
Milieupsychologie: Een meerwaarde 
voor milieu- en preventiemanagement?

Benny Heylens

Master Milieu- & Preventiemanagement
FEB@KU Leuven Campus Brussel

Academiejaar 2018-2019

Promotor: prof. dr. Koen Luwel

Abstract
Deze masterproef onderzocht de meerwaarde van de discipline van de milieupsychologie voor het onderwijs
en onderzoek binnen de opleiding milieu- en preventiemanagement (MPM). Met deze masterproef willen we
nagaan in welke mate milieupsychologie en MPM raakvlakken vertonen. Hiertoe formuleerden we twee
doelstellingen: (1) het geven van een gedetailleerd overzicht van de recente topics die in de
milieupsychologie aan bod komen en (2) nagaan in welke mate het domein van de milieupsychologie een
meerwaarde kan vormen voor het onderzoek en/of het onderwijs in MPM. Hiertoe analyseerden we de
academische literatuur van enerzijds de milieupsychologie en anderzijds MPM. We bespreken en reflecteren
over de onderzoeksonderwerpen die aan bod komen in de milieupsychologie, waarna we de overeenkomst
tussen beide onderzoeksdomeinen visueel weergeven en toelichten. Ten slotte geven we weer voor welke
specifieke thema’s MPM inspiratie kan halen uit de milieupsychologie.
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Probleemstelling

Resultaten 

Conclusies

Methode

Milieu- en preventiemanagement (MPM)
• Milieupsychologie: milieu + psychologie
• MPM: o.a. milieu + humane wetenschappen

à Milieupsychologie en MPM lijken raakvlakken te 
hebben, zou milieupsychologie nuttig zijn voor 
MPM?

Onderzoeksvraag 2: In welke mate biedt 
milieupsychologie een meerwaarde voor toekomstig 
onderzoek in de opleiding MPM?

MPM kan inspiratie halen uit enkele milieupsychologie-thema’s:
• begrijpen of beïnvloeden van milieugedrag o.b.v. psychologische of sociologische kaders
• politieke voorkeuren en persoonskenmerken in relatie tot milieu-attitudes
• urban planning
• opinie en impact i.v.m. grondstoffenwinning en energieproductie/-voorziening
• cognitieve ergonomie
• ruimtelijke kennis

Unieke punten MPM t.o.v. milieupsychologie:
• arbeids- en organisatiepsychologie
• psychosociaal welzijn op het werk
• milieu-economie
• duurzame ontwikkeling

Corpus thematische analyse:
• 253 milieupsychologie-artikels 

cf. Journal of Environmental Psychology (JEP)

Publicatiejaren 2016, 2017 en 2018

• 65 masterproeven 
in het milieu- en preventiemanagement (MPM)

Academiejaren ’15-’16, ’16-’17 en ’17-’18

Word Cloud van het geanalyseerde corpus onderzoeken in milieupsychologie 
uit de Journal of Environmental Psychology

Word Cloud van het geanalyseerde corpus onderzoeken 
in de opleiding milieu- en preventiemanagement (MPM)

Schematisch overzicht van de vastgestelde thema's binnen de milieupsychologie 
gebaseerd op het hele corpus geanalyseerde milieupsychologie-artikels

Venndiagram indeling milieupsychologie-
artikels over de duurzaamheidsdimensies

Venndiagram indeling MPM-masterproeven 
over de duurzaamheidsdimensies

Milieupsychologie Milieupsychologie vs. milieu-en preventiemanagement (MPM)

Meest voorkomende thema’s milieupsychologie:
• milieu(on)vriendelijk gedrag en attitudes 
• bezorgdheid en overtuigingen rond het milieu, duurzaamheid en klimaatverandering 
• welzijn: veiligheid en gezondheid (in werkcontext, stadscontext, huiscontext en 

natuurlijke milieu)
• stad- of werkcontext in relatie tot welzijn, natuurlijke milieu of met sociale interacties

Voornaamste thematische gebieden van overlap:
• milieuvriendelijk gedrag
• welzijn
• menselijke cognitie
• milieu en economie
• duurzaamheid

Milieupsychologie
• Bestuderen van psychologische processen die 

voorkomen bij de interactie tussen mens en milieu.
• Hoe de mens het milieu beïnvloedt en omgekeerd.

à Vaag idee van grenzen van het domein, welke 
onderzoektopics omvat milieupsychologie 
concreet?

Onderzoeksvraag 1: Welke onderzoeksonderwerpen 
worden er momenteel in de milieu-psychologie 
behandeld?


