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De energietransitie is voor een groot deel een sociale 

kwestie. “Toch moet je als sociaalwetenschapper vaak 

uitleggen waarom je je bezighoudt met technische 

innovatie” zegt Rob Raven, hoogleraar Institutions and 

Societal Transitions aan de Universiteit Utrecht. “Vreemd, 

want sociaalwetenschappelijke kennis kan de energie-

transitie aanmerkelijk versnellen.”

Sociaalwetenschappelijke 
kennis versnelt 
energietransitie

Rob Raven is voorzitter van de commissie 
die het NWO-programma Energy 
Transitions aanstuurt. Het is een klein, 
maar zeer relevant programma waarin 
sociaalwetenschappers, van geografen tot 
juristen een bijdrage leveren aan kennis 
om de overgang naar een duurzame ener-
gievoorziening te versnellen. Hij reflecteert 
op de bijdrage van sociaalwetenschappers 
aan transitieonderzoek en op de uitkom-
sten van het programma dat binnenkort 
wordt afgerond. Het Milieu Dossier van 
dit nummer is geheel gewijd aan de 
onderzoeksbevindingen.

Vier rollen
Er zijn volgens Raven grofweg vier rollen 
die sociaalwetenschappers kunnen spelen 
in transitie-onderzoek. Ze kunnen aller-
eerst een instrumentele bijdrage leveren 
aan kennisontwikkeling. “Stel dat technici 
een alternatieve vorm van opwekking 
van energie ontwerpen. Aan de econoom 
wordt dan bijvoorbeeld gevraagd ‘reken 

jij uit hoeveel het kost’ en aan de sociaal-
psycholoog ‘kijk jij naar het draagvlak 
bij consumenten’. Ik noem dat ‘end-of-
pipe-sociology’.” De tweede rol is die van 
begeleider en observator van participatieve 
processen. “Het gaat dan bijvoorbeeld 
over de vraag hoe het democratische 
proces rond maatschappelijke verand-
ering het beste georganiseerd kan 
worden.” De derde rol is die 
van systeemonderzoeker. 
“Innovatiewetenschappers 
onderzoeken de socio-
technische aspecten 
van transitie. Dan gaat 
het om vragen als ‘hoe 
trekken technische en 
sociale verandering tegelijk 
op?’ en ‘hoe kunnen actoren daarop 
interveniëren?’”
In de vierde rol zorgen de sociaalweten-
schappers voor reflectie. “Ze kunnen 
bijvoorbeeld wijzen op mogelijk ongewenste 
maatschappelijke neveneffecten van 

‘Duurzame 
innovaties 

kunnen zich teveel 
conformeren aan 

bestaande 
instituties’

innovaties. Ook kunnen ze de onderlig-
gende aannames ter discussie stellen. In 
de transitie naar elektrisch vervoer wordt 
bijvoorbeeld vaak verondersteld dat mensen 
de auto blijven gebruiken zoals ze dat de 
afgelopen decennia altijd hebben gedaan. 
Maar deze aanname houdt geen rekening 
met veranderende routines rond mobiliteit. 
Voor steeds meer mensen is immers niet het 
bezit van een eigen auto belangrijk, maar 
het kunnen beschikken over verschillende 
vormen van vervoer.”

Waarden in het geding
De vier rollen zie je in meer of mindere 
mate terug in de vier projecten binnen het 
NWO-programma. “Onderzoekers hebben 
zowel gekeken naar zaken als potentiële 
technisch-economische prestaties van 
alternatieve energiebronnen als naar consu-

mentenvoorkeuren.” Zo blijkt uit 
het onderzoek rond elektrische 

voertuigen van de groep van 
Bert van Wee dat kosten 
belangrijk zijn, maar dat 
het niet het enige is dat de 
voorkeur van consumenten 

bepaalt. “De symboliek 
die uitgaat van het rijden 

in een elektrisch voertuig is 
heel belangrijk. Deze symboliek 

wordt nog belangrijker naarmate zaken 
als comfort en actieradius minder goed 
uit de verf komen. Overheidsbeleid moet 
dus multidimensionaal zijn en niet alleen 
gericht op kosten en laadinfrastructuur.”
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Normen en waarden uitrollen
Ook gedrag en de beïnvloeding daarvan 
is een belangrijk issue bij energietransitie. 
“Wat werkt bijvoorbeeld wel en niet als je 
energiebesparing door huishoudens wilt 
bevorderen? Onderzoek uit de groep van 
Wil Thissen toont aan dat de slimme meter 
wel een beetje helpt, maar dat de explosieve 
toename in het gebruik van ICT-apparaten 
de energiebesparing door meters teniet doet. 
We moeten veel beter inzicht krijgen in hoe 
deze apparaten verstrengeld raken met onze 
routines en levensstijlen. Die kennis moeten 
we meenemen in het onderzoek en vervol-
gens in het beleid voor energietransitie.” 
Binnen hetzelfde project zijn lokale ener-
giecoöperaties onderzocht. Raven: “Naast 
financieel gewin spelen ook normatieve 
motivaties een belangrijke rol voor burgers 
om hieraan mee te doen. De bijdrage van 
vele energiecoöperaties tezamen aan de 
transitie zou weleens substantieel kunnen 
zijn.” Maar hoe werkt die opschaling? Een 
techniek kun je nog ‘uitrollen’, maar hoe je 
dat met sociale normen? Daar moet volgens 
Raven vervolgonderzoek licht op werpen.

Instituties, belangen en logica’s
Marko Hekkert leidde het project over de 
factor macht. Een belangrijk element, vindt 
Raven. “Instituties en infrastructuren zijn 
historisch gegroeid rondom bestaande 
technologieën. Concurrentie tussen geves-
tigde bedrijven en nieuwe toetreders tot 
de markt zijn belangrijke drijfveren om 

toch veranderingen te bewerkstelligen. Uit 
de studie van het Hekkert-team blijkt dat 
Amerikaanse autofabrikanten in eerste 
instantie een stevige lobby voerden tegen 
het beleid gericht op het stimuleren van 
elektrisch rijden. Gaandeweg ging de lobby 
over naar aanpassingen in dat beleid zodat 
het voor hen meer vruchten zou afwerpen. 
Zo werd het voor hen makkelijker om mee 
te gaan met de beoogde transitie. Het 
beleid werd daardoor echter ook minder 
vooruitstrevend.” 
Dat roept de vraag op: waar ligt de juiste 
balans tussen het vasthouden aan funda-
mentele vernieuwing enerzijds en groot-
schalige toepassing anderzijds? “Een risico is 
dat duurzame innovaties zich te veel confor-
meren aan de bestaande instituties. Die 
twee staan op gespannen voet met elkaar.” 
Uit het onderzoek van de groep van Hekkert 
blijkt ook dat ‘gefaalde’ innovatieprojecten 
een belangrijk verschil kunnen maken. 
“Neem de kas als energiebron. Dit idee kreeg 
weliswaar geen grote navolging, maar de 
andere manier van denken heeft wel een 
nieuwe kijk op bestaande problemen opge-
leverd en bijvoorbeeld gezorgd voor nieuwe 
verbindingen tussen relevante partijen en 
sectoren.”

Nieuwe verdienmodellen
Het project over offshore windenergie, 
geleid door Martha Roggenkamp, laat 
volgens Raven zien dat energiesystemen 
zich allang niet meer beperken tot de lands-
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grenzen. “Dat betekent dat je een transna-
tionaal elektriciteitsnet voor windenergie 
niet alleen technisch en economisch moet 
bekijken, maar ook juridisch en politiek. 
En dat is precies wat in dit onderzoeks-
project is gedaan. De maatschappelijke 
baten van zo’n transnationaal net overtref-
fen de relatief kleine investeringskosten. 
De grootste hobbels liggen dan ook op 
juridisch en politiek terrein. In elk land is 
het juridische en beleidsmatige regime 
weer anders. Wie de aansluiting van het 
offshorenet naar het land moet betalen 
bijvoorbeeld, is verschillend geregeld. 
En wie gaat zo’n net onderhouden?” 
De oplossing hiervan moet volgens de 
onderzoekers gezocht worden in juridische 
experimenten. “Experimenteer maar in 
de praktijk met andere energiebronnen, 
organisatievormen, regelgeving en gedrag. 
En faal als dat niet anders kan – daar kun je 
net zo goed lering uit trekken.”

De overheid kan daarbij niet neutraal aan 
de zijlijn blijven staan, zegt Raven. “Tot wel 
20% van het overheidsbudget komt direct of 
indirect van fossiele brandstoffen. Er moet 
dus ook nagedacht worden over nieuwe 
verdienmodellen: niet alleen voor bedrijven, 
maar ook voor de wijze waarop overheden 
hun beleid kunnen financieren – nu en in de 
toekomst.”

Ymkje de Boer
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