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Uitgangspunt 1:

Consumptie als deel van een sociale praktijk

Consumptie is geen doel op zich,

maar gebeurt bij het uitvoeren van een praktijk

(bv. koken, pendelen, douchen, uit eten gaan) 

Analytische focus op de sociale praktijk, 

consumptie als afgeleide hiervan



Sociale praktijkentheorie

concepten

Sociale praktijk = geroutineerd gedrag, 
samenhangend geheel van actie & discours

Samengehouden door

In elke maatschappij (zoals onze huidige) gelden 
bepaalde praktijken als normaal, tegelijkertijd zijn 
ze continu aan verandering onderhevig. 

Competentie & 

kennis
Beeld & 

betekenisMateriële producten, 

uitrusting, infrastructuur



Voorbeeld: energieconsumptie in de woning

Waarvoor dient de energie?

koken, koelen,

wassen, douchen, 

verwarmen, verlichten, 

televisie kijken, …



vb. douchen 

• Wat gaat achter de toenemende consumptie van 
energie en water voor sanitatie?

- Veranderende normen van wat hygiënisch is

- Opmars van de idee “baden als genieten”

- Badkamers ruimer, badkamerinfrastructuur 
luxueuzer

- Gamma noodzakelijk geachte 
verzorgingsproducten sterk uitgebreid

- Dagelijkse douche wordt de standaard



Uitgangspunt 2:

De transitie naar een koolstofarme maatschappij 

is een proces van sociale verandering

• Waarvoor ingrijpende wijzigingen zullen nodig zijn 

aan onze manier van leven en consumeren

• de facto: implicaties voor sociale rechtvaardigheid en

sociaal beleid

• In het SUSPENS project: 

focus op ongelijkheid & verdelingseffecten



Ongelijkheid en verdelingseffecten in 

klimaatverandering:

- Ongelijke verdeling van de uitstoot van 

broeikasgassen die klimaatverandering

veroorzaken

- Ongelijke verdeling van de gevolgen van 

berokkende milieuschade

- Ongelijke verdeling van de kosten en

baten van klimaatbeleid



• Het proces van sociale verandering begrijpen 

is in essentie de analyse van hoe sociale 

praktijken evolueren 

• Om de sociale verdelingseffecten van dit 

veranderingsproces te onderzoeken, kijken we 

naar hoe koolstofintensieve en duurzamere 

sociale praktijken sociaal zijn gedifferentieerd

De transitie in een 

sociale praktijkenperspectief



Bijvoorbeeld

• Inkomen bepaalt de toegankelijkheid van 

sommige sociale praktijken

– Vliegvakanties, automobiliteit

• Sociale gradient in de manier waarop 

gezinnen sociale praktijken invullen 

– patronen van energieconsumptie of van mobiliteit 

verschillen tussen een krap huurappartement in 

de stad versus in een landelijke villa



Implicaties voor beleid

Huidig milieubeleid sterk gebaseerd op

• Individuele gedragsverandering
– Klimaatverandering als het effect van individuele gedragingen

– Beleidsparadigma: met betere informatie en de juiste
incentieven, kunnen mensen kiezen om zich milieuvriendelijker
te gedragen.

• Technologische innovatie 
– Levenswijze blijft in essentie dezelfde

– Beleidsaandacht richten op stimuleren van efficiëntere en 
groenere technologie



Implicaties voor beleid

Beleid vanuit een sociale praktijkenperspectief:

• Een meer bescheiden rol voor beleid:
Slechts één puzzelstuk van de transitie, effect van een maatregel 
hangt steeds samen met hoe er andere actoren ermee interageren

Co-evolutionaire kijk op veranderingsprocessen

• Een ambitieuze rol voor beleid:
Aandacht voor hoe beleidsmaatregelen vandaag mee de contouren 
van het maatschappelijk weefsel bepalen waarbinnen de sociale 
praktijken van de toekomst zich ontwikkelen



Implicaties voor beleid

• Doel : aandachtig inspelen op hoe de maatschappelijke

weefsels (instituties, infrastructuren, culturele

opvattingen) tot stand komen en/of eroderen, welke

de verspreiding van diverse duurzame manieren van 

leven mogelijk maken

• Rekening houdend met hoe beleidsmaatregelen

interageren met de sociale patronen van 

koolstofintensieve en duurzame consumptiepraktijken




