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Titel opdracht 
Geloven in een duurzame toekomst 
 
Opdrachtgever 

Sarah Elbert  
 
Opdrachtomschrijving  
 
We willen allemaal wel een duurzame, groene en sociale wereld, voor onszelf maar 
ook voor de generaties na ons. Toch gedragen we ons lang niet altijd in de richting 
van deze gewenste toekomst. Er komen zelfs regelmatig (groepen) mensen 
tegenover elkaar te staan als het gaat over duurzaamheid, bijvoorbeeld als voor-en 
tegenstanders van windmolens of een warmtenet. Het is daarom belangrijk om te 
zoeken naar methoden om maatschappelijke discussies te verbeteren.  
In eerder afstudeeronderzoek binnen ons lectoraat (Communication, Behaviour & the 
Sustainable Society) is een dergelijke methode ontwikkeld (en getest) om mensen 
met elkaar in gesprek te laten gaan over duurzaamheid. Het idee er achter is om te 
zorgen voor een gezamenlijke visie en plannen. In deze methode staan waarden 
centraal, omdat gedrag dat z’n oorsprong vindt in waarden en hiermee overeenkomt, 
langer beklijft. In het afstudeeronderzoek is de aanpak getest in 
levensbeschouwelijke groepen (waarin vaak al gedeelde, dieper liggende waarden 
heersen). Deze groepen willen graag het gesprek aangaan met hun leden, om zo te 
kijken hoe het onderwerp duurzaamheid binnen de levensbeschouwelijke groep kan 
worden geïntegreerd.  
De methode bestaat uit een reeks groepsbijeenkomsten waarin drie onderdelen 
worden behandeld: zo wordt er gesproken over wat men belangrijk vindt 
(identificeren van gezamenlijke waarden), er wordt met elkaar een visie gevormd op 
een duurzame toekomst (op basis van deze waarden), welke zorgt voor richting en 
houvast, en deze visie biedt vervolgens weer ruimte om met elkaar concrete 
handelingsperspectieven te scheppen. Hiermee wordt bedoeld dat er wordt  
besproken wat men nu samen en individueel kan doen om een stapje in de richting 
van deze gewenste toekomst te bewegen.  
De methode is getest in een levensbeschouwelijke groep, waarbij positieve 
resultaten werden gevonden op bijvoorbeeld motivatie en vertrouwen om duurzaam 
gedrag uit te voeren. Ook ervaarden mensen meer steun om duurzaam gedrag te 
vertonen en mensen hadden meer inzicht in wat ze zouden kunnen doen. Dit werd 
onderzocht met interviews en vragenlijsten, na elke bijeenkomst. Afgelopen jaar is de 
methode tevens onderzocht in een plattelandsgemeenschap (zonder 
levensbeschouwelijke oorsprong).  
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In dit onderzoek bouwen we hierop voort; een volgende stap is om de methode 
verder uit te zetten in andere (levensbeschouwelijke) groepen, en om deze te 
evalueren. Het afstudeeronderzoek bestaat uit een literatuurstudie, en uit het 
verzamelen en analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Een eerste 
stap kan bestaan uit het inventariseren van wat er al gedaan wordt aan 
duurzaamheid binnen levensbeschouwelijke groepen in Noord-Nederland. Daarna 
volgt een context-analyse van een aantal levensbeschouwelijke groepen, aangevuld 
met interviews, waarbij het doel is om zicht te krijgen op de structuur binnen de 
groep. Zijn er bijvoorbeeld werkgroepen of kringen waar je bij aan kan sluiten? Hoe is 
de organisatie opgebouwd? Deze informatie kan bijdragen aan de praktische 
uitwerking: hoe kan de methode binnen deze groep het beste worden gedeeld? 
Vervolgens is het de bedoeling om de methode binnen enkele groepen uit te voeren 
en te evalueren met interviews en vragenlijsten.  
 
Probleemstelling  
We gedragen ons niet altijd duurzaam en (groepen) mensen kunnen zelfs tegenover 
elkaar komen te staan als het gaat om een onderwerp als duurzaamheid. De vraag 
die speelt is hoe groepen mensen met elkaar -vanuit onderling begrip en waarden- in 
gesprek kunnen gaan over een gewenste duurzame samenleving en vanuit deze 
gezamenlijk geformuleerde visie invulling kunnen geven aan duurzaam gedrag.  
 
Wie zijn wij? 
Bij het lectoraat Communication, Behaviour and the Sustainable Society (onderdeel 
van Entrance, Center of Expertise Energy) werkt een innovatieve onderzoeksgroep. 
We dragen door middels van praktijkgericht onderzoek bij aan de totstandkoming van 
een duurzame samenleving. We voeren een groot aantal onderzoeksprojecten uit 
waarmee we zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij de ontwikkelingen en 
vragen in de samenleving. Ons onderzoeksportfolio is dus continu in beweging. 
Samen met de student(en) gaan we in gesprek over de uitvoering van het 
onderzoek, werken we de opdracht verder uit, en eigen initiatief en ideeën worden 
hierbij aangemoedigd. We bieden studenten dus de mogelijkheid om binnen de 
projecten zoveel mogelijk hun eigen voorkeuren te volgen. 
 
Wat vragen wij van studenten? 

• Flexibele werkhouding 
• Enthousiasme 
• Leergierigheid, nieuwsgierigheid 
• Initiatief 
• Analytisch vermogen 
• Affiniteit met het thema en de doelgroep 
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Geschikt voor studenten van de opleiding(en)  
Deze opdracht is met name geschikt voor studenten van de opleiding Toegepaste 
Psychologie of Sociaal Werk.  
 
Soort opdracht  
Afstudeeropdracht voor maximaal 4 studenten (de opdracht kan in duo’s worden 
uitgevoerd). 
 
Periode  
Semester 2, februari 2023 – juli 2023 
 
Wat zijn we en waar vind je ons? 

De Innovatiewerkplaats EnTranCe is de plek waar je als student met docenten, 
onderzoekers, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties 
samenwerkt aan complexe vraagstukken. Dit doen wij op de volgende locaties:  

• Locatie Proeftuin, Zernikelaan 17 
• Locatie Energy Academy Europe, Nijenborgh 6 

Voor deze opdracht zul je aansluiten bij de onderzoeksgroep die op de locatie Energy 
Academy Europa zit (lectoraat Communication, Behaviour and the Sustainable 
Society). Je kunt daar ook zelf terecht op één van de werkplekken voor afstudeerders. 
 

Wat bieden we? 

• Interessante, actuele en multidisciplinaire onderzoeksopdrachten op het gebied 
van energietransitie. 

• Ruimte voor samenwerking met lectoren, onderzoekers, docenten en het 
werkveld. 

• Begeleiding binnen de innovatiewerkplaats door themacoördinatoren, 
projectleiders of experts.  

  
Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: 
Jacqueline Joosse, Coördinator Innovatiewerkplaats EnTranCe. 
 T: (050) 595 4708 

 E: iwpentrance@org.hanze.nl 
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