en 

langere termijn doelen (zie Bijlage 6). Daarnaast zou het WNF samenwerkingverbanden met 

bedrijven aan kunnen gaan, die betrokken kunnen worden bij het samenstellen van de doelen. 

Zo zou bijvoorbeeld Albert Heijn producten via de applicatie kunnen aanbieden die 

betrekkingen hebben op de duurzame doelen. Een ander idee is het gebruik van een rolmodel 

(ook wel superpromotor genoemd), die de huidige applicatie onder de aandacht zou kunnen 

brengen. Dit onder het motto van „Goed voorbeeld doet goed volgen‟. Op deze manier zal een 

groter publiek bereikt worden. Vooralsnog is de applicatie Earth Goals gratis te gebruiken: in 

de toekomst zou de applicatie ook donaties voor het WNF binnen kunnen halen door trouwe 

gebruikers een upgrade aan te bieden van  een euro.  

 Naast deze aanbevelingen is het eventueel mogelijk om een ranking systeem in te 

voeren, waarin deelnemers kunnen zien wie de meest milieuvriendelijke gebruiker is. Vanuit 

de serious gaming wordt een dergelijk systeem als zeer succesvol ervaren, omdat het de sense 

of achievement bevordert. Ook kan het nuttig zijn om een tellertje te installeren, zodat een 
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gebruiker kan zien hoeveel andere gebruikers de handeling al hebben verricht op de 

betreffende dag. Er wordt dan beroep gedaan op de drang tot imiteren, waardoor de kans dat 

de individuele gebruiker de handeling ook uitvoert, wordt vergroot.  
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Bijlage 1 - Interview Kees van den Bos  

 

16 juni 2011 

Afgenomen door Marieke Dekker 

 

1. Wat is een goede manier om gedragsverandering tot stand te brengen? 

Maak gebruik van het feit dat mensen sociale wezens zijn. Mensen imiteren graag. Een fout 

die vaak wordt gemaakt is dat wordt verteld wat veel mensen verkeerd doen en erbij vertellen 

hoe het beter kan. Het zou beter zijn als je vertelt dat 40% van de mensen een handdoek 

ophangt aan het haakje (bij hotels), dan dat je zegt dat 60% het niet doet.  

 

2. In hoeverre is social media of serious gaming hier een goede manier voor?  

Ja dat is wel een goede manier, met sociale media kan je heel snel mensen mobiliseren. Je kan 

een grote groep bereiken. Wat vooral goed is, is dat je dingen kan „liken‟. Het geeft toch een 

goed gevoel als dat wat jij doet, geliket wordt. Verder kan je ook heel makkelijk zien hoeveel 

mensen al op de goede weg zijn. Tip: laat bij jullie ook een tellertje zien. Bijv. 10 000 mensen 

hebben vandaag al het deksel op de pan gedaan bij het koken. Dan doe je een beroep op de 

sociale drang om te imiteren.  

 

3. Zijn hier concrete voorbeelden van?  

Een concreet voorbeeld heb ik eigenlijk niet, maar ik denk wel dat het echt kan werken. Ik 

heb wel een voorbeeld van hoe je mensen kan bereiken, je had toen een reclame met Katja 

Schuurman en … met een varken, dus met drie babes en dat ging dat ook over de bio 

industrie. Zorg voor een goed rolmodel, iemand achter wie mensen aanlopen. Je hebt ook van 

die mensen die 100 000 followers hebben op twitter of fb, regel zo‟n iemand om jullie 

campagne mee te lanceren. Ook dit hangt samen met imitatie.  

 

4. Wat is een goede manier om mensen te belonen op een abstracte manier?  

Misschien is straffen of belonen niet eens datgene waar het om gaat, maar meer het sociale 

gedrag. Daarnaast, er is wel sprake van self efficacy. Mensen hebben graag het gevoel dat ze 

direct iets kunnen veranderen. Dit is ook waarom met name de huidige generatie liever iets 

geeft aan iets wat dichtbij staat dan aan iets groot zoals het WNF. Door dat voetje te laten 
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bewegen of de aarde te laten groeien, geef je mensen het gevoel dat ze direct iets kunnen 

toevoegen. Dit is al belonend op zich.  

 

5. Hoe zorg je ervoor dat iets een norm wordt, is er een tipping point?  

Je wil natuurlijk dat het gedrag geïnternaliseerd wordt. Dat kan je doen door een goed 

rolmodel te kiezen. Het moet „normaal‟ worden om iets te doen. En dan kom ik weer terug bij 

het imiteren, als iedereen het doet dan doen anderen ook wel mee.  

 

6. In hoeverre speelt sociale druk hierbij een rol vanuit de samenleving? 

Zoals ik eigenlijk al zei. Er is niet echt sprake van „druk‟, maar meer „drang‟ om te imiteren. 

Als de gehele samenleving iets doet, is de kans groot dat een bepaald individu dat ook gaat 

doen.  

 

Tot slot een boodschap van Kees van den Bos: zorg dat je het positief houdt. Dus niet zeggen: 

wist je dat er veel energie verloren gaat doordat… Maar: xxx mensen werken hard om hun 

energieverbruik te verminderen door het deksel op de pan te doen! Doe mee en bespaar ook 

energie.  
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Bijlage 2 ~ Interview Jenny Farmer 

 

14 juni 2011 

Afgenomen door Jenny de Nobel 

 

1.   Is it too late to change the current state of the earth? If not, 

what are the most important changes we should make in our daily lives?  

Almost. Strong action needs to be taken now. On a global scale issues such as the sustainable 

use of our planets resources need to be urgently addressed. As does population growth. In 

terms of peoples daily lives, everyone needs to start taking responsibility for their 

consumerism, they need to demand sustainably sourced products and be fully aware of how 

their actions impact the planet. If everyone starts changing the way they live their lives then 

together it will make a major difference. 

  

2.   Why is the changing of people's approach to their environment possible now? In 

other words, is the time ripe for change?  

The movement for change has already begun. Recycling in developed countries is becoming 

more mainstream, and even high street shops have started making changes to the products that 

they sell. E.g H&M have started a range of clothes made from organic cotton or recycled 

materials. So there is some movement and increasing awareness, but it needs to be made more 

mainstream and accessible to all levels of society. 

  

3.   Do you think certain societal changes, such as the impact of Al Gore's movie, 

changed society's view abuot the human impact on nature? 

Yes, to a certain degree. Things like that are tools for education, and his film allowed a lot of 

people to become educated about climate change that may not previously have had access to 

the science- he translated the science into a language that 'normal' people could understand, 

which is vital. But the distribution of such information is still limited and therefore misses 

out parts of the population- so of which aren't even aware that things like the Al Gore film has 

even been made. 

  

4.  Do you know if there is more political, judicial or managerial attention for this 

problem? Or is it a problem that must be solved bottom-up? 
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It must be a combination of the two. You need every individual on the ground to be motivated 

to make changes, and they must implement as much as they can. But also we need legal and 

political direction to accompany this. It is up to Governments to make demanding cuts on 

GHG emissions, they are often responsible for waste management and recycling, they control 

what is in the national curriculum. Government is also preceptive to what the people (their 

voters!) demand, so if there is a push from the public for stronger environmental policies and 

sustainability then this will hopefully be reflected within Government decisions. 

Supermarkets are the same- if they see that there is more demand for sustainably harvested 

fish, or local produce, or products with a low carbon footprint, then they are likely to switch 

to supplying more of these products. One of the main limitations for people to change the way 

that they behave is due to lack of access to education and awareness on the topic, finances 

(often its more expensive, for example, to buy organic than not), and access to such products 

(outside of Europe it is very difficult to find things with eco-labelling). 

  

5.  Do you think that our application will work...? 

Yes. It depends how it is launched within FB- if it is just slipped in quietly then people may 

not realise what it is and how it works. But yes, I think there will be a lot of demand for such 

a thing and its an easy way for people to see how they can make a difference in their day to 

day lives (i.e. they don't have to trawl the internet looking for ways to become more 

environmentally friendly, because the suggestions are right there in the application, and they 

can see the direct benefit their change in habits is having). 

  

6. Could you, finally, tell something about yourself and your field of study? 

I'm a co-founder and shareholder in the Uganda Carbon Bureau (www.ugandacarbon.org) 

which is a private sector entity based in Uganda working to develop carbon finance projects 

which deliver fair financial benefits to Ugandans. UCB also works on creating climate 

awareness in Uganda and helps organisations assess their carbon footprint and ways to reduce 

it. I am currently studying a PhD in Biological Sciences at the University of Aberdeen in 

Scotland, researching into the soil CO2 emissions resulting from conversion of tropical peat 

swamp forests to oil palm plantations in Indonesia. From this work I am developing computer 

based tools that plantation managers, policy makers and researchers can use to assess the 

impacts from this conversion and opportunities to reduce the environmental impact of it. 

  

http://www.ugandacarbon.org/


43 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 ~ Enquête facebook gebruikers 

 

Het doel van deze enquête is om meer inzicht te krijgen in de kenmerken van facebook 

gebruikers. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem. Het kost ongeveer twee minuten, je 

helpt ons er erg mee!   

 

1. Heb jij facebook? 

  Ja (ga door naar vraag 2)  

 Nee (ga door naar vraag 5)  

 

2. Gebruik je facebook iedere dag? 

 Ja (ga door naar vraag 3) 

 Nee (ga door naar vraag 4) 

 

3. Hoe vaak gebruik je facebook per dag?  

 1-2 

 3-5 

 5-7 

 7+  

 

4. Gebruik je applicaties op facebook? 

 Ja  

 Nee 

 

5. Heb je een smartphone?  

 Ja  

 Nee  

 

6. Ben je bekend met de doelstellingen van het WNF? 

 Ja 

 Wel eens van gehoord 

 Nee 
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7. Zou je willen bijdragen aan een milieubewustere samenleving? 

 Ja 

 Nee 

 

8. Als er een applicatie zou komen met makkelijk haalbare doelen om het milieu te 

ondersteunen, zou je hier dan gebruik van maken?  

Het gaat om een applicatie waarbij je iedere dag een simpele taak krijgt, bijv. een deksel op 

de pan doen bij het koken om energie of gas te besparen. Aan het eind van de dag kan je jouw 

effect op het milieu zien.  

 Ja 

 Weet ik (nog) niet 

 Nee   

 

Leeftijd: … 

 

Geslacht: 

 Man 

 Vrouw 

 

Bedankt voor het invullen!  
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Bijlage 4 ~ Resultaten enquête 

 
 

Figuur 4.2.2: Relatieve verdeling van het aantal respondenten dat iedere dag gebruik maakt van zijn/ 

haar Facebookaccount. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 4.2.3: Relatieve verdeling van de dagelijks frequentie van Facebookgebruik onder 100 

respondenten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figuur 4.3.1: Relatieve verdeling van het aantal respondenten dat bekend is met doelstellingen van het 

Wereld Natuur Fonds. 
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Bijlage 5 ~ Uitbreiding doelen 
  

 

Weekdoelen 

 Wist je dat legbatterij kippen brandwonden op hun pootjes oplopen van de 

opgehoopte ammoniak waar zij op moeten lopen in hun vervuilde hokken? 

Doel: Koop scharrel, of nog liever, vrije uitloop eieren.  

Tip: bij de boer zijn vaak biologische producten zoals eieren, melk en kaas te koop. 

Veel lekkerder dan uit de supermarkt.  

 Wist je dat veel boeren zeer bereid zijn over te stappen op biologisch produceren, 

maar dat het de consument is die kiest voor de zeer dieronvriendelijke en intensieve 

productie van vlees?   

Doel: vraag je (supermarkt)slager waar zijn of haar producten vandaan komen. Hoe 

wordt dit vlees verkregen? Koop het liefst alleen vlees dat op een vriendelijke manier 

geproduceerd wordt, zowel voor het dier zelf als voor het milieu. Door deze manier 

van „slimmer shoppen‟ wordt de leverancier zich bewust van de wensen van de 

consument en past hij/zij haar assortiment daar ook op aan.   

Tip: doe hetzelfde voor andere producten, zoals vis. Let hierbij op het MSC-

keurmerk: deze vis is duurzaam gevangen. 

 Wist je dat wasverachter veel conserveermiddelen en kleurstoffen bevat en die slecht 

zijn voor het milieu, moeilijk afbreekbaar zijn en het water zelfs kunnen vervuilen? 

Doel: gebruik geen wasverzachter bij elke was, bijvoorbeeld niet voor 

keukenhanddoeken.  

Tip: vervang wasverzachter door een scheut azijn bij het laatste spoelwater. Beter voor 

het milieu en je was wordt er net zo zacht van. 

 Wist je dat wij in Nederland meer dan 150 miljoen kilo aan wasmiddelen 

aanschaffen? 

Doel: ga overdosering tegen door minder wasmiddel te gebruiken per was. Was niet 

onnodig één kledingstuk: doe de trommel vol en was op lagere temperatuur.  

Tip: gebruik de laundry wasbal om zuinig om te gaan met waspoeder. In een jaar 

bespaart u wel tot 100 euro! 

 Bestel gratis een brievenbussticker voor op uw brievenbus bij uw gemeente om 

ongewenste en niet duurzaam geproduceerde reclame uit de bus te houden. 

 Vergelijk jouw WNF-footprint met die van anderen? Zijn zij ook zo goed bezig? 
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 Controleer de bandenspanning van uw voertuig. Zit er voldoende lucht in? Met een 

volle band bespaar je veel energie (voordelig voor uw eigen portemonnee). Pomp ze 

op! 

 Doe jij nog steeds je geldzaken met papieren afschriften? Laat je informeren over 

online bankrekeningen en schaf deze aan. 

 Mobiele telefoons dragen een groot deel bij aan de totale rotzooi op aarde. Heb jij nog 

een oude mobiele telefoon in huis? Laat deze recyclen. 

 Schaf gerecycled (toilet)papier aan. 

 

Seizoensdoelen 

Winter 

 Wees vandaag extra alert met het sluiten van deuren en ramen. Draai dan ook de 

verwarming niet helemaal aan wanneer er nog een raam open staat. We stoken hier 

niet voor de mussen! 

 Iedereen is van huis of in dromenland? Doe een half uur voor het verlaten van het huis 

of voor het slapen de thermostaat uit. 

 

Zomer 

 Wist je dat wij met de barbecue onnatuurlijk en onnodig veel vlees verorberen?  

Doel: Lekker zomers barbecueën? Grill ook eens groenten in plaats van vier gangen 

vlees! Net zo lekker en gezonder. Maïs, aubergine, courgette, aardappel en vele andere 

soorten groenten lenen zich uitstekend voor de barbecue en zijn ongetwijfeld een 

welkome afwisseling.  

Tip: kijk eens op www.plantaardig.nl voor heerlijke barbecue recepten met groenten. 

 Gebruik vandaag niet de droger maar droog de kleren in de openlucht. 
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Lange termijn doelen 

 Wist je dat de ijsbeer over 20 tot 30 jaar hoogstwaarschijnlijk uitgestorven zal zijn 

door de opeenhoping van broeikasgassen en de verwarming van de aarde? 

Doel: verspil geen kostbare energie en isoleer je woning goed. Informeer naar dubbele 

beglazen en/of isolatiemateriaal voor het dak en de muren. Je bespaart zelf ook nog 

een honderden euro‟s per jaar! 

Tip: ben je van plan een woning te kopen? Onderhandel met de makelaar over goede 

isolatie als voorwaarde voor de koop.  

 Wist je dat door menselijk toedoen de natuurlijke bronnen (zoals olie) van de aarde 

hoogstwaarschijnlijk binnen 40 jaar uitgeput kunnen zijn? 

Doel: moet je toch met de auto reizen, rijd dan energiezuinig en milieuvriendelijk. 

Schakel door bij 2000 toeren! 

Tip: volg een cursus „milieubewust rijden‟ bij uw lokale rijschool! 

 Wist je dat de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide het afgelopen jaar een 

recordhoogte heeft bereikt? 

Doel: informeer naar de wijze waarop jouw energieleverancier energie wint. Stap zo 

nodig over op een leverancier van groeien energie. 

Tip: ga na of jouw woning geschikt is voor de installatie van zonnepanelen. Zeer 

duurzaam en op de lange termijn voordelig!  

 Wist je dat veel groente en fruit uit andere landen komt en de vervoerskosten veel 

hoger zijn dan de eigenlijke productiekosten van het product?  

Doel: plant groenten en fruit in eigen tuin.  

Tip: met een kleine kas kun je ook in koudere seizoenen heerlijke groente kweken. 

Deze kun je gemakkelijk zelf maken met een stuk glas en hout! 

 Wist je dat het vliegtuig het meest vervuilende vervoersmiddel is dat wij kennen? 

Doel: ga eens op fietsvakantie in eigen land in plaats van met het vliegtuig.  

Tip: (bedrijf die fietsvakanties aanbiedt) 

 Wist je dat kippen genetisch zo gemanipuleerd worden dat ze hun overmatige 

gewicht niet meer kunnen dragen en door hun pootjes zakken van vermoeidheid?Doel: 

koop geen zogenaamde kiloknallers! Ga voor biologisch vlees van kippen die langer 

dan zes weken leven en niet gemanipuleerd zijn. Ook nog eens veel lekkerder! 

Tip: vandaag bij de … in de aanbieding 
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 Ga na hoeveel schemerlampen u nog in huis hebt. Wordt het niet tijd deze te 

vervangen voor de uiteindelijk goedkopere, energiebesparende en langer levende 

spaarlamp?  

 Ruim je kledingkast uit. Kleding die je nooit meer draagt kun je gebruiken voor een 

ander doel, verkopen of doneren. Niet zeker of je de kleding wilt houden of niet? Leg 

ze apart van de rest van je kleding. Na 1 jaar kijk je of je ze nadien weer hebt 

aangetrokken of niet. Is dit niet het geval, zoek dan een nieuwe bestemming voor je 

kleding (niet de afvalbak). 
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Bijlage 6 ~ Projectcontract 

Projectcontract Cursus Leiderschap 

 

 

 

 Earth Goals 

 

In opdracht van:  

Wereld Natuur Fonds Nederland 

Uitgevoerd door:  

Jenny de Nobel  
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Sabrina Verheul 

Vera Kleinendorst 

Docent: 

Melanie Peters 
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 

 

Wij, vier Liberal Arts and Sciences studenten aan de Universiteit Utrecht zullen in het 

kader van de cursus Leiderschap in opdracht van het Wereld Natuur Fond (WNF) ons 

richten op de mogelijkheid om de achterban van het WNF via social media-kanalen te 

vergroten en tegelijkertijd meer bewustwording over de ecologische footprint te creëren 

onder deze achterban. Via dit projectcontract willen wij onze plannen aan het WNF 

duidelijk maken aan de hand van tien hoofdstukken aangaande het projectproces. Dit 

hoofdstuk zal zich voornamelijk richten op de achtergronden en redenen waarom wij 

denken dat ons project van belang is voor het WNF en de aarde. De overige 

hoofdstukken zullen meer ingaan op het proces, waarbij hoofdstuk 3 de kenmerken van 

het resultaat van ons project uiteen zal zetten. Wij hopen het WNF via deze weg 

enthousiast te kunnen maken voor ons idee. 

 

Op 26 maart 2011 ging in meer dan 5000 steden verspreid over 132 landen het licht voor een 

uur uit. Dit was allemaal om de mens meer bewust te laten worden van de  invloed die de 

mens uitoefent op de aarde. Het besef dat de aarde geen onuitputtelijke bron is en niet enkel in 

dienst van de mens bestaat is namelijk aanwezig maar vooralsnog te minimaal. 

 Vanaf het begin van de 19
e
 eeuw is de wereld ingrijpend veranderd: de Industriele 

Revolutie zetten een reeks van veranderingen in werking die het mogelijk maakte om de aarde 

naar de hand te zetten. Nieuwe technologieën en een groeiende welvaart, leidde tot een 

groeiende wereldbevolking, maar ook tot een groeiende druk op de capaciteiten van de aarde 

(Potter ea, 2008, p. 229). Moderne technologiën hebben het de mens de afgelopen twee 

eeuwen makkelijker gemaakt om steeds sneller natuurlijke grondstoffen te genereren. Volgens 

toonaangevend milieuwetenschapper G.Tyler Miller JR. (2007) heeft de mens de verkeerde 

keuzes gemaakt de afgelopen jaren, waardoor de aarde aan het kortste einde lijkt te trekken. 

Op deze manier wordt de mens voorzien in haar behoeften, maar lijkt de aarde aan het kortste 

einde te trekken (Tyler Miller JR.,2007, p. 22-23). De aarde zal in de komende jaren nog meer 

onder druk komen te staan, daar de bevolking alleen maar zal toenemen (Edwards, 2005, 

pp.3-6). De groeiende bevolking en –behoeften van de mens heeft ervoor gezorgd dat het 

verbruik van de aarde per mens ook is toegenomen. Deze zogeheten „ecologische footprint‟ 

kan als volgt wordt door Tyler Miller als volgt omschreven:  
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“Amount of biologically productive land and water needed to supply a population with the 

renewable resources it uses and to absorb or dispose of the wastes from such resource use. It 

measures the average environmental impact of populations in different countries and areas” 

(Miller, 2007, p.13). 

 

De ecologische footprint als beschreven door Miller, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit 

heeft ervoor gezorgd dat vele diersoorten met uitsterven bedreigd worden door, dat 

belangrijke ecosystemen verdwijnen, belangrijke grondstoffen opraken en natuurrampen 

steeds vaker voorkomen. Daarnaast vindt de uitputting van de aarde vooral plaats in minder 

ontwikkelde landen waardoor de kloof tussen arm en rijk steeds groter dreigt te worden. 

(Miller, 2007).. 

Volgens ecoloog Aldo Leopold dient de mens in de toekomst afhankelijk te worden 

van de natuur. Het uitganspunt hierbij is dat de mens moet leren hoe de aarde zichzelf 

voorziet en deze methodes overneemt om zowel dier, natuur als mens nog voor lange tijd in 

harmonie te doen samenleven (Leopold,). Organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds (WNF) 

proberen deze visie na te leven en onder de aandacht te brengen. Gezien de toestand waarin de 

aarde op dit moment verkeert is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het WNF meer 

steun en hulp krijgt bij het naleven van deze visie. Dit is  punt waarop dit project kan helpen 

door het WNF een instrument te verschaffen waardoor een zowel leden als niet-leden van het 

WNF zich bewuster en verantwoordelijker gaan gedragen ten opzichten van de natuur. Het 

verkleinen van de ecological footprint staat hierbij voorop, omdat dit de juiste stap is om de 

schoonheid van de aarde aan toekomstige generaties door te geven. 

Echter, dit project staat voor een grote uitdaging, aangezien het lastig is om het 

menselijk gedrag daadwerkelijk te veranderen. Verandering wordt namelijk vaak als iets 

negatiefs gezien, omdat het geassocieerd wordt met het verminderen van een bepaalde 

levensstandaard (Aronson, Wilson en Akert, 2009). Gelukkig is gedragsverandering niet 

onmogelijk, omdat de moderne mens zich ook steeds meer bewust wordt van de gelimiteerde 

doch riante capaciteiten van de aarde. Het bewijs hiervan zijn de vele 

bewustwordingscampagnes en -ondernemingen zoals Al Gore‟s „An inconvient truth‟, het 

biologisch- en fair trade aanbod in supermarkten en de populariteit van het 

duurzaamheidsthema. Daarnaast biedt de moderne wereld waarin wij leven tal van 

instrumenten om de bewustwording onder de consument te vergroten zoals de social media-
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kanalen Facebook en Twitter. Onderzoek heeft tevens uitgewezen dat deze kanalen 

daadwerkelijk van invloed kunnen zijn op het gedrag van mensen (bron nader te bepalen). 

Met deze informatie  in gedachte richt dit project zich op de verwezenlijking van een 

interactieve applicatie voor smartphones en Facebook waarop het WNF de inhoud van haar 

doelstellingen kan formuleren en waarbij de huidige- en potentieel nieuwe achterban van het 

WNF meer bewust bezig kan houden met de persoonlijke ecologische footprint die iedere dag 

wordt achtergelaten. Ons project is dan ook in lijn met het motto van het WNF: Geef de aarde 

door!. 

   

Hoofdstuk 2 - De projectdefinitie 

2.1 De uitdaging van het project 

In de huidige situatie neemt de mens meer van de aarde dan dat de aarde kan geven. Uit 

onderzoek van het WNF (201) blijkt dat als iedere bewoner van de aarde net zo veel zou 

consumeren als de gemiddelde Nederlander, we 3,4 aardbollen nodig zouden hebben (WNF, 

2010). Mensen worden zich in toenemende mate bewust van deze problematiek en geven aan 

het WNF te kennen dat ze graag iets zouden willen „doen‟. Met andere woorden, ze vragen 

zich af wat voor concreet gedrag ze moeten verrichten om van die 3,4 benodigde aardbollen, 

weer 1 benodigde aardbol te maken. Het project zal zich richten op deze gedragsverandering 

en richtlijnen geven voor hoe men kan handelen met oog op een duurzame wereld.  

 

2.2 De aanleiding 

Als studenten van de cursus „Leiderschap‟, kregen we de vraag van het WNF om meer 

bewustwording te creëren in de samenleving over de situatie waarin de aarde zich bevindt. 

Deze bewustwording moet leiden tot een gedragsverandering, zodat de aarde doorgegeven 

kan worden aan toekomstige generaties. De vraag van het WNF is gebaseerd op vier 

kernpunten: het besef dat er een grote groep mensen is die nu „buiten de boot‟ vallen. Het 

WNF zal zich daarom meer gaan richten op mensen tussen 20 en 30 jaar. Dit is een groep die 

veel gebruik maakt van sociale mediakanalen en ook daar wil het WNF mee aan de slag. Het 

WNF krijgt steeds vaker de vraag van hun „followers‟ wat ze zelf kunnen doen. Daarnaast wil 

het WNF meer inhoud geven aan de campagnes (van Campen, 2011). Kortom, het WNF wil 

mensen tussen de 20 en 30 jaar tegemoet komen in hun vraag om actie en inhoud. Deze groep 

zal worden bereikt door middel van de sociale mediakanalen.  
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2.3 Het doel 

Het WNF heeft meerdere doelen die gespecificeerd kunnen worden op macro- en 

microniveau. Het overkoepelende doel van het WNF is de creactie van een harmonieuze 

relatie tussen mens en natuur, waarin de mens zijn gedrag aanpast aan de capaciteiten van de 

aarde. Om dit doel te bereiken, heeft het WNF meer steun nodig van haar huidige- en 

potentieel nieuwe achterban, ofte wel crowd-sourcing. De huidige achterban geeft aan iets te 

willen „doen‟, dat is een doel waar dit project zich op richt. Daarnaast richt het project zich 

ook op de potentiële nieuwe achterban door middel van de communicatiemiddelen die worden 

gebruikt. De subdoelgroep bestaat uit bedrijven die in Nederland gevestigd zijn of met 

Nederland handel bedrijven, zij kunnen mogelijk meewerken aan een betere toekomst door de 

gedragsveranderingen bij de 20 tot 30 jarigen nog een stapje makkelijker en voordeliger te 

maken. Deze doelen worden gecombineerd om uiteindelijk meer bewustwording te creëren en 

de zogenaamde ecologische footprint onder de huidige en nieuwe followers van het WNF te 

verkleinen.  

Zowel mensen als bedrijven kunnen meewerken aan het project. Deelnemers kunnen 

zelf opdrachten verzinnen en delen, bedrijven kunnen zelf initiatief tonen door het verkopen 

van een duurzaam product. De Albert Heijn zou bijvoorbeeld de biologische en in Nederland-

geteelde groentes kunnen afprijzen en dit doorgeven aan het WNF, zodat zij het in de 

applicatie kunnen opnemen. Dit kan dan als „tip van de dag‟ aan de deelnemers worden 

meegegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om de doelen na te leven en 

zo zijn of haar steentje bij te dragen aan de natuur.  

Het project zal ten einde komen wanneer blijkt dat het onvoldoende draagvlak kent of 

technisch niet meer te onderhouden is (wanneer het te groot is). Geldt het laatste dan is het 

project geslaagd te noemen, aangezien het WNF dan voldoende support heeft en de mensen 

voldoende bewust zijn. In de toekomst is het mogelijk om een upgrade te ontwikkelen voor de 

applicatie. Voor deze upgrade zou men een symbolisch bedrag kunnen betalen waarbij het te 

betalen bedrag wordt overgemaakt naar het WNF. Een eventuele locatiegebonden upgrade 

zou ook mogelijk zijn. 

 

2.4 Het projectresultaat 

Tastbaar of zichtbaar als het project af is, is een applicatie voor zowel smartphones en 

websites als Facebook, Hyves en Twitter. Deze applicatie zal bestaan uit „dagdoelen‟ zoals 

beschreven staan in en verbonden met het Living Planet Report 2010. Ieder doel zal 
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gerelateerd zijn aan het creëren van meer bewustwording en het verkleinen van de 

ecologische footprint. Hierbij wordt uitgegaan van de theory of planned behavior van 

Fishbein en Ajzen, welke de factoren voor menselijke gedragsverandering in acht neemt (bron 

volgt). Een doel kan bijvoorbeeld zijn: „Vandaag eet ik alleen maar producten die in 

Nederland geproduceerd zijn‟ of „Vandaag doe ik alles op de fiets of te voet‟. The theory of 

planned behavior stelt onder andere dat mensen eerder overgaan tot gedragsverandering als ze 

een gevoel van controle over de situatie hebben. Om hieraan tegemoet te komen, krijgt de 

deelnemer aan het eind van iedere weer een plaatje te zien waarop de ecologische footprint 

van de betreffende persoon te zien zal zijn: wanneer de doelen bereikt zijn, zal de footprint 

kleiner geworden zijn ten opzichte van de aarde.  

Omdat het project een handelingsperspectief biedt en zo de directe gedragsverandering 

ondersteunt, komt de doelstelling van het WNF dichterbij wanneer het resultaat, namelijk de 

applicatie, er is. De deelnemer ziet meteen of de footprint kleiner is geworden door zijn of 

haar acties van die dag. Het resultaat lost ook een deel van de uitdaging van het WNF op door 

bij te dragen aan de gedragsverandering bij de mens.  

 

2.5 De afbakening 

Het project zal zich niet richten op het direct redden van ecosystemen, maar dit zou wel een 

indirect gevolg kunnen zijn afhankelijk van de verschillende dagopdrachten en in hoeverre de 

applicatie geslaagd is. Ook de upgrade die beschreven is bij het doel (hoofdstuk 2.3), is niet 

het directe doel van het huidige project. Omdat het een interactieve opdracht is, kunnen we 

nog niet zeggen waar de grenzen precies lopen.  

 

2.6 Effecten 

Het bedoelde, positieve effect van het project is gedragsverandering. De deelnemers zullen 

iedere dag een „taakje‟ verrichten dat een positieve uitwerking heeft op het milieu. Een andere 

positief bedoeld effect is crowd sourcing. Door de mogelijke populariteit van de applicatie, 

zal het WNF bekender worden en meer followers krijgen.  

Een positief onbedoeld effect is de instandhouding van de aarde, de harmonie tussen 

mens en natuur. Dit is niet iets waar we ons direct op richten, maar het is wel een neveneffect 

van het positieve bedoelde effect.  

Bij een negatief bedoeld effect kunnen we ons vooralsnog weinig voorstellen. 

Mogelijk vinden mensen het spel „te leuk‟ en richten mensen zich puur op het spel, waardoor 
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het beeld van de panda verloren gaat. Een negatief onbedoeld effect is dat mensen die niet in 

het bezit zijn van een smartphone worden uitgesloten. We proberen dit zoveel mogelijk te 

omzeilen door het project ook toegankelijk te maken voor gebruikers van sociale 

mediakanalen, omdat de meeste leden van de doelgroep hier wel bekend mee zijn. Indien dit 

niet het geval is, worden er helaas wel mensen uitgesloten. Het is denkbaar dat het WNF 

andere donateurs verliest, dus het is van groot belang dat er naast dit project ook aandacht 

wordt besteed aan die groep om dit te voorkomen.  

 

2.7 Randvoorwaarden  

Voor het realiseren van de applicatie is vooralsnog geen budget beschikbaar. Daarnaast is het 

moeilijk om een schatting te maken van het budget dat nodig is, wegens het gebrek aan 

expertise. De deadline voor een grove uitwerking van het project is gesteld op 27 juni 2011, 

dat wil zeggen dat we na inlevering van het projectcontract nog zes weken hebben.  

 

Hoofdstuk 3 - De fasering en het activiteitenplan 

3.1 De hoofdstructuur van het project 

Om het project dicht bij de doelgroep te houden, is nagedacht over wat 20 tot 30 jarigen 

willen. Zowel geld als tijd is vaak een schaars goed, dus als het resultaat op dit gebied ook 

voor de doelgroep iets te bieden heeft, zullen er naar alle waarschijnlijkheid meer deelnemers 

zijn dan wanneer dit niet het geval is. Een ander iets dat in overweging is genomen bij dit 

project, is het „serious gaming‟ waar Jane McGonicall over schrijft (bron nader uit te werken).  

 

Deze punten in acht nemende kwamen we uit op ons project „Earth Goals‟. Earth Goals is een 

serious gaming project dat erop gericht is om meer bewustzijn en gedragsverandering tot 

stand te brengen onder de Nederlandse achterban van het WNF. Het resultaat zal er als volgt 

uitkomen te zien: 

 Iedere dag zal het WNF een doel formuleren voor de friends en followers via de social 

media-kanalen. Dit doel zal gerelateerd zijn aan de doelstellingen van het WNF zoals 

opgenomen in het Living Planet Report 2011 om de ecological footprint van de mens 

te verkleinen. 

 Een dagdoel kan er als volgt uitzien: 

“Wist je dat er voor de productie van een kopje koffie 140 liter water gebruikt 

wordt en dat dit voor een kopje thee 30 liter bedraagt?  
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Jouw doel vandaag is om op het moment dat je normaal gesproken een kopje 

koffie of thee drinkt, dit te vervangen door een glas kraanwater. Zo draag je bij 

aan een duurzame wereld!” 

 Aan het begin van het project zal iedere deelnemer een footprint hebben gelijk aan 3,4 

aardbollen per Nederlander. Iedere dag zal de deelnemer zijn of haar footprint te zien 

krijgen na het al dan niet halen van het dagdoel. Dit resultaat wordt grafisch 

weergegeven met een aardbol omringd door een voet (zie bijlage). Wanneer de 

deelnemer alle doelen van de week heeft bereikt, zal de voet aanzienlijk kleiner 

geworden zijn. 

 De grafische weergave van de voet zal de deelnemers stimuleren om door te blijven 

gaan met het project. 

 Daarnaast zijn de dagdoelen makkelijk te behalen en voor iedereen toegankelijk door 

de applicatie op smartphones en social media-kanalen zoals Facebook, Hyves en 

Twitter. 

 De doelen zijn ook nog eens flexibel, aangezien er gekozen kan worden tussen 

verschillende dagen (vandaag, gisteren en morgen): dit maakt het mogelijk om zelf te 

kiezen welk doel op die dag het beste uitkomt om te vervullen. De doelen zijn op deze 

manier laagdrempelig van aard. 

 Daarnaast kunnen de deelnemers een dag zelf een doel formuleren gerelateerd aan de 

doelstellingen van het WNF. Op deze manier wordt de interactiviteit van het project 

gestimuleerd. Tevens kunnen de deelnemers feedback geven op de door het WNF 

geformuleerde doelen. 

 

3.1.2. Deelproject 

Hoewel het project zich voornamelijk richt op consumenten tussen de 20 en 30 jaar, is het ook 

van belang dat grote bedrijven zoals Ahold en Coca Cola (welke passen binnen de WNF-

strategie) meewerken en bijdragen aan de doelen. Het project wordt dan een combinatie met 

het hoofdproject: 

 Bijvoorbeeld: het dagdoel is om vandaag alleen fruit uit Nederland te eten. De Albert 

Heijn (of andere supermarkt) verlaagt op deze dag de prijzen van het Nederlandse 

fruit, bijvoorbeeld appels. Dit wordt dan ook vermeld bij het doel, zodat de consument 

weet waar het Nederlandse fruit gekocht kan worden. Vervolgens kan ook worden 
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uitgelegd wat hierachter zit, bijvoorbeeld dat het woud in Brazilië op deze manier 

gespaard blijft.  

 Op deze manier laat de Albert Heijn zien zich bewust te zijn van de huidige situatie 

van de aarde en stimuleert tevens de consument om de ecologische footprint te 

verkleinen. 

 

3.2 De hoofdfasering en –planning van het project 

Het project zal vanaf de initiëring de volgende stadia doorlopen: 

1. 1
e
 helft Mei 2011:  Start van opzet projectplan 

2. 2
e
 helft Mei 2011:  Uitwerken projectplan o.a. door goedkeuring WNF, benaderen van 

bedrijven, peilen van doelgroep. 

3. 1
e
 helft Juni 2011: Brainstormen over wijze van campagnevoering en eventueel meer 

bedrijven benaderen + start vormgeving presentatie. 

4. 2
e
 helft Juni 2011: Afronden van project zodat overdracht aan het WNF plaats kan vinden. 

5. Zomer 2011: Aanpassingen aan het project door het WNF en uitwerking van vormgeving. 

6. Najaar 2011: Lancering van de applicatie op smart phones en social media-kanalen.  

7. Begin 2012: Evaluatie van het eerste half jaar van het project. 

 

3.3 De beslismomenten 

Op dit moment is nog geen duidelijk inzicht te geven in de beslismomenten. Deze 

beslismomenten vallen onder uitvoering van het WNF. 

 

Hoofdstuk 4 –Tijdbeheersing 

Het project staat nog in de kinderschoenen en de tijdsbesteding is nog niet helemaal duidelijk. 

Wel zijn enkele hoofdtaken in het proces te onderscheiden. 

 

Namen Taken Tijd  Deadline 

J,M,S,V Projectplan 80 uur 18 mei 2011 

J, M, S,V Onderbouwen van 

het plan door 

middel van 

bronnen (hoeveel 

mensen maken 

? 31 mei 2011 
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gebruik van sociale 

media, feiten bij de 

verschillende 

dagdoelen, theorie 

van gepland gedrag 

en 

gedragsverandering

, informatie over 

serious gaming et 

cetera) 

J,M,S,V Vormgeving 

presentatie, 

dagdoelen 

formuleren, logo en 

huisstijl 

? 18 Juni 2011 

J,M,S,V Brainstormen wijze 

van 

campagnevoering 

? 20 Juni 2011 

J, M,S,V Afronding project ? 27 Juni 2011 

 

Naast dit algemene plan zijn er ook nog werkgroepen waarin gewerkt zal worden. 

 

Hoofdstuk 5 – Geldbeheersing 

Het project wordt in opdracht van het WNF uitgevoerd door studenten van de Universiteit 

Utrecht in het kader van de cursus Leiderschap. Om deze reden is geen budget beschikbaar 

gesteld voor het project. Over de totale kosten voor de uitvoering en lancering van het project 

kan nog geen indicatie gegeven worden. Het is aan het WNF om de financiën te beheren. Wel 

streeft dit project naar zo laag mogelijke kosten om in lijn te blijven met de doelstellingen van 

het WNF. 
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Hoofdstuk 6 – Kwaliteitsbeheersing 

Het kwaliteitsplan van het project kent twee aspecten. Het eerste aspect heeft te maken 

met de gekwantificeerde kwaliteitseisen waaraan de applicatie moet voldoen. 

 Het tweede aspect heeft te maken met de wijze waarop de kwaliteit van het project 

gewaarborgd zal blijven. Het idee is dat het WNF een kwaliteitsmeter ontwikkelt welke 

nagaat of de doelen overeenkomen met de doelstellingen uit het Living Planet Report 2010. 

De mate van milieuvriendelijkheid moet dan ook worden gewaarborgd. Hoe deze 

kwaliteitsmeter er moet komen uit te zien, is nog niet duidelijk. Dit ligt ook niet binnen het 

bereik van dit project. 

 

Hoofdstuk 7 - De projectorganisatie 

Het projectteam is ontstaan naar aanleiding van de cursus Leiderschap en bestaat uit vier 

teamleden met dezelfde bacheloropleiding, namelijk Liberal Arts and Sciences. Toch hebben 

de vier teamleden verschillende academische achtergronden door de hoofdrichtingen die zij 

hebben gekozen. Jenny de Nobel is 21 jaar en heeft zich gespecialiseerd in Politieke 

Geschiedenis en Internationale Betrekkingen. Marieke Dekker is 21 jaar oud en studeert 

Neuropsychologie. Sabrina Verheul is 22 jaar en heeft zich gespecialiseerd in Sociale 

Geografie. Eveneens een expert binnen Politieke Geschiedenis en Internationale Betrekkingen 

is Vera Kleinendorst 22 jaar oud. Ieder teamlid heeft persoonlijke kwaliteiten die zullen 

bijdragen aan de totstandkoming van het resultaat. 

 De relaties die zullen ontstaan zijn vooral gericht op het deelproject (zie Hoofdstuk 3). 

De bedrijven die zullen deelnemen aan het project zullen een belang hebben bij het project. 

Dit geldt ook voor het WNF. Laatstgenoemde wordt vooral gezien als de opdrachtgever van 

het project en klankbordgroep. Verder fungeert onze docente Melanie Peters als 

klankbordpersoon voor de ontwikkelingen die het project doormaakt.  

 

Hoofdstuk 8 – Informatiebeheersing 

Het team kent twee officiële bijeenkomster per week gedurende 10 weken. Daarnaast komt 

het team bijeen om het project nader uit te voeren. De wijze waarop gecommuniceerd wordt 
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binnen het team is informeel van aard, maar richt zich wel op de zakelijke kant van het 

project. Op deze manier probeert het team het project zo goed mogelijk te volbrengen.  

 

Hoofdstuk 9 – Communicatie 

De communicatie met opdrachtgever verloopt vooralsnog via de docente, maar zal in de loop 

van het project zelf door de teamleden onderhouden worden. 

 

Hoofdstuk 10 – Slot 

Wanneer alle stappen doorlopen zijn, zal het WNF beschikken over een adequaat instrument 

om haar leden te voorzien met concrete handelingen om de ecologische footprint te 

verkleinen. Tevens kan het project fungeren als een middel om meer naamsbekendheid te 

genereren onder de Nederlandse bevolking: op deze manier zal het WNF in staat zijn om door 

middel van social media haar achterban uit te breiden. Daarnaast betrekt het project ook 

bedrijven, zodat het bewustzijn van de situatie van de aarde ook hier vergroot zal worden. Het 

project is dan ook volkomen in lijn met de slogan van het WNF: Geef de aarde door! 
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Bijlage 7 ~ Procesverslag 

Bijlage 7 ~ Procesverslag 

 

Ons team bestaat uit Marieke Dekker, Jenny de Nobel, Sabrina Verheul en Vera Kleinendorst. 

De rollen in onze groep waren vanaf het begin van de cursus al vrij duidelijk. Hieronder nog 

een korte beschrijving van de individuele uitslagen van de test van Belbin betreffende de 

teamrollen. 

 

Rol Marieke – Marieke is een echte afmaker. De perfecte puntjes op de i zetten is wat zij 

graag doet. Haar moeder ziet haar echter meer als een vormgever, dit is op zich ook waar. 

Marieke is een echte kameleon die verandert indien de situatie daarom vraagt.  

 

Rol Jenny – Volgens Belbin komt de rol van zorgdrager het meest overeen met Jenny. Ze 

hield in de gaten dat er geen taken werden overgeslagen. Probeerde ook de grote lijnen van 

het project niet uit het oog te verliezen en stelde vragen over de algemene voortgang: hiermee 

kan ze ook geprofileerd worden als bedrijfsvrouw.  

 

Rol Sabrina – Aan de hand resultaten van de test over de teamrollen van Belbin kan men 

concluderen dat Sabrina een echte bedrijfsvrouw is. Deze persoon zijn de woorden discipline 

en aanpakken niet vreemd. De brononderzoek scoort de tweede plek. Sabrina's sociale en 

hartelijke eigenschappen weten dit te verklaren. 

 

Rol Vera – Gebaseerd op de teamrollen van Belbin profileerde Vera zich met name als de 

onderzoeker, hoewel zij in bepaalde situaties ook in de huid van de waarschuwer kroop en 

rationele overwegingen ten gehore bracht. 

 

Gedurende het project groeiden de verschillende teamrollen steeds meer naar elkaar toe. 

Eveneens paste elk teamlid zich aan, naar hetgeen dat de situatie van hen vroeg. Dat wil dus 

zeggen dat de rol van elk teamlid fluctueerde en zich op een natuurlijk wijze aanpaste aan de 

context. Zo zijn drie van onze teamleden vrij extravert en moesten deze zich soms meer naar 

de achtergrond verplaatsen om totale chaos in het kippenhok te voorkomen.  

 De grootste overeenkomst tussen alle teamleden was de behoefte aan duidelijkheid. 

Ieder wilde een goede verdeling van de te volbrengen taken en wenste een overzichtelijke 
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structuur in het project. Om die reden waren alle vier de teamleden dan ook goed op de 

hoogte wat van hen wanneer werd verwacht. Hieronder een overzicht van de activiteiten.  

 

Activiteit Teamlid 

Opzetten en afnemen enquête Marieke, Jenny, Vera 

Uitwerken enquête Sabrina 

Project opzet Allen 

Doelen formuleren Allen 

Ontwikkelen applicatie Sabrina 

Resultaat – Inleiding Sabrina 

Resultaat – Verantwoording doelgroep Vera 

Resultaat – Wetenschappelijke bijdrage Jenny, Sabrina, Marieke 

Resultaat – De context Jenny, Marieke 

Resultaat – Conclusie en aanbevelingen Jenny, Sabrina, Marieke 

Resultaat – Voortgangspoces Vera 

Resultaat – Lay-out  Allen 

Ontwerp presentatie Sabrina, Vera 

Presentatie Jenny, Sabrina, Vera 

 

De ontwikkeling van een team kent 4 fases, hierbij hanteren wij de teamontwikkelingsfases 

van Bruce Tuckman. Allereerst de forming fase. Dit is de fase waarin de teamleden zich 

formeel en afstandelijk houden. Ieder is nog wat omzichtig. Een deel van de teamleden kende 

elkaar al uit eerdere samenwerkingen. Mede daardoor werd de forming fase in ons geval wat 

ingekort. Nieuw in de groep was Marieke maar vanwege haar extraverte karakter werd ook zij 

snel opgenomen in de groep. Zoals gezegd kenmerkt deze fase formaliteiten. Het is 

aannemelijk dat deze fase ervoor heeft gezorgd dat het team gemakkelijk het doel van de 

samenwerking kon vastleggen. Omdat iedereen zich meer timide en minder kritisch opstelde 

was het komen tot concensus in deze fase simpel. 

  De tweede fase is de storming fase. Wij zaten waarschijnlijk in deze fase tijdens het 

maken van de opzet van het project. Ieder liet zijn belangen en mening horen maar een echt 
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groepsverband was er nog niet. Doordat we uiteindelijk de opzet van het project hadden 

afgerond, kreeg het team ook het gevoel samen iets te kunnen bereiken. Dit droeg zeker bij 

aan de cohesie binnen het team.  

  De derde fase is de norming fase waarin de teamleden zich deel voelen van de groep. 

In deze fase wordt duidelijk welke normen en waarden belangrijk zijn binnen de groep. Bij 

ons kwam, zoals gezegd, duidelijk naar voren dat we harde werkers waren en dat we allen 

beoogden een goed resultaat te halen. Over het algemeen ging het vormen van etiquette 

binnen onze groep automatisch. Een goed voorbeeld van een situatie in deze fase is het 

moment geweest waarop we met zijn allen zijn gaan lunchen. Dit was een duidelijk teken dat 

we als groep niet alleen wensten samen te komen in de context van het werk maar ook privé.  

  De vierde fase is de fase van performing. Het team werkt in deze fase in een sfeer van 

openheid en vertrouwen. Flexibiliteit is belangrijk, er bestaat geen hiërarchie. Niet elk team 

zal deze fase halen. Deze fase was tijdens het werken aan het resultaat en op dit moment voor 

onze groep zeer kenmerkend. Er heerst een ontspannen werksfeer en iedereen vervult een 

gelijke belangrijke rol. Om die reden was het dan ook heel lastig om teamrollen toe te 

schrijven omdat we willen worden gezien als een collectief en niet als individuen die samen 

een team vormen. 

  Wat Tuckman vergeet aan te leveren is de vijfde fase, namelijk de fase van afscheid. 

Dit is voor een team dat de vierde fase weet te behalen de lastigste fase. Met het bereiken van 

het einddoel komt er een einde aan het teamverband. Het is mogelijk om het team in leven te 

houden door een nieuw einddoel op te stellen. Dit zal echter niet het geval zijn met ons team. 

Na dit vak zal ieder van ons zijn eigen weg volgen en zal het leukste team, team 'Earth Goals', 

ophouden te bestaan.  
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