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H1. Aanleiding 
 
In juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de 
internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Een van de vele afspraken die in het Klimaatakkoord 
ter sprake komt is het vormen van 30 energieregio’s. Alle 30 regio’s dienden een concept-
RES(Regionale Energie Strategie) in bij het Nationale Programma RES. In dit concept moet de potentie 
voor de opwek van grootschalige duurzame energie via zon en wind en de gevolgen van het plan op 
het net inzichtelijk worden gemaakt. In de RES wordt ook een kaart weergegeven van de regionale 
warmtebronnen. De RES is een strategie, hier vind bestuurlijke afstemming over plaats, dit spreekt de 
ambitie uit om de plannen van de RES over de te nemen in het omgevingsbeleid. Naast het regionale 
proces werken gemeenten met inwoners ook samen aan de RES bijvoorbeeld door beleid voor zon en 
wind op te stellen, of door de RES samen op te laten lopen met het traject van de Omgevingswet. In 
aanloop naar de concept-RES hebben de regio’s veel energie gestoken in participatietrajecten met 
verschillende stakeholders. Echter blijkt uit onderzoek dat jongeren tot en met 30 jaar 
ondervertegenwoordigd zijn in dit proces (Nationaal Programma RES, 2020). De stem van jongeren 
wordt vaak nog te weinig gehoord of zij laten hun stem niet horen. Jongeren worden nog te weinig 
betrokken bij het beleid rondom deze onderwerpen. Het is van belang dat zij dit meer kunnen/willen 
doen, vanwege hun toekomst op dit gebied. Jong RES in samenwerking met de Cleantech Regio willen 
hier verandering in brengen, zij zetten zich in om de jongeren meer te betrekken bij de 
energietransitie.  
 
Begin 2020 is er een swipocratie uitgestuurd naar jongeren/jongvolwassenen tussen de 12 en 30 jaar 
oud. De swipocratie had als doel om gegevens te verzamelen. Daarbij werd de focus gelegd op: hoe 
jongeren kijken naar duurzame energie en ontwikkelingen en hoe jongeren graag zouden willen en 
kunnen participeren? Uit het onderzoek kwamen een aantal belangrijke punten naar boven. Een 
daarvan was dat een grote meerderheid van de jongeren positief staat tegenover duurzame energie en 
het toenemen van duurzame energie, in het bijzonder zonnepanelen op daken. Het tweede opvallende 
punt was dat 6 op de 10 jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) zich verantwoordelijk voelen om actief mee 
te denken (Nationaal Programma RES, 2020). Alleen door te kijken naar deze twee resultaten kunnen 
we de conclusie trekken dat jongvolwassen wel degelijk willen participeren en dat er dus potentie in 
zit. Naast de swipocratie hebben Jong RES en de Cleantech Regio op meerdere manieren geprobeerd 
om meer jongeren te betrekken tot de energietransitie. Bijvoorbeeld het creëren van een WhatsApp-
groep waarin jongeren mee kunnen praten over diverse plannen en ideeën binnen het thema 
energietransitie in hun omgeving. Echter is het aantal jongeren in deze appgroep vooralsnog gering. 
Op het moment van schrijven zitten er 11 deelnemers in, waaronder Ewout, Levi en Mick. 
 
Wij studenten zijn gevraagd om te onderzoeken hoe de participatie onder jongeren verbeterd kan 
worden. Dit gaan we doen door middel van diepte interviews met jongeren tussen de leeftijd van 16 
en 26 jaar. Wij gaan in gesprek over of de jongeren wel betrokken willen worden bij de 
energietransitie, op welke manier zij dit willen en wat hun momenteel weerhoudt om te participeren. 
Wij hopen met een juiste manier van benaderen dat de visie bij jongeren loskomt, zodat ze wellicht 
hun stem willen laten horen en er meer jongeren actief zullen participeren binnen het thema 
energietransitie. Wij zullen op basis van de resultaten van de diepte interviews vervolgens een advies 
geven over hoe jongeren betrokken kunnen en willen worden binnen de energietransitie. 
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H2. Onderzoek verantwoording 
Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven. De probleemstelling, deelvragen en 
doelstelling worden benoemd en de daaropvolgend methode van het onderzoek die zijn gehanteerd. 
Hierna worden de wijze van interviewen beschreven en worden de keuzes die zijn gemaakt 
verantwoord. Vervolgens verantwoorden wij de keuze van de vragen die wij gesteld hebben in de 
interviews. Deze vragenlijst is te vinden in bijlage 1.  
Tot slot wordt een stuk gedragsverandering theorie behandelt dat binnen het onderzoek een 
belangrijke rol heeft gespeeld.  
 
H2.1 Probleemstelling en deelvragen 

De probleemstelling voor dit onderzoek luidt: 
Op welke wijze willen en kunnen jongeren in de RES-regio actief participeren om het tekort aan jongeren 
participatie bij de beleidsvorming rondom het thema energietransitie tegen te gaan? 
 
De deelvragen die wij stellen om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn als volgt: 

� Wat zijn stimulerende en beperkende factoren voor jongeren om te participeren bij de 
energietransitie? 

� Op welke manier willen jongeren betrokken worden binnen het proces van de 
energietransitie? 

� Op welke manier kunnen jongeren betrokken worden binnen het proces van de 
energietransitie? 

 
H2.2 Doelstelling 

De doelstelling voor dit onderzoek is als volgt: 
Jong RES en de Cleantech Regio advies geven over hoe jongeren in de Cleantech Regio actief 
betrokken willen en kunnen worden bij het thema energietransitie.  

H2.3 Onderzoeksmethode  

Kwalitatieve onderzoeksmethode 

Bij kwalitatieve methoden voert de onderzoeker onderzoek uit in het veld. Hij/zij is geïnteresseerd in 
de betekenis die de onderzochte personen zelf aan de situatie geven (Verhoeven, 2018). Tijdens een 
kwalitatief onderzoek worden niet-cijfermatige gegevens verzameld. Het aantal onderzochte personen 
is weinig echter worden er per onderzochte meer gegevens verzameld. Bij dit onderzoek worden open 
vragen gesteld tijdens interviews aan een kleine groep jongeren om een zo duidelijk mogelijk beeld te 
creëren van de jongeren op het gebied van participatie. 

H2.4 Interviewmethode  
Aantal interviews 
Samen met de opdrachtgever zijn we tot een overeenkomst gekomen dat elke student 5 diepte 
interviews met jongeren in de Cleantech Regio zal afnemen voor dit onderzoek. Dit levert 25 diepte 
interviews. De doelgroep voor dit onderzoek is jongeren tussen de 16 en 26 jaar.   
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Coronavirus situatie  
Vanwege de situatie rondom het coronavirus tijdens deze opdracht heeft niet iedereen alleen jongeren 
uit de Cleantech Regio kunnen interviewen. Omdat Mick in Amersfoort woont kreeg hij een 
uitzondering en mocht hij ook jongeren in zijn directe omgeving interviewen. Overigens heeft hij 
alsnog twee jongeren uit de Cleantech Regio kunnen interviewen. Er zijn dus in totaal 22 mensen uit 
de Cleantech Regio geïnterviewd.  

Selectiekeuze 
Om een realistisch beeld te krijgen bij de doelgroep hebben we niet specifiek gezocht naar jongeren 
die al veel kennis en interesse op het gebied van de energietransitie hadden. De reden hiervoor is dat 
als je alleen jongeren met kennis selecteert je geen goed beeld heb van de houding van jongeren met 
minder kennis. Daarnaast hebben wij jongeren uit de Jong RES whatsappgroep benaderd voor een 
interview om te kijken wat voor hun vooral de doorslaggevende factor is om te participeren maar ook 
om te kijken welke ideeën zij hadden. Helaas heeft niet iedereen uit de Jong RES whatsappgroep 
gereageerd en zijn we tot 3 jongeren gekomen die we geïnterviewd hebben.  

Werkwijze interviews 
Verder heeft elke student de interviews afgenomen door middel van een vragenlijst(Bijlage 1). We 
hebben geprobeerd zo veel mogelijk door te vragen om zo uitgebreid mogelijke antwoorden te 
krijgen. In de interviews hebben wij elkaar de ruimte gegeven om af te wijken van de vragenlijst door 
zelf eigen vragen te bedenken. Dit wil niet zeggen dat iedereen zijn eigen lijst had gemaakt, maar 
hiermee bedoelen we dat je aanvullende vragen mocht stellen om meer informatie te krijgen. Het doel 
om de deelvragen te beantwoorden moest ook hetzelfde blijven. Daarnaast heeft de een vooraf 
gevraagd aan de geïnterviewde om even in het onderwerp in te lezen, terwijl de ander de informatie 
als introductie vertelde. Ook de manier van het uitwerken van een interview ging bij de een anders dan 
de ander. Dit lag vooral aan persoonlijke voorkeur. De een vatte het antwoord samen en de ander ging 
het interview woord voor woord transcriberen. Wij hebben dit met elkaar afgesproken en hebben het 
gesteld op persoonlijke voorkeur. De antwoorden die samengevat zijn verschillen nauwelijks van 
getranscribeerde antwoorden. Een gemiddeld interview was al snel 20 minuten tot een half uur. Het 
hing vooral af van de hoeveelheid kennis en interesse de geïnterviewde had.  

Verantwoording Vragenlijst 
De vragenlijst is opgebouwd uit 12 vragen. De eerste drie vragen hadden werden gesteld om de te 
peilen of de geïnterviewde kennis had over de energietransitie, Jong RES en het klimaatakkoord. Was 
de geïnterviewde op de hoogte dan werd aan deze drie vragen geen aandacht verder besteed. Was dit 
niet geval dan gaven wij een korte introductie om ze op de hoogte te brengen. We hebben vragen 
opgesteld die antwoord moeten geven op de deelvragen. We hebben gevraagd naar ideeën over hoe 
jongeren betrokken kunnen worden in de energietransitie. We hebben gevraagd op welke manier 
jongeren zelf betrokken zouden willen worden en of ze dat wel willen. Tot slot hebben we vragen 
gesteld over de factoren die jongeren belemmeren of juist activeren om te participeren. De laatste 
vraag, vraag 12, is opgebouwd in 12A en 12B, zodat deze vraag op de geïnterviewde zelf afgestemd 
kon worden.  
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H2.5 Resultaten interviews 

De resultaten van de interviews zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten zijn verwerkt in 
antwoorden per doelgroep. Wij merkte dat veel antwoorden beïnvloedt worden door de optiek, het 
opleidingsniveau en de woonsituatie. Daarom hebben wij meerdere doelgroepen gecreëerd om 
vervolgens makkelijker de doelgroepen te analyseren en daaruit conclusies te trekken. Alle interviews 
staan in de bijlagen, daarin staan dus alle antwoorden helemaal uitgeschreven.  
De antwoorden op de vraag: hoe kunnen jongeren betrokken worden bij de energietransitie hebben 
wij wel allemaal genoteerd en verwerkt in het hoofdstuk. De antwoorden waren namelijk erg 
gevarieerd en er zaten veel goede interessante ideeën bij. Het leek ons daarom verstandig om deze 
antwoorden allemaal te benoemen.  
 
H2.6 Gedragsverandering 

Om de gegevens uit de interviews te kunnen analyseren hebben 
we gebruik gemaakt van een model voor rationele 
gedragsverandering van Ajzen(1991). Participatie van jongeren 
in een RES zien we als een weloverwogen rationele beslissing. 
Vandaar dat wij dit model hier zeer geschikt voor vonden. Het 
model is al 30 jaar oud en kent ook diverse moderne versies met 
nuanceringen en toevoegingen, maar voor dit onderzoek is het 
basismodel het meest geschikt. 
 

Helemaal aan de basis van het model staat de hoeveelheid 
kennis. Vervolgens komt houding, subjectieve normen en 
waargenomen gedragscontrole. Houding van een persoon is de 
houding ten opzichte van het gedrag. Bij een positieve houding is de kans groter dat diegene het 
gedrag bewust zal vertonen (BOOM, 2021). Subjectieve normen gaat over wat anderen in die persoons 
directe omgeving van het gedrag van de persoon vinden (BOOM, 2021). Waargenomen 
gedragscontrole gaat over de mate waarin de persoon gelooft dat het gedrag makkelijk is uit te 
voeren. Wanneer de persoon denkt dat het gedrag eenvoudig uit te voeren is, is de kans groter dat de 
persoon bewust gedrag zal vertonen (BOOM, 2021). Die drie samen vormen de intentie en uiteindelijk 
het gedrag zelf samen met de waargenomen gedragscontrole.  

Kennis is dus belangrijk om iemands gedrag te kunnen beïnvloeden. Een persoon met geen kennis 
over de energietransitie zou waarschijnlijk het gedrag hebben dat hij niet zou willen participeren. Door 
de kennis aan te vullen bij jongeren zou de houding beïnvloedt kunnen worden.  

Er zijn nog een hoop andere gedragsveranderingsmodellen zoals al werd aangegeven. Joep Brinkman 
bracht in 1988 een boek uit genaamd “Voor de verandering”. In dit boek, waarvan er nu een 6e druk is, 
beschrijft hij onder andere de theorie van gepland gedrag (Raamstijn, 2013). Hij schreef in zijn boek 
dat er bij gedragsverandering aan vier voorwaarden voldaan moet worden. 

(Brinkman, 2017) benoemt deze vier voorwaarden als volgt:  

1. “De betreffende waarde onderschrijven: voordat iemand verandert, moet hij allereerst een 
of andere behoefte hebben ófwel de betreffende waarde onderschrijven. Wie bewust zijn 
gedrag wil veranderen, doet dat met het oog op een bepaald effect. Er moet een bepaald 
nuttig effect mee te bereiken zijn. Hier zijn bepaalde waarden in het geding. Een waarde is iets 
wat je de moeite van het nastreven waard vindt.” (Brinkman, 2017) 

2. “Gedragseffecten: betrokkene moet het idee hebben dat het 'nieuwe' gedrag (in enige mate) 
kan bijdragen aan het bereiken van die waarde of helpt in die behoefte te voorzien. Dit noemt 
men gedragseffectiviteit. Iemand zal zijn gedrag pas willen veranderen, als hij gelooft dat het 

Figuur 1: Theory of planned behavior, Azjen, 1991 
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beoogde nieuwe gedrag werkelijk tot het gewenste effect kan leiden. Het gedrag moet dus 
aan het bereiken van de betreffende waarde kunnen bijdragen.” (Brinkman, 2017) 

3. “Persoonlijke effectiviteit: betrokkene moet het idee hebben dat die verandering, althans in 
aanleg, voor hem ook mogelijk is. Dit is de zogeheten persoonlijke effectiviteit. Het begrip 
persoonlijke effectiviteit heeft betrekking op de mate waarin men in staat is, of denkt te zijn, 
zich het nieuwe gedrag daadwerkelijk eigen te maken.” (Brinkman, 2017) 

4. “Sociale norm: betrokkene moet steun ondervinden uit zijn omgeving. In de theorie van 
gepland gedrag heet dit de voorwaarde van de sociale norm. In het algemeen zijn mensen pas 
bereid te veranderen, als hun omgeving dit min of meer 'ziet zitten'.” (Brinkman, 2017) 

Om het gedrag van jongeren te doen laten veranderen is het dus erg handig om deze voorwaarden 
van Brinkman mee te nemen. Deze 4 elementen van Brinkman vat het model goed samen vinden wij. 
De afbeelding bij het begin van de paragraaf is voor ons onderzoek het beste model en daarom 
gebruiken wij dit model als analysemodel.   
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H3. Onderzoeksresultaten 
Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de verschillende interviews die zijn afgenomen, elk van de 
studenten heeft 5 interviews afgenomen. Hieruit wordt informatie gehaald die de respondenten zal 
verdelen in doelgroepen, de interviews worden ontleed en samengevat waarbij alleen essentiële 
informatie gebruikt zal worden om de deelvragen van het onderzoek te beantwoorden. 
 

� Wat zijn stimulerende en beperkende factoren voor jongeren om te participeren bij de 
energietransitie? 

� Op welke manier willen jongeren betrokken worden binnen het proces van de 
energietransitie? 

� Op welke manier kunnen jongeren betrokken worden binnen het proces van de 
energietransitie? 

 
De respondenten zijn willekeurig gekozen om een zo breed mogelijke schaal te creëren binnen 
jongeren. Dit met het idee om een advies samen te stellen dat op de meest belovende doelgroep 
betrekking heeft. De groep met de meeste potentie zal vervolgens advies ontvangen betreft het 
activeren om actief te participeren binnen de energietransitie. De doelgroepen zijn onderverdeeld in 
sub-thema’s waarbij wordt gekeken naar de optiek, huisvesting en opleidingsniveau.  
Vanuit deze onderverdeling wordt er vervolgens gekeken naar de focusgroep waarbij de meeste 
potentie ligt.  
 
H3.1 Bereidheid om te participeren 

¾ WO  
¾ Student 

¾ Thuiswonend 
Binnen deze doelgroep is het stimulerende factor om te participeren binnen de energietransitie het 
feit dat de stem van jongeren nauwelijks gehoord en betrokken zijn binnen dit proces, er ligt ook een 
interesse in dit onderwerp wat de bereidheid ook beïnvloed. 
De doelgroep is via instanties binnen school benaderd, ook is de doelgroep bekend met een hoop 
instanties die zich bezighoudt met energietransities. Ze houden zich er echter niet mee bezig. 
De voorkeur van betrekking in het proces ligt bij het organiseren van fysieke gesprekken, ook zou het 
gebruik van digitale meetings een optie kunnen zijn voor deze doelgroep, echter gaat de voorkeur uit 
naar het bespreken in een fysieke omgeving.  
Om een actieve bijdrage van jongeren te realiseren moet volgens de doelgroep gekeken worden naar 
hogescholen en universiteiten. Binnen deze onderwijsinstellingen kunnen vervolgens jongeren 
benaderd worden waarbij hun scholing enigszins gericht is op ditzelfde onderwerp. Wat wellicht een 
goede manier van communicatie is naar deze jongeren toe is het geven van colleges gericht op dit 
onderwerp en te informeren over de werkzaamheden van Jong RES.  
 

¾ HBO 
¾ Student 

¾ Thuiswonend 
De beperkende factor binnen deze doelgroep komt voor enkele respondenten door het gevoel over te 
weinig tijd/kennis te beschikken om in het thema te stappen. Ook is het onduidelijk wat er gedaan 
wordt met de input die geleverd wordt en wat de beloning is uit het actief participeren. Dit zorgt 
ervoor dat er geen actie ondernomen wordt.  
 
Deze doelgroep is erg wisselvallig, enkele zien het belang van participeren niet in maar andere hebben 
zich er weldegelijk eens bij stil gestaan. Deze groep jongeren is nooit benaderd uit enige instantie om 
bij te dragen aan duurzaamheid of de energietransitie. 
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Sommige respondenten in deze doelgroep hebben een desinteresse in het onderwerp en een druk 
studenten leven waardoor de doelgroep niet actief bezig is met participatie. Dit gekoppeld met de 
magere eigen kennis zorgt ervoor dat deze jongeren weinig tot geen aanleg hebben dat leidt 
tot participeren. 
 
Enkele binnen deze doelgroep laat (in hun huidige situatie) geen eigen initiatief zien op het gebied van 
participatie maar denkt hier in de toekomst wel mee bezig te zijn. 
Echter hebben enkele een groot belang bij participatie binnen de energietransitie, het stimulerende 
factor voor actieve bijdrage komt door het belang dat elke groep vertegenwoordigd moet worden, 
dus ook jongeren. 
Het benaderen van jongeren wordt volgens een enkele binnen dit doelgroep wel gedaan onder andere 
in de vorm van een WhatsApp groep, echter kan er nog wel actiever en enthousiaster aan gewerkt 
worden.  
Jongeren benaderen die zich al bezig houden met het onderwerp op hoge scholen is een van de 
methoden die deze doelgroep vaak benoemde. Er zijn 2 manieren om dit aan te pakken. 

¾ De jongeren die op een laagdrempelige manier willen participeren, kunnen het best benaderd 
worden in de vorm van enquêtes of vragenlijsten.  

¾ Er zijn ook jongeren binnen deze doelgroep die de voorkeur hebben naar een actievere vorm 
van participatie waarbij ze samenkomen in de fysieke of digitale omgeving om mee te denken 
over het onderwerp. 

 
  
Ook zou deze doelgroep de energietransitie graag aanpakken op een kleine lokale schaal. Dit is naar 
hun mening de beste wijze waarop ze een verschil kunnen maken, echter heeft het vormen van een 
groep geen toegevoegde waarde volgens deze doelgroep. 
 

¾ Uitwonend 
Deze doelgroep is het meest positieve over energietransitie en duurzaamheid, enkele zien hier ook 
investeringsmogelijkheden en hebben zich hier enige tijd mee bezig gehouden.   
  
Net zoals de andere groepen is deze groep nooit benaderd en denk dat dit wel degelijk impact zou 
hebben op jongeren. Ook zou het hem persoonlijk erg interesseren om actief bij te dragen/te 
participeren als hij benaderd zou worden door een instantie, echter denkt deze doelgroep dat 
dit momenteel alleen nog gebeurd bij jongeren die deze richting op gaan op professioneel 
gebied. Hier ligt volgens deze doelgroep nog een grote kans om jongeren beter te betrekken. 
Deze doelgroep kiest voor lokale participatie, daarbij kan je het specifiek hebben over je eigen 
omgeving en wat daar speelt/ over wat er te halen valt. De voorkeur voor lokale participatie, het 
resultaat is lokaal waar te nemen. Door de participatie uit te voeren in groepsverband met 
leeftijdsgenoten zal de drempel voor participatie lager liggen en zal de mening een algemene 
uitkomst hebben waarbij een grotere groep jongeren zich bij kan vinden. 
 

¾ MBO 
¾ Werkende 

¾ Uitwonend 
Deze doelgroep is erg positief over participeren bij duurzaamheid.  
Het probleem dat ontstaat is dat deze groep weinig kennis heeft over het onderwerp waardoor de 
stap niet wordt genomen, er is wel een basis kennis over duurzaamheid en energietransitie maar 
verdere informatie is nooit verkregen.   
Enkele van de respondenten hebben zich op de werkvloer eenmalig beziggehouden met 
duurzaamheid. Verder is deze doelgroep nooit benaderd via school of een andere instantie maar denkt 
wel dat dit jongeren zou stimuleren.   
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Deze groep jongeren zit naar eigen mening in een levensfase waarin ze nog niet genoeg 
kunnen bijdragen doormiddel van actief participeren, investeren of andere vormen. Het belang van 
duurzaamheid is er wel, maar door omstandigheden wordt er verder niets mee gedaan.  
Enkele methoden die genoemd zijn om jongeren meer te betrekken bij energie transitie zijn onder 
andere het informeren op basisscholen of middelbare scholen, hierbij denken de respondenten dat 
dit het meeste invloed heeft bij jongeren, aangezien ze dat nog in hun ontwikkeling zitten. Ook werd 
social-media een aantal keer genoemd, dit zou volgens de respondenten een goed platform zijn om 
toekomstige jongeren te rekruteren. Een fysieke en digitale oplossing die naar mening beide effectief 
zouden werken.  
De meningen zijn echter wel verdeeld over het participeren in groepsverband, sommige zijn sceptisch 
over de impact dat dit heeft en andere zijn er juist erg positief over. Ook is er een voorkeur voor lokale 
participatie, dit zou naar eigen mening meer interesse opwekken aangezien het dichter bij huis ligt.  
De kernconclusie dat uit deze doelgroep te halen viel is dat de interesse er wel is, alleen is er nog te 
weinig interesse voor de participatie van jongeren uit instanties, dit zorgt er indirect voor dat 
de jongeren niet genoeg gestimuleerd worden deze interesse verder te ontwikkelen. Dit is terug te 
halen uit het feit dat instanties nooit hebben geprobeerd de stem van deze jongeren aan te horen 
 

¾ Student 
¾ Thuiswonend 

Deze doelgroep staat open voor participatie, echter wil de persoon er niet veel tijd aan kwijt zijn. De 
reden om bij te dragen is om invloed te hebben, maar ook voor meer kennis en inzicht op gebied van 
de energietransitie. en meer kennis Participeren in de vorm van fysieke meetings heeft daarbij de 
voorkeur, mede om de aandacht erbij te kunnen. Digitale meetings voelen te vrijblijvend en zullen 
jongeren sneller afleiden. 
De doelgroep zou het liefst op lokaal niveau participeren, vanwege de bekende omgeving. Ook wordt 
genoemd dat een kleiner gebied meer overzicht biedt voor wat er gedaan kan worden op gebied van 
energietransitie. 

 
¾ VWO 

¾ Student 
¾ Thuiswonend 

Deze doelgroep houdt zich totaal niet bezig met de energietransitie, in de thuis situatie is er wel 
initiatief genomen om te verduurzamen door de plaatsing van zonnepanelen, echter is dit niet gedaan 
vanuit de respondent zelf. Een enkele respondent is vanuit instanties bijv. school of andere vereniging 
nooit benaderd om actief deel te nemen binnen de energietransitie. Zou dit echter wel het geval zijn 
dan zou dit niet gedaan worden wegens gebrek aan tijd en kennis over het onderwerp. Er is belang om 
mee te praten over beleidsplannen, echter moet dit niet teveel tijd in beslag nemen. Om mee te 
denken wordt er keuze gemaakt in een fysieke bijeenkomst om in groepsverband mee te denken over 
het onderwerp, er is een voorkeur naar een samenstelling van jong en oud om zo een genuanceerde 
uitkomst samen te stellen, ook valt er een hoop te leren van elkaar. 
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H3.2 Algemene participatie methodes 
Om de laatste onderzoeksvraag te beantwoorden is de vraag gesteld welke methodes van participatie 
respondenten effectief vinden. 
 

� Op welke manier kunnen jongeren betrokken worden binnen het proces van de 
energietransitie? 
 

Deze vraag is samengesteld om een lijst te creëren met meerdere participatie methodes die wellicht in 
de toekomst gebruikt kunnen worden, er wordt vervolgens gekeken naar de methodes waarop de 
respondenten willen participeren om vervolgens een effectief advies samen te stelen.  
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen willen en kunnen. 
 

¾ Het benaderen van hogescholen/universiteiten om daar jongeren aan te trekken. 
¾ Meer aandacht aan de onderwerpen energietransitie en duurzaamheid op middelbare scholen 
¾ Het maken van gerichte reclame op social-media over participatie binnen de energietransitie 

op TV/YouTube 
¾ Het maken van reclame doormiddel van flyeren en ophangen van posters. 
¾ Het zoeken van jongeren doormiddel van kleine opdrachten (Stadslab goed voorbeeld). 
¾ Het peilen van de interesse van jongeren op middelbare scholen. 
¾ Studenten benaderen die opleidingen doen in de richting van Energietransitie. 
¾ Door les te geven op lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie 

en klimaatadaptatie. 
¾ Jongeren benaderen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en kennis hebben doordat ze 

zich erin verdiept hebben. 
¾ Het geven van gespecialiseerde lessen over duurzaamheid op scholen (middelbaar, 

hogeschool etc.). 
¾ Het benaderen vanuit buitenschoolse organisaties zoals sportverenigingen die zich meer inzet 

voor duurzaamheid en informatie avonden organiseren voor jong volwassenen  
¾ Het belang van duurzaamheid/Energietransitie overbrengen aan de jeugd. Bijvoorbeeld met 

video’s, om te laten zien hoe belangrijk het is dat we overgaan op nieuwe vormen van energie 
¾ Gebruik maken van informerende filmpjes. 
¾ Het gebruik maken van Instagram reclames en dan specifiek publiek aantrekken. 
¾ Klimaatorganisaties benaderen zoals youth for climate. Geef die een seat at the table en laat 

ze meepraten.  
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H4. Conclusies 
Inleiding 
Uit de interviews heeft iedereen een eigen analyse gemaakt over de 5 interviews die die persoon 
gehouden heeft. Deze 5 analyses komen hier samen voor één geordende en overzichtelijke conclusie.  

Op basis van de onderzoeksresultaten is gebleken dat uitwonende HBO studenten de doelgroep is die 
het meest geschikt is om te benaderen. De resultaten lieten zien dat deze doelgroep het meest 
geïnteresseerd is en hoogstwaarschijnlijk sneller zou participeren dan de andere doelgroepen. Er zijn 
meerdere redenen waarom deze doelgroep het meest geschikt is, en ook meerdere redenen waarom 
de andere doelgroepen minder geschikt zijn. Die zijn dan ook als volgt: 

H4.1 Conclusies doelgroepen 

WO student thuiswonend: 
Het kennisniveau van de gemiddelde geïnterviewde WO student ligt redelijk hoog. Ook de behoefte 
en motivatie om te participeren ligt bij de WO studenten hoog. Wat het meeste opvalt bij deze 
doelgroep zijn de gedragseffecten.  
De respondenten geven aan niet gehoord te worden dit is in het gedragsverandering model terug te 
vinden onder de subjectieve norm, hierdoor zijn ze minder bereid om hun gedrag aan te passen. Ze 
geloven niet dat er daadwerkelijk iets mee gedaan zal worden. Als de studenten meer betrokken 
zouden worden bij vergaderingen of besluiten van beleidsplannen in zijn of haar omgeving zal de WO 
student eerder participeren en zijn gedrag veranderen. Alleen dan geeft het de WO student het gevoel 
dat het gedrag daadwerkelijk toepasbaar is waardoor de kans groter wordt dat ze bewust gedrag 
zullen vertonen. Omdat de motivatie en kennis bij de WO student over het algemeen hoog ligt is de 
invloed van buitenaf positief omdat de meeste hetzelfde denken of in ieder geval hetzelfde gedrag 
vertonen dan dat van zijn of haar medestudent. 
 
Deze doelgroep eist een betere positie op het gebied van beleidsvorming. Als deze stap ondernomen 
wordt zal deze doelgroep een zeer effectieve doelgroep zijn om te benaderen om te participeren voor 
de energietransitie of andere klimaat gerelateerde onderwerpen. 
 
HBO student thuiswonend:  
De kennis van de geïnterviewde HBO student verschilt per persoon maar het is geen noodzaak om 
genoeg kennis te hebben wil iemand participeren. Kennis kan namelijk altijd geleerd worden. Het is de 
houding en motivatie van de studenten die ervoor zorgen dat de doelgroep niet het meest geschikt is 
om te benaderen. Zoals Brinkman beschrijft in zijn boek: “voordat iemand verandert, moet hij allereerst 
een of andere behoefte hebben ófwel de betreffende waarde onderschrijven” En als die behoefte er 
niet is, is het veranderen van het gedrag van de HBO student een lastige taak die veel tijd en moeite 
kost die besteed kan worden aan een doelgroep die wel die motivatie heeft. De HBO student heeft 
niet het gevoel dat als het zou participeren het zijn of haar gewenste resultaten op zal leveren. Omdat 
ze aangeven dat er mensen zijn met meer kennis en ze zelf niet over genoeg kennis beschikken om 
actief mee te doen waardoor ze mensen met veel kennis in de weg kunnen zitten. Het gedrag van de 
HBO student zal dus niet veranderen als het kennisniveau op hetzelfde lage niveau blijft. Ook steun uit 
de omgeving is voor de HBO student ver te zoeken omdat er bij deze doelgroep niet genoeg interesse 
wordt getoond.  
 
Deze doelgroep beschikt niet over genoeg kennis om motivatie op te brengen om te participeren. Zou 
die kennis er wel zijn zal de bereidheid toenemen en deze volgens ons onderzoek grote groep 
studenten zeker een aandeel hebben in het proces van de energietransitie. 
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MBO werkende uitwonend: 
Studenten in het MBO hebben een wat lagere kennis overal. Maar ze hebben veel interesse in het 
participeren. Alleen doordat ze minder kennis hebben nemen ze de stap niet om echt te gaan 
participeren. Dit kan natuurlijk verholpen worden door informatie naar hun te sturen zodat ze meer 
kennis kunnen opdoen en dus goed kunnen participeren en betere motivatie hebben. Verder zijn ze 
bijna niet benaderd vanuit organisaties of school om iets voor duurzaamheid of dergelijk te doen. Wat 
ook geen boost geeft en waardoor ze ook minder goed nadenken over de keuze om te participeren. 
Ook weten ze daardoor minder (snel) van het bestaan af dat ze kunnen participeren. Deze studenten 
vinden het belangrijk om te participeren, en zoeken ook een waarde achter de gedragsverandering 
wat participeren is. Ze verwachten dat het helpt om die waarde te vervullen. Geen van de MBO 
studenten hebben aangegeven het te druk te hebben met school, en dus lijkt het hen ook prima 
mogelijk om te kunnen participeren. Deze 3 dingen geven een flinke boost om te willen participeren. 
Helaas is de sociale norm net zoals bij de rest er niet echt, wat een belangrijke belemmering is. Want 
soms kan groepsdruk/norm van de maatschappijen een goed iets zijn. 
 
Deze doelgroep beschikt ook niet over genoeg kennis maar heeft alsnog een grote motivatie om mee 
te doen. Ze zetten alleen de laatste stap om te participeren niet en dat komt door hun gebrek aan 
kennis. Als deze groep extra informatie verkrijgt is dit verholpen en kunnen ze een goed aandeel 
spelen in de discussies van een unieke kans. 
 
VWO student thuiswonend: 
De kennis van vwo studenten ligt gemiddeld wel hoog. En aangezien het vwo studenten zijn kunnen ze 
hun brein goed gebruiken. De kennis over energietransitie en klimaat is wel wat lager dan de rest van 
hun kennis aangezien zij het al druk hebben met hun eigen schoolleven. Omdat daar nauwelijks 
klimaat gerelateerde onderwerpen inzitten is de kennis dus wat lager. Maar aan de kennis ligt het niet. 
Het is de bereidheid of de mogelijkheid om te participeren wat het probleem is. 
De vwo studenten die we gesproken hebben hadden het allemaal te druk met school, dat kan liggen 
aan het feit dat diegene allemaal vwo 6 deden en dus in hun examenjaar zitten. Maar het grootste deel 
ligt toch echt dat ze het druk hebben met huiswerk en leren voor toetsen. Aangezien dat veel werk is 
hebben ze dus nauwelijks tijd om echt goed te kunnen participeren. 
Daarnaast is zoals al gezegd is er ook de bereidheid om te participeren. Die is dus door het schoolwerk 
al wat lager. Maar elke vwo student die geïnterviewd was door ons zei dat er niet veel interesse is voor 
participatie in zulke discussies. Ook waren ze niet al te bereid om ook eigenlijk maar iets kleins te 
doen. 
Twee van de drie vwo’ers zeiden er geen enkele waarde voor te hebben om te participeren. Oftewel ze 
hebben niet iets wat ze zouden kunnen of willen bereiken met het participeren. Ook hebben ze het 
gevoel dat er geen persoonlijke effectiviteit is. Zoals al gezegd was, zijn ze zo druk met school dat ze 
het zelf niet mogelijk zien zitten om te participeren. Daarnaast wordt het participeren ook niet 
aangemoedigd in de nabije omgeving wat minder motivatie geeft. 
 
HBO student uitwonend:  
De kennis van de HBO student die uitwonend is zal rond hetzelfde zijn als studenten die thuiswonend 
zijn. Deze kennis kan ook hier wel wat verbeterd worden maar het is niet al te veel wat er nog 
bijgeleerd moet worden. Het is de houding en de motivatie die echt zal verschillen van de HBO 
studenten die thuis wonen. Als je eenmaal op jezelf woont denk je meer na over wat je met je huis wil 
en dus ook sneller over duurzamere opties, ook al zal dat nog niet beschikbaar zijn voor het geld wat 
een gemiddelde studenten heeft. Door dat ze er beter over nadenken zullen ze hoogst waarschijnlijk 
ook betere keuzes maken zoals bijvoorbeeld beter afval scheiden als dat nog niet het geval was. Ook 
hoef je minder rekening te houden met anderen als je uitwoont, en bepaal je zelf wat je wil. Dit hangt 
er natuurlijk van af hoe de situatie is maar we kunnen wel zeggen dat dit over het algemeen zo zou 
zijn. De motivatie om iets beters te doen voor henzelf en voor de wereld zal daardoor beter zijn en zijn 
zij een betere doelgroep om op te focussen voor participatie. Deze doelgroep heeft dus betere kennis 
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dan een vwo/MBO student en betere motivatie dan een WO/HBO thuiswonend student. Daarom 
vinden wij deze doelgroep het meest makkelijk en het meest handigst voor de participatie in 
energietransitie. Het enige wat hierbij nog gedaan moet worden is dat er beter informatie wordt 
verspreid aan de jongeren. 
Omdat deze doelgroep hoogstwaarschijnlijk een waarde achter ziet om te participeren, en vinden dat 
door het participeren ze deze waarde zullen bereiken hebben zij dus een hogere motivatie dan hun 
mede HBO studenten die thuiswonend zijn. HBO studenten hebben het redelijk druk, maar hebben wel 
een gaatje om te participeren in de energietransitie. Dus vinden deze studenten het ook wel effectief 
om mee te doen aan de participatie. Helaas is de sociale norm er nog niet net zoals bij de rest dat het 
participeren echt aangemoedigd wordt. Dit geeft minder bereik dan als het wel zou zijn.  
 

H4.2 Conclusie 
Op basis van de onderzoeksresultaten is gebleken dat uitwonende HBO studenten de doelgroep is die 
het meest geschikt is om te benaderen. De resultaten lieten zien dat deze doelgroep het meest 
geïnteresseerd is en hoogstwaarschijnlijk sneller zou participeren dan de andere doelgroepen. 
Hieronder wordt er nogmaals gekeken per doelgroep naar welke wijze jongeren actief kunnen en 
willen participeren rondom het thema energietransitie: 
 
De gemiddelde geïnterviewde thuiswonende WO student zal het snelst participeren wanneer deze een 
duidelijke rol binnen het beleidsproces van de energietransitie krijgt en door ze een gelijke positie te 
geven evenals de andere betrokken partijen.  
 
De gemiddelde geïnterviewde thuiswonende HBO student zal het snelst participeren wanneer zijn of 
haar kennis drastisch verbreedt kan worden om over genoeg informatie te beschikken en daardoor 
interesse in het desbetreffende onderwerp zal tonen. 
 
De gemiddelde geïnterviewde uitwonende MBO student zal het snelst participeren wanneer zijn of haar 
kennis verbreedt kan worden over het onderwerp energietransitie en van het bestaan van 
participatiemogelijkheden bij deze jongeren onder de aandacht komt. 
 
De gemiddelde geïnterviewde thuiswonende VWO student zal het snelst participeren wanneer de 
werkdruk van de studenten drastisch verlaagd wordt waardoor er ruimte komt om de kennis die deze 
jongeren veelal al beschikken omgezet kan worden in motivatie om te participeren. 
 
Daarnaast had een groot deel van de geïnterviewde jongeren die open staan voor participatie 
aangegeven dat ze lokaal wouden participeren. Een paar respondenten hadden een voorkeur voor 
regionale participatie maar die vonden het ook goed om lokaal mee te participeren. Het lokaal 
participeren moet dan gedaan worden in groepen die al bestaan in de lokale omgeving. Die zullen dan 
hoogstwaarschijnlijk grotendeels bestaan uit volwassenen en niet jongeren. Maar de jongeren kunnen 
hiervan leren hoe het echt in elkaar steekt en werkt. Ons eigen idee was dat jongeren eerst in contact 
komen met Jong RES en andere jongeren die willen participeren als introductie. Hierdoor leren ze 
meer mensen kennen en kan er genoeg informatie opgedaan worden om ook te participeren binnen 
de lokale omgeving indien ze dit willen. De reden hiervoor is dat jongeren dan eerst geïntroduceerd 
worden in participeren binnen de energietransitie en wat het allemaal inhoudt. Vervolgens zouden ze 
dan op basis van de gekregen kennis zelf participeren in hun lokale omgeving. Het kan natuurlijk zijn 
dat jongeren wel veel liever op regionale schaal willen participeren, dat ligt maar net aan de jongeren 
die je interviewt. Daarom moet zowel regionaal als lokaal beschikbaar zijn om een maximaal aantal 
jongeren te laten participeren.  
 
Het is natuurlijk mogelijk dat als er vijfentwintig andere personen geïnterviewd worden er totaal 
andere resultaten ontstaan. Zo kan het zijn dat uit de onderzoeksresultaten komt dat de doelgroep 
van de Mbo’ers het beste benaderd kunnen worden. We stellen deze conclusie daarom ook niet op 
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gebaseerd op de doelgroepen maar juist meer op het kennis en motivatieniveau van de studenten. 
Maar het wordt wel meegenomen in het advies. Bij de doelgroepen wordt ook onderscheidt gemaakt 
tussen uitwonend of thuiswonende studenten. Dit is wel degelijk van belang om te benoemen omdat 
het niveau van bereidheid om te participeren verschilt. Uitwonende studenten zijn zelfstandiger maar 
hebben het over het algemeen drukker doordat kosten zoals het betalen van de huur een bijbaan 
vereisen. Thuiswonende hebben het daardoor over het algemeen minder druk en hebben meer tijd om 
te participeren. De bereidheid om te participeren ligt daardoor voor thuiswonende hoger doordat ze 
minder druk ervaren.  
 
Er zijn maatregelen genoemd om te zorgen dat sommige doelgroepen vooral hun kennis kunnen 
verbreden. Motivatie verbeteren van de studenten is een veel ingewikkelder proces en is het misschien 
niet eens waard om te behandelen. Om de motivatie te verbeteren moet er op de lagere en 
middelbare scholen al genoeg aandacht aan besteed zijn om te zorgen dat de studenten de 
mogelijkheid krijgen om geïnteresseerd te raken. Dit is nu vaak niet het geval waardoor het aankomt 
op een kleinere groep studenten die op een andere manier geïnspireerd geraakt zijn. Maar deze groep 
van studenten zijn wel het belangrijkste en het makkelijkste om te overtuigen om te participeren aan 
de energietransitie. Om dit te doen moeten organisaties de rol van de jongeren niet onderschatten en 
ze niet beschouwen als derde partij maar als cruciaal onderdeel van de oplossing. 
 
Concluderend, het advies wordt gebaseerd op de HBO studenten doelgroep. De studenten zijn over 
het algemeen gemotiveerd en beschikken over genoeg kennis maar krijgen niet genoeg de 
mogelijkheid om te participeren. Door deze studenten op school al te benaderen zullen ze later ook 
eerder meedoen als er mogelijkheden om te participeren aan de energietransitie beschikbaar worden 
gesteld. Deze doelgroep kost weinig moeite om te overtuigen en te benaderen en het is een grote 
groep die zeer effectief kan zijn voor het proces van de energietransitie. 
 

H4.3 Discussie 
 
Voor het onderzoek zijn in totaal vijfentwintig jongeren geïnterviewd om participatie op het gebied 
van energietransitie te meten. Het onderzoek is daardoor een redelijk grote omvang wat het 
validiteitsniveau van het onderzoek omhoog brengt. Het onderzoek is daarentegen wel te kort om het 
als volledig valide te beschouwen. (Verhoeven, Wat is onderzoek?, 2018) 
 
Uit de interviews kunnen verschillende resultaten gehaald worden. De respondenten beschikken 
namelijk allemaal over verschillende kennisniveaus. De betrouwbaarheid van het onderzoek is lastig te 
bepalen omdat al hoewel het onderzoek makkelijk te herhalen is er nooit precies dezelfde resultaten 
zullen ontstaan. Als er een grotere groep personen van de doelgroep jongeren geïnterviewd zouden 
worden zou de betrouwbaarheid toenemen en de foutmarge kleiner zijn. (Verhoeven, Wat is 
onderzoek?, 2018) 
 
Het betekent niet dat doordat het geen groot onderzoek is de resultaten niet bruikbaar zijn. De 
resultaten van dit specifieke onderzoek zullen niet direct leiden tot actie maar misschien wel tot 
discussie over het onderwerp. Dit onderzoek is daarom niet zo zeer van instrumentele waarde maar 
kan wel gebruikt worden als concept om de discussie over jongerenparticipatie te voeren. (Verhoeven, 
Wat is onderzoek?, 2018) 
 
Tijdens het onderzoek is de groep weinig grote obstakels tegengekomen. De tussentijdse feedback 
van de coach en opdrachtgever heeft ervoor gezorgd dat het altijd duidelijk was wat er nog moest 
gebeuren. Over het algemeen zijn er dus geen problemen opgetreden en was er genoeg tijd om het 
onderzoek uit te voeren en de rapportage met adviesplan te maken. 
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De samenwerking tussen de groepsleden verliep uitstekend en de taken waren eerlijk over elkaar 
verdeeld. Bij vragen of problemen werd er snel geantwoord en was het probleem zo opgelost. Het 
enige minpunt was de motivatie van een aantal groepsleden die op momenten wat lager lag dan aan 
het begin van het onderzoek. Dit heeft uiteraard alles te maken met de huidige maatregelen rondom 
het covid-19 virus. Al hoewel het ons meer tijd gaf om alles goed te ordenen en het voor minder stress 
zorgde tijdens het uitvoeren van het onderzoek en uitwerken van de resultaten, conclusie en het 
opstellen van het uiteindelijke advies. 
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H5. Advies 

H5.1 Doelgroep 

Uit de resultaten van het onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat er een doelgroep die het 
meest geschikt lijkt zijn de HBO studenten. HBO studenten beschikken niet altijd over veel kennis 
maar hebben vaak meer motivatie ten opzichte van MBO studenten, HAVO en VWO studenten. De 
hoeveelheid kennis in deze doelgroep verschilt erg per persoon, maar dit kan altijd aangeleerd 
worden. De houding en motivatie van deze groep verschilt vaak met als oorzaken dat diegene nog 
thuiswonend of juist uitwonend zijn. De thuiswonenden HBO studenten blijken uit de 
onderzoeksresultaten een stuk minder geïnteresseerd te zijn in participeren dan uitwonende HBO 
studenten. Bij thuiswonende HBO studenten ontbreekt vaak de behoefte aan het veranderen van het 
gedrag. Ze denken dat participeren zijn of haar gewenste resultaten niet zal opleveren. Of dat ze zelf te 
weinig kennis beschikken om te participeren. Uitwonende HBO studenten zijn dus eigenlijk de meest 
geschikte doelgroep, aangezien deze doelgroep het vaak wel ziet zitten om te participeren en beweren 
dat ze genoeg kennis hiervoor hebben. Uiteindelijk is het verschil tussen uitwonende en thuiswonende 
HBO studenten niet al te groot. Ook is het ontzettend lastig om specifiek die doelgroep precies te 
benaderen, en een stuk eenvoudiger om de doelgroepen samen te vormen tot een doelgroep: HBO 
studenten. Vroeger of later zullen thuiswonende HBO studenten ook uit huis gaan. Wellicht dat wij 
gedragsverandering in deze groep kunnen uitoefenen, waardoor deze doelgroep de houding van 
participeren positief opstelt waardoor we ook meer participatie kunnen krijgen in de energietransitie. 
 
H5.2 Ons Advies 

Het advies wat wij hier mee zullen geven is volgens onze onderzoeksresultaten uit de interviews en 
conclusie de beste methode(n) om te zorgen voor meer jongerenparticipatie van HBO’ers in de 
energietransitie. Wij stellen niet uit dat dit advies niet zou kunnen werken voor de andere doelgroepen 
als WO of MBO studenten. We hebben gekeken naar de meest benoemde methoden van participeren 
en vorm van participatie die deze doelgroep behandelden. Het advies is dus gebaseerd op 
antwoorden van respondenten. Het eerste deel van het advies is: 
 

 --- Jongeren benaderen op HBO die al met het onderwerp bezig zijn --- 
 
Toelichting 
HBO studenten die met het onderwerp bezig zijn, net zoals wij Klimaat en Management studenten, 
hebben deze richting/studie vaak gekozen omdat wij interesse hebben in het onderwerp en hier het 
belang in zien. Deze doelgroep is het best om te benaderen want deze zullen het snelst geactiveerd 
worden om te participeren omdat het hun erg interesseert vinden. Dus ons advies is, ga bij 
hogescholen peilen of jongeren mee willen praten over hun regio en lid willen worden van Jong RES. 
Wij denken dat jongeren die met het onderwerp bezig zijn best willen participeren maar dat ze 
simpelweg geen idee hebben hoe ze dit kunnen doen. We weten dat Saxion de enige hogeschool is in 
de Cleantech Regio, dus veel keus en opties is er niet in de regio. Wellicht dat deze methode ook goed 
zou kunnen werken bij universiteiten en MBO scholen, dat stellen wij ook zeker niet uit.  
 
Op welke manier? 
Hoe kunnen we jongeren benaderen? Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van gastlessen, 
workshops, opdrachten of jongeren trekken door reclame. Voor een vak als energietransitie, wat op 
Saxion gegeven wordt, zou je een soort casus op kunnen stellen over een realistische casus uit het 
werkveld. Of kies een plan, eenzelfde plan die behandeld worden in de meetings die nu worden 
gegeven, en ga in een les actief discussiëren met studenten. Studenten zouden dit misschien erg leuk 
vinden om te doen, waardoor ze zouden willen participeren. Geef dan ook je ‘label’ van Jong RES mee 
en laat zien wat jullie doen en waarvoor jullie je inzetten.  
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Dan komen we tot het volgende. Niet iedere HBO student die zich al bezighoudt met het onderwerp 
zou gemotiveerd zijn om te participeren. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een student wel wil 
participeren maar niet in een heel actieve manier. In de onderzoeksresultaten kwamen we tot een 
manier om dit aan te pakken zodat ook jongeren die niet op een actieve manier alsnog kunnen 
participeren.  

 
¾ De jongeren die op een minder actievere vorm willen participeren, kunnen het best 

benaderd worden in de vorm van enquêtes of vragenlijsten. In deze enquêtes kunnen de 
jongeren die liever niet actief willen discussiëren alsnog hun mening kwijt. Op deze manier kun 
je jongeren misschien ook triggeren om van gedrag te veranderen, waardoor ze wel actief 
willen participeren. Ook kan het feit dat naam van Jong RES dan al bekend is bij deze 
doelgroep gunstig zijn. Indien er gedragsverandering plaatsvind weten deze jongeren dan 
waar ze aan moeten kloppen.  
 

¾ Voor de jongeren die wel de voorkeur hebben naar een actievere vorm van participatie is het 
samenkomen in een fysieke of digitale omgeving de beste optie. De meeste Hbo’ers zullen 
de voorkeur hebben voor fysieke of digitale gesprekken te houden over beleidsplannen in de 
omgeving. De manier die Jong RES nu hanteert, gesprekken via Teams, is dus zeker een van de 
beste methoden om jongeren actief te laten participeren. Hopelijk kunnen er in de nabije 
toekomst ook fysieke gesprekken gehouden worden. Hoe deze bijeenkomsten ingestoken 
moeten worden is lastig om te zeggen, wij hebben hier niet op doorgevraagd.  

 
Jongeren benaderen op hogescholen is een deel van het advies maar dat is niet het enige wat vaak 
benoemd werd door de respondenten. Dat brengt ons tot een het tweede onderdeel van het advies en 
dat is: 
 

--- Maak reclame op sociale media en op hogescholen --- 
 
Sociale media 
Onze doelgroep bevindt zich tegenwoordig allemaal op sociale media. Of het nou Instagram is, 
Snapchat, Twitter of YouTube, er is overal reclame te vinden. Veel respondenten gaven aan dat de 
doelgroep eenvoudig te benaderen zou moeten zijn via deze platformen. Er bestaan sterke 
goedwerkende technieken (denk aan cookies) om specifiek reclame te maken voor een bepaalde 
doelgroep, in dit geval HBO’ers. Ga hiervoor bedrijven die gespecialiseerd zijn in reclame maken 
benaderen en kijk wat de mogelijkheden zijn. Een opvallende leuke en korte reclame van Jong RES en 
misschien zelfs met deelnemers uit de groep kan een best goed idee zijn om voor meer interesse te 
zorgen. Het is volgens de respondenten een goed idee om reclame te maken. Of dit daadwerkelijk zal 
leidden tot meer participatie is moeilijk te zeggen. Het zou in ieder geval wel moeten leiden tot meer 
interesse en aandacht voor Jong RES en de energietransitie.  
 
Flyers en posters 
Naast sociale media kunnen we ook heel simpel reclame via flyers en posters maken. De posters 
kunnen eenvoudig opgehangen worden in hogescholen en de flyers kunnen daar ook uitgedeeld 
worden door bijvoorbeeld jongeren die al participeren voor Jong RES. In combinatie met digitale 
reclame is de kans dat er meer interesse bij jongeren komt voor participeren erg groot. In bijlage 2 
hebben wij voorbeeldposter. Er staat zelfs een barcode op die jongeren met hun telefooncamera 
kunnen scannen en dan worden ze doorgestuurd naar de site van Jong RES.  
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H5.3 Overige adviezen 

We kunnen naast het advies voor de HBO studenten ook kijken naar overige adviezen. We willen naast 
een advies dat nu uitgevoerd kan worden ook een advies geven wat voor in de toekomst belangrijk 
kan zijn. Veel van onze respondenten gaven namelijk niet alleen mogelijke oplossingen voor nu maar 
ook juist voor in de toekomst. Daarom vinden wij het belangrijk om dit advies ook mee te geven: 
 

--- Educatie geven op middelbare scholen --- 
 

Toelichting:  
Veel respondenten gaven aan dat er op middelbare scholen lessen, opdrachten, beeldmateriaal als 
educatieve films gebruikt kunnen worden om de interesse naar de energietransitie bij jongeren te 
vergroten. Jongeren zullen bewuster zijn van de huidige situatie. Jongeren op de middelbare school 
zullen na hun afstudeer jaar hoogstwaarschijnlijk doorstuderen, door meer interesse op te wekken bij 
jongeren over de energietransitie en ze bewust laten worden van de huidige situatie zullen jongeren 
hopelijk sneller een studie kiezen in die richting.  
 
Het is natuurlijk lastig om dit als Jong RES zomaar te organiseren. De hulp van de Cleantech Regio en 
hun verbindingen binnen de gemeenten kunnen misschien zorgen voor aanpassingen in het 
lesmateriaal indien dit mogelijk is. Ook kan de Cleantech Regio en Jong RES in gesprek kunnen gaan 
met middelbare scholen om leerlingen kleine praktijkopdrachten te laten maken of hen bijvoorbeeld 
de We-Energy-Game te laten spelen. Dit is een leerzame maar wel leuke manier om jongeren een 
stukje kennis mee te geven en het kan voor meer interesse zorgen. Dus benader middelbare scholen in 
de regio en kijk wat mogelijk is.   
 

--- Whatsappgroep Jong RES houden of niet? --- 
 
Deze vraag komt wellicht uit de lucht vallen maar vonden het belangrijk om toch dit mee te nemen in 
het advies. Omdat Jong RES natuurlijk momenteel al een whatsappgroep heeft vroegen wij ons af of 
dit wel een goede manier is om contact te houden met de participanten. Wij hebben helaas niet 
concreet een vraag gesteld aan de geïnterviewden hoe zij er tegenover staan, maar we hebben op een 
indirecte manier toch gevraagd. Whatsappgroep houden of niet? Het is lastig om te zeggen. Er zijn 
een aantal respondenten die aangaven dat whatsapp niet voor hen zal werken. De een vond het een 
goede manier van de communicatie de ander een erg laagdrempelige manier van communiceren. 
Maar diegene die al in de whatsappgroep van Jong RES zitten gaven aan dat het ze het wel een fijne 
manier van communiceren vinden. Ons advies is daarom 
hou de whatsappgroep, maar regel ook dat er contact via 
de mail gehouden kan worden. Dat jongeren zich online 
kunnen aanmelden met hun email op site van Jong RES of 
de Cleantech Regio en daardoor op de hoogte gehouden 
kunnen worden van alle digitale en fysieke meetings. Om 
zo dan uitnodigingen, niet alleen via de whatsappgroep 
te sturen, maar ook via email. Zo’n aanmeldformulier zou 
er bijvoorbeeld uit kunnen zien als de afbeelding 
hiernaast. 
 
 
 

Figuur 2: Aanmeldformulier 
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H5.4 Discussie 

Het advies is en blijft een advies, wat betekend dat het niet gegarandeerd succes oplevert. Wij denken 
overigens dat deze acties wel zeker voor meer jongerenparticipatie kan leiden. Het is ook belangrijk 
om te onthouden dat dit advies is opgesteld uit 25 interviews en dus maar een kleine gedeelte is van 
de gehele doelgroep. Het advies zou misschien anders zijn als je 25 anderen had geïnterviewd. Dat 
HBO studenten de meest geschikte doelgroep is volgens dit onderzoek wilt niet zeggen dat jongeren 
in andere doelgroepen helemaal niet geïnteresseerd of geschikt zijn. De adviezen zouden dus ook 
goed kunnen werken bij MBO studenten en WO studenten en we raden het ook ten zeerste aan om 
bijvoorbeeld posters ook op MBO scholen en universiteiten op te hangen. En ook daar kan je peilen of 
jongeren willen participeren. De laatste tip die wij meegeven is; kijk ook vooral de interviews door en 
de lijst met methoden bij hoofdstuk 3.2. Wellicht dat hier nog dingen staan die ook goed zouden 
kunnen werken voor Jong RES en de Cleantech Regio die wij niet relevant genoeg vonden.   
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Bijlage 1: Interview vragenlijst  

Vraag 1:  
Ben je bekend met de Regionale Energie Strategie? 
Korte uitleg hierover geven bij nee. 
 
Vraag 2:  
Ben je bekend met de energietransitie? 
Korte uitleg hierover geven bij nee. 
 
Vraag 3: 
Weet je wat het klimaatakkoord inhoudt? Of wat de belangrijkste doelstellingen zijn? 
Korte uitleg hierover geven bij nee. 
 
Vraag 4:  
Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?  
(Zoek je mogelijkheden op om mee te denken of misschien bij te dragen?)  
 

Zo ja, hoe doe je dit precies? 
Nee, hoe komt het dat je je hier niet mee bezig houdt? Trekt het je aandacht niet of zijn er 
andere redenen voor? 

 
Vraag 5:  
Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) 
op het gebied van energietransitie? 
 
Zo ja, ben je hier ook mee verder gegaan?  
  

Ja, hoe komt het dat je hierdoor bent overgehaald om actief bij te dragen? Waardoor werd je 
gestimuleerd? 
Nee, Hoe komt het dat je ervoor hebt gekozen om hier niet actief aan mee te doen? Had je het 
gevoel dat het niet betrekking had op je leven, of dat je misschien niet genoeg geïnformeerd 
bent op dit gebied? 

 
Zo nee, als dit wel het geval was, zou je dan bereid zijn een start te maken met participeren? 
 
 Ja, Wat is voor jou de voornaamste reden om hieraan mee te doen? 
 Nee, Wat is voor jou de voornaamste reden om hier niet aan mee te doen? 
 
Vraag 6:  
Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw 
omgeving over de energietransitie? 

Zo ja, zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je 
het liefst fysiek afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën? 
Zo nee, waarom niet? 
 

Vraag 7:  
Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie? 
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(Als ze geen opties weten, geef wat opties zoals email, Whatsapp, Instagram of Facebook als 
veel gebruikte opties. Vraag dan door wat voor opties zij aan denken om betrokken te 
worden.) 
 

Vraag 8:  
(Deze vraag is vooral van belang als de geïnterviewde niet zou mee willen praten over de 
energietransitie, zie vraag 6)  
Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op 
welke manier zou jij dit willen doen? 
 
Vraag 9:  
Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen 
participeren of zelfs groter op regionaal niveau (RES-regio/provincie)? 
 
Vraag 10: 
Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als 
je dit met een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces? 
 
Vraag 11:  
Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces in de toekomst kan zijn 
door les te geven op middelbare en lagere scholen over onderwerpen als de energietransitie en 
klimaatadaptatie. Hierdoor kan er hopelijk meer interesse komen voor deze onderwerpen en zullen er 
meer jongeren zich willen verdiepen in deze vakgebieden.  

Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij 
de energietransitie? 
 
Vraag 12a: 
Deze vraag wordt alleen gesteld als de geïnterviewde al participeert binnen de energietransitie.  

Wat zijn voor jou de doorslaggevende factoren om te participeren binnen de energietransitie en 
wat wil je ermee bereiken? 
 
Vraag 12b: 
Deze vraag wordt alleen gesteld als de geïnterviewde helemaal niet geïnteresseerd is in de 
energietransitie.  

Waarom vind jij het niet zo belangrijk/interessant om mee te praten over de energietransitie?  
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Bijlage 2: Poster  
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Bijlage 3 Uitgewerkte interviews – Mick van de Grift 
 
Vraag 1: 
Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?    
(Zoek je mogelijkheden op om mee te denken of misschien bij te dragen?)    
   Zo ja, hoe doe je dit precies?   

Nee, hoe komt het dat je je hier niet mee bezig houdt? Trekt het je aandacht niet of zijn er andere 
redenen voor?   

   
Koen: “Niet elke dag maar ik probeer wel te letten erop. Bijvoorbeeld door korter te douchen, afval scheiden 
en ik heb tegenwoordig zo’n shake beker in plaats van plastic flesjes water. Wij hebben ook thuis zonnepanelen 
dus in dat opzicht zijn wij wel best duurzaam bezig thuis.”  
  
Vraag 2:    
Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?   
   
Zo ja, ben je hier ook mee verder gegaan?    

  Ja, hoe komt het dat je hierdoor bent overgehaald om actief bij te dragen? Waardoor werd je 
gestimuleerd?   
Nee, Hoe komt het dat je ervoor hebt gekozen om hier niet actief aan mee te doen? Had je het gevoel 
dat het niet betrekking had op je leven, of dat je misschien niet genoeg geïnformeerd bent op dit 
gebied?   

   
Zo nee, als dit wel het geval was, zou je dan bereid zijn een start te maken met participeren?   
   Ja, Wat is voor jou de voornaamste reden om hieraan mee te doen?   

Nee, Wat is voor jou de voornaamste reden om hier niet aan mee te doen?   
  
Koen: “Nee niet echt, ik weet alleen dat wij op de middelbare school met aardrijkskunde weleens dingen over 
duurzaamheid deden maar nooit echt iets van de energietransitie.”  
  
Mick: “Als dit wel het geval was, zou je dan bereid zijn een start te maken met participeren?”  
  
Koen: “Misschien. Ik denk dat ik het wel leuk gevonden had om de opdracht te doen maar om daardoor ook te 
participeren weet ik niet.”  
  
Vraag 3:    
Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?   

Zo ja, zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het liefst 
fysiek afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?   
Zo nee, waarom niet?   

  
Koen: “Ja dat lijkt met wel leuk om te doen.”  
  
Mick: En hoe zou je willen doen, zou je dat via social-media in de vorm van appgroepen doen of juist fysieke of 
digitale gesprekken?  
  
Koen: “Ik denk dat mijn voorkeur wel gaat naar online meetings als dat weer kan dan. Maar ik zou dat niet te 
vaak willen dan. Misschien eens per maand. Ik denk dat Teams wel geschikt is daarvoor. Misschien is een 
whatsappgroep inderdaad ook wel een goed idee, alleen dan lees je er wel gemakkelijk overheen of klik je het 
eerder weg. Maar af en toe een online meeting zou wel lachen zijn.”  
  
Mick: “Freek had het over enquêtes, lijkt jou dat wat?”  
  
Koen: “Ja dat zou ook wel kunnen, die zou ik dan wel invullen ja. Maar als je echt een gesprek wilt dan kan je 
beter een meeting houden natuurlijk.”  
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Vraag 4:    
Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?   

(Als ze geen opties weten, geef wat opties zoals email, Whatsapp, Instagram of Facebook als 
veel gebruikte opties. Vraag dan door wat voor opties zij aan denken om betrokken te worden.)   

  
Koen: “Ik denk vooral bij scholen langs gaan en dan misschien colleges geven over de energietransitie en hoe 
hard men daar nodig is, misschien dat dat mensen interesseert. Beeldmateriaal kan daarbij ook erg handig zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan die film van David Attenborough die op Netflix staat. Hij beschrijft daarin de gevolgen 
van klimaatveranderingen en wat men moet doen. Dat soort beelden blijven hangen.”  

   
Vraag 5:    
Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op welke 
manier zou jij dit willen doen?   
  
Koen: “Ik denk ook weer fysieke meetings. Dat lijkt mij de beste manier, zorgt ook voor meer interactie. Maar 
je moet natuurlijk wel genoeg jongeren krijgen bij de fysieke meetings, maar dat is niet mijn taak.”  
  
Vraag 6:    
Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?   
   
Koen: “Ik zou dan lokaal liever hebben. Het boeit mij niet zo zeer wat ze in Brabant of in Groningen doen met 
hun plannen maar over Amersfoort wil ik wel meepraten dat lijkt met wel leuk.”  
  
Vraag 7:   
Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je dit met 
een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?   
  
Koen: “Ja, hoe zwaarder je stem des te eerder ben ik geneigd om te zeggen dat ik mee doe. Bovendien lijkt het 
me leuker om in groepsverband te werken dan krijg je verschillende meningen en ideeën en dat zijn altijd wel 
leuke en goede discussies.”  
  
Vraag 8:    
Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn door les te geven op 
middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er 
hopelijk meer interesse komen voor deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in 
deze vakgebieden.    
Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?   
  
Koen: “Ik denk vooral wat ik net al zei de scholen benaderen en misschien ook reclame maken. Je kan 
tegenwoordig heel gericht doelgroepen benaderen via social-media dus zou ik zeggen maak daar gebruik van. 
Je zou dan vooral jongeren moeten pakken denk ik net zoals jij(Mick) die dat soort opleidingen doen(Klimaat en 
Management). Ik denk eigenlijk dat je dan best snel aan een redelijk grote groep komt.”  
  
Vraag 9:   
Wat is voor jou de reden dat je nu niet al participeert binnen de energietransitie?  
   
Koen: “Ik wist wel redelijk wat van de energietransitie maar ik doe nu een opleiding communicatie en vind dit 
veel meer passen bij mij. Dat is eigenlijk de grootste reden, namelijk dat ik druk ben met andere dingen en daar 
meer interesse in heb. 
 

--------------------EINDE INTERVIEW-------------------- 
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Vraag 1:  
Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?    
(Zoek je mogelijkheden op om mee te denken of misschien bij te dragen?)    
   

Zo ja, hoe doe je dit precies?   
Nee, hoe komt het dat je je hier niet mee bezig houdt? Trekt het je aandacht niet of zijn er andere 
redenen voor?   

  
Freek: “Ja, ik ben er niet de hele dag mee bezig maar ik denk dat ik het onbewust wel doe. Ik scheid mijn afval, 
geen onnodige lichten laten branden, tussendeur sluiten om warmte binnen te houden. En daarnaast hebben 
wij zonnepanelen dus, in dat opzicht zijn wij(gezin) wel redelijk ermee bezig.   
  
Vraag 2:    
Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?   
   
Zo ja, ben je hier ook mee verder gegaan?    

   
Ja, hoe komt het dat je hierdoor bent overgehaald om actief bij te dragen? Waardoor werd je 
gestimuleerd?   
Nee, Hoe komt het dat je ervoor hebt gekozen om hier niet actief aan mee te doen? Had je het gevoel 
dat het niet betrekking had op je leven, of dat je misschien niet genoeg geïnformeerd bent op dit 
gebied?   

   
Zo nee, als dit wel het geval was, zou je dan bereid zijn een start te maken met participeren?   
  

Ja, Wat is voor jou de voornaamste reden om hieraan mee te doen?   
Nee, Wat is voor jou de voornaamste reden om hier niet aan mee te doen?   

  
Freek: “Nee, niet echt direct maar ik heb wel projecten gehad waarmee ik dan duurzaamheid mee moest 
nemen, maar de energietransitie niet echt.”  
  
Vraag 3:    
Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?   

Zo ja, zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het liefst 
fysiek afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?   
Zo nee, waarom niet?   

  
Freek: “Uhm ja, het lijkt me wel leuk om instemming daar in te hebben maar echt meetings bijwonen dat hoeft 
van mij niet. Ik hoef niet echt aan tafel te zitten maar als er wel eens een enquête voorbijkomt lijkt het mij wel 
leuk om daaraan mee te doen. Maar verder dan een enquête hoeft van mij niet.”   
  
Vraag 4:    
Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?   

(Als ze geen opties weten, geef wat opties zoals email, Whatsapp, Instagram of Facebook als veel 
gebruikte opties. Vraag dan door wat voor opties zij aan denken om betrokken te worden.)   

  
Freek: “Ik denk sowieso meer reclame maken op social-media, dat is wel een makkelijke manier om de 
doelgroep te bereiken. Maar wat mij ook een goed idee lijkt is dat er meer aandacht aan de onderwerpen 
energietransitie en duurzaamheid op middelbare scholen wordt gehouden. Je merkt dat de meeste HBO’s er 
wel mee bezig zijn, maar op de middelbare school krijg je er nauwelijks van mee. Ik denk ook dat je heel goed 
van die natuurfilms kan laten zien dat maakt vaak wel iets los bij jongere kinderen. Dan zou je bijvoorbeeld 
met maatschappijleer of aardrijkskunde die film van David Attenborough of Our Planet. Die beelden die je ziet 
zijn soms echt schrikbarend. Ik denk dat deze films heel goed zijn om meer jongeren te trekken of in ieder geval 
meer geïnteresseerd te laten worden.    
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Vraag 5:    
Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op welke 
manier zou jij dit willen doen?   
  
Freek: “Ik denk via enquêtes ofzo, dat je deze gemaild krijgt en dat je dan je mening erover kwijt kan of iets in 
die richting. Ik zou niet in zo’n whatsappgroep willen zitten zoals jij net zei.”  
  
Vraag 6:    
Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?   
   
Freek: “Ja dan wel in mijn eigen omgeving. Dus niet buiten Amersfoort eigenlijk.”  
  
Vraag 7:   
Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je dit met 
een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?   
  
Freek: “Nou niet zo zeer, ik wil eigenlijk niet echt heel actief meedoen. Af en toe een enquête vind ik prima, en 
dat kan prima individueel.”  
  
Vraag 8:    
Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn door les te geven op 
middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er 
hopelijk meer interesse komen voor deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in 
deze vakgebieden.    
Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?   
  
Mick: “Deze vraag hebben dus net al soort van gehad maar misschien heb je nog andere ideeën?   
  
Freek: “Nee niet echt, ik denk vooral het reclame maken zoals ik al eerder zei en die films etc. laten zien op 
middelbare scholen is erg belangrijk. Het hoeft niet iets van een examen te zijn gelijk maar het is wel 
belangrijke en ook interessante stof om eens te kijken en behandelen.”  
  
Vraag 9:   
Wat is voor jou de reden dat je nu niet participeert binnen de energietransitie?    
  
 Freek: “Ik denk dat het te weinig mij interesseert om hiermee bezig te zijn. Ik studeer nu ook bedrijfskunde en 
ben dus meer met economische zaken bezig en minder met klimaatzaken. Daarnaast heb ik nu stage dus dan 
ben je ook veel kwijt en het interesseert me niet genoeg dat ik er in mijn vrije tijd mee bezig ga zijn, dus dat ik 
het een beetje.” 
 

--------------------EINDE INTERVIEW-------------------- 
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Vraag 1:  
Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?    
(Zoek je mogelijkheden op om mee te denken of misschien bij te dragen?)    
   Zo ja, hoe doe je dit precies?   
   Nee, hoe komt het dat je je hier niet mee bezig houdt? Trekt het je aandacht niet of zijn er andere 

redenen voor?   
   
Teun: “Door mijn opleiding wel. Ook voordat ik deze opleiding deed heb ik mijn verdiept in duurzaamheid en 
klimaatverandering. Ook wou ik een YouTube kanaal aanmaken waarin ik inging op klimaatverandering en hoe 
de wereld eruit zal zien met 6 graden opwarming. Dit wou ik samen met een vriend doen maar dit liep stuk op 
de onderlinge communicatie. Maar ik dacht wel, duurzaamheid is eigenlijk niet alleen duurzaamheid in de zin 
van energie en klimaat maar ook in de zin van duurzame relaties hebben met anderen. Duurzaamheid vind ik 
eigenlijk een soort koepelwoord en ik vind het een belangrijk begrip, daarom ben ik er wel veel mee bezig.”  
  
Vraag 2:    
Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?   
   
Zo ja, ben je hier ook mee verder gegaan?      

Ja, hoe komt het dat je hierdoor bent overgehaald om actief bij te dragen? Waardoor werd je 
gestimuleerd?   
Nee, Hoe komt het dat je ervoor hebt gekozen om hier niet actief aan mee te doen? Had je het gevoel 
dat het niet betrekking had op je leven, of dat je misschien niet genoeg geïnformeerd bent op dit 
gebied?   

   
Zo nee, als dit wel het geval was, zou je dan bereid zijn een start te maken met participeren?   

Ja, Wat is voor jou de voornaamste reden om hieraan mee te doen?   
Nee, Wat is voor jou de voornaamste reden om hier niet aan mee te doen?   

  
Teun: “Niet zo zeer participeren maar het eerste waar ik aan moet denken is aan een project op de basisschool 
genaamd Adel heb meegedaan. Dat was een project dat geluid werd door Thijs de La Court, die in Exel woont, 
waar ik ook woon. Wij gingen dus een beetje fantaseren hoe je een omgeving duurzaam kon maken. Ik had 
toen een piepschuim bordje waar ik een stal op had gemaakt. En in de stal had je afzuigers en de poep en plas 
van de koeien werd gebruikt om stroom mee op te wekken. Ja dus, dat is eigenlijk waar ik het eerst aan moet 
denken. Ik vond het toen wel heel leuk.”   
Mick: “Dat klinkt inderdaad ook als een grappige opdracht, hoe oud was je toen precies?”  
Teun: “Ik denk een jaar of 11, ergens in groep 7 was het volgens mij.”  
  
Vraag 3:    
Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?   

Zo ja, zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het liefst 
fysiek afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?   
Zo nee, waarom niet?   

  
Teun: “Uhm, ik heb die vraag eerder voorbij zien komen. Er zijn natuurlijk veel sessies online, waar je je aan kan 
sluiten, maar dan moet je in die sessie zitten om te weten waar het over gaat en ik heb tot nu toe nog niet een 
sessie bijgewoond. Om invloed te hebben op het beleid wil ik ook eerst beter weten waar we dan mee bezig 
zijn. Ik zou dan graag die informatie makkelijk beschikbaar willen hebben.   
Mick: En hoe zou je willen doen, zou je dat via social-media in de vorm van appgroepen doen of juist fysieke 
gesprekken?  
Teun: “Ja, dat is een beetje de hoofdvraag waar jij mee bezig bent volgens mij en ik heb hier wel over na zitten 
denken. Stel nou dat je een reclame zou hebben van Jong RES, eentje die een goed een leuk beeld schetst, zo 
van “doe mee!”, zou ik dan denken van “ja, dat ga ik doen.”? Nee, waarschijnlijk niet, het 
moet dichterbij komen. Dus ik zat te denken aan bijvoorbeeld YouTube en social-media, maar dat is natuurlijk 
alleen het binnenhalen. Maar toen had ik eigenlijk het dingetje, dat je het misschien soort van verplicht moet 
worden, omdat het vrijwillig werk is en jongeren het dan liever niet doen.   
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Mick: “Goed punt, het is natuurlijk een vrijwillig proces, maar zou jouw mening veranderen als jij bijvoorbeeld 
een teamleider bent, je samen met anderen jongeren gaat sparren over beleidsplannen en dat je misschien 
ervoor betaald krijgt?”  
Teun: “Ja, dan gaat de vrijwilligheid er een hoop van af. Ik denk dat het dan makkelijker gaat om jongeren 
binnen te halen en dat dat wel een goede weg is om op te gaan. De gemeente zou daarvoor dan subsidies aan 
Jong RES kunnen geven om die lonen te vergoeden. Ik denk dat de vrijwilligheid wel erg belangrijk is in de 
reden waarom jongeren nog niet veel participeren binnen dat proces.”  
 
Vraag 4:    
Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?   

(Als ze geen opties weten, geef wat opties zoals email, Whatsapp, Instagram of Facebook als veel 
gebruikte opties. Vraag dan door wat voor opties zij aan denken om betrokken te worden.)   

 Ik heb deze vraag niet letterlijk gesteld maar Teun heeft een soort opsomming toegestuurd van wat hij zou 
doen en wat een paar mogelijke manieren zijn. Dit staat in het eind van het document.     
  
Vraag 5:    
Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?  
Teun: “Ik weet niet of ik daar een voorkeur in heb. Ja, misschien toch niet te ver. Maar er kan ook een goede 
reden zijn om wel het op groter niveau te doen.”  
  
Vraag 6:   
Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je dit met 
een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?   
Teun: “Nou ja, ik ga hem even breed trekken. Stel je gaat dit aan een jonger iemand vragen, heeft zij of 
hij misschien de angst zo van “doe ik het wel goed?” en misschien krijgt hij dan negatieve feedback. Dat 
zou ook kunnen gebeuren en dat zou ik persoonlijk wel meenemen in mijn overweging of ik dit in 
groepsverband wil. Ik ben sowieso een type die graag op mezelf werk maar als ik dan toch in een groep zou 
werken. Dan zou ik willen dat alles goed is geregeld en alles duidelijk is zodat ik niet voor verassingen komt te 
staan.”  
  
Vraag 7:    
Mick: “Veel vragen komen een beetje op hetzelfde neer, namelijk de hoofdvraag. Jouw kennende heb je vaak 
veel ideeën over dingen. Hoe denk jij dat we het beste jongeren kunnen betrekken bij de energietransitie?   
Teun: “Ik denk dat ik even wil resumeren wat ik in gedachte had en wat ik net allemaal heb verteld. De 
vrijwilligheid tegenover de verplichtheid en vanuit de opleiding. De tweede is de voorspelbaarheid, dat de 
organisatie goed is. Jij stelde ook voor om een appgroep op te zetten, nou dat ik zou ik niet zo gauw doen. Ik 
ben zelf ook geen type die appgroepen erg fijn vindt.   
Mick: “Misschien handig om er even tussendoor bij te zeggen, ik zit nu momenteel in een appgroep van Jong 
RES. Daar worden verschillende beleidsplannen behandeld maar wordt ook gebruikt om meetings te 
organiseren via Teams. Ik vond dat wel even belangrijk om dat aan te geven, ga verder.”  
Teun: “Hoe zit dat dan precies?”  
Mick: “Er wordt soms een bericht in de groep gestuurd over plannen binnen de energietransitie van een van de 
gemeentes in de regio. Vervolgens wordt er vaak gevraagd wat de mening is van de leden en er wordt soms 
dan een meeting georganiseerd waar mensen hun ideeën en meningen in kunnen losbranden.”  
Teun: “Ja, en wat is de beloning?”  
Mick: “Ja, dat is er niet echt. Het is vrijwilligerswerk en je moet het interessant en leuk vinden om te doen. Je 
moet er wel tijd voor vrijmaken. Maar een echte beloning is er niet.”  
Teun: “Ja, wat ik merk is dat er een verschil tussen professionals en jongeren. Hoe kom je als jong iemand aan 
het niveau van een professional? Je moet je dan dus flink verdiepen om op dat niveau te komen en dat is niet 
makkelijk. En als je dat dan via een laagdrempelige manier doet als een app, ja dan vraag ik me af wat je 
daarmee toevoegt.“ 
 

--------------------EINDE INTERVIEW--------------------  
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Vraag 1:  
Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?    
(Zoek je mogelijkheden op om mee te denken of misschien bij te dragen?)    
   Zo ja, hoe doe je dit precies?   

Nee, hoe komt het dat je je hier niet mee bezig houdt? Trekt het je aandacht niet of zijn er andere 
redenen voor?   

  
Filip: ‘’Nou niet echt regelmatig maar ik besteedt er zo nu en dan wel aandacht aan. Ik woon nog bij mijn 
ouders dus ik heb niet echt invloed op duurzame veranderingen in het huis, maar ik praat er wel over mee. En 
ik denk er wel over na, en draag af en toe mijn steentje wel bij door te recyclen.”  
  
Vraag 2:    
Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?   
   
Zo ja, ben je hier ook mee verder gegaan?    

  Ja, hoe komt het dat je hierdoor bent overgehaald om actief bij te dragen? Waardoor werd je 
gestimuleerd?   
Nee, Hoe komt het dat je ervoor hebt gekozen om hier niet actief aan mee te doen? Had je het gevoel 
dat het niet betrekking had op je leven, of dat je misschien niet genoeg geïnformeerd bent op dit 
gebied?   

   
Zo nee, als dit wel het geval was, zou je dan bereid zijn een start te maken met participeren?   
   Ja, Wat is voor jou de voornaamste reden om hieraan mee te doen?   

Nee, Wat is voor jou de voornaamste reden om hier niet aan mee te doen?   
  
Filip: “Nee, niet dat ik weet. Zowel op de middelbare school niet als op de universiteiten waar ik op het 
gezeten heb.”  
Mick: “Als dit wel het geval was, zou je dan bereid zijn een start te maken met participeren?”  
Filip: “Uhm ja waarschijnlijk wel denk ik. Ik denk als je het hebt over de RES dat het misschien wel lastig is om 
dat via school te doen, gezien je met mensen uit verschillende regio’s op de Universiteit zit. Maar daar zou ik 
wel door participeren als het vanuit school komt.”  
  
Vraag 3:    
Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?   

Zo ja, zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het liefst 
fysiek afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?   
Zo nee, waarom niet?   

  
Mick: ‘’Dit doe je natuurlijk al enigszins, je zit namelijk in de whatsappgroep. Maar zou je het ook verder dan 
dat willen gaan? Hoe zie je dat voor je?  
Filip: “Nou ja, het is naast de whatsappgroep ook meeten via Teams. En als corona voorbij is zou ik het ook leuk 
vinden om fysieke meetings te houden en dan vervolgens met gemeentes bijvoorbeeld te gaan zitten en 
overleggen. Dat lijkt mij wel interessant.  
 Mick: “Ligt je voorkeur dan dus bij fysiek of digitaal?”  
Filip: “Ja bij fysiek dan. Dan heb je wat meer interactie en het is dan allemaal wat makkelijker. Ik denk dat er 
dan ook meer aanwezigheid is.   
  
Vraag 4:    
Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?   

(Als ze geen opties weten, geef wat opties zoals email, Whatsapp, Instagram of Facebook als veel 
gebruikte opties. Vraag dan door wat voor opties zij aan denken om betrokken te worden.)   

  
Filip: “Ja ik heb hier vooraf even over na zitten denken en ik denk dat je vooral op de scholen moet gaan peilen 
bij jongeren uit de regio. En dan denk ik vooral het hoger onderwijs, hbo’s en universiteiten. Ik denk 
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dat je die studenten moet zoeken die opleidingen doen zoals iets wat Klimaat en Management, ik denk dat die 
eerder zullen participeren. Ik zou niet zo zeer op MBO’s gaan peilen, over het algemeen zijn 
die mensen minder vaak erg gemotiveerd, ik heb namelijk mee gekregen dat ze in Apeldoorn op MBO’s hebben 
lopen peilen maar met minder succes. Dus ik zou wel voor het hogere onderwijs gaan. Want je ziet nu ook dat 
in die whatsappgroep al een stuk of 5 nieuwe studenten van Saxion in zitten. Ik denk dus dat ze daar een beetje 
zijn gaan peilen en dan zie je gelijk dat het effect heeft gehad. Ik denk dat die manier een stuk effectiever is dan 
wanneer je het via social-media kanalen probeert.   
  
Vraag 6:    
Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?   
   
Filip: “Nou ik zou best wel op een groter niveau willen participeren dan de huidige RES regio. Lokaal niveau vind 
ik wel leuk maar als ik op groter niveau zou kunnen participeren zou ik wel interessant vinden.”  
  
Vraag 7:   
Mick: Jij participeert nu al natuurlijk. Zou jij actiever gaan participeren wanneer je stem erg zwaar meetelt 
binnen het proces, of dat je zelfs loon krijgt?  
  
Filip: “Ja dat denk ik wel. Ik denk als ik inderdaad vrij veel invloed zou uit kunnen oefenen dan zou ik er ook 
meer mee bezig zijn. Het is nu inderdaad vrijwillig en dat vind ik niet heel erg, alleen als ik er voor betaald zou 
worden zou ik er natuurlijk meer tijd in kunnen investeren en dan zou ik er meer mee bezig zijn.”  
  
Vraag 8:   
Wat zijn voor jou de doorslaggevende factoren om te participeren binnen de energietransitie en wat wil je 
ermee bereiken?   
 
Filip: ‘’Nou het feit dat jongeren over het algemeen niet of nauwelijks betrokken zijn bij het proces is voor mij 
wel een van de doorslaggevende factoren. Ik heb hiervoor ook bij de omgevingsvisie van 
Apeldoorn(omgevingsvisie 2030) geparticipeerd. Daar was ik eigenlijk in het traject de enige jongere die daar 
aan deelnam. Ik vind het belangrijk dat jongeren er bij betrokken worden en ik vind het bovendien wel 
interessant dus dat is mooi meegenomen.   
Mick: ‘’Je bent dus best geïnteresseerd, wil je ook via je studie iets in deze richting doen of hou je het er liever 
naast?”  
Filip: “Dat weet ik nog niet, ik hou mijn opties open. En ik zie wel of ik vanuit mijn 
studie(Artificial Intelligence) daar in wil doorstromen. Het hangt ook af van de vacatures die er op dat moment 
beschikbaar zijn.  
 

--------------------EINDE INTERVIEW-------------------- 
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Vraag 1:  
Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?    
(Zoek je mogelijkheden op om mee te denken of misschien bij te dragen?)    
   
Zo ja, hoe doe je dit precies?   
Nee, hoe komt het dat je je hier niet mee bezig houdt? Trekt het je aandacht niet of zijn er andere redenen 
voor?   
   
Robert: “Nee niet zo zeer. Ik scheid wel afval, maar daarnaast ben ik niet echt mee bezig. Het trekt gewoon niet 
mijn aandacht.”  
  
Vraag 2:    
Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?   
Zo ja, ben je hier ook mee verder gegaan?    

Ja, hoe komt het dat je hierdoor bent overgehaald om actief bij te dragen? Waardoor werd je 
gestimuleerd?   
Nee, Hoe komt het dat je ervoor hebt gekozen om hier niet actief aan mee te doen? Had je het gevoel 
dat het niet betrekking had op je leven, of dat je misschien niet genoeg geïnformeerd bent op dit 
gebied?   

   
Zo nee, als dit wel het geval was, zou je dan bereid zijn een start te maken met participeren?   
   
Ja, Wat is voor jou de voornaamste reden om hieraan mee te doen?   
Nee, Wat is voor jou de voornaamste reden om hier niet aan mee te doen?   
  
Robert: “Ik doe nu een opleiding waarbij duurzaamheid een belangrijk aspect is. Het komt eigenlijk in elke 
opdracht wel terug. Maar ik heb nooit op de middelbare of lagere school iets gedaan met duurzaamheid of de 
energietransitie. En ik denk ook niet dat als ik het wel gehad had, dat ik daardoor nu een soortgelijke opleiding 
zou doen als jij. Ik ben meer commercieel ingesteld en vind het vakgebied van mijn opleiding interessant.”   
  
Vraag 3:    
Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?   
Zo ja, zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het liefst fysiek 
afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?   
Zo nee, waarom niet?   
  
Robert: “Ja opzich zou dat me wel leuk lijken.”  
Mick: En hoe zou je dat dan voor je zien, zou je dat via social-media in de vorm van appgroepen doen of juist 
fysieke gesprekken?  
Robert: “Ik zou geen appgroepen doen, daar ga je sowieso ‘gezeik’ mee krijgen en mensen klikken het gauw 
weg of lezen er overheen. Ik denk vooral dan aan online meetings zoals wij nu doen in Teams. Ik zou het ook 
fijn vinden, omdat ik weinig van het onderwerp afweet, als er een soort introductie minicollege gegeven kan 
worden zodat mensen die er niks van af weten ook mee kunnen praten over dat soort plannen.”  
  
Vraag 4:    
Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?   
(Als ze geen opties weten, geef wat opties zoals email, Whatsapp, Instagram of Facebook als veel gebruikte 
opties. Vraag dan door wat voor opties zij aan denken om betrokken te worden.)   
 
Robert: “Ik zou reclame gaan maken. Wij (jongeren) zitten allemaal op social-media, dus ik denk dat dat een 
van de beste manieren om jongeren te bereiken. Je moet goede overtuigende reclame maken, een beeld 
brengen dat het echt leuk is om mee te praten over de energietransitie en duurzaamheid. Maar dan wel voor 
mensen echt alleen in de omgeving. Niet dat iemand uit Amsterdam op zijn telefoon een reclame krijgt voor 
de Cleantech Regio.   
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Vraag 5:    
Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op welke 
manier zou jij dit willen doen?   
  
Robert: “Ik denk ook weer via social-media of via meetings zoals ik net ook al zei. Ik denk dat nu met corona de 
digitale meetings een goede voorzet hebben gegeven voor meetings als alles weer normaal is. Ik zou best af en 
toe een meeting willen bijwonen als het kan, maar dan is digitaal wel lekker makkelijk en snel.”  
  
Vraag 6:    
Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?   
   
Robert: “Ja dan wel graag op lokaal niveau. Want ik weet veel over Hoevelaken (dorp waar hij woont) maar ik 
weet heel weinig over de rest van de regio dus ik zou dan wel graag over mijn eigen dorp of stad mee willen 
praten. Ook omdat ik er niet veel vanaf weet is het voor mijn dus niet interessant om dit op nationaal niveau te 
willen doen.”  
  
Vraag 7:   
Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je dit met 
een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?   
  
Robert: “Ja, sowieso. Als je er meer bij betrokken wordt dan wil je ook meer. Dus dan wordt het gewoon 
aantrekkelijker.”  
   
Vraag 8:    
Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn door les te geven op 
middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er 
hopelijk meer interesse komen voor deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in 
deze vakgebieden.    
Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?   
  
Robert: “Nou ja, ik zou het niet per se als een vak geven op middelbare scholen. De meeste zullen het dan zien 
als extreme vorm van aardrijkskunde. Maar je zou het wel op zowel lagere school in de groepen 7 en 8 en 
vooral in de eerste en tweede van de middelbare een soort opdracht/project met betrekking tot 
duurzaamheid kunnen geven.  
Maar ik zou vooral jongeren via social-media benaderen zoals ik net al zei. Ik denk dat je daarmee het 
makkelijkst de doelgroep kan benaderen en betrekken”.    
  
Vraag 9:   
Wat is voor jou de reden dat je nu niet al participeert binnen de energietransitie?    
  
Robert: “Ik vind het wel een interessant onderwerp en het is erg belangrijk voor onze toekomst. Maar ik vind 
het ook weer niet zo interessant dat ik er dagelijks bezig wil zijn. Maar als ik makkelijk mee zou kunnen praten 
zou ik wellicht meer interesse krijgen om te praten over de energietransitie. Ik heb het natuurlijk wel druk met 
mijn school en werk dus om dan ook nog elke dag een uur ervoor te zitten, heb ik liever niet.”  
 

--------------------EINDE INTERVIEW-------------------- 
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Bijlage 4 Uitgewerkte interviews – Joey Koers 
  

Transcriptie Interview #006 
Gegevens interviewer  
Naam interviewer(s):  Joey Koers  

Datum interview:  4-1-2021  

Naam organisatie:  Saxion  

Locatie interview:  Thuislocatie -  I.V.M Lockdown  

Tijd interview:  van 11:41 tot 12:06 (25 minuten)  

Hulpmiddelen:  Microfoon / Microsoft Teams / Camera  
  
Afspraken:  Respondent wilt graag anoniem blijven.  
Methodologische gegevens  
  
Doel interview:  

  
Inzicht krijgen van kennis/ervaring/ideeën van jongeren over participatie 
binnen de energietransitie  

  
Probleemstelling:  

  
Hoe kunnen jongeren gestimuleerd worden actief bij te dragen aan de 
energietransitie?  

Inhoud interview  
  
Inleiding:  

  
In de inleiding is een voorstelronde gedaan van beide partijen, hierna is een 
algemene uitleg van het onderzoek omschreven.  

Vragen  Vragenlijst is terug te vinden in de bijlage van het adviesrapport  

Setting interview   

Interviewopstelling    
Digitaal  
  

Storende factoren  N.V.T  
  
Sfeer/context  Informeel  

Gestructureerd  
  
Attitude respondent  

Vriendelijk  
Bereidheid tot geven van informatieve antwoorden: groot  
  

 
Interviewer:   Goedemorgen.  
  
Respondent:   Goeiemorgen.  
  
Interviewer:   Voordat we beginnen met de vragen zal ik mezelf even voorstellen.  
  
Respondent:  Ja dat lijkt me een goed idee, dan ga ik na jou.  
  
Interviewer:   Mijn naam is Joey Koers, 23 jaar en ben woonachtig in Twello, Gemeente Voorst.   

Ik volg de opleiding Klimaat & Management aan Saxion Deventer.  
  

Respondent:  Nou, Mijn naam is …… ... ….. en ik kom uit Deventer. Ik heb afgelopen jaar mijn studie 
zelfstandig werkend kok afgerond en studeer dus niet meer. Ook ben ik momenteel 
werkzaam als kok. Verder ben ik 23 jaar oud en woon ik ook in Deventer.  
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Interviewer:  Voor mijn opleiding heb ik voor 1 van mijn vakken de opdracht gekregen vanuit Jong 
RES en Cleantech regio om te onderzoeken hoe jongeren gestimuleerd kunnen 
worden om deel te nemen aan energietransitie.  

  
Respondent:  Klinkt ingewikkeld.  
  
Interviewer:  Zodra je enkele begrippen niet kent zal ik ze voor je uitleggen.  
Interviewer:  De reden dat ik jou heb gevraagd om deel te nemen aan dit interview is omdat jij 

onder de focusgroep valt van dit onderzoek, ook ben je woon en werkachtig in de 
regio.  

  
Respondent:  Okay, voor nu is het allemaal nog duidelijk  
  
Interviewer:  Okay laat ik maar beginnen  
Interviewer:  Ik had het net al over Jong RES en Cleantech regio, dit zijn organisaties die zich 

binnen een bepaalde regio bezighouden met de RES. Ben je toevallig al bekend met 
RES?  

  
Respondent:  Nee, is het een afkorting voor iets?  
  
Interviewer:   Ja, Regionale energie strategie.  
  
Respondent:   oh dat klinkt wel heel voor de hand liggend.  
  
Interviewer:  Je bent vast al wel bekend met het klimaatakkoord dat in Parijs is vastgesteld door de 

EU  
  
Respondent:  Ja, dat ken ik wel  
  
Interviewer:  In dit klimaatakkoord zijn een groot aantal maatregelen opgesteld binnen 5 

verschillende sectoren om de uitstoot van CO2 terug te dringen.   
Nederland is in dit akkoord opgedeeld in 30 RES- regio’s. Een RES regio houdt zich dus 
bezig met het opstellen van maatregelen en het nadenken over verdere 
ontwikkelingen om aan het terugdringen van de CO2 uitstoot te voldoen.  

  
Respondent: En Jong RES houdt zich dus vooral bezig met de jongeren in dit gebied?  
  
Interviewer:  Ja, dit is een organisatie die het stemgeluid van jongeren meer naar 

voren wilt brengen binnen dit onderwerp aangezien dit nog onvoldoende wordt 
gedaan.  

Interviewer:  Deze organisaties houden zich dus bezig met energie transitie, weet je wat dit 
inhoudt?  

  
Respondent:  Is dit van grijze energie naar groene energie?  
  
Interviewer:  Ja klopt, de overgang van energie dat is opgewekt vanuit fossiele brandstoffen naar 

duurzame energie dat is opgewekt vanuit zonne- en windenergie.  
  
Interviewer:  Ik ga de vragen nu langs en lees dat ik eigenlijk al uitleg heb gegeven over 1 van de 

vragen maar zal de vraag alsnog stellen  
Interviewer:  Weet je wat het klimaatakkoord inhoudt? En ook wat de belangrijkste doelstellingen 

zijn  
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 Respondent:  Ja ik wist voor je uitleg wel wat het algemeen inhield, toch is het voor mij nu wel iets 
verduidelijkt. De belangrijkste doelstelling lijk mij dus het terugdringen van CO2 
uitstoot? Alleen zou ik niet weten hoeveel dat is.  

  
Interviewer:  Nu ga ik iets meer door op het onderwerp van duurzaamheid.  
Interviewer:  Houd jij je in het dagelijkse leven bezig met duurzaamheid?, denk hierbij vooral aan 

zonne- en windenergie.  
  
Respondent:  Als het gaat over opwekking van energie dan houdt ik me daar totaal niet mee bezig 

met duurzaamheid.  
  
Interviewer:  Hoe komt het denk je, dat je hier niet mee bezig bent?  
  
Respondent:  Ik denk dat dit vooral nog komt door het feit dat ik nog bij mijn ouders woon, de 

mogelijkheden om bijvoorbeeld energie op te wekken zijn er voor mij nog niet 
aangezien ik nog geen eigen huis heb.  

  
Interviewer:  je kunt investeren in projecten die groene energie opwekken.  

Zoek je zelf mogelijkheden op om mee te denken of misschien bij te dragen?  
   
Respondent:  Nee, voor mij ligt dit onderwerp te ver weg. Ik zou ook niet weten waar ik moet 

beginnen als ik geïnteresseerd zou zijn hierin.  
Wel houdt ik me tijdens het werk bezig met duurzaamheid, ik probeer voor elk 
gerecht dat ik klaarmaak zo min mogelijk voedsel te verspillen of weg te gooien, dit is 
voor mij ook erg belang en is momenteel voor mij de enige manier waarop ik bezig 
ben met duurzaamheid.  
  

Interviewer:  Goed om te horen! Alle beetjes helpen.  
Het is inderdaad ook lastig om daar een start in te maken als je dat vanuit jezelf moet 
doen.  
Ben je ooit tijdens je studie, door je school of een andere organisatie benaderd om 
actief bij de dragen aan energietransitie?  

  
Respondent:  Nee, Ik denk zelf ook niet dat mijn opleiding daar een goede link mee heeft. Koks 

zullen zich niet snel bezighouden met het opwekken van duurzame energie.  
  
Interviewer:  Het hoeft niet perse het opwekken van energie te betekenen, het kan ook puur gaan 

om het meedenken over energietransitie, denk hierbij aan belangengroepen.  
  
Respondent:  Nee hier ben ik zelf ook totaal niet mee bezig. Ik denk naarmate ik ouder wordt dat ik 

me hier misschien meer mee bezighoudt, alleen lijkt het voor mij onwaarschijnlijk 
door de kleine hoeveelheid informatie die ik hierover heb.   
Ook heb ik lange uren op werk, dan denk ik niet gauw na een lange werkweek hoe ik 
duurzamer kan gaan leven.  

  
Interviewer:  Stel je zou nu benaderd worden door een organisatie die jou zou willen helpen te 

verduurzamen, zou je erover nadenken een start te maken met het nadenken over 
dit onderwerp?  

  
Respondent:  Ja, zodra ik een eigen huis heb wel. Ook zie ik dit dan alleen gebeuren als ik 

benaderd wordt vanuit een organisatie die mij hierin ondersteunt. Ik zou dit niet snel 
uit mezelf doen.  
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 Interviewer:  Dus je vindt het nu allemaal nog onmogelijk eigenlijk?  
  
Respondent:  Naar mijn eigen mening heeft dat meedenken niet zoveel nut, en ik denk dat ik alleen 

kan beginnen met energietransitie zodra ik een eigen huis heb en bijvoorbeeld 
zonnepanelen kan aanschaffen.  

  
Interviewer:  Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te betrekken bij de 

energietransitie?  
  
Respondent:  Ik denk niet echt dat het mogelijk is om jongeren hierbij te betrekken als het gaat om 

daadwerkelijk investeren. Maar ik denk dat je al vanaf jongs af aan het belang van 
duurzaamheid kan doorgeven aan jongeren waardoor ze in de toekomst misschien 
wel hierin willen investeren.  

  
Interviewer:  Ja, dit is ook het doel van Jong RES, om een grote groep jongeren te stimuleren om 

bij te dragen, waardoor ze later wellicht willen investeren in duurzaamheid  
Hoe denk jij dat deze jongeren hierbij het best benaderd kunnen worden?  

  
Respondent: Misschien is het mogelijk om presentaties te geven op middelbare scholen of zelf 

basisscholen om een soort basis te leggen van belang in de duurzaamheid, jongeren 
zijn nog in ontwikkeling en ik denk dat als ze het belang hiervan zo vroeg mogelijk te 
horen krijgen dat ze dit misschien meenemen in hun ontwikkeling.  

  
Interview:  Dit vind ik een top idee, dit is naar mijn mening ook 1 van de beste manieren.  

Stel jij zou willen participeren, je had het er net al over dat dit nu nog niet het geval is 
maar waarschijnlijk zodra je een eigen huis koopt. Zou je op dat moment op lokaal 
niveau willen deelnemen -  dus binnen je stad of gemeente – of zou je dit liever doen 
op groter niveau zoals regionaal zoals provincie.  

  
Respondent:  Ik denk dat ik me vooral zou bezighouden met mezelf, dus het verduurzamen van 

mijn eigen stekkie. Ik denk niet dat ik me zal verdiepen in bijvoorbeeld projecten 
waar ik in kan investeren.  

  
Interviewer:  Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie 

veranderen als je dit met een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen 
het proces?  

  
Respondent:  Bedoel je dat het dus eigenlijk meer impact zou hebben?  
  
Interviewer:  Ja kortgezegd wel ja  
  
Respondent:  Als ik met mijn eigen mening en die van andere een zwaardere impact zou kunnen 

hebben dan zou ik daar misschien wel wat meer mee bezig gaan. Dan heb je ook het 
gevoel dat je er meer toe doet.  
Nu lijkt het allemaal zo ver weg, en begin ik er niet aan omdat ik het gevoel heb dat 
het er toch niet toe doet als ik er wel of niet mee bezig ben.   
Als ik heel eerlijk ben zou ik niet weten hoe zwaar de stem van jongeren 
momenteel mee telt, maar ik denk niet heel veel aangezien een kleine groep 
jongeren hier maar mee bezig is.  

  
Interviewer:  Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn 

door les te geven op middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame 
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energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er hopelijk meer interesse komen voor 
deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in deze 
vakgebieden.  
Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan 
participeren bij de energietransitie?   

  
Respondent:  Misschien vanuit buitenschoolse organisaties zoals sportverenigingen of bijvoorbeeld 

de scouting die zich meer inzet voor duurzaamheid, vaker informatie 
avonden organiseren voor jong volwassenen en dit marketen op sociaal media 
misschien flyeren in de stad. Ik heb een hoop ideeën maar dat zegt niet direct of het 
ook goede ideeën zijn.  

  
Interviewer:  Nee klopt, maar daarvoor zijn we ook dit interview aan het houden.   

om te kijken of veel jongeren met zelfgelijke ideeën komen. wellicht worden deze 
dan als advies doorgegeven aan de organisatie die deze opdracht heeft gegeven en 
daarna uitgevoerd.   
Verder heb ik geen vragen meer.  
  

Interviewer:  Heel erg bedankt voor dit interview.  
Ik vond het erg interessant om je te interviewen.  
Nu ben jij een keer degene geweest die over duurzaamheid aan het praten is i.p.v dat 
ik telkens aan het woord ben hierover.  
  

Respondent:  Geen probleem.  
  

------ EINDE INTERVIEW ------  
  



 
 

42 
 

 

Transcriptie Interview #007 
Gegevens interviewer  
Naam interviewer(s):  Joey Koers  

Datum interview:  24-12-2020  

Naam organisatie:  Saxion  

Locatie interview:  Thuislocatie -  I.V.M Lockdown  

Tijd interview:  van 12:50 tot 13:24 (34 minuten)  

Hulpmiddelen:  Microfoon / Microsoft Teams / Camera  
  
Afspraken:  Respondent wilt graag anoniem blijven.  
Methodologische gegevens  
  
Doel interview:  

  
Inzicht krijgen van kennis/ervaring/ideeën van jongeren over participatie 
binnen de energietransitie  

  
Probleemstelling:  

  
Hoe kunnen jongeren gestimuleerd worden actief bij te dragen aan de 
energietransitie?  

Inhoud interview  
  
Inleiding:  

  
In de inleiding is een voorstelronde gedaan van beide partijen, hierna is een 
algemene uitleg van het onderzoek omschreven.  

Vragen  Vragenlijst is terug te vinden in de bijlage van het adviesrapport  

Setting interview   

Interviewopstelling    
Digitaal  
  

Storende factoren  N.V.T  
  
Sfeer/context  Informeel  

Gestructureerd  
  
Attitude respondent  

Vriendelijk  
Bereidheid tot geven van informatieve antwoorden: groot  
  

 
Interviewer:  Hoor je mij?  
  
Respondent:  ja ik hoor je, Goeiemiddag.  
  
Interviewer:  Goeiemiddag.  
  

ik zal voor de formaliteit mezelf even voorstellen.  
Mijn naam is Joey Koers, 23 jaar en ben woonachtig in Twello, Gemeente Voorst.   
Ik volg de opleiding Klimaat & Management aan Saxion Deventer.  
  

Respondent: Hoi Joey, zal ik mezelf dan ook maar even voostellen?, eigenlijk wil ik wel anoniem 
blijven maar dat kun je wel weglaten toch?  

  
Interviewer: Ja, stel jezelf maar even voor. Ik kan je naam inderdaad wel weglaten en is alleen je 

functie en woonplaats te zien, dat lijkt me een goed idee.  
  



 
 

43 
 

Respondent:  Ik ben (Anoniem) en ik kom uit Epse. Ik werk momenteel als pedagogisch 
medewerkster in Deventer. Zelf ben ik 21 jaar oud en woon ik in 
Deventer. Ik vindt het leuk dat je me gevraagd hebt voor dit interview. Ik werk 
zelf met jongeren en vind het daarom erg interessant.  

  
Interviewer:  Ja, dat is ook 1 van de redenen dat ik je voor dit Interview gevraagd hebt, je werkt 

met kinderen en je valt in de focusgroep.  
  

Ik zal even kort de opdracht uitleggen die ik heb ontvangen.  
  
Voor mijn opleiding heb ik voor 1 van mijn vakken de opdracht gekregen vanuit Jong 
RES en Cleantech regio om te onderzoeken hoe jongeren gestimuleerd kunnen 
worden om deel te nemen aan energietransitie.  
  
Zodra je enkele begrippen niet kent zal ik ze voor je uitleggen.  

  
Respondent:  Is goed.  
  
Interviewer:   Ben je al bekend met de Regionale energie strategie dat vanuit het klimaatakkoord is 

opgesteld per regio?  
  
Respondent:  Nee, daar heb ik nog niet eerder van gehoord.  

Wat houdt het precies in?  
  
Interviewer:  Het RES bevat maatregelen die vanuit het klimaatakkoord zijn vastgesteld om de CO2 

binnen een bepaalde regio te verminderen. Cleantech regio is 1 van deze regio’s en 
daar valt Deventer ook onder.  

  
Respondent:  Okay, dit is voor het eerst dat ik daar iets over hoor. Ik wist al wel wat het 

klimaatakkoord ongeveer inhield en het doel ervan, maar deze regio’s hoor ik nu voor 
het eerst.  

  
Interviewer:  Ben je bekend met energietransitie?  
  
Respondent:  Nee, daar heb ik nog niet eerder van gehoord  
  
Interviewer:  Het betreft de verduurzaming van energie, dus van het gebruik van fossiele brandstof 

naar duurzame energie  
  
Respondent:   ohh, dat ken ik wel. Alleen Energietransitie, dat begrip heb ik noot eerder 

gehoord. Groene energie is gewoon zonnepanelen toch?  
  
Interviewer:  Groene energie wordt inderdaad opgewekt door zonnepanelen, maar ook 

windenergie is een vorm van duurzame energie.  
Houdt jij je in het dagelijkse leven bezig met duurzaamheid op het gebied van 
energie?  

  
Respondent:  Nou niet dagelijks, we hebben op het werk wel een paar maanden geleden het idee 

gehad om zonnepanelen te plaatsen op het dak waardoor we onze energie zelf 
konden opwekken. Dit is ook vanuit ons eigen idee ontstaan.   
Verder proberen natuurlijk zo zuinig mogelijk om te gaan met energie, ook omdat we 
een voorbeeld moeten geven aan de kinderen op mijn werk. Zelf thuis woon ik in een 
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klein appartementje waar ik geen dak beschikbaar heb voor zonnepanelen. Maar ik 
ben later wel van plan zonnepanelen aan te schaffen als ik daar eenmaal de 
mogelijkheid voor heb.  

  
Interviewer:  Denk je ook mee bij bijvoorbeeld belangengroepen, praat je mee over het 

onderwerp of informeer je in mogelijkheden om te investeren in duurzaamheid?  
  
Respondent:  Nee, ik ben daar totaal niet mee bezig eigenlijk. Het idee om zonnepanelen te 

plaatsen bij mij op het werk was wel een idee vanuit mij en 1 van mij collega’s en 
daar hebben we natuurlijk ook lang over nagedacht hoe dat het beste gedaan kon 
worden. We moesten in overleg met de eigenaar van het pand en aan tafel met 
leveranciers van de zonnepanelen. Maar als het gaat om investeren wat bedoel je 
dan precies, voor mijn eigen zonnepanelen?  

  
Interviewer:  Nou, het is mogelijk om bijvoorbeeld in projecten te investeren waarbij grote 

organisaties zich bezighouden met duurzaamheid. Neem bijvoorbeeld, het plaatsen 
van een zonnepark of windmolenveld.  

  
Respondent:  Nee daar heb ik nog nooit echt bij stil gestaan. Ik zou ook niet zo 1 2 3 weten hoe 

daarbij moet komen.   
  
Interviewer:   Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij 

te dragen) op het gebied van energietransitie?  
  
Respondent:  Nee, ik ben nu al een tijdje klaar met mijn opleiding. Maar tijdens mijn studie is daar 

nooit iets mee gedaan, ik denk ook niet echt dat het de juiste sector daarvoor is. 
Wel vindt ik het belangrijk dat kinderen geïnformeerd moeten worden over het 
belang van duurzaamheid.   

  
Interviewer:  Zou je bereid zijn geweest wel ergens aan deel te nemen als je benaderd zou 

worden?  
  
Respondent:  Ja, ik denk dat als er vanuit school of in mijn privé omgeving dit voor zou zijn 

gekomen dat ik me daar wel mee bezig zou zijn gaan houden. ik vind het onderwerp 
namelijk niet alleen belangrijk maar ook best interessant. Helaas heb ik het daar nu 
veel te druk voor en ben ik niet opzoek naar iets waar ik dagelijks aan vast zit.  

Interviewer:  Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen 
in  jouw omgeving over de energietransitie?  

  
Respondent:  Wat wordt er bedoelt met beleidsplannen?  
  
Interviewer:  Kortgezegd, hoe bepaalde dingen aangepakt moeten worden. Dit wordt vanuit de 

gemeente, provincie of rijk opgesteld.   
  
Respondent:  Hier twijfel ik een beetje, Gemeenteraadsleden zijn gekomen door burgers. Dit is 

eigenlijk voor mijn voldoende. Om vervolgens ook nog een burgers erbij te betroken 
als er plannen worden opgesteld lijkt mij dit teveel van het goede. Er kan natuurlijk 
wel geluisterd worden naar de burgers om zo een goed beeld te krijgen van 
bijvoorbeeld eisen of om vragen te beantwoorden. Ik denk dat als er een tekort is aan 
jongeren binnen dit onderwerp dan kunnen er misschien jongeren meepraten 
daarover. Maar om letterlijk elke leeftijdsgroep een soort van ‘zetel’ te geven is 
misschien overdreven.  
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Interviewer:   Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de 

energietransitie?  
  
Respondent:  Ik ben zelf erg van het jong geleerd, oud gedaan. Mijn ouders leerde mij altijd zo 

zuinig mogelijk te zijn met spullen maar ook met energie, door bijvoorbeeld onnodige 
lampen uit te doen.   
Ik denk dat je de jongeren zo vroeg mogelijk moet informeren over het 
verduurzamen van onze regio, en wat ik vanuit mijn werk weet is dat jongeren het 
beste gemotiveerd worden als duidelijk is wat ze eruit kunnen krijgen. Dus de 
positieve gevolgen benoemen.   
Misschien dat het vanuit de ouders geleerd moet worden aan de kinderen, alleen is 
dat lastig als de ouders er zelf niet in geïnteresseerd zijn.  

  
Interviewer:  vindt je dat het iets moet zijn wat wordt opgepakt door school?  
  
Respondent:  Ja misschien is het inderdaad een optie om er tijdens schooluren meer tijd aan te 

besteden? In mijn schooljaren werd er ieder geval amper tijd aan besteedt.  
  
Interviewer:  En wat zou volgens jou een goeie manier zijn voor jongeren van onze leeftijd? Ronde 

de 20.  
  
Respondent:  Ik denk dat het lastig wordt om jongeren die zich nu ontwikkeld hebben bezig te 

krijgen met duurzaamheid. De meeste zijn naar mijn mening ook best laks en denken 
daar nu waarschijnlijk nog niet over na.   

  
Interviewer:  Je denkt dat het besef pas echt later komt?  
  
Respondent:  Ja, ik denk echt dat zoiets pas interessant wordt voor ze als ze niet alleen het 

belang er van inzien, maar ook de positieve financiële effecten. Misschien zouden 
jongeren nu wel gemotiveerd worden door bijvoorbeeld grote acties vanuit 
gemeentes waarbij actief hulp wordt gezocht. En dit dan vervolgens via social-media 
wordt verspreidt.  

  
Interview:  Even los van de energietransitie. Stel, jij zou voor plannen in jouw omgeving mee 

kunnen doen, op welke manier zou jij dit willen doen?  
  
Respondent:  Dit vindt ik echt een hele lastige vraag, dit is natuurlijk ook veel te breed. Misschien 

de uitstraling van de omgeving aanpassen? Ik vind meer groen in de omgeving erg 
belangrijk. Waarschijnlijk op het gebied daarvan zou ik graag willen meedenken.  

  
Interviewer:  En op welke manier zou je graag mee willen doen/denken?  
  
Respondent:  De manier waarop ik zou willen meedoen is alleen een beetje lastig, ik heb 

namelijk geen idee welke opties er zijn.  
  
Interviewer:  Er kunnen misschien vanuit gemeente raadplegende referendums opgesteld worden 

om zo een gemengde volksmening te krijgen over bepaalde kwesties.  
  
Respondent:  Wat is een raadplegend referendum?  
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Interviewer:  Een soort volksstemming, iedereen met stemrecht mag binnen de gemeente waarin 
zij wonen hun stem uitbrengen over bepaalde vragen die vanuit de gemeente gesteld 
worden. Hieruit kan de gemeente zien wat de meerderheid wilt.  

  
Respondent:  Zoiets klinkt inderdaad niet slecht.  
  
Interviewer:  Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of 

gemeente) willen participeren of zelfs groter op regionaal niveau(RES-
regio/provincie)?  

  
Respondent:  Ik zou het liefst op lokaal niveau participeren, hierdoor geeft het de mogelijkheid 

voor anderen om in hun eigen omgeving te participeren, ik vind niet dat ik iets mag 
bepalen of mag nadenken over een stuk land wat niet eens dicht bij mij in de buurt 
ligt.  

  
Interviewer:  Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie 

veranderen als je dit met een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen 
het proces?  

  
Respondent:  Dit klinkt eigenlijk een beetje als het oprichten van een politieke partij. Nee, mijn 

mening blijft hier dan hetzelfde over.  
  
Interviewer: Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn 

door les te geven op middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame 
energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er hopelijk meer interesse komen voor 
deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in deze 
vakgebieden.    
Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan 
participeren bij de energietransitie?  

  
Respondent: Dat is wel een hele lange tekst  
  
Interviewer:  ja best een hoop regels.  
  
Respondent: Ik heb alleen niet meer ideeën, ik vind het geven van lessen over duurzaamheid echt 

een heel goed idee. Ik denk ook dat dit het meeste effect zou hebben.  
  
Interviewer: Ik ben door mijn vragen heen, heel erg bedankt voor dit interview.  
  
Respondent: Graag gedaan!  
  

------ EINDE INTERVIEW ------  
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Transcriptie Interview #007  
Gegevens interviewer  
Naam interviewer(s):  Joey Koers  

Datum interview:  6-1-2021  

Naam organisatie:  Saxion  

Locatie interview:  Thuislocatie -  I.V.M Lockdown  

Tijd interview:  van 11:02 tot 11:20 (18 minuten)  

Hulpmiddelen:  Microfoon / Microsoft Teams / Camera  
  
Afspraken:  Respondent wilt graag anoniem blijven.  
Methodologische gegevens  
  
Doel interview:  

  
Inzicht krijgen van kennis/ervaring/ideeën van jongeren over participatie 
binnen de energietransitie  

  
Probleemstelling:  

  
Hoe kunnen jongeren gestimuleerd worden actief bij te dragen aan de 
energietransitie?  

Inhoud interview  
  
Inleiding:  

  
In de inleiding is een voorstelronde gedaan van beide partijen, hierna is een 
algemene uitleg van het onderzoek omschreven.  

Vragen  Vragenlijst is terug te vinden in de bijlage van het adviesrapport  

Setting interview   

Interviewopstelling    
Digitaal  
  

Storende factoren  Door de houding van de respondent was er een rare sfeer tijdens het 
Interview  

  
Sfeer/context  Informeel  

Gestructureerd  
  
Attitude respondent  

Kwam bot over  
Bereidheid tot geven van informatieve antwoorden: grillig   
  

 
Interviewer:  Hallo, Goeiemiddag  
   
Responden:  Goeiemiddag  
  
Interviewer: Zou je je misschien even kunnen voorstellen?  
  
Respondent: Tuurlijk, Mijn naam is (Anoniem), 19 jaar en ik woon in Twello, werk parttime als service 

medewerker bij een aantal garages in Deventer en ben ook voltijd student bij Saxion 
in Deventer.  

  
Interviewer: Ik zal mezelf ook even voorstellen  

Mijn naam is Joey Koers, 23 jaar en ben ok woonachtig in Twello, Gemeente Voorst.    
Ik volg de opleiding Klimaat & Management aan Saxion Deventer.   
    

Interviewer:  eerst zal ik even de aanleiding voor het interview uitleggen en vervolgens zal ik wat 
vragen met je doornemen   
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Voor mijn opleiding heb ik voor 1 van mijn vakken de opdracht gekregen vanuit Jong 
RES en Cleantech regio om te onderzoeken hoe jongeren gestimuleerd kunnen 
worden om deel te nemen aan energietransitie.   

  
Respondent: Okay  
  
Interviewer: Ben je bekend met de Regionale Energie Strategie?  
  
Respondent: Nee, geen idee wat dat is  
  
Interviewer: Het RES is een samenhang van maatregelen die zijn opgesteld vanuit de provincie om  zo 

volledig mogelijk aan de eisen van het klimaatakkoord te voldoen. Er zijn in 
Nederland totaal 30 verschillend RES regio’s waarvan Cleantech regio er 1 is, zij 
hebben mij deze opdracht ook gegeven.  

  
Interviewer: Ben je bekend met de energietransitie:  
  
Respondent: Nee, wat is dat precies?  
  
Interviewer: Het overschakelen van het gebruik van energie dat voortkomt uit fossiele brandstof naar 

energie dat duurzaam is opgewekt door bijvoorbeeld zonneparken of windmolens.  
  
Respondent: Ohja, dat ken ik wel  
  
Interviewer: Weet je wat het klimaatakkoord inhoudt?  
  
Respondent: Het verminderen van de CO2 uitstoot.  
  
Interviewer: Ja precies, het klimaatakkoord is opgedeeld in 5 sectoren elke sector moet zijn eigen 

inbreng doen om de uitstoot van CO2 in 2050 zo drastisch mogelijk te 
verminderen met een afname van 95% ten opzichte van 1990.  

  
Interviewer: Houd jij je in het dagelijkse leven bezig met duurzaamheid?  
  
Respondent: Nee eigenlijk niet, dat is niet echt iets waar ik veel mee bezig ben of wat me 

interesseert.  
  
Interviewer: Hoe komt het dat je je hier niet mee bezig houdt, Trekt het je aandacht niet of zijn er 

andere redenen voor?  
  
Respondent: Het is gewoon niet iets waar ik echt bij stil sta, en ik vindt het ook niet heel erg 

belangrijk.  
  
Interviewer: Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te 

dragen) op het gebied van energietransitie?  
  
Respondent: Nee ik ben nooit echt benaderd, ook al zou ik benaderd zijn dan was ik hier 

waarschijnlijk ook niet in mee gegaan.    
  
Interviewer: Wat is voor jou de voornaamste reden om hier dan niet aan mee te doen?  
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Respondent: Ik heb er geen verstand van, en ik heb ook niet de behoefte om daar tijd in te steken, ik 
doe liever andere dingen met mijn tijd.  

  
Interviewer: Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in 

jouw omgeving over de energietransitie?   
  
Respondent: Nee, ik vind de energietransitie gewoon weg niet een interessant genoeg onderwerp, ik 

zou liever andere dingen aan kaart willen brengen zoals zorg & welzijn.  
  
Interviewer:  Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de 

energietransitie?  
  
Respondent: Ik denk dat je het best opzoek kan gaan naar jongeren die er 

daadwerkelijk geïnteresseerd in zijn i.p.v jongeren maar vragen te gaan stellen over 
dit onderwerp zonder dat ze er zich in verdiept hebben.  

  
Interviewer: Stel, jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op welke manier zou jij 

dit willen doen?  
  
Respondent: Bedoel je dit als een soort van volksvertegenwoordiger?  
  
Interviewer: Dat zou kunnen inderdaad, misschien heb je ook andere manieren om over 

onderwerpen mee te praten.  
  
Respondent: Ik zou met belangengroepen aan de praat gaan en kijken waar echte grote 

verbeterpunten liggen.  
  
Interviewer: Stel, je zou wel willen participeren, Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of 

gemeente) willen participeren of zelfs groter op regionaal niveau(RES-
regio/provincie)?  

  
Respondent: Ik zou het zo groot mogelijk aanpakken en op regionaal niveau participeren. Ik zou dan 

graag willen participeren bij het opstellen van beleidsplannen die vanuit de provincie 
worden voorgelegd aan de gemeente.  

Interviewer:  Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie 
veranderen als je dit met een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen 
het proces?  

  
Respondent: Nee, Ik vind het alsnog niet een onderwerp voor mij. De manier waarop er vervolgens 

wordt geparticipeerd zou voor mij verder niet uitmaken.  
  
Interviewer: na aanleiding van het interview krijg ik sterk de aanleiding dat je niet een grote interesse 

hebt voor energietransitie.  
  
Respondent: Dat klopt ja.  
  
Interviewer: Okay, dan heb ik nog 1 laatste vervolg vraag.  

Waarom vind jij het niet zo belangrijk/interessant om mee te praten over de 
energietransitie?  
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Respondent: Het ligt niet in mijn interesse gebied, ik weet toch wel dat het hele milieu probleem wel 
wordt opgelost als ik daar nou aan meewerkt of niet. Ik maak me daar niet druk om 
en heb dus ook niet de drang om erover mee te denken, helpen of doen.  

  
Interviewer: Dit waren mijn vragen, heel erg bedankt voor je tijd.  
  
Respondent: Geen probleem.  

   
------ EINDE INTERVIEW ------  
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Transcriptie Interview #009 
Gegevens interviewer  
Naam interviewer(s):  Joey Koers  

Datum interview:  5-1-2021  

Naam organisatie:  Saxion  

Locatie interview:  Thuislocatie -  I.V.M Lockdown  

Tijd interview:  van 9:14 tot 9:35 (21 minuten)  

Hulpmiddelen:  Microfoon / Microsoft Teams / Camera  
  
Afspraken:  Respondent wilt graag anoniem blijven.  
Methodologische gegevens  
  
Doel interview:  

  
Inzicht krijgen van kennis/ervaring/ideeën van jongeren over participatie 
binnen de energietransitie  

  
Probleemstelling:  

  
Hoe kunnen jongeren gestimuleerd worden actief bij te dragen aan de 
energietransitie?  

Inhoud interview  
  
Inleiding:  

  
In de inleiding is een voorstelronde gedaan van beide partijen, hierna is een 
algemene uitleg van het onderzoek omschreven.  

Vragen  Vragenlijst is terug te vinden in de bijlage van het adviesrapport  

Setting interview   

Interviewopstelling    
Digitaal  
  

Storende factoren  N.V.T  
  
Sfeer/context  Informeel  

Gestructureerd  
  
Attitude respondent  

Vriendelijk  
Bereidheid tot geven van informatieve antwoorden: groot  
  

Interviewer:  Goeiemorgen  
  
Respondent:  Goeiemorgen.  
  
Interviewer: bedankt dat je zo snel tijd vrij hebt kunnen maken voor dit interview  
  
Respondent: Geen probleem.  
Interviewer:  Wij kennen elkaar natuurlijk al, vind je het een probleem als je jezelf nog even voorstelt 

voor in de transcriptie?  
  
Respondent: Geen probleem, ik laat mijn naam wel weg als je het niet erg vindt  
  
Interviewer: dat kan  

  
Respondent: ik ben 22 jaar, en ben geboren in Deventer. Ik volg de studie HBO Rechten op het Saxion 

in Enschede, ik ben woonachtig in Deventer in een appartement in 
de binnenstad. Verder ben ik nog parttime werkzaam als horeca medewerker.  
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Interviewer: Nou dat lijkt me vrij duidelijk, ik zal voor jou nog even de opdracht uitleggen die mijn 
onderzoeksgroep heeft gekregen.  

Interviewer: Voor mijn opleiding heb ik voor 1 van mijn vakken de opdracht gekregen vanuit Jong RES 
en Cleantech regio om te onderzoeken hoe jongeren gestimuleerd kunnen worden 
om deel te nemen aan energietransitie.  

  
Respondent: okay, lijkt me een erg interessante opdracht.  
  
Interviewer: Ja en ook een leuke opdracht. Ik heb nu naast jou al 3 interviews afgelegd en tot nu toe 

bevalt de opdracht.  
Als je sommige dingen niet begrijpt kan je dat aangeven dan geven ik even een korte uitleg.  
Nou je zult misschien wel denken: ‘Waarom ben ik uitgekozen voor dit interview?’  
  
Respondent: ja inderdaad.  
  
Interviewer: Zoals ik al zei zijn we aan het onderzoeken hoe we jongeren kunnen stimuleren om 

actief bij te dragen aan participatie op het gebied van energietransitie en toevallig val 
jij in de focusgroep, vandaar dit interview  

  
Interviewer: Okay laten we beginnen  
Interviewer: Ik had net Jong RES en Cleantech regio ook al genoemd, dit zijn organisaties die zich 

binnen een bepaalde regio bezighouden met de RES. Ben je toevallig bekend met 
RES?  

Respondent: Nee, die term heb ik nog niet eerder voorbij horen komen. Wat is en RES precies?  
  
Interviewer:  Een RES is een Regionale Energie Strategie, deze is opgezet door de provincie met als 

leidraad het klimaatakkoord waarin het terugdringen van de CO2 uitstoot centraal 
staat.  

  
Respondent: Het klimaatakkoord van Parijs ben ik wel bekend mee.  
  
Interviewer:: Cleantech Regio is 1 van de 30 RES regio’s die deze maatregelen moeten uitvoeren. 

Jong RES is daarnaast een organisatie die het stemgeluid van jongeren naar vormen 
wilt brengen binnen de energietransitie  

  
Respondent: Cleantech Regio komt me wel bekend voor, volgen mij ben ik die een keer 

tegengekomen op LinkedIn.  
  
Interviewer: Ben je bekend met het begrip energietransitie?  
  
Respondent: Ja, de overgang naar groene energie.  
  
Interviewer: Ja, verduurzaming op het gebied van energie. Houd jij je in het dagelijkse leven bezig 

met duurzaamheid? Denk hierbij vooral aan zonne- en windenergie.  
  
Respondent: De laatste tijd niet meer. Een tijdje terug had ik wat geld opgespaard en was ik 

benieuwd wat mijn investeringsmogelijkheden waren. toen ben ik uiteindelijk 
uitgekomen op een project dat particulieren laat investeren waarbij vervolgens 
windmolens geplaatst worden. Dit heb ik uiteindelijk toch niet gedaan doordat 
ik koude voeten heb gekregen.  

  
Interviewer: Oh jammer, dus je bent er in het verleden wel echt ambitieus mee bezig geweest?  
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Respondent: Ja, ik heb toen nog een tijdje gezocht naar een aantal verschillende projecten om te 

kijken welke de beste keuze zou zijn voor mij.  
  
Interviewer: wel jammer dat dit uiteindelijk niet is doorgezet, was het investeren in duurzame 

energie een bewuste keuze?  
  
Respondent: Ja, ik dacht vooral dat de overstap naar groene energie een solide investering zou zijn 

en vond het ook van groot belang om hierin te investeren, wellicht dat ik in de 
toekomst deze stap toch zet als ik eenmaal weer wat geld heb opgespaard.  

  
Interviewer: Wat leuk, hou me hier vooral mee op de hoogte, wellicht kunnen we samen kijken naar 

een rendabele investering.  
Ben je ooit tijdens je studie, door je school of een andere organisatie 

benaderd om actief bij de dragen aan energietransitie?  
  
Respondent: Nee, dit is eigenlijk best raar. Je zou toch denken dat het onderwerp binnen scholen 

juist van groot belang zijn. Aangezien het effect heeft op de toekomst van de 
jongeren. Misschien dat het in de nabije toekomst een groter onderwerp word in de 
schoolbanken en dat organisaties misschien wat meer jongeren zullen benaderen.  

  
Interviewer: Stel je zou nu benaderd worden door een organisatie die jou zou willen helpen te 

verduurzamen, zou je erover nadenken een start te maken met het nadenken over 
dit onderwerp?  

  
Respondent: Ik zou eerst kijken naar het plan dat ze voorstellen. Als ik niet achter het voorgestelde 

plan zou staan dan zou ik er niet instappen. Ik heb wel een open oor organisaties die 
wellicht particulieren willen helpen met investering keuzes te maken in de 
energietransitie. Om mijn eigen omgeving te verduurzamen heb ik deze hulp niet 
nodig. Zodra ik een huis aanschaf ben ik van plan het huis zo duurzaam mogelijk in te 
richten.  

  
Interviewer: Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te betrekken bij de energietransitie?  
  
Respondent: Ik denk dat je jongeren vooral kunt stimuleren door ze te informeren over de positieve 

financiële gevolgen. Ik denk dat geld daar wel een belangrijke rol in kan spelen.  
  
Interviewer:  Stel jij zou willen participeren zou je op dat moment op lokaal niveau willen 

deelnemen -  dus binnen je stad of gemeente – of zou je dit liever doen op groter 
niveau zoals regionaal zoals provincie.  

  
Respondent: Ik denk dat ik het vooral kleinschalig zou aanpakken. Mijn vorm van participatie zou ook 

niet meedenken zijn in praatgroep maar echt een groep die financiële belangen 
hebben bij de participatie aangezien dit naar mijn mening de beste drijfveer is.   

  
Interviewer: Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie 

veranderen als je dit met een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen 
het proces?  

  
Respondent: Ik denk niet dat ik zo snel zou willen bijdragen aan de beleidsplannen.  
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Interviewer: Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn 
door les te geven op middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame 
energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er hopelijk meer interesse komen voor 
deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in deze 
vakgebieden.  
Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan 
participeren bij de energietransitie?  

  
Respondent: Het lesgeven lijkt mij inderdaad al een heel sterk idee. Ik denk eigenlijk niet dat het 

individuele lessen moeten zijn maar dat de bestaande lessen het onderwerp moeten 
verwerken in de huidige stof. Dit zorgt er dan voor dat er niet meer last uren komen 
voor de leerlingen en dat de stof wellicht vernieuwend is en meer aandacht voor het 
onderwerp.  

  
Interviewer: Dat heb ik nog niet eerder gehoord, dat kan ook een goed alternatief zijn.  

Ik ben door mijn vragen heen, Heel erg bedankt voor het interview.  
  

------ EINDE INTERVIEW ------  
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Transcriptie Interview #010  
Gegevens interviewer  
Naam interviewer(s):  Joey Koers  

Datum interview:  6-1-2021  

Naam organisatie:  Saxion  

Locatie interview:  Thuislocatie -  I.V.M Lockdown  

Tijd interview:  van 15:11 tot 15:33 (21 minuten)  

Hulpmiddelen:  Microfoon / Microsoft Teams / Camera  
  
Afspraken:  Respondent wilt graag anoniem blijven.  
Methodologische gegevens  
  
Doel interview:  

  
Inzicht krijgen van kennis/ervaring/ideeën van jongeren over participatie 
binnen de energietransitie  

  
Probleemstelling:  

  
Hoe kunnen jongeren gestimuleerd worden actief bij te dragen aan de 
energietransitie?  

Inhoud interview  
  
Inleiding:  

  
In de inleiding is een voorstelronde gedaan van beide partijen, hierna is een 
algemene uitleg van het onderzoek omschreven.  

Vragen  Vragenlijst is terug te vinden in de bijlage van het adviesrapport  

Setting interview   

Interviewopstelling    
Digitaal  
  

Storende factoren  N.V.T  
  
Sfeer/context  Informeel  

Gestructureerd  
  
Attitude respondent  

Vriendelijk  
Bereidheid tot geven van informatieve antwoorden: groot  
  

  
Interviewer:  Goeiemiddag  
  
Respondent:  Goeiedag  
Respondent:  Zal ik me gelijk maar even voorstellen?  
Interviewer:  Ja dat lijkt me een goed idee, dan ga ik na jou.  
  
Respondent: Mijn naam is … …., 20 jaar en ben woonachtig in Deventer.   

ik werk parttime in Deventer als horeca medewerker en Studeer aan 
de Saxion in Deventer. Nu mag jij  

  
Interviewer:  Mijn naam is Joey Koers, 23 jaar en ben woonachtig in Twello, Gemeente Voorst.   

Ik volg de opleiding Klimaat & Management aan Saxion Deventer.  
  
Interviewer: ik zal gelijk even mijn opdracht omschrijving aan je voorleggen dan heb je ongeveer een 

idee waarover dit interview zal gaan  
Voor mijn opleiding heb ik voor 1 van mijn vakken de opdracht gekregen vanuit Jong 
RES en Cleantech regio om te onderzoeken hoe jongeren gestimuleerd kunnen 
worden om deel te nemen aan energietransitie.  
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Interviewer: Zodra je enkele begrippen niet kent zal ik ze voor je uitleggen.  
  
Respondent:  Komt goed  
  
Interviewer: De reden dat ik jou heb gevraagd om deel te nemen aan dit interview is omdat jij onder 

de focusgroep valt van dit onderzoek, ook ben je woon en werkachtig in de regio.  
  
Respondent: Ja klopt, ik ben zelf ook al bekend met de Cleantech regio inderdaad.  
  
Interviewer: Okay laat ik maar beginnen  
Interviewer: Ik had het net al over Jong RES en Cleantech regio, dit zijn organisaties die zich binnen 

een bepaalde regio bezighouden met de RES. Ben je toevallig al bekend met RES?  
  
Respondent: Ja, tijdens de lessen die ik volg bij mijn opleiding hebben we het al uitgebreid gehad 

over de Regionale Energie Strategieën dus daar ben ik wel bekend mee  
  
Interviewer:  Dan ben je waarschijnlijk ook bekent met het klimaatakkoord dat in Parijs is 

vastgesteld?  
  
Responent: Ja klopt, hier heb ik het tijdens mijn studie ook al uitgebreid over gehad. Ik heb een 

enkele presentatie moeten houden over 1 van de sectoren en een subthema in die 
sector.  

  
Interviewer: Okay je bent dus al vrij bekend met de gehele situatie en de verschillende organisaties, 

dan lijkt me de vraag of je weet wat energietransitie is ook een beetje overbodig.  
  
Respondent: Ja dat lijkt mij ook  
  
Interviewer: Houd jij je in het dagelijkse leven bezig met duurzaamheid?, denk hierbij vooral aan 

zonne- en windenergie.  
  
Respondent: Ja, ik hou mij dagelijks bezig met duurzaamheid. Niet alleen in mijn privé leven maar 

ook door de gehele dag als ik bezig ben met school. Verschillende projecten die ik 
uitvoer en vakken die ik volg zijn voornamelijk gevormd om het concept 
duurzaamheid. Ik hoop dat ook een stage in het volgende jaar te vinden die daar 
goed op aansluit en wellicht mij meer leert op professioneel gebied.   

  
Interviewer: Ben je ooit tijdens je studie, door je school of een andere organisatie benaderd om 

actief bij de dragen aan energietransitie?  
  
Respondent: Ja ik ben wel meerdere keren benaderd door organisaties die mij uitnodigen 

voor Summer schools of voor meeloopdagen. Dit komt echter puur door de opleiding 
die ik momenteel volg. Dit zou niet gebeuren als ik deze opleiding niet zo volgen. Ik 
denk ook dat voor organisaties die opzoek zijn naar meer inbreng van jongeren hun 
blik meer moeten verbreden en niet alleen opleidingsgericht moeten zoeken.  

  
Interviewer: Stel je zou nu benaderd worden door een organisatie die jou zou willen helpen te 

verduurzamen, zou je erover nadenken een start te maken met het nadenken over 
dit onderwerp?  
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Respondent: Ik zou volmondig ja zeggen. Mijn interesse in duurzaamheid is enorm. Ik zou dan ook 
zonder twijfel hier graag in meedoen en zo’n goed mogelijk resultaat leveren.  

  
Interviewer: Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te betrekken bij de energietransitie?  
  
Respondent: Ik denk vanuit mijn eigen mening dat jongeren veel bewuster gemaakt moeten worden 

wat de gevolgen zijn van hun handelingen. Dit zal er na lange termijn voor zorgen dat 
jongeren veel bewustere keuzes zullen maken en wellicht ervoor kiezen te 
participeren in duurzaamheid. Dit kan gedaan worden door informatie avonden of 
andere college’s.  

  
Interviewer: Stel, jij zou willen participeren - dus binnen je stad of gemeente – of zou je dit liever 

doen op groter niveau zoals regionaal zoals provincie.  
  
Respondent: Ik zou persoonlijk lokaal gaan kijken naar mogelijkheden, puur vanuit het feit dat het 

dichtbij ligt. daardoor zal ik ook meer gevoel hechten aan het participeren aangezien 
het dichtbij ligt.   

  
Interviewer: Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie 

veranderen als je dit met een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen 
het proces?  

  
Respondent: Ik zou het heel erg gaaf vinden om een stem te hebben binnen het maken van 

beleidsplannen binnen de energietransitie, het enige waardoor ik zou twijfel is of ik 
wel geschikt ben die vertegenwoordigende stem te hebben.  

  
Interviewer: Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn 

door les te geven op middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame 
energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er hopelijk meer interesse komen voor 
deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in deze 
vakgebieden.  
Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan 
participeren bij de energietransitie?   

  
Respondent: Dit idee is naar mijn mening erg goed, hierdoor zullen jongeren geïnformeerd worden 

en misschien zelfs wel gestimuleerd worden om actie te ondernemen. Het is ook 
mogelijk om kinderen hierdoor te inspireren waardoor ze misschien wel verder willen 
op het gebied van participeren.  

  
Interviewer: Heel erg bedankt voor al je antwoorden, ik denk dat we hier een hoop mee kunnen.  
  
Respondent: Geen probleem, als je achteraf nog vragen hebt kun je me altijd nog een mail sturen.  
  

------ EINDE INTERVIEW ------  
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Bijlage 5 Uitgewerkte interviews – Lars Willemsen 
 
Interview Sem Willemsen 
 
Vraag 4:  

Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid? 
 
Sem: Jazeker. 
 
Zo ja, hoe doe je dit precies?  
Sem: Allereerst, ik heb geen auto en ook nog geen rijbewijs. Ik maak eigenlijk weinig gebruik van het OV. Alles 
binnen de stad doe ik op de fiets of lopend. Daarnaast eet ik vegetarisch, dus alle uitstoot die wordt 
veroorzaakt in de bio-industrie voor de verwerking van vlees, daar draag ik in principe ook niet aan bij. 
Natuurlijk is dat niet volledig waterproof, maar ook een stukje duurzaam bezig zijn. Ik douche minder lang, of 
dat probeer ik in ieder geval. En zo zijn er nog wat andere kleine dingen waar ik over nadenk. Minder 
verspilling, je telefoon minder proberen op te laden, je laptop niet constant aan de oplaadkabel hebben 
hangen, lichten uit doen als je niet in de kamer bent. Alles om de stroom en energie te besparen. 
 
Lars: En je zoekt ook wel naar meer mogelijkheden om nog verder duurzaam bezig te zijn? 
 
Sem: Ja absoluut, daar sta ik ook voor open. 
 

Vraag 5:  

Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?  
 
Sem: Ik ben een paar jaar terug op het station in Utrecht eens aangesproken door iemand van milieudefensie. 
Toen heb ik daar een tijdje mee staan praten. Ik was het wel eens met veel wat ze zei dus daar doneer ik nu 
elke maand een bedrag aan. Volgens mij iets van tien euro? Zij waarborgen dat bedrag dan. Ik weet zo niet 
precies waarvoor allemaal, maar volgens mij ook met onderwerpen die jij noemt, zoals de energietransitie en 
dergelijke. 
Voor de rest ben ik uit school of verdere instanties niet echt benaderd om te participeren. 
 
Zo ja, ben je hier ook mee verder gegaan? 
Ja, hoe komt het dat je hierdoor bent overgehaald om actief bij te dragen? Waardoor werd je gestimuleerd?  
 
Sem: Toen ik met die vrouw in gesprek was, was ik me ervan bewust dat ze gelijk had. Dat is punt één. Dat je 
daar wel een soort van mee eens moet zijn. Of dat je dan dus overgehaald wordt. Als je een beetje verstandig 
bent, ja dat is misschien niet helemaal goed gezegd, maar als je daar een beetje naar uit kan kijken, denk ik dat 
je het ook wel vrij snel eens wordt. Vervolgens heeft ze mij gevraagd éénmalig een donatie te doen, maar dat is 
natuurlijk een soort abonnement dat je elk moment op kan zeggen. Na een tijd bleef het afgeschreven worden, 
en eigenlijk vond ik het wel prima om zo een bijdrage te leveren aan een instantie die zich zegt in te zetten voor 
dingen waar ik achter sta. 

 
Zo nee, als dit wel het geval was, zou je dan bereid zijn een start te maken met participeren? Ja, Wat is voor 
jou de voornaamste reden om hieraan mee te doen? 
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Sem: Ik zou sowieso eerst even kijken of het wel iets is voor mij. Vooral of ik er niet veel tijd aan kwijt ben, want 
dat heb ik niet zo veel. Ik zou het zeker niet meteen afslaan, maar juist me erin verdiepen of het iets is waar ik 
wat mee kan. 
Kijk als het een paar uur per week is, dan gaat het niet passen. Zeker niet als ik daar ook nog voor ergens 
naartoe moet reizen. Maar als het gewoon goed toegankelijk is en misschien een aantal uur per maand wil ik 
dat best overwegen. Zeker als je zelf het gevoel hebt er iets aan te hebben. 
 

Vraag 6:  

Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?  
 
Ja dat vind ik een beetje moeilijk. Voornamelijk omdat ik helemaal niet het idee heb daar de expertise voor 
te hebben. Natuurlijk, ik lees elke dag de krant, dus ik krijg hier en daar wel dingen mee. Ik heb er wel een 
beetje verstand van, maar ik heb niet nu de expertise om te kunnen zeggen: “Laten we nu dit doen, want dit 
is een betere oplossing dan hetgeen wat nu op tafel ligt.” Ik zou nu eerder denken van het is allebei 
verduurzaming, dus het zal wel goed zijn. 
 
Lars: Het gaat er niet perse om dat je al voorkennis hebt van dit onderwerp. Hier gaat het erom dat je als 
jongere doelgroep de mogelijkheid hebt om mee te kunnen praten. Je stem laten horen, en weten dat die 
vertegenwoordigt wordt in een plan wat op tafel ligt. 
 
Sem: Op die manier klinkt het wel als iets wat ik zou willen doen ja. 
 
Zo ja, zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het liefst fysiek 
afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën? 
 
Ik denk dat fysiek beter is. Omdat iets dat digitaal is, over het algemeen toch wat meer vrijblijvend is. Dan heb 
je toch snel de neiging om even over te slaan, of dat ene appje toch niet te sturen. Wanneer je een fysieke 
meeting in je agenda hebt staan, dan weet je op dat moment dat je daar mee bezig gaat. Met een online 
meeting kan dat ook wel. Echter als je die om 9:00 ’s ochtends hebt staan, kan je er alsnog voor kiezen dan niet 
deel te nemen, maar een uurtje langer te slapen. Dus fysiek heeft mijn voorkeur. 
 
Vraag 7:  

Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie? 
Sem: Überhaupt fiches ophangen in school, of een eerste kennismaking les met het onderwerp is al een 
simpele optie. Dat er een middag wordt ingericht voor een instantie om een woordje te komen doen voor 
belanghebbenden. Zoiets kan in een nieuwsbrief als uitnodiging zitten. Een nieuwsbrief van school zou ik zelf 
normaal gesproken vrij snel wegklikken, maar als er daadwerkelijk aandacht voor wordt gevraagd, denk ik dat 
dat best wat kan opleveren. 
 
Lars: Ja dus wat je zegt is eigenlijk een middag of dag in te richten met verschillende mensen die een expertise 
hebben op dit vakgebied. Dan kan je daar je vragen stellen, en het resultaat van zo’n middag kan dan weer 
bijvoorbeeld op social-media gedeeld worden, om mensen op de hoogte te stellen die dat bijvoorbeeld hebben 
gemist. 
 
Sem: Ja bijvoorbeeld. Ik denk dat je veel meer mensen op een bepaalde manier moet prikkelen om in actie te 
komen. Ik denk ook dat heel veel mensen daartoe bereid zijn, maar niet weten hoe of wat. Ik heb dat zelf ook. 
Ik heb best wel interesse om in actie te komen, maar niet wetende hoe ik bij zo’n instantie terecht zou kunnen. 
Ook als je dan simpelweg wat informatie aanreikt, moet ik zelf nog steeds van alles uitzoeken wat het allemaal 
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is. Dan kan het nog steeds uiteindelijk niks voor jou zijn, maar dan heb je het wel een kans gegeven. Ik denk dat 
veel mensen die kans nog helemaal niet hebben overwogen, laat staan genomen. En die mensen moet je dus 
eens stimuleren om daar eens naar te gaan kijken. 

Vraag 8:  

Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op welke 
manier zou jij dit willen doen?  
 
Sem: Ja dan zou ik inderdaad nog steeds fysiek met andere jongeren willen sparren. Echter zou ik op zo’n 
onderwerp als cultuur, wat mij erg aanspreekt, ook graag met mensen hogerop willen sparren die wat meer 
“macht” hebben, wat meer invloed uit kunnen oefenen. Wanneer je met jongeren samen tot iets komt, kan het 
namelijk nog steeds zo zijn dat de gemeente iets heel anders vindt. Terwijl je door met een persoon hogerop in 
discussie gaat, je toch het idee hebt dat je mening er meer toe doet. Eigenlijk een soort mix van sparren met 
jongeren, maar dus ook mensen hogerop of gewoon bewoners van die gemeente of stad. 

Vraag 9:  

Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?  
 
Sem: Dat ligt aan het probleem. Als het een probleem is dat zich lokaal afspeelt, dan is het natuurlijk onzin om 
dat vanuit het standpunt van de regio of provincie te bekijken. Maar gaat het over de energietransitie van 
bijvoorbeeld Arnhem en omstreken, of je neemt de Veluwe daar nog bij, dan is het wel interessant om dat eens 
op regionaal niveau te gaan bekijken. 
 
Lars: Maar heb je dan dus persoonlijke voorkeur om mee te kunnen denken op lokaal of juist regionaal niveau? 
 
Sem: Ik denk dat het ’t makkelijkst is om te beginnen op lokaal niveau voor jezelf. Lokaal is het dichtstbij en je 
weet wel enigszins wat er in je eigen omgeving speelt. Als het dan goed aanvoelt en duidelijk is wat voor 
problemen zich voordoen in de gemeente, dan kun je daarna eens kijken hoe zich dat uit in de regio. En dan 
lijkt me dus een mix het beste, dat je van beiden een beetje doet om op allebei de fronten te snappen waar het 
over gaat.  

Vraag 10:  

Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je dit met 
een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?  
 
Sem: Ja en nee. Ja omdat je stem meer hoorbaar wordt, maar dat is natuurlijk alleen maar zo op het moment 
dat jij het met de hele groep eens bent. En soms heb jij als enige, of misschien met enkele anderen een 
afwijkende mening, wat het lastig maakt om als groep één gezamenlijke mening uit te dragen. Het ligt eraan 
hoe erg jij je aan je eigen mening vasthoudt, of dat je toch ook wel de mening van de rest van de groep wilt 
dragen. Maar over het algemeen denk ik inderdaad wel dat je met een groep sterker staat met allemaal 
eenzelfde mening, die daardoor een zwaardere lading krijgt. En daarmee is draagvlak dus belangrijk. 

Vraag 11:  

Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn door les te geven op 
middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er 
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hopelijk meer interesse komen voor deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in 
deze vakgebieden.  

Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?  
 
Sem: Ik denk dat wat je net zegt al een belangrijk punt is. Dat je jongeren al vrij vroeg les geeft daarin, en ze 
laten zien wat er mogelijk is. Als je al vroeg de stimulatie krijgt om er zelf over na te denken, krijg je ook een 
veel actievere houding. Ik denk dat zoiets op een hogere school wel maakt dat het al veel toegankelijker is. Je 
zou dan haast zeggen dat het verplicht moet worden, maar dan krijg je weer mensen die dan meteen zeggen 
dat alles saai is en zich niet gemotiveerd voelen om mee te doen. Ik spreek van mijn eigen ervaring, als ik zeg 
dat je bij lessen die niet verplicht zijn, vooral gewoon de eerste les gaat om even af te tasten en kennis te 
maken, dat dat helpt. Die ene eerste les maakt dat je nieuwsgierig kan worden, of in ieder geval op een 
bepaalde manier kan worden geprikkeld om toch eens na te denken over de rest van de lessen.  
 
Lars: Oké, dan heb je het over die ene eerste les die moet zorgen dat studenten blijven komen. Zijn er dan 
bepaalde dingen die jij in die les wilt zien, die maken dat je blijft komen of in ieder geval nieuwsgierig maakt 
naar de andere lessen? 
 
Sem: Ik zou vanaf het begin wel een reeel overzicht geven van de lessen, van wat je de jongeren zou willen 
leren. Dat je het topje van de ijsberg laat zien. Op het moment dat je een deel lesstof wat erg interessant is laat 
zien, maar er dan niet teveel op in gaat, kan je verwijzen naar verdere lessen. Dan zullen studenten die zich 
gestimuleerd voelen echt wel terugkomen. Het kan ook zijn dat ze niet terugkomen, maar dan zullen ze het op 
z’n minst voor zichzelf nog opzoeken, waardoor er alsnog wordt verdiept in het onderwerp. En dan heb je je 
doel behaald, want je wilt dat ze geïnteresseerd raken in het onderwerp en de lesstof. Puur door het aanbieden 
van die kennis, word je al gestimuleerd om erover na te denken. 

Vraag 12:  

Deze vraag wordt alleen gesteld als de geïnterviewde al participeert binnen de energietransitie. Wat zijn voor 
jou de doorslaggevende factoren om te participeren binnen de energietransitie en wat wil je ermee 
bereiken?  
 
Sem: Het algemene punt vanuit verduurzaming eigenlijk. Een schone wereld creëren waar we gewoon normaal 
in kunnen leven, zonder dat we het risico lopen dat er bijvoorbeeld over vijf jaar nog meer natuurrampen 
komen, en de klimaateffecten nog verder versterken. En op dit moment zijn het vooral die kleine stapjes 
kunnen zetten om dat mogelijk te maken.  
Wat ik daarvoor over heb is heel veel. De factoren die het voor mij doen, zijn de redenen waarom het zin heeft 
om bepaalde duurzame overwegingen te doen. Soms worden alternatieven getoond om naar te leven, maar er 
kan dan niet duidelijk worden gezegd hoe effectief zo’n alternatief is. Dat wil ik weten. 
 
     ------ Einde Interview ------ 
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Interview Thijs Menke 
 
Vraag 4:  
Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?  
 
Uh, ik probeer het wel. Ik moet eerlijk zeggen, het gaat niet altijd. Bijvoorbeeld, als je lang doucht of zo, dat is 
iets waar je dan niet op let, maar eigenlijk wel zou moeten doen. Maar ik probeer bijvoorbeeld wel afval te 
scheiden. Ik probeer ook wel om de kachel minder lang aan te zetten in de winter. Ik fiets en maak gebruik van 
het OV, voornamelijk omdat ik niet kan autorijden. Maar ik denk dat ik als ik dat straks wel kan nog steeds 
probeer daar over na te denken om meer met het OV te gaan. Wat ik nog zou kunnen doen is ook letten op 
bepaalde producten die schadelijk zijn voor het milieu. Dat ik probeer daar minder of geen gebruik van te 
maken. 

Vraag 5:  

Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?  

Nee eigenlijk niet. Wel hebben we wel eens van onze voormalige overburen gehoord over zonnepanelen 
plaatsen en die energiebesparing. Ja daar heb je eigenlijk best wel veel aan, behalve dat in Nederland de zon 
niet zo heel veel schijnt. 
 
Zo nee, als dit wel het geval was, zou je dan bereid zijn een start te maken met participeren?  
Ja absoluut, want ik denk dat het gewoon super belangrijk is dat we meer alternatieve en andere vormen van 
energie gaan gebruiken, zodat we de duurzaamheid beter kunnen waarborgen. Ik zou daar wel voor in zijn ja. 
 
Vraag 6:  

Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?  
 
Ja ik zou dat wel leuk vinden. Ik weet niet of ik er de juiste expertise voor heb, maar het lijkt me wel leuk. Ik 
denk dat het ook wel belangrijk is. 

Zo ja, zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het liefst fysiek 
afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?  
 
Ik denk dat fysiek wel het beste idee is. Want dan ben je echt met elkaar in discussie. Kijk, digitaal kan dat 
minder goed, omdat je allemaal achter een scherm zit. En via Whatsapp gaan bepaalde vormen van discussie 
een beetje verloren. Dus ik denk dat het fysiek gewoon beter werkt. Meetings houden of discussies. Ik denk dat 
dat het beste is. 
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Vraag 7:  

Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?  

Uhm, nou sowieso het belang ervan echt duidelijk laten zien. Bijvoorbeeld met video’s of resultaten, te laten 
zien hoe belangrijk het is dat we overgaan op nieuwe vormen van energie. Want ik denk dat heel veel jongeren 
dat ook wel weten, dat ze ook wel klimaatbewust zijn, maar dat nog wat extra door te drukken. En ze dan 
vervolgens uit te nodigen om daar over mee te praten. Misschien kan dat via Facebook of Instagram of zo, dat 
weet ik verder niet. 

Lars: Ja dus een vorm van social-media om die awareness te kweken, zoals reclames tussen Insta stories die je 
aandacht trekken bijvoorbeeld? 
 
Thijs: Ja precies, dat eigenlijk. 

Vraag 8:  

Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op welke 
manier zou jij dit willen doen?  
 
Ik denk zoals ik net al zei, gelegenheid krijgen om bijvoorbeeld fysiek bij vergaderingen te kunnen zijn, en dan 
gewoon mee te kunnen discussiëren. Want je hebt het dan over gemeentes toch? 
 
Lars: Ja bijvoorbeeld. Daar sluit de volgende vraag ook eigenlijk bij aan. Op welk niveau je dat zou willen doen.  

Vraag 9:  

Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?  
 
Ik denk dan wel echt op regionaal niveau, niet op lokaal niveau. Ik denk dat je dan ook meer invloed hebt. Op 
lokaal niveau is ook wel belangrijk, maar ik denk dat je meer kunt helpen als je echt gewoon als je over een 
groter gebied kan meepraten. 
 

Vraag 10:  
Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je dit met een 
groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?  
 
Ik denk dat het wel zeker invloed ja. Als je met een grotere groep bent, dan ben je ook beter vertegenwoordigt. 
Als je in je eentje bent, of met een kleine groepje, dan word je bekeken als: Daar heb je hun weer. Maar als je 
echt met een grote groep invloed kunt uitoefenen, dan denk ik wel dat je een stuk meer serieus genomen 
wordt, en dat er ook beter naar je geluisterd wordt. 
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Vraag 11:  

Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn door les te geven op 
middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er 
hopelijk meer interesse komen voor deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in 
deze vakgebieden.  

Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?  
 
Thijs: Dus naast lessen laat maar zeggen? 
 
Lars: Ja. 
 
Thijs: Ik denk, misschien zoals ik net zei, ook weer met social-media. Dat je bijvoorbeeld bepaalde pagina’s 
hebt, waar mensen al hun ideeen kunnen droppen. Vervolgens kunnen die mensen dan ook via die pagina’s 
afspraken maken om af te spreken in het echt om bijvoorbeeld te kunnen discussieren over die onderwerpen. 
Of als fysiek niet kan, via een platform zoals Zoom of Microsoft Teams bijvoorbeeld. Ik denk dat dat nog een 
idee is. En anders misschien van die dagen organiseren. Op bepaalde plekken, waar iedereen bij mekaar kan 
komen, en dan niet alleen voorgelicht wordt, maar ook kan meepraten. 
 
Lars: Een soort campagnedag bedoel je? Een dag die in het thema wordt gesteld van het thema dat op dat 
moment wordt aangekaart zoiets? 
 
Thijs: Ja eigenlijk wel. 

Vraag 12: 
Wat zijn voor jou de doorslaggevende factoren om te participeren binnen de energietransitie en wat wil je 
ermee bereiken?  
 
Thijs: Nou ja, je ziet wel dat het steeds slechter gesteld is met het klimaat en zo. Bijvoorbeeld dat je gewoon 
geen sneeuw meer hebt in de winter en dat je verandering ziet dat het ook steeds heter wordt in de zomer. Dat 
zijn onder andere wel dingen waar ik, en ik denk ook anderen zich zorgen over maken. Ik denk dat dat wel een 
factor is waarvan ik zou zeggen dat het super belangrijk is om over mee te praten en tot oplossingen te kunnen 
komen. En ik denk ook als er op lokaal iets drastisch zou veranderen of zo, dat bijvoorbeeld stukken natuur 
helemaal kapot gaan, of dat er zeer weinig energietransitie plaats vindt. Dan denk ik wel dat dat factoren zijn 
waarbij je zegt, ik zou wel graag mee willen doen want er moet iets veranderen. 
 
     ------ Einde Interview ------ 
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Interview Stijn van Gorkum   
Vraag 4:   
Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?   
Stijn: Ja, het ligt er wel een beetje aan op welk gebied. Ik probeer bijvoorbeeld heel weinig vlees te eten. Ook 
wel gewoon kleine dingetjes. De kachel niet te lang aan laten staan, lampen niet onnodig aan laten.  
Lars: Zoek je mogelijkheden op om mee te denken of misschien bij te dragen?   
  
Stijn: Ja ik sta wel open voor nieuwe manieren om nog meer duurzaam bezig te zijn, als die goed onderzocht 
zijn en goed resultaat leveren. Die manieren zou ik wel uitproberen, als je ze in het dagelijks leven gewoon kan 
toepassen.   
Vraag 5:   
Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?   
  
Stijn: Nee voor zover ik weet niet.  
Zo nee, als dit wel het geval was, zou je dan bereid zijn een start te maken met participeren?   
Ja, Wat is voor jou de voornaamste reden om hieraan mee te doen?  
Stijn: Ja sowieso, het ligt er een beetje aan om wat voor soort vragen het gaat. Maar ik ben sowieso voor, om 
mee te helpen. Ik ben nieuwsgierig om er meer over te weten te komen, en daarmee invloed te hebben op het 
klimaat. Als ik daar meer over kan leren en het wordt aangeboden, dan sta ik daar sowieso voor open.  
  
Vraag 6:   
Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?   
  
Stijn: Ja en nee. Ik zou niet zeker weten of ik ook daadwerkelijk mee zou praten, maar ik vind het wel prettig 
om te weten dat er leeftijdsgenoten zijn die meedenken. En dan ook mensen die op dit gebied al wat meer 
kennis en ervaring hebben. Ik denk wel dat het goed is dat er mensen van onze leeftijd ook zitten, omdat het 
ook gaat over onze generatie voor de toekomst.  
Ik denk dat ik er op zich wel voor open zou staan om mee te denken. Ik vind het in ieder geval belangrijk dat er 
meer transparantie is op dit onderwerp. Dat ik helder heb wat ermee wordt gedaan en ik er meer over 
hoor. Het is een soort wereld die ik nog helemaal niet goed ken. Het staat best ver weg. De plannen zijn waar je 
het verschil kunt maken. Daarom wil ik daar ook wel meer over horen, en eventueel dus ook wel meepraten.  
Zo ja, zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het liefst fysiek 
afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?  
Stijn: Ja zo’n appgroep waar je met mensen in zit die dit ook interessant vinden. Dat lijkt me wel een goed 
initiatief. Sowieso het meer betrokken worden in deze wereld en er daardoor meer over teweten komen met 
andere jongeren samen vind ik wel interessant.  
  
Vraag 7:   
Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?   
  
Stijn: Ja je moet die jongeren zien te bereiken. Het is niet cool of zo, dus misschien het onderwerp een beetje 
hip maken. Ik denk dat social-media een grote rol speelt. Daar zijn alle jongeren te vinden natuurlijk. Het voelt 
een beetje saai en ver weg, dus je moet het ook belangrijk maken.   
Ja dus wat je net al noemde van die WhatsApp groepen, dat je kan vergaderen en dat soort dingen. Ik denk 
dat social-media daar wel een grote rol in speelt als deelplatform om die dingen mogelijk te maken.  
Lars: Heb je dan ook een concreet voorbeeld voor social-media?  
  
Stijn: Ja je kan op Instagram een poll gooien, zodat jongeren daarop gaan reageren. Of dat er advertenties 
worden geplaatst die op social-media rond gaan. Door de vraag te stellen aan jongeren, betrek je ze in die 
wereld, en maak je een start door ze te laten begrijpen waar het over gaat.  
Vraag 8:   
Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op welke 
manier zou jij dit willen doen?   
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Stijn: Ja nu met een pandemie is het denk ik het makkelijkst via een online platform zoals Zoom om een 
meeting te doen of te vergaderen. Ja de drempel moet ook niet te hoog liggen, want dan gaan mensen 
afhaken. Met oog op de toekomst dat de coronacrisis voorlopig nog wel even speelt. En het is vooral belangrijk 
het te bespreken met leeftijdsgenoten. Dat gaat wat makkelijker, en je bent samen de generatie die het in de 
toekomst moet maken.  
Vraag 9:   
Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?   
  
Stijn: Ik denk dat het overzichtelijker is als je het gewoon heel lokaal doet. Ik woon bijvoorbeeld nu in Utrecht, 
dus dat ik daar dan met een groepje jongeren uit Utrecht het ga hebben over de stad en de plannen die ervoor 
gaan komen. Dus dan kan je het heel specifiek over je stad hebben, en wat zich daar allemaal afspeelt. Wat er 
te halen valt. Het is een omgeving waar je je goed in kan verplaatsen en plannen die je verzint lokaal, zijn 
herkenbaar in je omgeving. Ik denk dat daardoor mensen alleen maar eerder zouden willen meedenken, als het 
over hun eigen woonomgeving gaat. Omdat de impact dan ook merkbaar is om je heen.  
Vraag 10:   
Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je dit met 
een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?   
  
Stijn: Sowieso helpt dat, omdat de drempel dan iets minder hoog ligt. Ik denk dat je als je met onze leeftijd zit, 
tussen mensen die ouder zijn en er meer verstand van hebben, dat de drempel al snel veel hoger voelt om je in 
je eentje uit te spreken. Met een groep is dat dan makkelijker. Je stem wordt gewoon sterker als je met meer 
leeftijdsgenoten daar zit. Daarnaast geeft het een beter beeld wat onze leeftijdsgroep ervan vindt als er meer 
mensen daar zitten.  
Vraag 11:   
Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn door les te geven op 
middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er 
hopelijk meer interesse komen voor deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in 
deze vakgebieden.   
Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?   
  
Stijn: Ik denk inderdaad dat het goed is dat er op de middelbare school en eventueel lagere school al aandacht 
aan wordt besteed. Op dat moment ben je jezelf nog aan het vormen en oriënteren wat je wilt gaan doen. Op 
het moment dat er dan al aandacht is voor deze onderwerpen betrek je jongeren al meer in het 
vakgebied. Daar ben je nog heel vormbaar, dus kan je nog alle kanten uit.  
Wij moesten op de middelbare school maatschappelijke stage doen. Dat zou je kunnen zien als een manier om 
deze onderwerpen aan te kaarten. Dan kunnen jongeren stage lopen bij een bedrijf dat zich hiermee bezig 
houdt, zodat ze veel gerichter kunnen leren en zien wat je met die kennis kan.   
Als je het als les aanbiedt, moet het eigenlijk een terugkerend iets zijn. Eén of meerdere lessen die je jaarlijks 
kan kiezen. Als het dan wel vernieuwend blijft, wekt het eventueel het volgende jaar nieuwe interesse voor 
jongeren om zo’n les te volgen. Eventueel kan je het als thema week inplannen zodat de hele school een week 
lang zich bezig houdt met energietransitie. Daarnaast moet je de interactie opzoeken.   
Wat ik nog zou doen is het medium Film gebruiken. Ik ben zelf een filmmaker. Het is ook wel een beetje de taal 
van de jongeren. Die zien overal de hele dag filmpjes. Tegenwoordig heeft iedereen wel een mobiele telefoon 
met een camera om filmpjes te maken. Door ze aan het werk te zetten met zo’n praktische opdracht kom je al 
een eind denk ik. Je laat ze op een andere manier over een onderwerp nadenken. Een goed in mekaar gezet 
filmpje kan een enorm verschil maken.  
 
 

      ------ Einde Interview ------ 
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Interview Mink Willemsen   
 
Vraag 4:   
Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?    
Ja.  
  
Zo ja, hoe doe je dit precies?   
Ik let erop dat ik de lamp uit doe als ik de kamer verlaat. Ook doe ik apparaten uit als ik ze niet gebruik. Thuis 
scheiden we afval. Ik woon niet op mezelf, anders zou ik wel ook persoonlijk bewuster omgaan met de 
verwarming niet te lang aan laten en zo. Dat vind ik wel belangrijk.  
  
Lars: Mochten er oplossingen zijn om nog bewuster met duurzaamheid bezig te zijn, zonder daar teveel voor 
aan je dagelijks leven te veranderen, zou je die dan toepassen?  
  
Mink: Ja dat zou ik wel doen.  
  
Vraag 5:   
Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?   
Nee eigenlijk niet.  
  
Zo nee, als dit wel het geval was, zou je dan bereid zijn een start te maken met participeren?   
Ik denk het wel, maar dan moet het niet heel veel werk zijn wat je moet doen zeg maar. Want sowieso is het 
een hoop werk om een beetje invloed te hebben op het klimaat.  
  
Ja, Wat is voor jou de voornaamste reden om hieraan mee te doen?  
Dat het dus inderdaad niet teveel tijd in beslag neemt. Als je er niet veel tijd aan kwijt bent, dan zou ik eerder 
bij willen/kunnen dragen.  
  
Vraag 6:   
Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?   
  
Ja dat denk ik wel.  
Zo ja, zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het liefst fysiek 
afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?  
  
Ja online vind ik wel fijn. Maar ik heb zelf, en ik denk andere jongeren ook, dat je dan heel snel afgeleid raakt. 
Dus dan krijgt je brein eigenlijk maar de helft mee van wat wordt gezegd. Met fysiek dan zie je anderen, en die 
beelden dat je mensen ziet maakt dat je beter erbij blijft.  
 
Vraag 7:   
Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?   
Ik denk, maar ik heb niet precies een voorbeeld, dat je het moet verwerken in dagelijkse dingen waar jongeren 
meer interesse in tonen.  
  
Lars: Stel je neemt Instagram als voorbeeld. Wat zou jou dan aanspreken om iets interessant te vinden op 
gebied van de energietransitie?  
  
Mink: Eigenlijk alleen hele brede dingen. Dat je een bepaalde hobby hebt bijvoorbeeld. Als het dan met je 
hobby te maken heeft, of iets waar je persoonlijk veel interesse in hebt, dan zou ik het eerder lezen.  
  
Lars: En stel dat het als reclame tussen je stories van Instagram zit? Bijvoorbeeld met een poll.  
  
Mink: Ja dan moet het er goed vormgegeven uitzien. Als de titel niet aantrekkelijk is of hoe het eruit zit niet, 
dan klik je het al snel door. Sowieso doen veel jongeren dat. Als het onderwerp van een poll aanspreekt zal je 
daar eerder over nadenken en misschien niet zo snel wegdrukken.  
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Vraag 8:   
Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op welke 
manier zou jij dit willen doen?   
  
Uhm ja, dan zou ik ook voor fysiek kiezen. Dan komt bij mij de informatie het beste binnen. Bij fysiek is het ook 
alsof mijn brein zeg maar meer het idee heeft dat het de situatie daadwerkelijk heeft meegemaakt. En digitaal 
is ook best wel vrijblijvend. 
  
Vraag 9:   
Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?   
  
Ja voor mezelf lijkt lokaal fijner, maar het lijkt me ook wel leuk om voor een groter gebied te kunnen kijken hoe 
je bijvoorbeeld uitstoot van CO2 kan verminderen, zoiets.  
  
Lars: Wat maakt dat je lokaal dan interessant vindt?  
  
Mink: Vooral dat alles wat dichterbij in de buurt is. Het is een omgeving die je al kent. Het voelt persoonlijker 
en makkelijker. Daarnaast is het een kleiner oppervlak, dat maakt het ook een stuk overzichtelijker.  
  
Lars: En regionaal vind je dan voornamelijk interessant omdat je op grotere schaal invloed uit zou kunnen 
oefenen, in plaats van dingen op lokaal niveau aanpakken?  
  
Mink: Ja inderdaad.  
  
Vraag 10:   
Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je dit met 
een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?   
  
Ik denk wel deels, want sommige mensen geven iets meer om de mening van anderen. Anderen geven daar 
weer wat minder om. Daardoor kan het zijn dat je door de groep van mening verandert. Of dat je sneller 
meegaat met wat iemand anders zegt, waardoor je eigenlijk niet meer je eigen stem of mening laat horen. 
Misschien lijkt jouw mening op wat er door anderen wordt gezegd, maar zegt de groep uiteindelijk toch wat 
anders.  
  
Vraag 11:   
Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn door les te geven op 
middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er 
hopelijk meer interesse komen voor deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in 
deze vakgebieden.   
  
Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?   
  
Sowieso als je iets meer gespecialiseerde les hebt. Dat je dan bijvoorbeeld les krijgt van iemand die een 
bepaald onderwerp heel specifiek kan uitleggen vanuit zijn of haar werk. Eigenlijk gewoon een gastdocent. 
Daarnaast ook dat soort lessen geven op bepaalde opleidingen, omdat je daar al grotere getalen aan groepen 
hebt met bepaalde studenten erin van een studierichting.  
  
Lars: Jongeren zitten tegenwoordig grote delen van de dag filmpjes te kijken op YouTube. Zie je daar nog 
andere ideeën in?  
  
Mink: Ja door filmpjes sla je de informatie beter op. Ik denk wel dat het niet te lange filmpjes moeten zijn. Ik 
vind zelf dat ik dan al snel teveel informatie in één keer krijg, waardoor ik het lastig kan verwerken. Maar zoiets 
als een reeks aan korte filmpjes die je thuis of op school gewoon in je eigen tijd kan kijken lijkt me wel handig.  
  



 
 

69 
 

Vraag 12:   
Wat zijn voor jou de doorslaggevende factoren om te participeren binnen de energietransitie en wat wil je 
ermee bereiken?   
  
Omdat ik niet precies weet wat ik kan doen, en eigenlijk nog niet zoveel weet van deze onderwerpen wil ik wat 
meer inzicht krijgen. Ik wil graag de natuur om me heen intact kunnen houden. Ik zie bijdragen ook als een 
vorm van donatie. Dat je bijvoorbeeld geld doneert om je omgeving te beschermen. Dat je dan leert waar dat 
geld heen gaat en waar het voor wordt gebruikt.  
  
Lars: Dus je zegt eigenlijk vooral meer erover te willen weten, met name wat het doet en wat je ermee kan. 
Daarmee wil je vervolgens invloed kunnen uitoefenen, om je omgeving te beschermen tegen gevolgen van het 
klimaat, en tegelijk ook te leren over de inzet van steeds meer duurzame energiebronnen om te gebruiken.  
 
      ------ Einde Interview ------ 
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Bijlage 6 Uitgewerkte interviews – Levi Janssen 
 

Interview 1 

Interviewer 

Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?  

Respondent 

Ja wel bepaalde dingen probeer ik wel te besparen, licht niet altijd aan laten, douchen, kraan open laten staan.  

Interviewer 

Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?  

Respondent 

Nee 

Interviewer 

Als dit wel het geval was zou je dan bereid zijn om te participeren? 

Respondent 

Ligt eraan of het veel moeite kost, heb niet zoveel tijd door school. 

Interviewer 

Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?  

Respondent 

Nee, niet echt. 

Interviewer 

En waarom niet? 

Respondent 

Het kost teveel tijd. Als het vrijwillig is dan stuur ik dat liever omdat er andere mensen zijn die er meer verstand 
van hebben. 

Interviewer 

Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?  

Respondent 

Ik denk door iets makkelijks te verzinnen waar ze gemotiveerd voor zijn. 

Interviewer  

Ken je manieren hoe ze dit kunnen doen? Social-media bijvoorbeeld? 

Respondent 
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Ik denk dat social-media wel de beste optie is. En bijvoorbeeld instagram reclames en dan specifiek publiek 
aantrekken. En dan een beetje een aantrekkelijk, overdrijven wat de gevolgen kunnen zijn voor 
klimaatverandering dan is dat via instagram de beste optie is. 

Interviewer 

Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op welke 
manier zou jij dit willen doen?  

Respondent 

Ik wil niet echt zelf iets bedenken, dat is wel moeilijk maar meer kan stemmen op iemand die een voorstel 
heeft. 

Interviewer 

Dus bij een buurtoverleg bijvoorbeeld zou jij niet mee willen doen? 

Respondent 

Nee dat denk ik niet. Misschien met iemand meegaan met een groep. 

Interviewer 

Omdat je er zelf niet zoveel kennis van hebt? 

Respondent 

Ja dat sowieso.  

Interviewer 

Zou je nog wel bijeenkomsten willen bijwonen wat ze allemaal gaan doen? 

Respondent  

Momenteel niet, misschien later. 

Interviewer 

Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?  

Respondent 

Eerst lokaal, klein beginnen en als het goed gaat veel invloed dan pas regionaal. 

Interviewer 

Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je dit met 
een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?  

Respondent 

Ligt eraan als je een grote groep hebt ben je altijd sterker en luisteren bedrijven sneller. Dus als je met een 
groep bent zou ik wel sneller meedoen. Als je het met elkaar eens bent tenminste. 

Interviewer 

Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn door les te geven op 
middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er 
hopelijk meer interesse komen voor deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in deze 
vakgebieden.   
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Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?  

Respondent 

Nee ik denk op school is wel het effectiefst, gewoon tijdens een les een dag eraan besteden dan zijn jongeren 
sneller geneigd om op te letten. 

Interviewer 

Zou je dit willen zien als een vaste les of een paar keer per jaar? 

Respondent 

Ik denk meer paar keer per jaar. 

Interviewer 

En waarom denk je dat dit het meest effectiefst is? 

Respondent 

Tja als les hoe zou dat eruit moeten gaan zien, misschien kan je het bij maatschappijleer implementeren, maar 
niet als een apart vak dat wordt lastig je kunt geen vak weglaten. Het zou geen heel belangrijk vak zijn. 

Interviewer 

Waarom vind jij het niet zo belangrijk/interessant om mee te praten over de energietransitie?   

Respondent 

Omdat ik er nog niet zoveel verstand van heb en er veel meer mensen zijn die er meer verstand van hebben. 

------ Einde Interview ------ 

Interview 2 

Interviewer 

Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?  

Respondent 

Ja, ik ben onder andere actief bij Greenpeace en verder ik volg er heel veel van en ben er constant mee bezig. 
Politiek vooral actief binnen partijen. En ik probeer te doen wat ik kan zelf op duurzaamheidniveau en heb het 
er ook veel over met mensen en merk dat dat best veel impact heeft 

Interviewer 

Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?  

Respondent 

Ja, er was op mijn school wel een ECO team en daar wou ik wel mee beginnen maar dat ging pas van start in 
mijn laatste jaar dus daar kon ik niet echt aan mee doen. Ik zie wel veel voorbij komen op social-media. Maar 
niet echt direct benaderd. 

Interviewer 

Als dit wel het geval was zou je dan bereid zijn om te participeren? 

Respondent 
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Ja over het algemeen wel het ligt er natuurlijk aan hoe zich dat vormgeeft. Maar over het algemeen wel ja. 

Interviewer 

Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?  

Respondent 

Ja dat zou ik wel een goeie vinden ja. 

Interviewer 

Zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het liefst fysiek 
afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?  

Respondent 

Nou ik denk het liefst fysiek maar dat is natuurlijk lastig in corona tijden maart misschien is het over het 
algemeen laagdrempeliger om het online te doen of via een appgroep maar ik denk dat fysiek wel de beste 
manier zou zijn. 

Interviewer 

Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?  

Respondent 

Nou kijk heel veel jongeren zijn al wel bewust van het klimaatprobleem maar over het algemeen worden wij er 
niet zo in betrokken. Omdat we nog geen stemrecht onder de 18 hebben en dat soort dingen maar daarnaast 
je kan mensen vragen om mee te praten maar ook bijvoorbeeld, je hebt veel jongerenklimaatactivistische 
organisaties zoals youth for climate. Geef die een seat at the table laat die meepraten bij die gesprekken. Die 
vertegenwoordigen niet alle jongeren maar heel veel jongeren zijn met hun naar de demonstraties gegaan dus 
ik denk dat dat een goed punt is om mee te beginnen en verder op lokaal niveau als je ergens lokaal bezig bent 
met energietransitie kun je in die regio met jongeren en actieve jongerengroepen praten. 

Interviewer 

Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op welke 
manier zou jij dit willen doen?  

Respondent 

Wijkraden of hoe heet dat ook alweer, burger... in ieder geval het komt erop neer dat je een groep burgers 
hebt die random uitgekozen worden die soms ranbdom uitgekozen worden maar ook per wijk om mee te 
praten over de plannen ik denk dat dat sowieso een goeie is en dat jongeren een goeie representatie hebbem, 
burgerraden heten die volgensmij.  

Interviewer 

Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?  

Respondent 

Beide eigenlijk wel 

Interviewer 

En waar leun je dan het meeste naar? 
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Respondent 
 

Ik denk dat het belangrijkste is om op lokaal niveau iedereen te betrekken, zodat iedereen inspraak heeft, en 
op regionaal niveau te zorgen dat mensen die bepaalde groepen of plekken vertegenwoordigen mee kunnen 
praten zoals mensen die jongeren vertegenwoordigen, Dus ik denk dat het allebei even belangrijk is. 

Interviewer 

Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je dit met 
een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?  

Respondent 

Nou, nee want ik was er al voor dat we moeten mee participeren dus ik vind dat die ook al zwaar mee zou 
moeten tellen. 
Interviewer 

Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn door les te geven op 
middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er 
hopelijk meer interesse komen voor deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in deze 
vakgebieden.   

Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?  

Respondent 

Ik denk dat onderwijs een belangrijke is, maar dat is meer om mensen geïnteresseerd te laten raken en ik denk 
dat jongeren er al best veel van weten het punt is alleen dat de jongeren de mogelijkheid niet krijgen om mee 
te praten en daarom zijn er ook van die actiegroepen gekomen, dus gaan ze maar demonstreren omdat er op 
geen andere manier naar ze wordt geluisterd en dus ergens waar jongeren, geef jongeren een stem waar ze 
daadwerkelijk iets waar ze invloed bij hebben. En niet een jongeren nep parlement die ze nu ook willen starten 
waar ze geen inspraak hebben. Laat ze daadwerkelijk een stem hebben die meetelt en misschien een best 
grote ook omdat het om hun toekomst gaat. 

Interviewer 

Wat zijn voor jou de doorslaggevende factoren om te participeren binnen de energietransitie en wat wil je 
ermee bereiken? 

Respondent 

 
Wat ik hiermee wil bereiken is dat de mensheid een toekomst heeft en de samenleving en dat zijn wel de twee 
belangrijkste dingen en gewoon ons en iedereens toekomst. 

------ Einde Interview ------ 

Interview 3 

Interviewer 

Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?  

Respondent 

Ik eet vegetarisch, ben zelf vegetarier dat is al heel duurzaam en altijd opletten of de deur achter je dicht zit 
niet dat de deur wagen wijd open staat als de verwarming aanstaat, verwarming altijd zacht aanzetten eerder 
warme kleding aan doen. Ja wat nog meer, zo veel mogelijk met de fiets en lopend in plaats van met de auto 
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weggebracht worden. Met de bus gaan in plaats van alleen worden gebracht. En ik heb een moestuintje waar ik 
mijn eigen groente verbouw. 

Interviewer 

Is jouw huis ook duurzaam, zonnepanelen dat soort dingen? 

Respondent 

Ja op mijn huis zitten wel zonnepanelen. 

Interviewer  

Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?  

Respondent 

Nee, niet dat ik weet. 

Interviewer 

Hoe komt het dat je ervoor gekozen hebt om hier niet actief aan mee te doen? 

Respondent 

Ik ben niet goed geïnformeerd daarover 

Interviewer 

Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?  

Respondent 

Ja opzich wel ja 

Interviewer 

Zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het liefst fysiek 
afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?  

Respondent 

Combi- van 

Interviewer 

En waarom lijkt jou digitaal handig? 

Respondent 

Je hoeft dan niet-duurzaam te reizen naar de plek toe. Alleen maar fysiek of digitaal vind ik niet fijn, het is 
gewoon makkelijk digitaal. Je opent je telefoon en je kan meedoen. 

Interviewer 

Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?  

Respondent 

In de klas of waar jongeren vooral mee bezig zijn op de sportclub bijvoorbeeld, want anders wordt de school 
weer overbelast maarja, tijdens schooltijden erover hebben en dat je bijvoorbeeld ja euhm ja tijdens een 
schoolproject dat doen. 
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Interviewer 

Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op welke 
manier zou jij dit willen doen?  

Respondent 

Digitaal en fysiek dan bedoel je? 

Interviewer 

Ja bijvoorbeeld. 

Respondent 

Ja dan zou ik tijdens meetingen willen mee praten of een app groep bijvoorbeeld. 

Interviewer 

Ja die hebben wij ook, de opdrachtgever heeft een appgroep en die willen graag dat er meer jongeren in die 
appgroep komen. 

Interviewer 

Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?  

Respondent 

Regionaal want dan heb je de meeste invloed 

Interviewer 

Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je dit met 
een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?  

Respondent 

Ja dat zou zeker zwaarder meetellen. 

Interviewer 

Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn door les te geven op 
middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er 
hopelijk meer interesse komen voor deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in 
deze vakgebieden.   

Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?  

Respondent 

Laagdrempelige winacties voor ideeën, curcussen zegmaar zodat je die op je cv kan zetten want sommige 
mensen vinden dat wel belangrijk, ja dat dus eigenlijk. 

Interviewer 

Waarom vind jij het niet zo belangrijk/interessant om mee te praten over de energietransitie?   

 Respondent 

 Ja ik denk omdat mijn mening er niet zo toe doet als alleen maar de hoge piefen in den haag alles beslissen kan 
ik wel mijn mening geven maar als ik niets kan veranderen waarom zou ik dat dan doen. 
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------ Einde Interview ------ 

Interview 4 

Interviewer 

Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?  
 

Respondent 

Ja, jawel niet extreem maar ik probeer wel mijn lamp uit te doen als ik wegga of mijn verwarming laat ik niet 
gewoon aanstaan. 

Interviewer 

En is jouw huis ook duurzaam? 

Respondent 

Ja we hebben wel zonnepanelen dus in dat opzicht wel, en mijn vader is ook wel vel van geen voedsel 
verspillen en scheiden van afval, dus dat is wel heel duurzaam. 

Interviewer 

Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?  

Respondent 

Nee nog nooit 

Interviewer 

Als dit wel het geval was zou je dan bereid zijn om te participeren? 
Respondent 

Ja ligt er een beetje aan. Wat was het precies? 

Interviewer 

Respondent 

Ja als je actief mee kan doen om iets te doen met de energietransitie zou je dit dan doen? 
Respondent 

Ja denk het wel, ja waarom niet. 

Interviewer 

Ja sommige mensen hebben hier geen tijd voor bijvoorbeeld. 

Respondent 

Ja ligt er wel aan of ik er tijd voor heb maar opzich na mijn examens bijvoorbeeld kan het wel. 

Interviewer 

Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?  

Respondent 

Ja denk het wel, nouja leuk het is belangrijk. Ik weet niet of het leuk is met allemaal oude mensen. 
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Interviewer 

Ja als er jongeren zijn is het natuurlijk leuker voor jou.  Dus buurtraden ofzo bijvoorbeeld dan kun je 
meepraten wat er in de buurt gaat gebeuren. 

Respondent 

Nou dat lijkt me niet echt leuk eigenlijk. Maar het lijkt me sowieso niet leuk maar het is misschien wel een 
goede ervaring en goed voor je cv. 

Interviewer 

Zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je 

het liefst fysiek afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?  

Respondent 

Ja beter allebei wel. Fysiek is wel beter maar online is wel makkelijker. 

Interviewer  

En waarom lijkt jou digitaal handig? 

Respondent 

Dan hoef je niet te reizen en kan je zo aanschuiven 

Interviewer 

Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?  

Respondent 

Ja misschien wel gewoon leuke projecten waar je een beetje dingen kan doen, creatief zijn. En zoals je net al zei 
meer jongeren uitnodigen want als je de enige bent is het natuurlijk minder leuk. 

Interviewer 

Dus een bijeenkomst op jongeren gericht bijvoorbeeld? 

Respondent 

Ja precies. Gewoon echt op jongeren richten, we zijn de toekomst! 

Interviewer 

Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op welke 
manier zou jij dit willen doen?  

Respondent 

Ja niet via teams gewoon in het echt. Gewoon overleggen in groepjes. 

Interviewer 

En dan met jongeren of gemixte groepen? 

Respondent 

Ja gemixte groepen lijkt me wel het handigste, dan heb je allerlei standpunten bij elkaar. 

Interviewer 
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Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?  

Respondent 

Regionaal niveau want dan begin je meteen goed, lekker groot. 

Interviewer  

Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je dit met 
een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?  

Respondent 

Ik heb niet echt een hele sterke mening over de energietransitie. Dus als je dan met mensen praat die er veel 
verstand van hebben zoals jij bijvoorbeeld, dan zou ik mijn mening daar wel op aanpassen. 

Interviewer 

Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn door les te geven op 
middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er 
hopelijk meer interesse komen voor deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in 
deze vakgebieden.   

Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?  

Respondent 

Buitenlesgeven over duurzaamheid 

Interviewer 

Buiten lesgeven? 

Respondent 

Nee buiten het lesgeven. Maar dat kan opzich ook wel. En dan echt dingen in de wijk laten zien. Maar verder 
heb ik niet echt ideeën. 

Interviewer 

En denk je dat het effectief is om les te geven op middelbare scholen? Hoe zie je dit voor je? 
Respondent 

Ja ik heb zelf op mijn middelbare school een duurzaamheidsdag misschien zelfs een hele week toen kregen we 
workshops en moesten we een duurzaam ontbijt meenemen. Dat vond ik wel goed en onthoud je ook wel. Dus 
dat is wel een goede manier 

Interviewer 

Waarom vind jij het niet zo belangrijk/interessant om mee te praten over de energietransitie?   
Respondent 

Ik weet er niet zoveel van en heb er niet echt een sterke mening over dus ik denk laat dat andere maar doen, 
dan komt er veel meer uit. Komt wel goed dan. 

------ Einde Interview ------ 

Interview 5 

Interviewer 
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Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?  

Respondent 
Ja ik ben er wel mee bezig ik doe bijvoorbeeld altijd de lichten uit, probeer niet zo lang te douchen enzo en 
afval spreiden. Oja en mijn huis is sinds vorig jaar ook duurzaam want toen kregen wij zonnepanelen. Maar 
mijn huis kan niet geïsoleerd worden want daar is het te oud voor. 
 
Interviewer 

Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op het gebied 
van energietransitie?  

Respondent 

Nee niet dat ik weet. Ik zie wel eens reclames voorbij komen maar denk niet dat je dat bedoelt. 

Interviewer 

Ja dat is meer indirect, ik bedoel dan echt direct via bedrijven of school. 

Respondent 

Nee dan niet nee. 
Interviewer 

Als dit wel het geval was zou je dan bereid zijn om te participeren? 

Respondent 

Ja dat zeker ik ben wel geïnteresseerd daarin en denk dat ik er ook wel veel kennis in heb. Ik zoek veel filmpjes 
op YouTube over klimaatverandering enzo en ted talks ofzo die vind ik altijd wel leuk om te kijken. 
 

Interviewer 

Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw omgeving over de 
energietransitie?  

Respondent 
Ja als ik daar betaalt voor krijg haha, nee grapje geen idee denk het wel. Waar zou dit dan plaats vinden? 

Interviewer 

In gemeentehuizen of in buurtraden bijvoorbeeld 

Respondent 

Ah ja dat lijkt me wel wat. Maar dan lijkt het me beter over mijn eigen omgeving ja want dan merk ik er zelf ook 
nog wat van. 
 

Interviewer 

Zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het liefst fysiek 
afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?  

Respondent 

 
Ja ik denk dat het meest effectiefste fysiek is want ik merk dat tijdens de hele corona het vaak online een 
beetje ongemakkelijk is met die camera´s aan soms. En fysiek is het meer persoonlijk maar dat is voor na de 
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corona beter, nu is online beter natuurlijk. 
 

Interviewer 

Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?  

Respondent 

Ja ik denk dat er niet zo goed naar jongeren geluisterd wordt dat zie je wel aan die protesten enzo dus je moet 
ervoor zorgen dat die gehoord worden. Maar hoe je dit doet vind ik lastig. Maar ik denk ook op school 
bijvoorbeeld want ik heb zelf heel weinig les over klimaat gehad op school, ik moest het allemaal zelf opzoeken 
zegmaar. Dus meer op school lesgeven lijkt me wel wat. 
 

Interviewer 

Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, op welke 
manier zou jij dit willen doen?  

Respondent 

 
Ja wat jij zei meepraten bij die wat was het nou wijk, buurt raad ofzo? 

Interviewer 

Ja wijk of buurtraad ja 

Respondent 

Oke ja dat dus bijvoorbeeld dan zou ik wel mee willen praten maar dan heb je hetzelfde weer dat ik niet voor 
niets daar zit ik wil wel gehoord worden dan anders doe ik het niet. 

Interviewer 

Dat is begrijpelijk dat zou ik ook niet fijn vinden ja. 
Interviewer 

Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen participeren 
of zelfs groter op regionaal niveau(RES-regio/provincie)?  

Respondent 
Ja ik denk dat het beste is om lokaal te niveau en dat uit te breiden naar regionaal, dus dat regionaal kan leren 
van lokaal dus eerst allemaal zelf dingen bedenken en dan op regionale schaal die dingen uitvoeren als je 
begrijpt wat ik bedoel. Dus ja dat. 

Interviewer 

Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je dit met 
een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?  

Respondent 

Ja ik denk dat omdat het een groep is ik beter gehoord word, maar dan moeten onze meningen wel 
overeenkomen natuurlijk. Maar dan zou ik wel eerder meedoen ja 
 

Interviewer 

Een mogelijke oplossing tot meer participatie van jongeren binnen het proces kan zijn door les te geven op 
middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie en klimaatadaptatie. Hierdoor kan er 
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hopelijk meer interesse komen voor deze onderwerpen en zullen er meer jongeren zich willen verdiepen in deze 
vakgebieden.   

Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?  

Respondent 
Ja ik had het net al over school dat dat belangrijk is. Dus dat sowieso doen. Maar je moet wel het juiste publiek 
aantrekken dus niet mensen die er geen zin in hebben dat werk niet. Ik zou gericht op een groep die er al veel 
van weet bijvoorbeeld reclame maken zodat ze dat zien en eerder geneigd zijn om mee te doen. 
 

Interviewer 

Waarom vind jij het niet zo belangrijk/interessant om mee te praten over de energietransitie?   

Respondent 

Nouja ik zou het juist wel interessant vinden ik word er alleen niet voor benaderd. Dus ja dan wordt het lastig, 
dus misschien heb jij nog ideeën hoe ik dat kan doen ofzo? 

Interviewer 

Ja ik heb wel een aantal adressen, mijn opdrachtgever zoekt ook mensen die mee willen praten bijvoorbeeld. 
Weet niet of je dat leuk lijkt? 

Respondent 

Ja stuur maar door dan kijk ik ernaar 

------ Einde Interview ------ 

  



 
 

83 
 

Bijlage 7 Uitgewerkte interviews – Ewout Jongkind 
 

Interview 1 

Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid, (binnen de 
energietransitie)?  
  
Ik probeer zoveel mogelijk met de fiets te reizen en niet met de auto. Stekker uit stopcontact als ik 
telefoon niet oplaad. Wel als ik bijvoorbeeld met vriendinnen uitga kiezen we eerder voor de auto 
dan voor de trein.  
  
  
Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op 
het gebied van energietransitie?  
  
Nou niet per se, ik ben zelf van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen (is van de green office van 
hang in Nijmegen), en we hebben marine office, alleen waren die activiteiten niet doorgegaan. En er 
werd niks online gepland. Dus verder doe ik het eigenlijk niet. Er kan wel meer aan gedaan worden. 
Zoals bij de jongres, de whatsapp groep waar we inzitten. Het is heel goed dat ze het doen, maar ik 
vind het jammer dat ik, ben nu 24, er nu pas achter kom dat ik mee kan praten en mijn ideeën kan 
geven. Je zou het misschien actiever ondernemen om enthousiaster te maken om erover mee te 
denken omdat het wel over onze toekomst gaat. Ik hoef niet later dat elke grasveld in de buurt vol 
ligt met zonnepanelen. Ik zou het fijner vinden als het bijvoorbeeld op de daken komt.  
  
Vervolgvraag: wat voor meetings zou je dan hebben bij de HAN?  
Weet ik niet precies, want ik had me aangemeld maar toen was het al coronatijd. En ik dacht dat we 
ook online meetings zouden hebben maar ik heb er niks over gehoord. Alleen die standaard mailtjes 
van gelukkig nieuwjaar en fijne kerst. Maar de intentie was er dus om mee te doen  
  
Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw 
omgeving over de energietransitie?  
Ja (ze had dit zelf al deels beantwoord dus was een ja hier voldoende)  
Zo ja, zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het 
liefst fysiek afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?  
Ik vind een combinatie van allebei wel fijn. In het echt elkaar te zien, dan ben je misschien sneller 
interactief bezig, maar het is nogal toegankelijk om het online te doen. Omdat je dan heel snel kan 
zeggen komen we even met zijn allen een half uurtje/uurtje online samen komen. En in die appgroep 
die wij dan hebben. Dan wordt er elke vrijdag iets in gezet, dan kun je daar je mening over geven. En 
als je er geen tijd voor hebt dan reageer je niet. Dan kun je het later nog lezen.  
  
Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?  
Hoe jong wil je jong hebben, want bij jongres was het 16-26.  
Ja ik weet het zelf ook niet meer, laten we die grens voor nu even aanhouden.  
Dan zou ik het actiever doen op de scholen. Deze richting die ik heb, sustainable bussiness. Daar heb 
ik niks van dit over gehoord terwijl ik weet dat Saxion wel hiervan af weet. En door toeval, want ik 
volg gemeente Zutphen op linkedin en die hadden iets geliked/gedeeld waardoor ik er achter kwam 
dat Jongres bestond. En daardoor heb ik er mezelf voor aangemeld. Maar ik denk dat school had aan 
moeten geven dat dit bestond en dat als je over deze onderwerpen mee wilt praten dat je dat dan 
ook kunt doen. Maar dat heeft Saxion dus niet gedaan en ik zou dus daar mee beginnen want daar 
zitten de jongeren toch al.  
Vervolgvraag: En hoe zouden ze dat moeten doen volgens jou?  
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Dat docenten het gewoon kunnen aankaarten. Dat ze het in een klas zeggen mocht je geïnteresseerd 
in zijn mag je ervoor opgeven en eraan meedoen.  
Ikzelf heb wel voor andere dingen deze methode gebruikt zien worden. Maar over klimaat 
gerelateerde dingen zoals dit heb ik inderdaad ook niks van gehoord. Daar heb je compleet gelijk 
in. Zelfs in mijn opleiding niet.  
Ja das toch bijzonder dan vind ik. (Ze bedoelde raar hiermee)  
  
Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, 
op welke manier zou jij dit willen doen?  
Ik vind gewoon dat je beter op de hoogte gesteld moet worden. Want in een gemeente worden 
besluiten genomen en dan zeggen mensen wel als burger kan je ook meepraten. Maar hoe moet ik 
dat weten dan. Hoe had ik kunnen weten wat er was. Je moet er zelf actief mee naar gaan zoeken  
  
Ja dat vind ik ook maar hoe zou jij zelf als je wel van alles geweten had wat zou je de beste 
communicatie manier vinden om met bijvoorbeeld gemeente leden/ mensen die plannen maken 
mee te kunnen praten?  
Nou ja, interviews of nou ja enquêtes altijd een makkelijke manier omdat je dan heel snel concrete 
antwoorden kan delen. En dan ook met open tekst stukjes om dan verder toelichting te geven. Ik 
denk ook dat dat vaak het minste werk is voor de mensen die ernaar moeten kijken. Kijk e-mailen 
heeft geen zin want dan heb je straks duizenden e-mails. Maar als je een enquête stuurt, dan heb je 
een totaal wat er eruit komt en dan kan je er ook individueel naar gaan kijken.  
  
Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen 
participeren of zelfs groter op regionaal niveau (RES-regio/provincie)?  
Ik zou beginnen met lokaal, in de gemeente waar ik woon.  
Ja dat zou ik ook doen, als je er nog niet zoveel van weet zou ik ook klein/lokaal beginnen.  
Ja inderdaad, kijk Friesland heeft een hele mooie natuur en het zou zonde zijn als ze alle velden vol 
leggen met zonnepanelen. En wat de stad betreft zou ik wel denken je kunt er enig zins iets hebben. 
Maar ja ik vind klein beginnen gewoon bij je zelf de beste optie.  
  
Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je 
dit met een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?  
  
(VERGAT DEZE VRAAG TE STELLEN)  
  
Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?  
(Al BEANTWOORD, dus ook niet gesteld)  
  
Wat zijn voor jou de doorslaggevende factoren om te participeren binnen de energietransitie en 
wat wil je ermee bereiken?  
Ik heb de kans erdoor dat ik mijn stem kan laten horen en dat je daar nog enigszins invloed op kan 
hebben voor wat er gebeurt. Want we weten allemaal er moet iets gebeuren, en je 
vertegenwoordigt toch wel je stad en de jongeren. Ja uiteindelijk jongeren zijn de toekomst dus ik 
denk dat het belangrijk is dat die iets van zich laten horen.  
 
En jij dacht ik neem het op me.  
Ja, en ik vind duurzaamheid belangrijk en een interessant onderwerp. Ja je moet zo goed mogelijk 
iedereen proberen te vertegenwoordigen denk ik.  
  
Waarom vind jij het niet zo belangrijk/interessant om mee te praten over de energietransitie?   
(WAS NIET VAN BELANG, dus ook niet gesteld)  
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Heb je nog verder suggesties voor Jongres?  
Ja, iets meer actiever zijn in jongeren rekruteren, stuur dan een mail naar alle studenten ervoor, 
want dat kunnen ze makkelijk doen en hebben daardoor direct een groot bereik.  

------ Einde Interview ------ 
 

Interview 2 

Houd jij je in de dagelijks leven regelmatig bezig met duurzaamheid sowieso.  
Ja ik scheid afval (plastic van papier).  
 
En verder nog niets?  
Ik fiets, ik ga niet met de auto want ik heb geen rijbewijs. En ik doe altijd de lampen uit. Daar kan ik 
niet zo goed tegen en het kost te veel stroom. En ik bedenk me regelmatig dat ik niet te lang onder 
de douche moet, dus wat korter douchen want dat kost weer water en stroom en dat is niet goed 
voor het klimaat.  
 
Doe je ook gewoon een vest aan als je het koud hebt?  
Nou in dit huis is het altijd koud dus zet ik de verwarming aan, maar ik doe wel dikke sokken aan.  
 
Ben je ooit vanuit school of andere instanties benaderd om actief te participeren/bij te dragen op 
het gebied van energietransitie?  
Op energie wat?  
 
Op het gebied van energietransitie. Eigenlijk is de vraag meer gevraagd vanuit school om actief te 
participeren bij klimaat gerelateerde dingen?  
Nee. Oh ja, wel een keer toen van de klimaatacties van dat meisje Greta Turnberg. Die ging toen 
protesteren en toen was er wel zo’n oproep op social-media.  
 
En toen deed je mee?  
Nee, ik wilde gewoon vrij hebben eigenlijk, niet helemaal naar Den Haag daarvoor. Maar voor de rest 
eigenlijk niet.  
 
Vervolgvraag: Hoe komt het dat je ervoor gekozen hebt om er niet actief aan mee te doen, dat je 
niet het gevoel hebt het probleem hebt voor je leven of dat je er niet genoeg over geïnformeerd 
hebt op dit gebied.  
Nou die ene keer van Greta, daar deden er al zoveel aan mee en onze school was gewoon open dus 
eigenlijk moest je gewoon naar school. Nou voor de rest zie ik me niet snel daar staan met een bord. 
Wat heeft het voor zin om daar buiten te staan?  
 
Zou je je zelf fijn vinden of leuk vinden om mee te praten over beleidsplannen in jouw omgeving 
over energietransitie?  
In Deventer dus?  
 
Ja,  
Nee, denk ik niet. Soms heb ik wel ideeën maar dan denk ik van ja, helemaal geen tijd voor en ik heb 
er ook niet echt zin in, ben er niet zo in geïnteresseerd. Ik vind het wel belangrijk maar om daarover 
echt mee te praten. Ik heb ook niet echt ideeën daarover  
 
Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij energietransitie?  
Nou ik ben nog nooit echt betrokken dus misschien kunnen ze daar überhaupt wel een keer mee 
beginnen, sowieso via social-media. Nu ken ik ook geen enkele organisatie in Deventer, geen een die 
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daar iets mee doet, ja de gemeente misschien maar ik zou niet weten hoe. Ik zou ook niet weten wat 
je moeten kunnen doen.  
 
-Nou gewoon meepraten over tenminste  
Ja dat ze misschien wel doen, ze kunnen misschien wel gewoon op social-media vragen dat als je 
geïnteresseerd bent in de beleidsdingen meld je dan aan of zo. Dat ze zoiets hebben als in Den Haag 
toen met corona, toen was er ook een groep jongeren die met Rutte ging praten een hele tijd. Dat 
kunnen ze ook wel doen voor klimaat.  
-Volgens mij hebben ze dat ook wel een keer gedaan.  
 
Zou je, wij kwamen daar gegeven moment op instastories en dan poll  
Ja, dat kan wel  
 
Gewoon dat mensen die dingen volgen en dan als ze iets zien in instastories als er een vraag of 
check this out?  
Ja maar dan zou ik niet direct een hele aparte insta maken denk ik, dan zou ik eerder al wat bekende 
organisaties vragen om,  
 
Om dit te promoten?  
Ja, want anders moet je eerst bekendheid creëren, sommige mensen die vinden het wel interessant 
maar niet zo interessant om ze te volgen, ik zou dan niet zo snel zo’n ding volgen maar als 
bijvoorbeeld op een journaal of nos stories of zo’n ding wat best bekend is dan opeens een folder 
krijgt zo, dan kan je toch een mening krijgen van jongeren die dan meetelt. Ik vind het wel belangrijk 
maar ben niet echt geïnteresseerd dat ik zo’n hele organisatie wil volgen over alles en alles wil 
volgen.  
 
Dus gewoon eenmalig een organisatie vragen bepaalde vragen stellen?  
Ja of meerdere organisaties of bekende mensen met eventueel ook veel volgers.  
 
Even los van de energietransitie, stel je voor dat over plannen in je omgeving kunt meepraten, op 
welke manier zou je dat willen doen?  
Nu zou ik eerder zeggen op een vergadering of zo  
 
Een uurtje in de week of zo?  
In twee weken…max, ik heb daar niet echt tijd voor, ook al is het nu online, maar niet te vaak. Wat 
moet je elke week gaan doen, wat moet je elke week gaan zeggen, nou we hebben nog steeds deze 
doelen en dit doel moet in 2030 moet het af en elke week kom je daar. Oh het is nog steeds geen 
2030, we kunnen nog steeds niet verder  
 
Ik snap wat je bedoeld maar dat voorbeeld is een beetje….  
Gewoon een keer in de twee weken.  
 
Ok. En dan zou je gewoon een online vergadering of zo willen.  
Ja, anders gaat nu een beetje lastig  
 
En normaal, als er geen corona was?  
Oh dan zou ik fysiek juist wel leuk vinden.  
 
Gewoon in een zaal en dan praten met mensen?  
Ja, want online is echt niks aan, dat is toch wel anders als je…, fysiek heb je toch anders contact, dan 
kan je ook vaak makkelijk iemand overtuigen van je mening.  
 
Ok dus jij bent bereid om daar echt heen te gaan? Kon zijn dat je anders wilde invullen.  
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Ja, gewoon overleggen en dan hoef je niet direct ergens uit te komen.  
 
Zou jij je mening over participeren bij beleidsplannen bijstellen binnen de energietransitie 
veranderen als je dit met een groep doet en je stem dan zwaar zou meewegen binnen het proces?  
Misschien, ik weet het niet zo goed.  
 
Dus eigenlijk jij bepaalt gewoon voor de helft eigenlijk wat er gebeurt?  
Is wel mooi maar ja, ligt eraan hoe groot de groep is?  
 
Nou stel een klein groepje van 5-10 mensen.  
Als dat heel veel invloed heeft, nou ik zou het zelf niet tussen vinden, ik ben niet zo op dat gebied 
maar ik zou het wel goed vinden als anderen jongeren dat zouden doen.  
 
Nog een vraag als je helemaal niet geïnteresseerd zou zijn: waarom vind je het zo 
interessant/belangrijk om mee te praten over de energietransitie.  
Tja, weet ik niet, ben er gewoon niet zo geïnteresseerd in. Het is niet dat ik het niet belangrijk vind 
maar ik wil… gewoon hoofdpijn van, heb al zo veel dingen aan mijn hoofd, dat is het eigenlijk wel, 
niet zozeer geen zin maar vooral geen tijd. Er zijn al zo veel mensen die daar iets aan willen doen. Als 
ik kan helpen alleen al door het licht vaker uit te doen, minder lang te douchen, verwarming naar 
beneden, warme sokken aan te doen, dat dus. En ik ga altijd met OV eigenlijk ook wel, als ik ergens 
heen moet of met de fiets ja weet je als ik zo kan meehelpen dan vind ik het ook wel goed. Ik hoef 
niet per se, ik heb niet zo’n drang om mee te helpen door allemaal/ helemaal de politiek in te gaan 
en dit en dat, dat heb ik gewoon niet. Het zit in je of niet  
 
Heb jij andere soortgelijke ideeën waardoor je meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie, naast die insta stories en zo?  
Ik denk dat de gemeente niet echt laten blijken dat jongeren echt grote invloed hebben of zo, of 
invloed überhaupt hebben daarin  
 
Naast stemmen.  
Naast stemmen, dat is vanaf 18 jaar  
 
Ja en de groep is van 16 tot 30 jaar dus eerste twee jaar kun je niet stemmen, dus daarna kun je 
wel stemmen.  
Ja maar stemmen is toch anders, dat lijkt op een verplichting, dat is het niet maar is wel iets van een 
verplicht moment dat je denkt oh, nu moet ik kiezen tussen dit of dit. Maar als je gewoon tussen die 
tijd door ook nog gewoon vrijwillig met je ideeën komt of kan komen en vrijwillig, van nu kan 
ik erbij betrokken worden want ze staan ervoor open. Dus als ze dat meer laten werken, als de 
gemeente meer dat laat werken van hee ik sta ervoor open, als je komt met ideeën dan gaan we daar 
echt wat mee doen en gooien we het niet zo in de prullenbak. Dan komen er denk ik echt wel meer 
mensen naar toe maar ze laten dat helemaal niet blijken. Misschien is het wel zo dat ze ervoor open 
staan maar dan mogen ze wel wat meer laten blijken.  
 
Zou je het een idee vinden als leraren (bijvoorbeeld van Saxion) gewoon tijdens de les een keer 
komen met de vraag: als je energietransitie en zo interessant vindt, zou je dan deze insta pagina of 
whatsapp groep willen joinen en dan kun je daarin meepraten?  
Oh dat zou wel helpen denk ik., ook al zou ik dat als ze dat in de klas zeggen dan zeggen sommigen 
niet dat ze dat willen maar het zou wel schelen ja.  
 
Nee maar gewoon informatie beschikbaar en dan zouden denk ik wel wat mensen joinen denk je?  
Ja, ja dat denk ik wel, maar ik denk dat de gemeente hier ook wat voor moet doen.  
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En wat zou voor jou dan de doorslaggevende factor zijn om te participeren in binnen de 
energietransitie en wat wil je daarmee bereiken?  
Als ik zou participeren dan zou ik, ja het doel is om het klimaat beter te krijgen. Dan zou ik alle 
lampen uit doen in de winkels die ’s nachts dicht zijn, daar word ik helemaal gek van, dat vind ik zo’n 
onzin en ook al zijn het ledlampen het kost alsnog stroom.  
 
Al die (ateliers/) etalages bedoel je  
Ja, nu ook alle winkels zijn dicht maar de lampen blijven aan, dat vind ik echt onzin.  
 
En wat jou maken dat je daarover meepraat? Wat zou daarvoor zorgen? Bijvoorbeeld als je meer 
tijd hebt of ze geven geld om mee te praten of een andere reden waardoor je wel zou zeggen van 
ik praat wel me, dat dat ik dan sowieso doen.  
Nou geld misschien.  
 
Of als je meepraat dat je deels je huiswerk niet hoeft te doen of zo?  
Als ik het minder druk heb met school wat nu wel het geval is dan wellicht, minder huiswerk kan 
helpen.  
Mmm, ja meer tijd, misschien geld helpt wel en misschien als ik echt met ideeën kom dat ik dan ook 
wel probeer erbij te komen maar ik heb nu ook gewoon geen ideeën dus ik zou het ook even niet 
weten.  
 
Ja ok, dat was het interview, bedankt.  
Ok bedankt.  

------ Einde Interview ------ 
 

Interview 3 

Houd jij je in het dagelijkse leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?   
Ja, niet zo zeer in energie. Maar wel bijvoorbeeld afval scheiden/netjes rommel in de prullenbak 
gooien, maar niet zo zeer in energie. Duurzaamheid qua afval dus wel.  
 
En heb je je kachel laag staan?  
In ons huis staat de kachel nooit hoog, zelf niet midden in de winter.  
 
En kort douchen?  
Kort douchen vanzelfsprekend. Lampen uit als je weggaat, dat soort dingen. De standaard dingen dat 
het eigenlijk wel zijn denk ik. Eigenlijk staat de kachel niet laag laag maar ook niet hoog.  
  
Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op 
het gebied van energietransitie?  Of met duurzaamheid of klimaat, dat soort dingen.  
Ja met duurzaamheid en klimaat hebben we wel skeere klimaatreclame filmpjes. Maar geen directe 
aansturing dat er een waterpomp moet komen ofzo. Niet echt mee bezig geweest ook.  
 
Wat voor filmpjes bedoel je?  
Ja van die promotiefilmpjes. Bij bijvoorbeeld mentor-uur heb je van die korte filmpjes over wat er 
bijvoorbeeld gebeurt met je banaan als je die weggooit, zoiets. Heel minimum  
 
Maar je bent dus nooit vanuit een organisatie of school benaderd om ergens mee aan te 
participeren of iets kleins te doen voor iets van duurzaamheid?  
School niet, wel van een andere organisatie.  
 
En dat is?  
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Nou de overheid bijvoorbeeld. Wel een inkoppertje als je organisatie bedoeld. Cambio ook. 
 
Wat is cambio en wat deden ze dan?  
Nou het pleintje bij mijn huis hadden ze altijd zo'n minifestivalletje ervoor. Cambio is zo'n 
schoonmaak organisatietje. Ik heb wel een afval gaan opruimen met zo'n knijpstok.  
 
Aha, maar niets met of je ergens mee wou denken.  
Nee geen denktanks of iets in die richting, geen awareness verder.  
 
Als dit wel het geval was, zou je dan bereid zijn een start te maken met participeren?  
Hangt er een beetje van af hoe hoog de drempel is. Want ik heb het wel vrij druk, en ik zit in mijn 
examenjaar. Lullig gezegd, als het een beetje makkelijk is wil ik prima meedoen, maar als het moeilijk 
en ingewikkeld en vooral veel tijd ga kosten dan niet zo graag want ik heb het al druk zat.  
  
Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw 
omgeving over de energietransitie?  
Nou ik denk dat als je het regionaal wilt regelen. En dan ook nog plaatselijk wil regelen.  
Met omgeving wordt Deventer bedoelt.  
Oh okay, ja ik ben even aan het doordenken. Nou ik denk dat het wel handig is als je het allemaal wel 
plaatselijk wil gaan regelen. Om dan ook echt de bevolking, de mensen in Deventer dus, om die er 
een beetje bij te betrekken. Waar ik zelf specifiek zou aan mee helpen... Ja zoals ik al zei heb ik niet 
zoveel tijd.  
De vraag is of je het leuk of fijn zou vinden om mee te praten, niet of het kan.  
Dus stel ik had de tijd ervoor... Het is niet leuk per se maar ik denk dat ik wel een intelligent woordje 
in zou kunnen brengen. Dus ik denk dat het in dat opzicht wel fijn zou kunnen zijn.  
  
Zou je dit dan digitaal willen doen door middel van appgroepen en meetings? Of zou je het liefst 
fysiek afspreken met meerdere jongeren sparren? Of heb jij zelf ideeën?  
Ja digitaal werkt natuurlijk altijd. Want een appgroep is zo'n lage drempel dat werkt altijd wel, dus 
digitaal sowieso. Face to face spreken, ja het zou natuurlijk mooi zijn als je echt met het bestuur van 
de stad iets zou kunnen communiceren.  
  
Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?  
Als ik mezelf hierbij zou willen betrekken hoe zou ik dat doen? Nou eerst moet je mensen overtuigen 
dat er een probleem is.  
 
Ik denk dat iedereen wel weet dat dit probleem gaande is.  
Ja zeker, maar dan nog overtuigen dat het ook hun probleem is, want wij zijn jongeren dus tegen de 
tijd dat we volwassen zijn is de wereld dood. Dan moet je ze overtuigen dat het nut heeft, dat zou 
ook meehelpen. Mijn manier om mensen te overtuigen is het volgende: ik weet dat de meeste 
mensen wel weten dat het een probleem is en misschien ook wel mee zouden willen helpen. Maar ik 
denk echt dat het voor jongeren zoals jij en ik het echt simpel en makkelijk moet zijn. Een lage 
instapdrempel dat iedereen eraan mee kan doen. Want je hebt weinig tijd, weinig motivatie 
misschien, je hebt weinig energie maar je denkt ik wil opzich wel de planeet redden, dus een lage 
instapdrempel hebben dat jij en ik mee kunnen doen. Maak het simpel, maak het klein.  
 
En hoe zou je dat denk je kunnen doen?  
Ik zou er een community of iets van maken, want ik denk dat je alle verantwoordelijk bij mij neerlegt 
als individu dat ik het niet meer ga doen. Dat is dus ook het voordeel van een appgroep. Dat je het 
samen doet met andere mensen, dat je ook een beetje de ander pusht om het te doen zeg maar, Dus 
nogmaals een lage instapdrempel, iets klein bij de energietransitie. Ik weet niet wat dat zou moeten 
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zijn maar iets kleins, iets simpels. En je zorgt er dus voor dat het in groepsverband wordt gedaan, het 
liefst met leeftijdgenoten.  
Maar zoals ik zei ik weet niet wat voor kleins. Ja ik zou mijn ouders kunnen pushen om een 
waterpomp aan te schaffen, maar kan niet iets heel concreets noemen.  
 
Nee okay, maar we draaien een beetje af van de vraag. Wat er meer bedoeld werd met de vraag 
was op welke manier je jongeren zou kunnen betrekken. Dus via whatsapp zoals je al zei, insta, 
email en facebook als een van de opties.  
Ja ik zou insta in de eerste plaats doen, en whatsapp als tweede. Is allebei een lage instapdrempel, 
iedereen heeft insta, iedereen zit op whatsapp elke dag voor 2 uur.  
  
Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, 
op welke manier zou jij dit willen doen?  
Nou als er echt een plan is wat echt uitgevoerd gaat worden dan denk ik dat het beste is om met de 
gemeenteraad in gesprek te gaan, de burgermeester en de weet ik veel wat.  
 
Ja, en hierbij moet je aan omgeving denken als echt je omgeving. Dus als er bijvoorbeeld dingen 
worden gesloopt en er iets lelijk neer wordt gezet. Hoe zou je daar aan mij willen denken/doen?  
Ik zou voorstellen om dan een of andere burger denktank op te stellen. Misschien een 
jongerendenktank en een volwassenendenktank en een seniorendenktank. Het liefst zo direct 
mogelijk met de gemeenteraad zelf  
 
Met denktank bedoel je een groep die over bepaalde dingen nadenkt.  
Ja, stel je voor de gemeente zegt dat ze de mol willen weghalen (de mol is een gebouw). En we willen 
daar bijvoorbeeld een spa bouwen, slechtste locatie voor een spa maar okay, als idee. Dat in ieder 
geval de omwonende mensen erover mee zouden kunnen denken (als ze dat willen) van: 'een spa, 
waar moet je aan denken bij een spa, bij het bouwen van een spa'. En dat die mensen brainstormen 
en dan met ideeën, opmerkingen en feedback laten komen. En het liefst dat het ook twee kanten op 
gaat. Dat de gemeente gaat zeggen: 'hey, wij waren dit van plan'. Dat de denktank dan zegt: 'ja maar, 
misschien kun je beter zus of zo'. Dat het dus zo beide kanten op gaat. Maar de mensen in de 
gemeente hebben het waarschijnlijk heel druk dus ik weet niet hoe realistisch dat is. Maar dat is mijn 
voorstel dus, een direct mogelijk verband en contact.  
  
Zou jouw mening over participeren bij beleidsplannen binnen de energietransitie veranderen als je 
dit met een groep doet en jullie stem zwaar zou meetellen binnen het proces?  
Ja, sowieso met een groep want dan push je elkaar meer. In mijn eentje heb ik niet zoveel motivatie. 
Maar het is logisch als je stem zwaarder meetelt, dan heeft het namelijk ook meer nut. Ik bedoel als 
ik nu aanklop bij Rutte en zeg meneer Rutte ik wil dit of zeg we doen het regionaal (hij zei regionaal 
maar bedoelde lokaal) en ik klop aan bij de burgemeester. En ik zeg meneer de burgermeester ik wil 
dit. Dat boeit niemand. Maar als ik aanklopt en ik zeg hey, ik heb hier 
een hantekeningverzameling van 60 andere jongeren. Dan heb je een stuk meer kans dat er 
geluisterd wordt. Dus tuurlijk wil je graag als een grote groep staan en dat het dan ook zwaarder 
meetelt.  
  
En zou je dan dus sneller participeren als het zo zou zijn?  
Als we ervan uitgaan dat ik gewoon tijd heb, dan ja, ik denk dat dat wel fijn is. Zeker is werken in een 
groep fijner met zoiets. Zeker aangezien het gaat wel over een beslissing, ik bedoel het is maar 
Deventer maar aan de andere kant het is wel een hele stad. Dus waarschijnlijk als je een hele groep 
hebt waar je dan goed mee samen kan werken kom je waarschijnlijk tot betere resultaten. Dus om 
terug te komen op je vraag ja. Ik zou zeker meedoen als ik tijd had. Want ik dat soort dingen best wel 
interessant namelijk, bestuur enzo.  
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Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?  
Ik zou dus ergens iets opstellen waar ik mee kan doen. Want stel je voor ik ben nou zeer gemotiveerd 
om iets te doen met klimaat en energietransitie. 
Ja, en je wilt gewoon iets kleins doen om te helpen. Een knopje indrukken en je hebt je mening 
gegeven zoiets. 
Ja waar moet ik heen. Ik wil het er niet mijn studie van maken maar ik wil best er wel iets mee doen, 
waar moet ik heen. Naar welke site moet ik heen, naar welke instantie... Volgens mij is er helemaal 
niks voor, tenminste niet dat ik weet. Ik zou dus iets hebben van een organisatie, een speciale 
organisatie die gefocust is op jongeren. En dat jongeren daarheen kunnen. Ook al is het een site waar 
je enquêtes invult. Of meningen of iets.  
 
Zou het een idee zijn als de site van de gemeente zulke dingen host, dat het daarop staat. 
Dat zou heel goed kunnen want je kunt een hele hoop op scholen gaan vertellen aan kinderen, en dat 
is natuurlijk ook belangrijk. Alleen dan wil ik er iets mee en ik kan nergens heen eigenlijk. Dat zou 
inderdaad op sites van de gemeentes kunnen doen. Dat je daar dan ergens over energietransitie mijn 
input kan geven. En mocht ik verder er iets groots mee willen. Dan zou ik niet precies weten hoe je 
dat moet aanpakken. Maar voor de kleine dingetjes, eigenlijk heel simpel, laat de gemeente een 
apart stukje op de site maken waarin ze vragen naar jouw mening over verscheidende onderwerpen. 
Opgelost.  
  
Wat zijn voor jou de doorslaggevende factoren om te participeren binnen de energietransitie en 
wat wil je ermee bereiken?  
Nou als de klimaatverandering zoals men zegt waar is en zou gaan zoals ie zou gaan hebben wij best 
wel een probleem. Dus ik zou mee willen doen, gewoon omdat ik het gevoel heb dat het best wel 
belangrijk is om eraan mee te doen. Ik bedoel, als we allemaal doodgaan anders. En in ruil daarvoor 
moet ik een enquête invullen of zoiets. That's an easy choice. Want zou ik er mee willen 
bereiken... Nou ik denk niet dat ik er persoonlijk immens veel ermee zou doen, want ik ga er niks mee 
doen qua studie, ik ben niet echt zo'n activist type denk ik. Maar wat je ermee wil bereiken is 
natuurlijk dat de mening van jou dat je gehoord wordt zeg maar en dat er het liefst ook iets mee 
gedaan wordt. Het is dan wel meer een collectief iets, de mening van de hele groep. Maar goed 
waarom doe ik mee, het is belangrijk anders gaan we anders allemaal dood zeg maar. En sowieso, 
het is beter voor het milieu, het is beter voor de natuur, het is uiteindelijk beter voor onze 
portemonnee. We zullen ooit een keer moeten veranderen. Het is nu op de agenda dus nu is het dan 
ook het moment. Laten we het nou gewoon een keer doen. En ik wil er mee bereiken... Ja schone 
energie uiteindelijk, toch? En gewoon dat we niet naar Mars hoeven met z'n allen. Is wel leuk 
natuurlijk maar liever naar Mars willen dan naar Mars moeten. Ik denk dat we eerder hernieuwbare 
energie op aarde kunnen krijgen dan dat we met z'n allen op Mars zitten.  

------ Einde Interview ------ 
 

Interview 4 

Houd jij in het dagelijks leven (regelmatig) bezig met duurzaamheid?  
Ja, ik scheid mijn afval altijd, dat zal ik ook altijd doen. We proberen vanuit mijn huis thuis dat de 
energiemaatschappij waarvoor we kiezen altijd zo groen mogelijk is, daar kijken we naar, 
zonnepanelen op het dak op aanbeveling van de overheid.  
 
Kijk je ook naar de verpakkingen, bv. plastic. Sommige producten die dubbel in plastic zijn 
verpakt?  
Bij winkels als er een etiket op staat letten we er wel op. Of er een EU-label op staat, is beter voor de 
natuur dan een ander product.   
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Ben je ooit vanuit school of andere instantie benadert om actief te participeren op het gebied van 
energietransitie? Of gewoon duurzaamheid.  
Ja. Vanuit een school wel. Soort van actie vanuit mijn school/opleiding om te kijken of we het daar 
(de school) groener kunnen maken in het algemeen. Ik zit op een basisschool, ik moet mijn leerlingen 
daarover lesgeven. In dat opzicht, ja. Maar echt een comité of supergrote activiteit, nee. Ook geen 
enquête.  
 
Als dit wel het geval was, ben je dan bereid om een start te maken met participering?  
Ja, jazeker.   
 
Wat is voor jou de voornaamste reden om hieraan mee te doen?  
Omdat ik zie dat er een klimaatverandering bezig is. Het is nog steeds gaande, je ziet het overal. Je 
hebt al een kant die zeg het klopt niet. Die opties houd ik in het oog 
 
Zou je het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over beleidsplannen in jouw omgeving 
over energietransitie?  
Je zei het al eerder, ja.  
 
Zou je dit digitaal doen d.m.v.  App-groepen of meetings of zou je liefst fysiek afspreken door met 
meerdere jongeren te sparren. Of heb je zelf ideeën.    
Ja ik zou het doen, is niet verkeerd. Alleen zie je in Deventer dat die organisaties veelal door oudere 
mensen wordt gerund. Toen ik jonger was waar die organisaties heel beperkt. Ik heb daar toen het 
initiatief in genomen. In Deventer zijn windmolens geplaatst wat heel goed is alleen de plaatsing is 
heel slecht, namelijk vlak naast de snelweg. Ze hadden de windmolens iets verder richting het 
industrieterrein moeten plaatsen.  
 
Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te betrekken bij energietransitie?  
Jongeren die zien pas iets als ze zelf een fout begaan of daar een les uit leren. Je moet ze duidelijk 
maken dat wat ze doen een bepaald effect heeft. Jongeren denken gauw van “Ik zie wel” en komen 
er later pas achter dat wat ze deden niet goed was. Vanaf middelbare school moet je jongeren 
eigenlijk al duidelijk maken welke gevolgen aan een bepaald gedrag zit. Het beste is dat er op de 
middelbare school workshops of les wordt gegeven over energietransitie, zodat ze leren hoe alles in 
elkaar zit. Dat is er nu nog steeds niet.  
 
Op wat voor manier zou je ze willen betrekken. Voorbeeld digitaal, via facebook, email 
of Instagram e.d.  
 De vraag is of de jongeren actief in zouden participeren en ik weet dat jongeren insta gebruik niet 
noodzakelijk groot is, ik denk dat inderdaad facebook zou kunnen of een enquête of zo maar ja echt 
grootschalig ja daar twijfel ik aan of de jongeren daar actief genoeg in zullen zijn, zal mooi zijn als dat 
wel zo is maar dat weet ik zelf niet  
 
Even los van de energietransitie, zou je voor plannen in je omgeving mee willen praten, op welke 
manier zou je dat willen doen?   
Ik zou mee willen praten ik zou het zeer zeker doen. Ik heb zelf dan zonnepanelen en merk gewoon in 
de wijk dat dat vragen op kan roepen van hoe zit dat dan. > Naar jullie zelf komen?< ja die komen 
dan op gesprek en vragen dan over de zonnepanelen van ‘hoe zit dat dan?’ en dan probeer je dat zo 
goed mogelijk uit te leggen en hoe het proces in zijn werking gaat en gewoon die mensen ook laten 
zien van ‘dit kan gewoon’ je hoeft niet miljonair te zijn om zonnepanelen op je dak te hebben je moet 
gewoon de juiste firma hebben met ondersteuning van de overheid want dan kom je al heel ver. Dus 
ja in dat opzicht probeer ik het wel ja.  
 
Ok. Ik bedoel eigenlijk meer over plannen van de overheid als er iets gebouwd in de omgeving 
wordt, zou jij dan inbreng willen geven of dit of dat te doen?  
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Ik wel want ik vertrouw de overheid wel in dat opzicht alleen wat zij zien is dat zij een bepaald 
percentage betalen en dan is dat percentage tien keer belangrijker dan de persoon in die omgeving 
en dat merk je eigenlijk overal in Nederland. We zetten daar gewoon een windmolen neer maar er 
wordt eigenlijk niet rekening gehouden met de mensen in die omgeving. Ik ben bang dat, Deventer is 
een hele goede stad, dat straks in Deventer echt gewoon alle maatregelen worden genomen die 
misschien helemaal niet door de bevolking van Deventer wordt geaccepteerd, dus in dat opzicht wil 
ik er heel erg graag heen gaan omdat ik bang ben dat het fout gaat.  
 
Ok, ik snap je een beetje, ik had laatste een opdracht gehad en daar was een gastles van een 
bedrijf die windmolens neerzet en daar lieten ze zie dat we moeten, er is besloten dat je 450 meter 
van een huis of een gebouw waar mensen inzitten moet je afstand houden, van industrie-bedrijven 
is dat minder maar het mag er niet regelrecht boven zitten of direct naast   
Ja want ik woon zelf in een buitenwijk dus dan is de kans groot dat er bij zo ook eentje komt   
 
Met het is inderdaad volgens jou een percentage meters inderdaad, die 450 moet gehaald worden 
anders mag er sowieso niet gebouwd worden. Maar het kan nog steeds dichtbij worden 
aangevoeld voor bewoners die daar al wonen? Is bijvoorbeeld 700 meter niet beter?  
Ja, ik denk dat daar wel ruimte voor is in Nederland, ook Deventer en omstreken 
>Genoeg akkerbouw?< hoe je daar het beste mee om kan gaat weet ik niet maar in Deventer denk ik 
wel ja, want Deventer heeft niet zoveel akkerbouw dus dat kan prima, best veel bos achterin liggen 
en dat kan prima zoals in Schalkhaar daar is genoeg ruimte dus  
 
Ze proberen natuurlijk wel (zie bedrijven) is zo dichtmogelijk alles bij elkaar doen, die moet dan 
naar een bepaalde schakelaar of zoiets en die zijn al vaak dichtbij gebouwd bij steden dus daarom 
willen ze graag dichtbij steden bouwen en het kost natuurlijk extra geld om stroomdraden 
en schakelaarsgebouwen/kasten extra te bouwen dicht bij die molen als het ergens verder weg is 
en waar geen van die schakelaars zitten?  
Ja maar dat moet uiteindelijk toch dus  
 
Stel je wilt participeren, zou je dat op lokaal niveau zoals gemeente willen of eerder of groter 
regionaal niveau?  
Ligt er aan wat de situatie is, liever regionaal, ik woon in Deventer en daar wil ik het graag over 
hebben maar mocht het echt zijn dat ik mee eens ben dan zou ik het wel over heel Nederland willen, 
maar ik ben nu gewoon eens met wat de overheid doet en wat de gemeente doet vind ik eigenlijk 
ook gewoon prima. > dus niet lokaal< , nee niet lokaal in dat opzicht is lokaal, loont niet.  > Lokaal is 
ook de stad he< Ja ja, de stad zelf dat is, dat gaat allemaal de goede kant op tot nu toe, daar heb ik 
niet veel te zeggen, ja mocht het zo gebeuren natuurlijk maar ik merk gewoon regionaal dat ik denk 
van hmmm, dit of dat had nog beter gekund en ik vind dat in Deventer gewoon goed gaan.  
 
Ok, ik hoor juist van mensen die zeggen ik begin lokaal maar dit is ook interessant   
Ja mijn moeder doet dat ook maar ik zelf niet   
 
Een mogelijk oplossing tot meer participatie van jongeren in het proces kan zijn door les te geven 
op middelbare en lagere scholen over onderwerpen als duurzame energie, klimaat adaptatie. 
Hierdoor kan er meer instroom komen voor deze onderwerpen en meer jongeren zich willen 
verdiepen in deze vakgebieden. Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor meer jongeren 
kunnen participeren bij de energietransitie, je mag het antwoorden, je hebt dat idee al een beetje 
gegeven  
Nou ja, wat je ziet in andere landen is dat zien is geloven en dat betekent eigenlijk gewoon, iets van 
een attractie iets of dergelijke waar je het hele proces kan zien zodat je het vergroot kan zien als in 
de werkelijkheid en dan kan je ook vergelijke met geschiedenispunten, dan heb je er echt een gevoel 
bij, bijvoorbeeld de tweede wereld oorlog dan zie je echt wat er is gebeurt en dan heb je er ook veel 
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meer interesse voor en dat kan je ook doen voor de energietransitie, dit is het proces en dit gebeurt 
er met de ijskappen in het noorden dat allemaal smelt en dat je echt die beelden kan laten zien en de 
effecten kan laten zien en dat in atrractievorm dat die jongeren echt daar geïnteresseerd raken.  
 
Ik weet niet of het zo gepland was maar ik kreeg ook een andere gastles en daar kregen we een 
soort opdracht en moesten we in een uurtje of zo uitzoeken wat de beste oplossing voor iets zou 
zijn en kregen we daarvoor nog wat les voor een zonnepark en een van de opties was, maak 
het aantrekkelijker of verberg het, maak het groter, minder zonnepanelen of meer afstand of 
gewoon verscholen en het gepland gebied moet dan bos zijn of zo. En de andere optie was zoals je 
net zei dat je uitleg geeft over wat er gebeurt en da mensen gewoon ‘free’ zijn om daarheen te 
kunnen gaan en te kunnen kijken en dan komt er een wachttoren en zo borden gewoon (simpel 
gezegd) om het gewoon uit te leggen. Mensen die er dan geïnteresseerd zijn kunnen er dan 
gewoon heenlopen en dan van ‘Oh oke’ , dus goed idee  
Ja, waarom vind je het niet zo interessant om mee te praten dat is niet zo, want je bent 
wel geïnteresseerd dus andere vraag.  
Wat zijn voor jou de doorslaggevende factoren om te participeren bij de energietransitie en wat 
wil je daarmee bereiken, eerste had je al gezegd. En wat wil je er mee bereiken?  
Dat we eigenlijk wel het percentage halen dat afgesproken is in Europa en dat Nederland inderdaad 
groener wordt en hopelijk energieneutraal zoals we dat noemen. Wat ik wel vooral jammer vind is 
dat beide kanten moeten wel bekeken worden. Want je merkt nu heel veel dat wordt gezegd, 
klimaatverandering, klimaatverandering etc. daar moet wordt op gefocust worden maar het is ook 
een natuurlijk proces en daar moet ook naar gekeken worden. Ik geloof echt wel dat wij ook iets 
doen alleen want wat heeft de natuur zelf daarmee bezig en daar wordt nog te weinig naar gekeken, 
doet de natuur zelf daar ook iets in is er ook een percentage van de natuur waar wij toch niks aan 
kunnen doen. Is er op een gegeven moment een punt dat wij op een andere manier moeten kijken 
van alleen maar groene energie je moet ook kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de natuur 
dan dat ook niet meer doet zoals co2 uitstoot. Want natuur veranderd en het kan dus ook zijn dat er 
meer co2 vanuit de natuur komt die optie is er het hoeft niet per se van de mens te zijn. Ik denk het 
wel en daar ben ik zelf ook wel van overtuigd alleen ik vind dat die andere optie die worden meestal 
heel snel weggeschoven en dat is te kort gezegd. Want er zijn mensen die denken dat en die komen 
wel met bewijzen van dat het kan en vervolgens wordt dat weggeschoven en dan denk ik van, iets te 
kortzichtig voor zo’n belangrijk onderdeel, het is toch heel reëel je moet alle opties gaan bekijken, 
ook als je er niet mee eens bent. Ja zo ben ik er eigenlijk met alles erin, ook al ben ik er mee eens dan 
moet er wel naar gekeken worden. > ja een van de opties zoveel mogelijk dieren neerschieten 
(grinnik) want die ademen ook zuurstof in en co2 uit.<  
 
Andere optie is zoveel mogelijk (is een beetje natuur en een beetje mens zoals de sahara’s, zoals 
alle woestijnen) alle droge gebieden vol met bomen planten er zijn projecten al op kleine schaal 
die kale gebieden hebben omgetoverd in een paar jaar met hele bossen en struiken en grassen en 
dus een groene omgeving   
Ja en nu ben ik wel bang dat ze in Brazilië alles wegkappen, 
 
Nou dat was het zo’n beetje wel, zeer bedankt  
Geen probleem  

------ Einde Interview ------ 
 

Interview 5 

Houd jij je in het dagelijkse leven bezig met duurzaamheid?  
Nee  
 
Ook niet een klein beetje?  
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Nou, ik doe er presentaties over maar persoonlijk niet echt veel, afval scheiden eigenlijk het enige. En 
dat is meer omdat mijn ouders het willen. Het boeit me eigenlijk niet zo heel veel want ik vind dat 
zelf er op letten niet genoeg is. Laten we zeggen, een footprint van eén persoon verkleinen is niet 
genoeg om het hele probleem aan te pakken. Eigenlijk zouden de grote bedrijven eerst de stap 
moeten zetten en later als we merken dat werkt en er nog een klein beetje moet en iedereen er een 
klein beetje verstand van heeft. Dat je dan pas overgaat met dat iedereen zich goed met het 
klimaat bezighoudt. Want als wij als mens dat doen, dan weet je zeker dat 90, misschien wel 95% er 
toch niks mee doet. Dus het is gewoon een te kleine stap om dat in mijn eentje te gaan doen.  Als ik 
het zou doen dan zou ik zo een tiental woningen in mijn straat aan kunnen wijzen die het niet doen. 
(In zijn straat staan maar 10-20 huizen).   
 
Daar heb je zeker gelijk in, maar je moet ergens beginnen he.  
Dat is zeker waar, met de grote bedrijven.  
 
Je weet wat ik bedoel, alle beetjes tellen.  
Ja tuurlijk alle beetjes helpen.  
 
Wij hebben zelf ook zonnepanelen.  
Ja wij dus niet, wij zijn bang dat zonnepanelen het nieuwe asbest wordt. Want het is niet echt gezond 
als je het gaat weghalen.  
 
Dat klopt wel wat ja, maar er worden manieren gevonden en onderzocht om ze te recyclen op een 
goede manier.  
Ja dat wordt inderdaad wel gedaan. Maar we zijn gewoon bang dat het het nieuwe asbest dus 
wordt.  
 
Hopelijk zullen we tot de conclusie komen dat het niet zo is.  
We zullen zien.  
 
Ben je ooit vanuit school of andere instantie benaderd om actief te participeren (bij te dragen) op 
het gebied van energietransitie?  
We zijn op school nu wel bezig om de awareness te creëren. En ook buiten school, en daar hebben 
we zo een hele week aan gespendeerd en waren we een soort van reclame aan het maken. Het was 
trouwens verplicht dat we dit deden.  
 
En als het een ‘mag’ was geweest? Dat je zelf had mogen kiezen of je meedeed, had je dan nog 
steeds meegedaan?  
Ja, als ze me het zouden vragen persoonlijk dan ja. Maar ik had niet vanuit mezelf ervoor opgegeven. 
Dus ik zou ze best helpen als mensen me het direct vragen.  
 
Zou jij het zelf fijn of leuk vinden om mee te kunnen praten over (beleids)plannen in jouw 
omgeving over de energietransitie?  
Jazeker, en dan zou ik terugspringen naar mijn volgende punt en dat is groot beginnen. Dus 
bijvoorbeeld een extra vuilcontainer neerzetten zou niet genoeg zijn.  
 
Zou je dan mee willen praten in fysieke vorm of via online meetings?  
Fysiek vind ik prima.  
 
Wat is volgens jou een goede manier om jongeren te kunnen betrekken bij de energietransitie?  
Nou ik vind dat jongere mensen de toekomst zijn, en dat wij ze gewoon veel meer moeten leren en 
veel meer aandacht moeten besteden aan het openzetten van slechte energie naar groene energie.   
 
En hoe wil je dat doen?  
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Via onderwijs  
 
Vanaf de middelbare school?  
Nou eigenlijk van de pap lepel. Dat dat je de kinderen al les erover geeft op de basisschool. Gewoon 
dat het duidelijk is want onze generatie gaat het toch niet voor elkaar krijgen. Maar dan moeten 
we zorgen dat de jongere generatie er al sneller interesse in heeft. Zodat zij in de toekomst het goed 
kunnen maken wat wij soort van hebben verpest.  
 
Nou ja, de volwassenen hebben het voor ons verpest  
Ja okay, dat bedoelde ik.  
 
Even los van de energietransitie. Stel jij zou voor plannen in jouw omgeving mee kunnen praten, 
op welke manier zou jij dit willen doen?  
Ik zou het wel leuk vinden om in belangrijke meetings (fysiek of online maakt niet uit) mee deel te 
nemen. Maar ik zit niet in die positie om daar aan deel te nemen en ik heb ook de benodigde kennis 
ervoor. Dus dan zou ik het eigenlijk liever klein houden omdat ik gewoon de kennis niet heb.  
 
Stel je zou willen participeren. Zou je dan graag op lokaal niveau (eigen stad of gemeente) willen 
participeren of zelfs groter op regionaal niveau (RES-regio/provincie)?  
Dan zou ik wel regionaal willen. Maar dan meer een stem zijn die iets aanwijst dan per se een groot 
iemand die ook daadwerkelijk de beslissingen neemt. Een adviseur ofzo.  
 
En waarom regionaal?  
Omdat ik het niet klein wil aanpakken zoals ik al eerder zei.  
 
Heb jij nog andere soortgelijke ideeën waardoor er meer jongeren kunnen gaan participeren bij de 
energietransitie?  
Nee, niet echt nee.  
 
Wat zijn voor jou de doorslaggevende factoren om te participeren binnen de energietransitie en 
wat wil je ermee bereiken?  
Een verandering, als ik weet dat ik er iets mee kan veranderen naar het goeie en ik weet dat 
ik daartoe in stand zou zijn en ook mensen zou kunnen overhalen en als het een grotere impact 
heeft dan zie ik mezelf het wel doen.  

------ Einde Interview ------ 
 


