
Klimaatbewust gedrag in 

Edith | CATCH |

(Hoe) kun je inwoners beïnvloeden en hen 
activeren tot klimaatadaptief gedrag via serious 
games



Het CATCH project

Europees project

• 7 pilotpartners uit de Noordzee regio

• 7 pilots om te werken aan de water sensitive city > de waterbewuste
stad

• Zwolle kiest niet voor pilot ruimtelijke adaptatie maar voor pilot 
community building en klimaatbewust gedrag

• Ontwikkelt met studenten en partners Climate Campus een klimaat-
escaperoom en de Garden Battle

• Serious gaming voor klimaatbewust gedrag



Wat is het effect op het gedrag van 
inwoners?



KLIMAAT ESCAPEROOM ONTWIKKELD DOOR STUDENTEN 
VAN Cibap & Windesheim



DE GARDEN BATTLE

Anne Draaisma



Gedragswetenschappelijk onderzoek

Onderzoek naar de effectiviteit van serious games 
op gedrag van inwoners

Dr. Anne van Valkengoed

Vragenlijst en herontwerp van de tuinen op twee 

meetmomenten (April 2021 en Juni 2021) 



Gedragswetenschappelijk onderzoek

Anne van Valkengoed

Het onderzoek naar de effecten van de serious game Garden Battle op gedrag is uitgevoerd in samenwerking met Anne van Valkengoed, 
omgevingspsychologe aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar de psychologische factoren die mensen motiveren om zich aan te 
passen aan klimaatverandering. Hiervoor doet ze onderzoek naar verschillende interventies van gemeenten. 

In 2020 deed ze onderzoek naar de effectiviteit van de mobiele Climate escape room en vorig jaar naar de Garden Battle. In haar onderzoeksrapport 
konden in beide gevallen uit de resultaten enige voorlopige inzichten over het effect van de interventies worden afgeleid. Geen van de onderzoeken 
kon echter sluitend bewijs leveren over de vraag of de interventies succesvol waren in het bereiken van hun doelen. De voornaamste barrière om meer 
inhoudelijke conclusies te trekken was het aantal respondenten dat meedeed aan het onderzoek. Voor statistisch significante verschillen op 
vragenlijstscores voor en na deelname aan een interventie, is het nodig dat een relatief grote groep mensen het onderzoek voltooit. 

De methode bestond uit twee metingen. Respondenten vullen dezelfde vragenlijst in als gebruikt voor de evaluatie van de escape room, voordat ze de 
Garden Battle voor het eerst speelden. Na een periode van enkele weken hebben ze op twee tijdstippen (april 2021 en juni 2021) opnieuw zowel de 
vragenlijst ingevuld als de inrichting van hun tuin nagemaakt. Hiermee konden we nagaan of 1) hoe de tuin is veranderd na verloop van tijd 2) of dit 
gepaard ging met een verandering in verschillende psychologische variabelen. 

We verwachtten dat respondenten, nadat ze het spel voor het eerst hebben gespeeld, gemotiveerd zullen zijn om hun tuin in het echt te veranderen. We 
verwachten deze verandering te zien wanneer respondenten het spel voor de tweede keer spelen en de nieuwe lay-out van hun tuin uploaden, die 
klimaatadaptiever moet zijn dan voorheen. Daarnaast vergeleken we ook de vragenlijstscores van de deelnemers die het spel speelden met een 
controlegroep die niet waren blootgesteld aan de interventie. Door dit te doen, kunnen we testen of mensen die ervoor kozen om het spel te spelen al 
sterk geïnteresseerd waren in het onderwerp klimaatadaptatie, of dat deze groep meer representatief is voor het grote publiek. 



Gedragswetenschappelijk onderzoek

Anne van Valkengoed

De controlegroep bestaat uit 300 respondenten die zijn benaderd door de gemeente Zwolle en die de vragenlijst online hebben ingevuld. 
Op beide tijdstippen waren er onvoldoende spelers die de vragenlijst invulden. Het was daarom niet mogelijk om te vergelijken of deelnemers die het spel 
speelden in de loop van de tijd hun mening over een van de onderwerpen die we hadden toegevoegd, daadwerkelijk veranderden.

Maar het was wel mogelijk om te vergelijken tussen Garden Battle-spelers en deelnemers uit een controlegroep die niet deelnamen aan het Garden 
Battle-spel, op de 12 vragen over klimaatverandering, risicoperceptie en aanpassing aan klimaatverandering. 

De spelers van het spel scoorden over het algemeen hoger op alle items die in het onderzoek waren opgenomen in vergelijking met de controlegroep 
bestaande uit leden van het algemene publiek, die niet deelnamen aan de interventie. 

De spelers waren het er meer over eens dat klimaatverandering negatieve gevolgen zou hebben, dat het lokaal zou plaatsvinden en dat ze zich zorgen 
maken over klimaatverandering. De spelers zagen een grotere kans en ernst van de risico's van extreme weersomstandigheden. Ook gaven de spelers in 
het algemeen aan dat ze maatregelen om zich aan te passen aan klimaatverandering als effectiever ervaren, dat ze zichzelf beter in staat achtten om 
deze maatregelen uit te voeren en dat ze over de benodigde kennis beschikten om deze maatregelen uit te voeren. Ten slotte waren ze ook meer 
gemotiveerd om maatregelen te nemen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Belangrijk is dat dit voornamelijk is gebaseerd op gegevens die tijdens de eerste meting van de spelers zijn verzameld. Dit geeft aan dat de game vooral 
spelers aantrok die al geïnteresseerd waren in het onderwerp klimaatverandering en adaptatie, en dus niet representatief waren voor het grote publiek. 
Omdat we niet genoeg spelers hadden die de vragenlijst voor en na het spelen van de game hebben ingevuld, kunnen we niet zeggen of de game ook 
direct de perceptie van klimaatverandering, extreem weer of adaptatiemaatregelen heeft vergroot.



Garden Battle the game & action plan, social media plan, research of 
effectiveness

EFFECT VAN DE GARDEN BATTLE



RESULTATEN GARDEN BATTLE

Questionnaires



CATCH: branding and visual

Determine the branding and visual


