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Ngo’s en bedrijven werken aan sociale gedragsbeïnvloeding1
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Gedragsbeïnvloeding groeit flink bij overheden

• Hype: Behavioral Economics Cialdini, Thaler & Sunstein en Kahneman

• Succesvol koploper: UK Behavioural Insights Team (Nudge Unit) 

• Nederland: onderzoek van KIM, WRR, RMO en RLi

• Ministeries: start Behavioural Insights Team (BIT-NL)

• Kabinet: gedragsbeïnvloeding eind 2014 officieel pijler van beleid, 
naast regulering en communicatie

• Ethische discussie: alleen bij niet omstreden onderwerpen

Nudge op St. Pancras Station

1
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Segmentatie: elke doelgroep laat spreiding van gedrag en houding zien2

Veel weerstand, 
weinig draagvlakVooral onbewusten

Verdeeld draagvlak Breed draagvlak, 
weinig tegenstanders



Welke strategie als focus voor verandering? Welk type interventies?

7
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Stappenplan - 10 invloeden op gedrag inzetten
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1. Bekendheid, begrip en beleving van boodschap

• Maak het issue bewust
• Maak het begrijpelijk
• Neem misverstanden weg
• Kweek urgentiegevoel

Nudges:
• Naming & framing: impliciete waarden kleuren de bril (bijv.

fear-appeal)
• Disrupt & reframe: anders leren kijken naar bekend issue

3
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2. Afzender: geloofwaardigheid persoon, organisatie of merk

Vormgeven persoonlijk reputatie, merkbeleving of corporate imago

Nudges:
• Uiterlijke signalen van deskundigheid (gebouw, website)
• Fysieke aantrekkelijkheid voor doelgroep (BN’er?)
• Positieve, oplossingsgerichte toon
• Wederkerigheid: geef boodschapper iets terug
• Afzender past bij kernwaarden en lifestyle doelgroep

3



12

3. Persoonlijke kosten-batenafweging

“What’s in it for me?” 
Hoe interpreteren mensen dat?

Nudges:
• Gevoel van schaarste
• Weinig te verliezen bij uitproberen
• Minder keuzestress: beperk gedragsopties

Onbewuste biases
• Liever voordeel hier en nu dan later
• Liever het bestaande dan het nieuwe
• Liever het zekere voor het onzekere

3

Woning-isolatie?
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4. Maatschappelijke kosten-batenafweging 

• Misverstanden wegnemen, vooroordelen nuanceren
• Zichtbare nadelen van ongewenst gedrag communiceren
• Zichtbare voordelen van gewenst gedrag aantonen
• Eerlijke verdeling lusten/lasten uitleggen (betaalt de vervuiler?) 
• Zichtbaarheid goede burgers vergroten; sociaal bewijs laten zien

3
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5. Persoonlijke waardenfit identiteit en imago3



5. Persoonlijke waardenfit identiteit en imago

KERN-
WAARDEN

STIJL TECHNIEK
KERN-

WAARDENLIFESTYLEGEDRAG MATCH

Laat het gewenste gedrag qua stijl aansluiten bij waarden van de doelgroep

15

Burger Aanbod

3



5. Burgersegmenten: begrijp waarden om diverse interventies te ontwikkelen
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Verantwoordelijke
Met buren organiseer ik 
een schoonmaakactie.

Pragmaticus
Ik stel een vraag via 
Twitter.

Structuurzoeker
Laat de gemeente eerst 
eens wat doen!

Plichtsgetrouwe
Sommige dingen doe je 
gewoon.

3



5. Persuasion Tactics: psychologische nudges voor onbewust beïnvloeden
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5. Persuasion Tactics: bepaal beste overtuigingstechnieken per segment3

Verantwoordelijke
Met buren organiseer ik 
een schoonmaakactie.

Structuurzoeker
Laat de gemeente eerst 
eens wat doen!
Ik doe alleen wat moet…
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6.  Sociale omgeving: blokkades en stimuli

Gebruik sociale druk  
Familie, vrienden, buurt, collega’s en nationale cultuur: wat en wie 
werken als blokkade of juist een stimulans voor verandering?

Nudges:
• Social proof: zoveel mensen deden het al, met rolmodellen. 
• Imago: je echte vriend voert je niet dronken. Die lolbroek wel…

• Communicatie werkt het best op plek en tijd van gedragskeuze.  

https://www.youtube.com/watch?v=rKUNJMrFeUs

3
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7. Routines: hoe vervang je oude routines door betere? 

• Zonder routines is nieuw gedrag niet vol te houden
• Observeer: Cue-Routine-Reward-cyclus
• Bedenk hoe nieuwe routines de instrumentele en emotionele 

rewardfuncties moeten verbeteren
• Disrupties in oude situatie zijn kansrijke verandermomenten

3

e-Safari: pilot afvalscheiding 
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8. Drempelvrees en terugval: hoe help je mensen door hun leercurve?

Bevestig het proberen van nieuw gedrag

Terugval: bedenk vooraf al vangnetten
Maak het risico bewust
Organiseer sociale steunpunten en ander opvang

Nudges:
- Erken de moeite die het gaat kosten
- Laagdrempelige instap
- Stap-voor-stap-opties
- Bevestig voortgang
- Benadruk kleinste gat tussen huidige en gewenste situatie
- I can do it
- Laat mensen zich publiek uitspreken over hun gedrag
- Coaching door lotgenoten

3



22

9.  Fysieke omgeving: wat blokkeert of triggert gewenst gedrag?

Hoe lezen mensen de omgeving?
- Instrumenteel: wat moet ik hier doen
- Emotioneel: wat past hier (niet)
- Onbewuste nudges voor gewenst gedrag

Nudges:
• Zet keuzen default in gewenste richting
• Peukenbakken, groen, muziek
• Gezonde snacks net zo gezellig en lekker maken
• Design tegen overconsumptie/verspilling: 

portionering/afsluitbaar/opvouwbaar…

3
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9. Blokkade wegnemen: Nedvang-campagne glas inleveren met deksel en restjes

0-meting 1-meting 2-meting

% dat glasafval met deksel en/of 
restjes en al in glasbak gooit

Burgers bekend met campagne:

“DEKSEL IN GLASBAK”

% dat weet dat glazen pot met 
deksel in de glasbak hoort

83%

52%

65%

34%

84%

47%

3
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• Tegenstrijdige verhalen  =  keuzestress  =  afhaken

• Stakeholdersmanagement: wie zijn relevante mede- en tegenstanders?

10. Maatschappelijke context: verwarring leidt tot afhaken3

Circa 70% NL-bevolking vindt dat er te veel 
duurzaamheidskeurmerken zijn.
Consumentenorganisaties zijn voor 66% de beste 
keuringsinstanties. (Meer dan overheid…)
Bron: Motivaction 2014
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10. Minder aanbod: betutteling of minder keuzestress?3

Bron: Motivaction 2015
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10. stakeholdermanagement: de volgende doelgroep die je moet veranderen…3

Wie is relevant? Welk niveau kun je met wie bereiken?
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1) segmenteer, 2) analyseer determinanten, 3) ontwikkel interventies 4
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Checklist blokkades en stimuli

1. Bekendheid, begrip en beleving boodschap

2.  Afzenderimago: persoon, organisatie, merk

3.  Persoonlijke kosten-baten

4.  Maatschappelijke kosten-baten

5.  Waardenfit : identiteit en imago

6.  Sociale omgevingsfit

7.  Routines: rationele en emotionele functies   

8.  Drempelvrees en terugval

9.   Fysieke en organisatorische context

10. Maatschappelijk context en stakeholders



Segment: … Gedrag /houding: …
Checklist 10 knoppen voor gedragsbeïnvloeding Wat leert onderzoek? Wat doen we goed? Wat moet beter? Hoe precies?

Bekendheid, begrip en urgentie van de uitdaging
Snap ik het verhaal? Handelingsopties: wat moet ik concreet 
doen? Misverstanden? Welke media en kanalen hebben bereik?

Geloofwaardige afzender 
Wie wel, wie niet? Sterk/zwak? Hoe beter?

What’s in it for me? persoonlijke kosten/baten.
Wat verlies ik als ik het niet doe?
Wat win ik er bij als ik het wel doe?

What’s in it for us? Maatschappelijke kosten/baten.
Wat valt er te verliezen en te winnen?

Waardenfit identiteit en imago
Past dit bij wel of niet bij wie ik ben?
Hoe wil ik me door mee te doen?

Sociale omgevingsfit
Hoe reageert directe sociale omgeving? 
En hoe ga ik daar weer mee om?

Gedragsroutines: hoe bewust en onbewust gedrag nu?
Wat zijn rationele en emotionele functies van huidig gedrag? Wat 
betekent verandering rationeel en emotioneel? Wat wordt er 
beter van? Wat slechter? Hoe wordt het alternatief beter?

Drempelvrees en terugval 
Hoe start ik zelf morgen? Steun voor drempelvrees?
Wal helpt om terugvalrisico’s in gedrag op te vangen?

Blokkades in fysieke of organisatorische context 
Wat blokkeert, wat helpt? Verbeteringen? 

Maatschappelijke context en stakeholders
Steun of weerstand bij wie? Hoe stakeholders over te halen? 



Voorbeeld: MKB-ers4
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Voorbeeld
Welwillende MKB-ers Barrières Stimuli / Oplossingen

Kennis / begrip

Er is ogenschijnlijk weinig onzekerheid over de eigen 
kennis over duurzaam ondernemen. Welwillenden 
vinden hun eigen kennis van milieubewust 
ondernemen redelijk tot goed en staan hierdoor in 
beperkte mate open voor meer informatie.

Biedt informatie die erkent dat ze al veel weten. Gebruik 
bijvoorbeeld ‘tips’ en ‘ervaringen van anderen’

Informatiebehoefte / 
afzender reputatie

Staan open voor informatie wanneer dit voor hen 
relevant is. Zij zoeken zelf actief naar informatie als zij 
een vraag hebben

Welwillenden zijn gevoelig voor informatie van onafhankelijke 
afzenders als de Rijksoverheid of adviseurs. 

Persoonlijke kosten/baten

Welwillenden verwachten een te lange terug-
verdientijd bij het nemen van maatregelen. Zij ervaren
milieubewust ondernemen als belangrijk voor de 
organisatie, maar de investering voelen hoog. 

Geldbesparing is de grootste drijfveer voor welwillenden. Laat zien 
welke maatregelen er te halen zijn met korte terugverdientijden

Maatschappelijke 
Kosten/baten

Welwillenden zien wel voordelen voor het milieu, 
maar stellen eigen belang voorop. 

Geef voor welwillenden net als twijfelaars het totale plaatje: zowel 
de eigen besparingen als het effect dat de ondernemingen in 
Nederland of hun stad kunnen hebben op een betere leefomgeving.

Fit met de identiteit
Deze organisaties zien weinig in dat milieubewust 
ondernemen een manier is om zich te onderscheiden 
van concurrenten

Speel in op het eigenbelang. Help welwillenden inzien hoe ze zich 
met duurzaamheid kunnen positioneren ten opzichte van 
concurrenten

Routines

Drempelvrees
Ervaringen van koplopers delen helpen om weerstanden te 
verkleinen. 

Fysieke omgeving
Het pand is veelal van een bouwjaar na 1975. Laat met praktische voorbeelden zien waar in hun eigen pand winst 

kan worden behaald

Maatschappelijke context
Handhaving Wet Milieubeheer? Welwillenden willen niet achterblijven in hun sector. Prikkel hen 

met de prestaties van andere organisaties. Bijvoorbeeld bij een 
prestatiekeuring aan een benchmark die aangeeft waar zij staan ten 
opzichte van andere ondernemingen 



Stellingen4

1. Er wordt te veel ingezet op kennis door voorlichting. Een mix van instrumenten is noodzakelijk: 
bewustmaking, opschalen, faciliteren en dwang. 

2. Interventies moeten vier niveaus raken: ratio, waarden, onbewuste keuzen en de context.

3. De ‘social marketeer’ is dirigent van instrumenten, processen en stakeholders.

32
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Meer informatie?  

s.mulder@motivaction.nl
Tel: 06 – 13 65 41 11

Zie: motivaction.nl/gedragsverandering

En:
Kamerbrief over toepassingen
Hoe mensen keuzes maken
Gedrag in beleid
Met kennis van gedrag beleid maken
Doen en laten effectiever milieubeleid door mensenkennis
Essays duurzame gedragspatronen
De verleiding weerstaan
Motivating behaviour change
Auditing Behaviour Change

mailto:s.mulder@motivaction.nl
http://www.motivaction.nl/gedragsverandering
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/04/kamerbrief-over-toepassing-van-gedragswetenschappelijke-kennis-in-beleid
http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/hoe-mensen-keuzes-maken-2/
http://www.verkeerskunde.nl/Uploads/2012/1/gedrag-in-beleid-1-.pdf
http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/92_Met_kennis_van_gedrag_beleid_maken.pdf
http://www.rli.nl/publicaties/2014/advies/doen-en-laten-effectiever-milieubeleid-door-mensenkennis
http://www.rli.nl/sites/default/files/linkitfiles/essays_duurzame_gedragspatronen.pdf
http://www.adviesorgaan-rmo.nl/publicaties/adviezen/de_verleiding_weerstaan_maart_2014
http://www.eufic.org/article/en/expid/Motivating-behaviour-change/
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/NAO_Auditing_Behaviour_Change.pdf

