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1.1 Gedragstransities: wat leert sociaal-psychologisch onderzoek ons?

Inhoud
1. Beleid streeft altijd naar groei van gewenst gedrag
2. Daarvoor moet je de psychologie van gedragsbeïnvloeding snappen
3. Oplossingen zoeken voor 10 typen invloeden op gedrag
4. Segmentatie: rekening houden met verschillen binnen de doelgroep
5. Gedragstransitie lukt alleen met stakeholderssamenwerking
6. Conclusies en discussie
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1. Maatschappelijke kwesties oplossen vraagt altijd om gedragsbeïnvloeding
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1.2 Hoe wil je het maatschappelijk bereik van je beleid laten groeien?
1. Huidige gebruikers:
beter en meer gewenst
gedrag laten uitvoeren

Kennisontwikkeling

• Agendasetting van risico’s
• Kennisontwikkeling oplossingen
• Communicatie / educatie

Faciliteren

• Hulporganisaties activeren
• Samenwerking met stakeholders
• Convenanten met ketenpartijen
• Blokkades in ketens wegnemen

Omgevingsdesign

Regulering

• Fysieke omgeving slimmer vormgeven
• Organisatorische omgeving : blokkades
wegnemen/ stimuli inbouwen

2. Nieuwe gebruikers:
bewust maken van issue
en probeergedrag
ontlokken
3. Andere doelgroepen
bij oplossingen
betrekken (b.v.
bedrijfsleven)

4. Gewenst gedrag
uitbreiden naar andere
domeinen

• Subsidiëren en/of belasten
• Wetgeving met handhaving
• Handhavingscommunicatie

4

2.1 Daarvoor moet je ook de psychologie van gedragsbeïnvloeding snappen
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2.2 Ons onderzoek graaft steeds dieper in de invloeden op ons gedrag…

Klassieke enquetes

hoofd
Waardentypologieën

hart
Onbewust gedrag

onderbuik
Context

fysiek /
organisatorisch

•Kennis: bekendheid
•Opinies: oordelen , misverstanden en vooroordelen
•Rationeel: wat mensen zeggen…

•Hoe willen mensen zijn? (Identiteit)
•Hoe willen ze gezien worden? (Imago)
•Wat past wel en niet bij hun lifestyle?
•Wat doet de peergroup-druk en de organisatiecultuur?

•Routinegedrag met fricties bij veranderingen?
•Stimuli/blokkades door onbewuste beslisvuistregels?
•Invloed van socio-demografie?

•Stimuli en blokkades vanuit de fysieke omgeving?
•De invloed van organisatiestructuren en -regels?
•De invloed van wetten en regelgeving?
•Macro-trends: DE STEP- invloeden

https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#safe=off&q=mobiele+telefoon+1999
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3. Oplossingen zoeken voor 10 typen invloeden op gedrag
Welke percepties beïnvloeden een verandering van gedrag?
1. Begrip en beleving van het verhaal over gewenste verandering
(agendasetting / eventuele misverstanden?)
2. Afzender: positionering, het corporate imago of merkbeleving

3. Persoonlijke kosten/baten van oud versus nieuw gedrag
4. Maatschappelijke kosten/baten van oud versus nieuw gedrag
5. Fit met persoonlijke waarden (past het bij mijn waarden?)
6. Sociale omgevingsdruk: stimulerend of blokkerend
(organisatiecultuur / peergroup-druk)
7. Routine-verandering: hoe past nieuw gedrag in bestaande patronen?
8. Persoonlijke drempels (praktisch kunnen en emotioneel durven)
9. Fysieke omgeving (wonen, werken, buurt)
10. Organisatorische context (‘het systeem’ waarin mensen handelen)
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3.1. Bekendheid, begrip en urgentie van je verhaal: hoe versla je de concurrentie?
•
•

•
•

•
•
•

Hoe stijgt jouw issue op de bekendheidsladder van
maatschappelijke issues t.o.v. concurrerende issues?
Wat maakt je probleem relevant en urgent ten opzichte
van concurrerende issues voor je doelgroep?
Hoe begrijpen mensen je verhaal precies?
Leven er misverstanden en vooroordelen over het issue
en over het gewenste gedrag?
• € 350 is je eigen bijdrage bij je huisartsbezoek?
• Gescheiden afval wordt weer bij elkaar gegooid...
Hoe lost het gewenste gedrag het issue op? Hoe wordt
dat zichtbaar? Zijn er al behaalde resultaten te tonen?
Naming & framing: verhaal laten aansluiten bij belangen
en waarden van je doelgroep
Benadruk van de kloof tussen de huidige en gewenste
situatie de kleinste kloof, niet de grootste…
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3.2 Imago afzender: wat kweekt vertrouwen in de bron van je verhaal?
Hoe beleeft men de afzender van het verhaal?
• Deskundige autoriteit?
• Sympathieke persoonlijkheid?
• Positief humeur?
• Wederkerigheid: geeft hij ook wat voor wat hij
vraagt?
Autoriteiten zijn domein-specifiek (voor muziek en
kleding zijn andere personen relevant dan voor
gezondheid of geld). Merken en NGO’s kunnen ook
afzenders zijn, naast personen.
Wat helpt :
• uiterlijke signalen van deskundigheid
• communicatiestijl van woordkeuze en uiterlijk
afgestemd op positieve waarden van doelgroep
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3.2 Imago afzender: keurmerken: goed principe maar groeiende verwarring
Consumenten hebben steun aan keurmerken. Echter, ze zoeken naar bekende merken in het woud van keurmerken

2012

2014

6%

70%

72%

6%

42%

70%

6%

-

75%

5%

-

73%

5%

46%

55%

9% 5%

38%

40%

-

27%

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? (n=1.088)
Ik zou het goed vinden als er maar 1 1%
4% 16%
duurzaamheidskeurmerk zou zijn
Ik vind dat er te veel duurzaamheidskeurmerken zijn

28%

2%
2%

28%

20%

Producten worden te vaak door fabrikanten bestempeld als 1%
1% 16%
groen en duurzaam
Ik twijfel of producten die beweren groen en duurzaam te 1%
3%
zijn, dat wel echt zijn
Hoe bekender het keurmerk, des te meer vertrouwen ik heb
in het product

Ik heb meer vertrouwen in de kwaliteit van een product
wanneer er een keurmerk op staat
Hoe meer het keurmerk opvalt, des te meer ik geneigd ben
om het product te kopen

Helemaal mee oneens
Niet mee eens, niet mee oneens
Helemaal mee eens

36%

46%

27%
34%

27%

6% 13%
10%

42%

39%

18%

4% 8%

44%

31%

36%
21%

21%

36%

Tamelijk mee oneens
Tamelijk mee eens
Weet niet/geen mening

20% 7%6%

% mee eens

Bron: MilieuCentraal/Motivaction, 2014
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3.3 Bewerk de persoonlijke kosten-batenbeleving van de doelgroep
Wat verbetert de economische baten/kosten beleving van nieuw
versus het huidige gedrag? Meer of minder: geld, tijdsbesparing,
gemak, minder irritaties?
“Te veel moeite om naar de papierbak te lopen”
“Ik voel me beter als ik mijn afval scheid”
“Ik geloof niet dat ik korter leef als ik rook”
Hoe ga je slim om met de volgende onbewuste neigingen?
• Liever nu voordeel dan later
• Zekere voor het onzekere
• Het bestaande voor het nieuwe
• Verlies-aversie
• Gevoel van schaarste kweken helpt
• Beperkte, overzichtelijke keuze van gedragsopties helpt
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3.4 De maatschappelijke kosten/baten-beleving verbeteren
Wat verbetert de beleving van de maatschappelijke kosten en
baten van het gewenste gedrag?
•
•
•
•

De correcte kennis van de effecten van het ongewenste
gedrag. Vooroordelen/misverstanden wegnemen
De zichtbare effecten van het gewenst gedrag: wat heeft
gewenst gedrag nu precies geholpen?
Eerlijke verdeling van lusten en lasten: betaalt de
vervuiler?
Zichtbaar belonen van goede burgers: sociaal bewijs

Problemen:
• Effecten van een enkele maatregel zijn lastig aan te tonen
• Min. Financiën houdt niet van geoormerkte belastingen
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3.5 Persoonlijke waarden: kansen of blokkades voor het nieuwe gedrag?
Hoe kan je emotionele kosten/baten-perceptie van nieuw versus
het huidige gedrag verbeteren:
• Hoe past het gedrag beter bij iemands eigen kernwaarden?
• Hoe past het beter bij de lifestyle die de identiteit bevestigt?
• Wat draagt nieuw gedrag bij aan de sociale status?
•
•

Mensen verschillen qua kernwaarden: waardensegmenten
Daarom helpen verschillende emotionele positioneringen
van het gewenste gedrag: linksom en rechtsom…
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3.5 Framing van gewenst gedrag: aansluiten op waarden geeft emotionele binding

Ontvanger
Functionele
behoeften

verantwoordelijken
30%

Imago
Identiteit
Kernwaarden

Status-bewusten
15%
pragmatici
25%

Match?
plichtsgetrouwen
13%

ontplooiers
10%

Structuur-zoekers
32%

Stijl

Functionele
vormgeving

Aanbieder
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3.6 Sociale omgeving: peergroup-blokkades en stimuli gebruiken
Iedereen ervaart sociale druk richting bepaald gedrag: familie, vrienden,
buurt , collega’s en zelfs de nationale cultuur.
•
•
•
•
•
•

Hoe bewust zijn de prescriptieve en descriptieve normen?
Wie zijn blokkades of stimuli voor de gedragsverandering?
Hoe kun je de doelgroep zich laten spiegelen aan gewenste
rolmodellen?
Hoe kun je ze afstand laten nemen van verkeerde rolmodellen?
Welke mensen passen emotioneel qua uitstraling?
Hoe kun je mensen hun directe omgeving laten helpen?

Nudges: social proof: zoveel mensen deden het al, met rolmodellen.
Imagobeschadiging: ongewenst gedrag koppelen aan vervelende mensen.
(Je echte vriend is niet de feestneus die je dronken voert…)
Zorg dat je communicatie op de plaats en tijd van de keuzebeslissing
aanwezig is. Op andere plaats en tijd heeft een ingreep geen effect.
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3.7 Hoe past het gewenste gedrag beter in de dagelijkse routines?
Observeer:
• Hoe werken de cues, de beloning en het gedrag precies?
• Wat betekenen huidige routines voor mensen?
• Hoe haal je mensen uit hun comfort-zone?
• Hoe plak je gewenste routines in de cyclus van cues en
beloning?
•
•

Wat zijn slimme momenten en plaatsen om oude routines te
vernieuwen?
Hoe past het nieuwe gedrag eenvoudig in iemands leven?

“Ik kan flessen en verpakkingen gewoon inleveren bij het
winkelcentrum. Je hoeft niet ergens anders heen”
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3.8 Drempelvrees: hoe help je de emotionele leercurve bij implementatie?
Mensen doorlopen diverse fasen bij
gedragsverandering. Terugval dreigt.
Wat zijn daarbij de blokkades?
Wat zijn stimuli om over de
drempels heen te komen?
- Laagdrempelige probeeropties
- Bevestiging van voortgang
- Coaching door lotgenoten

Nudges: benadruk het kleinste gat
tussen de huidig en gewenste
voortgang, niet het grootste gat.
Laat mensen zich publiek uitspreken
over hun voortgang: commitment
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3.9 Fysieke omgeving: wat belemmert of triggert daarin gewenst gedrag?
Elke omgeving heeft zowel een praktische en emotionele uitstraling
Broken windows theory: een asociale omgeving triggert asociaal gedrag,
een sociale omgeving bevordert sociaal gedrag
Vraag:
• hoe leesbaar is het gewenste gedrag in de omgeving?
• welke emotionele waarden lezen mensen in de omgeving?
• hoe gemakkelijk of moeilijk is het gewenste gedrag uit te voeren?
Nudges: inzetten van onbewuste omgevings-blokkades en stimuli voor
gewenst gedrag

Bron: NS
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3.9 Design van de omgeving: zoek naar ‘nudges’ is specifiek per omgeving
Voorbeeld: nudges voor winkels opsporen…
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3.9. E-omgeving: ook hier weer naar domeinspecifieke blokkades en stimuli
Blokkade voor groei van digi-diensten overheid

Aanpak

Routinegedrag: meestal voorkeur voor bekend,
telefoon/baliebezoek versus onbekendheid en
onwennigheid van digitale diensten.

Intern zorgen dat e-kanaal dominant wordt
aangeboden, niet als optie naast traditionele
kanalen. Maak die lastiger te kiezen.

Angst voor enge bureaucratische processen met
hoog afbreukrisico als je het fout doet zorgt
voor kiezen voor vertrouwde kanalen.

Hak invulprocessen in kleine stappen. Stapvoor-stap laten doorlopen van invul-proces
met bevestigingen.

Probeer-angst in eerste fase van digi-leercurve.

Stimuleer dat mensen eerste keer hulp zoeken
of biedt zelf invulhulp aan. Biedt ook
eenvoudige diensten aan als eerste stap.

Technisch falen van de website, smoort begin
van gewenste digi-kanaalkeuze.

Responsive design: pretest je websites, ook op
tablets en smartphones.

Kosten/baten van omschakelen naar digitaal;
hoe verkoop je dat verhaal?

Overheid gaat met z’n tijd mee.
Gemakkelijk zelf op elk moment invullen.
Overheid wordt ook efficiënter voor burger en
maatschappij.

Interne versnipperde organisatie van digidiensten belemmert eenduidig vormgeving
richting burgers.

Organiseer centrale digi-redactie over alle
beleidsafdelingen heen.
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3.10 Wie organiseert de context? Kansen en blokkades bij stakeholders
De fysieke en organisatorische context wordt door diverse
stakeholders vormgegeven: kennisinstituten, overheden, NGO’s,
branche-organisaties en bedrijfsleven
Wetgeving en lobby zijn in toenemende mate Europees
Wetgeving schrijft steeds minder de uitvoering voor, wat ruimte
biedt voor innovatieve technieken
Stakeholder-onderzoek brengt de kansen en blokkades in kaart
voor de gewenste gedragsverandering.

Onderzoek helpt al door partijen en kennis met elkaar in contact
te brengen, vanuit een onafhankelijke rol
(Zie verder bij: 5. Stakeholdermanagement)
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4. Segmentatie: je vindt meestal een spreiding van kennis, houding en gedrag

40%

5%

5%

Koplopers
Vertonen het
gewenste
gedrag (of het
ongewenste
gedrag niet)

15%

15%

20%

Welwillenden
Vertonen de
gewenste houding
en proberen het
gewenste gedrag

Twijfelaars

Sceptici

Tegenstanders

Blanco groep

Lage betrokkenheid,
enige kennis,
twijfelende houding
maar geen gewenst
gedrag

Wel enige kennis
maar negatieve
houding en geen
gewenst gedrag.
Of terugval
vanuit gedrag

Negatieve
houding en
verzet te
gewenst gedrag.
Som wel hoge
betrokkenheid.

Nog nooit
nagedacht over het
issue en het
gewenste gedrag.
Nog geen houding
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4.1 Wie in je doelgroep zijn al hoever veranderd richting gewenst gedrag?

Relapse
Mensen kunnen op elk
moment afhaken
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Hoe zit dit voor electrisch/hybride rijden?
Zou u zelf op den duur willen gaan rijden in een elektrische of hybride auto?
Basis: allen met rijbewijs (n=623)

7%

11%

Zeker niet
Waarschijnlijk wel

33%

Waarschijnlijk niet
Zeker wel

29%

10%

Misschien wel, misschien niet
Weet ik niet/geen mening

Welke van onderstaande mogelijkheden spreken u het meeste aan?
Basis: allen (n=736)

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom u (nog) niet elektrisch rijdt?
Basis - Bezit auto (n=499)
Te hoge kosten van aanschaf

56%

Ik kan er geen lange afstanden mee rijden

10%

Zelf stroom opwekken met zonnepanelen op het eigen dak

35%

32%

Ik wacht tot elektrisch rijden goedkoper wordt

29%

Er zijn te weinig laadpalen

26%

Ik wacht eerst af of het wel een succes wordt

20%

Ik kan niet goed overzien of dit voor mij interessant is

19%

Ik heb geen idee van de kosten

18%

Deelnemen in een coöperatie voor zonne-energie

27%

Een aanbod krijgen voor het kopen van een elektrische
auto
Deelnemen in een coöperatie voor windenergie
Een proefles elektrisch rijden krijgen

23%
20%

16%

Het opladen duurt te lang

17%

In een elektrische deelauto rijden

12%

Ik ben bang om onderweg stil te komen staan

16%

Met het bedrijf/organisatie waar ik werk een elektrische
auto delen

5%

Ik zie het nut er onvoldoende van

8%

Ik heb er nooit over nagedacht

7%

Anders, namelijk:
Weet niet

11%

Geen van deze

17%

Weet niet/geen mening

17%

2%

Bron: Natuur & Milieu/Milieudefensie / Motivaction, 2013
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Hoe zit dit voor auto-delen?
Zou u zelf op den duur willen gaan rijden in een deelauto via een dergelijke
aanbieder? Basis: heeft rijbewijs en niet al een deelauto via organisatie (n=620)

39%

Zeker niet
Waarschijnlijk wel

28%

Waarschijnlijk niet
Zeker wel

21%

4%1% 7%

Misschien wel, misschien niet
Weet ik niet/geen mening

Wat zijn voor u de belangrijkste voordelen van een deelauto?
Basis: wil (misschien) deelauto gaan gebruiken of gebruikt deelauto al (n=169)
Het bespaart geld

68%

Minder auto's zijn beter voor het milieu

50%

Met een deelauto heb ik geen omkijken naar onderhoud

47%

Het is makkelijker het abonnement stop te zetten dan een
auto te verkopen

21%

De deelauto heeft een vaste parkeerplek dus ik hoef niet te
zoeken

12%

Door autodelen ben ik minder geneigd de auto te pakken

12%

Anders, namelijk:
Weet niet/geen mening

Bron: Natuur & Milieu/Milieudefensie / Motivaction, 2013

1%
11%
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4.2 Elk segment heeft een profiel: omvang, kennis, motieven en context

Omvang
van
segment

•
•
•
Wie zijn het
precies?

•
•

Meerderheid woont in Randstad,
meer in hoogbouw
M/V gelijk verdeeld
Opleiding: meer MBO-min, iets
onder-gemiddelde SES
Meer: opwaarts mobielen, gemaksgeorienteerd en moderne burgerij
Meer: commerciele omroepen,
regiobladen

Blokkades
• Weinig kennis van effect van
afvalscheiding. Vooroordeel: “ze
gooien het toch weer bij elkaar”
• Wonen in hoogbouw maakt plaatsen
meerdere bakken lastiger
• Geen probeerervaring
Kansen
• Scheiden al diverse soorten afval:
papier, glas, beetje GFT
• Conformistisch: gevoelig voor druk
vanuit sociale omgeving
“afvalscheiden is eigenlijk normaal”
• Nog weinig negatieve ervaringen.
Deel staat open voor probeer-acties

Hoogbouwwijken met experimentele
bakken thuis en verzamelbakken in
looproutes in omgeving werken goed

Kennis en
houding
-blokkades
-kansen

Context:
invloed van
beleid
gemeente
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4.3 Wat zijn dan de strategische opties voor groei van gewenst gedrag?
Gedrag van ‘koplopers’ opschalen naar
kansrijke segmenten?

Kansloos? Of juist
regulering/handhaving?

Onbewusten alsnog
bewust maken?

40%
15%

15%

20%

5%

5%

Koplopers

Probeerders

Twijfelaars

Sceptici

Tegenstanders

Blanco groep

Vertonen het
gewenste
gedrag (of het
ongewenste
gedrag niet)

Vertonen de
gewenste
houding en
proberen het
gewenste gedrag

Lage betrokkenheid,
enige kennis,
twijfelende houding
maar geen gewenst
gedrag

Wel enige kennis
maar negatieve
houding en geen
gewenst gedrag.
Of terugval
vanuit gedrag

Negatieve
houding en
verzet te
gewenst gedrag.
Som wel hoge
betrokkenheid.

Nog nooit
nagedacht over het
issue en het
gewenste gedrag.
Nog geen houding
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4.4 De segmentatie van houding en gedrag bepaalt de vervolgstrategie
Fase 2. hoge initiele weerstand
-> dus: focus op verleiden kopgroep

Fase 1: grote blanco groep
-> dus: werken aan kennis en
urgentiebeleving
pct of population

8
6
4
2

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

pct. of population

6

10

5
4
3

2
1
1

Fase 3: 50/50-verdeling van houding
-> dus: verlagen barrières voor mainstreaming

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

11

Fase 4: weerstand bij een kleine groep
-> dus: eerst drang en later dwang nodig

pct of population

6
pct. of population

2

5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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5. Stakeholdermanagement: niemand kan de wereld alleen veranderen…

Mensen krijgen veel tegenstrijdige verhalen over gewenst
gedrag. Bijvoorbeeld teveel keurmerken maken mensen murw.
Dit levert excuses op om bij oud gedrag te blijven, zeker bij
middengroepen. Die conformeren zich graag aan anderen…
Vertrouwen in afzenders is eerder emotioneel dan rationeel.
Daarom werken we ook voor gedragsbeïnvloeding aan:
• Meer medestanders winnen: meer neuzen één kant op
• Minder verwarring bij burgers/consumenten
• Imago van meewerkende stakeholders ondersteunen
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5. Stakeholdermanagement bij maatschappelijke gedragstransities?
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5. Voorbeeld: PBL over duurzaamheidstransitie: wie regisseert de voortgang?
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5. Stakeholdersamenwerking: wat kan je met wie bereiken?
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5. Welke belemmeringen moet je oplossen in stakeholdersamenwerking?
1.

Complexe ketens van partijen die elkaar nooit spreken en niet kennen.

2.

Kennistekort over mogelijk betere technieken en processen.

3.

Emotionele weerstand tegen veranderen van bewezen werkroutines binnen en tussen
organisaties

4.

Maatschappelijke kwaliteit is slecht zichtbaar voor ketenpartijen, maar verhoogt wel de
kosten van het ‘verantwoorde’ eindproduct.

5.

Perverse prikkels: partijen hebben geen belang bij minder problemen (of leven er zelfs
van). Het oplossen van problemen kost hen geld en banen…

6.

Iedereen zoekt de direct economisch voordeligste rol; niemand verdedigt het totale
einddoel.

7.

Maatschappelijke effecten na gebruik van de product of dienst zijn mentaal geen deel van

de productieketen. Voorbeeld: zelden terugkoppeling van recyclingsector naar
producenten.
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6. Conclusies: voorbeeld-agenda van een strategiediscussie
Welke strategie kiezen we?

Gedrag van ‘doeners’ opschalen
naar kansrijke segmenten?

Hoe verbeteren we de kans op de gewenste
gedragsverandering vanuit beleving van barrières,
stimuli en handelingsopties van segmenten?

Doeners
%

Starters
%

Kansloos? Of juist
regulering/handhaving?

Twijfelaars
%

Sceptici
%

Tegenstanders
%

Onbewusten
bewust maken?

Onbewusten
%

Stakeholders
betrekken?

Stakeholders?
Wie kan wat
doen?

1. Begrip en beleving van het verhaal
2. Afzender: positionering persoon of merkbeleving
3. Persoonlijke kosten/baten
4. Maatschappelijke kosten/baten
5. Fit met persoonlijke waarden
6. Sociale omgevingsdruk: stimulerend of blokkerend
(organisatiecultuur / peergroup-druk)
7. Routine-verandering: hoe past nieuw gedrag in
bestaande patronen?

8. Persoonlijke drempels (kunnen & durven)
9. Fysieke omgeving (wonen, werken, buurt)
10. Organisatorische context (‘het systeem’)
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6. Conclusies en discussie
1. Maatschappelijke issues oplossen vraagt altijd om
gedragsverandering van mensen in diverse rollen,

als burger, consument of in organisaties
2. Overheden moeten meer middelen inzetten dan
vooral wetgeving en communicatie
3. Inzichten in de psychologie van gedragsverandering
toepassen in het beleid helpt enorm

4. Meeste strategieën vragen om een segmentatie
5. Gedragstransities vragen altijd om stakeholdersamenwerking in ketens

6. Kunnen we zelf wel onze werkroutines veranderen?
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