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Ngo’s, bedrijven en overheden zoeken naar sociale gedragsbeïnvloeding

4

Onbewuste gedragsbeïnvloeding groeit bij overheden flink
Behavioral economics met Cialdini, Thaler & Sunstein en Kahneman is een hype.
UK Behavioural Insights Team (Nudge Unit) is een koploper en succes.
In Nederland zijn KIM, WRR, RMO en RLi gestart met Behavioural Insights Team.
Het kabinet werkt sinds eind 2014 officieel met gedragsbeïnvloeding als peiler
voor beleid naast regulering en communicatie.
Ethische discussie: mag wel bij niet omstreden onderwerpen.

Nudge op St. Pancras Station
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2

Segmentatie: bij iedere doelgroep tref je een spreiding van gedrag en houding aan…

Vooral onbewusten

Verdeeld draagvlak

Veel weerstand,
weinig draagvlak

Breed draagvlak,
weinig tegenstanders
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Welke strategie is de focus voor de verandering? Welk type interventies?
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10 typen determinanten van gedragsbeïnvloeding
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1. Bekendheid, begrip en beleving van boodschap

•
•
•

Bekendheid
(On)begrip
Urgentie kweken

Onbewuste stimuli
• Naming & framing: hoe gebruik je impliciete waarden om
mensen door gewenste bril naar je verhaal te laten kijken
(bijvoorbeeld fear-appeal).
•

Disrupt & reframe: hoe laten we mensen anders kijken naar
bekend issue? Afval bestaat niet. Het is grondstof…
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2. Afzender: geloofwaardigheid persoon, organisatie of merk

Geloofwaardigheid van de boodschapper

(Persoonlijk reputatie, merkbeleving, corporate imago)

Onbewuste stimuli
• Uiterlijke signalen van deskundigheid (gebouw, website…)
• Fysieke aantrekkelijkheid voor je doelgroep (BN’er?)
• Positieve, oplossingsgerichte toon
• Wederkerigheid: geeft de boodschapper iets terug…
• Afzender passend bij kernwaarden en lifestyle van je doelgroep
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3. Persoonlijke kosten-batenafweging

“What’s in it for me?” Check hoe mensen dat definieren…
Onbewuste stimuli
• 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

Hier en nu: de comfortabele vloer..
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4. Maatschappelijke kosten-batenafweging

Onderzoek
• Misverstanden, vooroordelen
• Zichtbare maatschappelijke nadelen ongewenst gedrag
• Zichtbare maatschappelijke voordelen gewenst gedrag
• Eerlijkheid: verdeling lusten en lasten: betaalt de vervuiler
• Zichtbaarheid van goede burgers: sociaal bewijs
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5. Persoonlijke waardenfit met identiteit en imago

15

3

5. Persoonlijke waardenfit met identiteit en imago
Hoe kun je het gewenste gedrag qua stijl laten aansluiten bij waarden van verschillende burgers?
Burger

GEDRAG LIFESTYLE

KERNWAARDEN

Aanbod

MATCH

KERNSTIJL TECHNIEK
WAARDEN
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5. Burgersegmenten: begrijp hun waarden om interventies te ontwikkelen
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.
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5. Persuasion Tactics: beste overtuigingstechnieken verschillen per segment…

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

Sociale druk van familie, vrienden, buurt, collega’s en nationale
cultuur: wat werkt als blokkade en wat als stimulus voor nieuw gedrag

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

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

Communicatie werkt het best op plaats en tijd van gedragskeuze.

19

3

7. Routines: hoe vervang je een bestaande routine voor een betere?
•
•
•
•

Zonder routines is elk gedrag niet vol te houden
Observeer: Cue-Routine-Reward-cyclus
Hoe kunnen nieuwe routines de instrumentele en emotionele
rewardfuncties verbeteren?
Disrupties in oude situatie zijn kansrijke verandermomenten
e-Safari: pilot afvalscheiding
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8. Drempelvrees overwinnen: hoe help je mensen door hun leercurve?
Drempelvrees overwinnen

Terugval opvangen
Zonder nieuwe routines is gedrag niet vol te houden..

Onbewuste stimuli
- 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
21
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9. Fysieke omgeving: wat blokkeert of triggert het gewenste gedrag?
Hoe lezen mensen de omgeving van het gedrag?
- Instrumenteel: wat moet ik doen?
- Emotioneel: wat past hier (niet)?
- Onbewuste nudges naar gewenst gedrag

Onbewuste stimuli
• Default-keuzen vooraf in gewenste richting zetten
• Peukenbakken, kinderspeeltoestellen, groen, muziek
• Design tegen zwerfafval: afsluitbaar/opvouwbaar…
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9. Blokkade wegnemen: Nedvang-campagne glas inleveren met deksel en restjes

Burgers bekend met campagne:

0-meting

1-meting

2-meting

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

65%

84%

83%

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

34%

47%

52%

“DEKSEL IN GLASBAK”
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10. Maatschappelijke context: verwarring leidt tot afhaken

• Tegenstrijdige verhalen = keuzestress = afhaken
• Stakeholdersmanagement is nodig voor eenduidiger boodschap
• Wie zijn relevante mede- en tegenstanders?

Teveel keurmerken van wisselende betrouwbaarheid
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10. Minder aanbod: betutteling of minder keuzestress?

1. Zou veiligheid bij elektrische apparaten een keuze moeten zijn, met een label?
2. Zou hoge mate van zuinigheid geen keuze mogen zijn, net als veiligheid?
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10. stakeholdermanagement: de volgende doelgroep die je moet veranderen…

Wie is relevant?

Wat kan je met wie bereiken?
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Conclusies: 1) segmentatie, 2) analyse op 10 determinanten, 3) interventies ontwikkelen

Analyse blokkades en stimuli
1. Bekendheid, begrip en beleving van de boodschap
2. Afzender: imago persoon, organisatie of merk
3. Persoonlijke kosten-batenafweging
4. Maatschappelijke kosten-batenafweging
5. Persoonlijke waardenfit met identiteit en imago
6. Sociale omgevingsfit gedragsverandering
7. Routines: rationele en emotionele functies,

8. Persoonlijke drempelvrees / terugval

Blokkades

Blokkades

Blokkades

Blokkades

Blokkades

Blokkades

9. Fysieke en organisatorische context

.

.

.

.

.

.

Stimuli

Stimuli

Stimuli

Stimuli

Stimuli

Stimuli

.
Strategie
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10. Maatschappelijk context: beleid en stakeholders
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Discussie
1. Er wordt teveel ingezet op voorlichting van rationele kennis. Gesegmenteerde doelgroepen vragen
om verschillende strategieën: bewustmaking, opschalen, faciliteren en dwang.

2. Interventies moeten vier niveaus raken: ratio, waarden, onbewuste keuzen en de context
3. De ‘social marketeer’ dirigeert een complex orkest van instrumenten, processen en stakeholders
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Meer informatie?
Zie: motivaction.nl/gedragsverandering

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

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

30

18.00

Veroniqué Swinkels (BBK/DVS) en
Natascha Kooiman (Smaackmakers)
Aftrap

18.05

Helene van Zutphen (Nederland Schoon)
Samen voor een schone buurt

18.30

Albert Gast (Think + DO)
Design als tool om duurzaam gedrag te stimuleren

19.00

Sibolt Mulder (Motivaction)
Inzichten voor sociale marketing

19.25

Pauze

19.45

Margré, Jorrit, Marleen en Albert
Co-creation

Hoe kom ik tot een
succesvolle duurzame
innovatie voor mijn
doelgroep?

Wat is innovatie precies?
“Innovatie betreft de ontwikkeling en introductie van een nieuw concept of
product dat eerder niet in deze vorm bestond en een verbetering betekent ten
opzichte van de status quo in de perceptie van consumenten”
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Motivaction Whitepaper om te ‘Excelleren in Innoveren’
•
•
•

Uitgebreid literatuur onderzoek
Interviews met 9 innovatie experts
30 jaar ervaring met betrekken van consumenten
bij product- en serviceinnovaties
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Waarom zouden we de doelgroep betrekken bij innovaties?
Henry Ford

Steve Jobs

“If I’d asked customers
what they wanted, they
would have told me:
A faster horse!”

“People don’t know what
they want until you show it
to them. Our task is to read
things that are not yet on
the page.”
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Om te zorgen dat ze slagen!

Most research on product development agrees that one of the most
critical factors in new product development is understanding user
needs and incorporating them into the new product design
(Cooper, 1979 Rothwell 1974 Hart 1999 Veryzer, 2005)
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Omdat consumenten dan eerder je product of dienst zullen kopen
“Ik koop eerder een product of dienst als ik weet dat consumenten
betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling ervan”

(Zeer) Mee Eens

31,2%
Bron: Motivaction onderzoek n=1.200 NL representatief
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Consumenten zijn méér in control en willen erbij betrokken worden

Het lijkt me leuk om zelf mee te
denken over de ontwikkeling
van nieuwe producten of
diensten

Hoe vaak ben je de afgelopen
12 maanden gevraagd of
uitgenodigd om mee te denken
over een nieuw product of
dienst?

Hoe vaak heb je de afgelopen
12 maanden zelf een idee of
verbetering voor een nieuw
product of dienst aangedragen
aan een bedrijf of organisatie?

(Zeer) Mee Eens

0x

0x

42,1%

68,9%

78,3%
Bron: Motivaction onderzoek n=1.200 NL representatief
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Hoe Motivaction de doelgroep betrekt bij het ontwikkelen van innovaties

Insight
onderzoek
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Wat is Cocreatie eigenlijk?

Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben
op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product.
Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, 'common ground', enthousiasme,
daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn
gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.
Aan deze voorwaarden is het best voldaan in een gestructureerd maar creatief
proces onder begeleiding van een procescoach/begeleider. Integriteit van
deelnemers is vereist. Co-creatie wordt geacht goed bruikbaar te zijn voor het
oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen.

Bron: wikipedia
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Het CoCreation proces met Motivaction

1. Kick off

• Kennismaking
• Uitleg
CoCreation
• Bepalen van
doelstellingen
vraagstukken
• Vastleggen
van
voorbereiden
de opdracht

2. Selectie lead
users en experts

• Selecteren van
lead-users
• Meer en
creatievere
ideeën vanuit
consumenten
• Selectie van
experts

3.
Voorbereiding

• Voorbereiden
de opdracht
• Eerdere
ervaringen
meenemen

4. CoCreation
sessie

• Interactieve
sessie
• Lead users en
experts
• Gezamenlijk
brainstormen
over
mogelijke
concepten
• In de
CoCreation
Studio.

5. Crafting

6. Presentatie

• Samenbrengen
van alle
ideeën,
concepten,
meningen en
andere
informatie uit
de CoCreation
sessie
• Vormen van
een
eindconcept.

• Terugkoppeling
aan
opdrachtgever
• en evt aan
consumenten
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CoCreation opdracht – een duurzaam concept voor iedere doelgroep

4. CoCreation
sessie

1.

Insight : welke (herkenbare) behoefte ligt ten grondslag aan het concept?
(Waarheid – Dilemma – Wens)

2.

Belofte: Hoe speelt het concept in op de insight? De belofte biedt een oplossing
voor het dilemma, een helder voordeel en vervult de wens. Focus op 1
kernvoordeel dat relevant, onderscheidend en geloofwaardig is.

3.

Bewijs: Welke producteigenschappen zit achter de belofte?
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Korte CoCreation sessie: ontwikkel een duurzame propositie

4. CoCreation
sessie

1. Verdelen: experts en consumenten
2A. Experts: korte brainstorm:
• Belofte: oplossingen voor het dilemma, biedt een helder voordeel,
vervult de wens
• Kies één oplossing en formuleer: insight – belofte - bewijs
2B: Lead users:
• Terwijl de experts brainstormen over nieuwe ideeën, bereiden de lead
users zich voor op hun rol: waar staan ze precies voor, met welke pet
op beoordelen ze straks het idee
3. Confrontatie:
• De experts leggen het idee uit, de lead users reageren vanuit hun rol
• Probeer samen het concept te optimaliseren
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Plenaire terugkoppeling

4. CoCreation
sessie

•

Iedere groep presenteert kort het idee terug voor de duurzame propositie

•

En daarbij de learnings met betrekking tot samenwerking lead users en experts
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Insights

GROEP 1

GROEP 2

KOPLOPERS

POTENTIALS

GROEP 3

Ik wil ook graag dat Nederland
schoon blijft, maar dat is nog niet
altijd even gemakkelijk. Ik zou willen
dat het mij gemakkelijker wordt
gemaakt om een bijdrage te leveren
aan een schonere leefomgeving.
Ik doe nu al veel om mijn buurt
schoon te houden , maar kan dat niet
in mijn eentje. Hoe zorg ik er voor dat
mijn buren ook hun stoepje schoon
houden?

Ik zie wel dat er zwerfafval op straat
ligt en dat hoort niet. Ik vind het
echter de taak van de gemeente om
dat op te ruimen. Ik wil hier
misschien wel een bijdrage aan
leveren maar dan moet het me geen
moeite kosten.

ACHTERBLIJVERS
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Korte CoCreation sessie: ontwikkel een duurzame propositie

4. CoCreation
sessie

1. Verdelen: experts en consumenten
2A. Experts: korte brainstorm:
• Belofte: oplossingen voor het dilemma, biedt een helder voordeel,
vervult de wens
• Kies één oplossing en formuleer: (insight) – belofte – bewijs
2B: Lead users:
• Terwijl de experts brainstormen over nieuwe ideeën, bereiden de lead
users zich voor op hun rol: waar staan ze precies voor, met welke pet
op beoordelen ze straks het idee
3. Confrontatie:
• De experts leggen het idee uit, de lead users reageren vanuit hun rol
• Probeer samen het concept te optimaliseren
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Insights

GROEP 1

GROEP 2

KOPLOPERS

POTENTIALS

GROEP 3

Ik wil ook graag dat Nederland
schoon blijft, maar dat is nog niet
altijd even gemakkelijk. Ik zou
willen dat het mij gemakkelijker
wordt gemaakt om een bijdrage te
leveren aan een schonere
leefomgeving.
Ik doe nu al veel om mijn buurt
schoon te houden , maar kan dat
niet in mijn eentje. Hoe zorg ik er
voor dat mijn buren ook hun
stoepje schoon houden?
Ik zie wel dat er zwerfafval op straat
ligt en dat hoort niet. Ik vind het
echter de taak van de gemeente om
dat op te ruimen. Ik wil hier
misschien wel een bijdrage aan
leveren maar dan moet het me
geen moeite kosten.

ACHTERBLIJVERS
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Korte CoCreation sessie: ontwikkel een duurzame propositie

4. CoCreation
sessie

1. Verdelen: experts en consumenten
2A. Experts: korte brainstorm:
• Belofte: oplossingen voor het dilemma, biedt een helder voordeel,
vervult de wens
• Kies één oplossing en formuleer: (insight) – belofte - bewijs
2B: Lead users:
• Terwijl de experts brainstormen over nieuwe ideeën, bereiden de lead
users zich voor op hun rol: waar staan ze precies voor, met welke pet
op beoordelen ze straks het idee
3. Confrontatie:
• De experts leggen het idee uit, de lead users reageren vanuit hun rol
• Probeer samen het concept te optimaliseren
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Insights

GROEP 1

GROEP 2

GROEP 3

KOPLOPERS

POTENTIALS

ACHTERBLIJVERS

Ik wil ook graag dat Nederland
schoon blijft, maar dat is nog niet
altijd even gemakkelijk. Ik zou willen
dat het mij gemakkelijker wordt
gemaakt om een bijdrage te leveren
aan een schonere leefomgeving.
Ik doe nu al veel om mijn buurt
schoon te houden , maar kan dat
niet in mijn eentje. Hoe zorg ik er
voor dat mijn buren ook hun stoepje
schoon houden?
Ik zie wel dat er zwerfafval op straat
ligt en dat hoort niet. Ik vind het
echter de taak van de gemeente om
dat op te ruimen. Ik wil hier
misschien wel een bijdrage aan
leveren maar dan moet het me geen
moeite kosten.
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Korte CoCreation sessie: ontwikkel een duurzame propositie

4. CoCreation
sessie

1. Verdelen: experts en consumenten
2A. Experts: korte brainstorm:
• Belofte: oplossingen voor het dilemma, biedt een helder voordeel,
vervult de wens
• Kies één oplossing en formuleer: (insight) – belofte - bewijs
2B: Lead users:
• Terwijl de experts brainstormen over nieuwe ideeën, bereiden de lead
users zich voor op hun rol: waar staan ze precies voor, met welke pet
op beoordelen ze straks het idee
3. Confrontatie:
• De experts leggen het idee uit, de lead users reageren vanuit hun rol
• Probeer samen het concept te optimaliseren
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