Gedragsverandering en Social Marketing
Onderzoek als basis voor gefundeerde strategieontwikkeling

Presentatie door Sibolt Mulder, 29 maart 2012

Social Marketing-campagnes profiteren van
onderzoek naar gedragsverandering
Teveel oude modellen van menselijke besluitvorming gaan uit van rationele mensen.
Echter, mensen kunnen zelden rationele keuzen maken. Ons bewustzijn is beperkt en
ons gedrag wordt voortdurend beïnvloed zonder dat wij dit door hebben.
Behavioural economics is een snel groeiende stroming die probeert inzicht te krijgen in de
aard van gedragsverandering en hoe je dat kunt beïnvloeden. Auteurs als Kahneman,
Thaler, Prochaska en Cialdini zijn nu toonaangevend.
TNS bouwt daarmee gefundeerde onderzoeksmethoden t.b.v. Social Marketing.
De kunst is om die gefundeerde academische theorie te vertalen naar begrijpelijke en
uitvoerbare strategische aanbevelingen.
Voor Social Marketing gebruiken wij marketing-kennis gecombineerd met inzichten uit de
sociale psychologie. Hierdoor gaan wij verder dan ‘traditionele’ marketing:
- Non-profit doel: beïnvloeding van gedrag t.b.v. maatschappelijk belang
- Vooral overheid heeft ook andere P’s: onderwijs, wetgeving met handhaving
Social marketing is dus niet: marketing m.b.v. social media…

Hoe maak je teveel gedragsmodellen hanteerbaar?
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Social Marketing heeft zijn eigen P’s…
Hoe bepaal je de Social Marketing strategie-mix?
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Bij gedragskeuzen worstelen twee processen
onderling

1. Reflectief
systeem
(bewust)

2. Automatisch
systeem
(onbewust)
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Dat onderzoeken we met ons ‘Behaviour Web’

Eigen normen
en waarden

Doeltreffendheid

Gewoonte

GEDRAG

Legitimiteit

Heuristieken
(‘vuistregels’)

AUTOMATISCH

REFLECTIEF

Kosten en
baten

Omgeving
Sociale en
culturele norm
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1. Reflectief systeem: bewuste afwegingen
KOSTEN EN BATEN
Het ‘what’s in it for me?’ aspect
“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”
urgentiebeleving

DOELTREFFENDHEID

EIGEN NORMEN EN WAARDEN
Sluit het gewenste gedrag aan bij de eigen
normen en waarden?
“Wij zijn het onze kinderen verschuldigd
spaarzaam met energie om te gaan”
“ik verwacht van merken dat ze duurzaam en
eerlijk zijn”

Heeft het gewenst gedrag effect en is men in
staat om het gedrag te vertonen?
“Ik weet niet echt hoe ik afval moet scheiden”
“Recyclen heeft toch geen zin”
kennis (gebrek?)

LEGITIMITEIT
Begrijpt en vertrouwt men het beleid/ de
afzender?

SOCIALE EN CULTURELE NORM
De invloed van de sociale omgeving en cultuur
“Pas als mijn buren hun afval gaan scheiden doe
ik mee”

“Waarom zou ik recyclen als mijn gemeente
mijn afval verbrandt”
“Boeteverhoging voor te hard rijden zorgt
echt niet voor meer verkeersveiligheid”
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2. Automatisch systeem
GEWOONTEN
Past het gewenste gedrag in de dagelijkse gang van zaken?
“De thermostaat staat bij ons altijd op 23 graden”

‘sociaal bewijs’
Opening Apple Amsterdam

HEURISTIEKEN/VUISTREGELS
Wordt het gedrag gestuurd door onbewuste mechanismen
(waardoor automatische reacties getriggerd worden)?

 recente (maar mogelijk onjuiste) informatie beïnvloedt het
oordeel over een situatie (beschikbaarheidsheuristiek)

OMGEVING/DESIGN
Wordt het gedrag onbewust gestuurd door omgevingsdesign?
 Gezonde voeding op ooghoogte in het schap plaatsen
 Hergebruik materialen t.b.v. prijs en duurzaamheid
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Gedragsverandering gaat in stappen
Voorbeschouwing
(weten?)

1

Iemand denkt op dit moment nog niet na over de kwestie en zijn nu niet van plan
het gedrag in de nabije toekomst te veranderen….maar niet in de ‘onbereikbare’
categorie (d.w.z. wijst het gewenste gedrag niet expliciet af)

Beschouwing
(willen?)

Agendasetting heeft een probleem urgent gemaakt. Iemand realiseert zich dat het
gedrag moet veranderen en denkt na over ‘er iets aan doen’. Is vaak niet zeker van
de opties - er kunnen verschillende ‘subfasen’ van beschouwing zijn

3

Beslissing en actie
(kunnen?)

Iemand heeft besloten om in actie te komen en vaak iets actiefs gedaan dat verder
gaat dan er gewoon 'over na te denken’, zoals erover gepraat met anderen, wat
onderzoek hebben gedaan, enzovoort. Wat ziet iemand als barrières of stimuli?

4

Consolidatie
(doen?)

2

5

Of terugval?

Iemand vertoont het gewenste gedrag (of het ongewenste gedrag niet meer).
Idealiter is het nieuwe gedrag een nieuwe routine geworden

Of…. Iemand is gestopt met het gewenste gedrag of is teruggevallen in het
ongewenste gedrag (of lopen het risico dat te doen....)

Prochaska: segmentatie van hoe ver mensen zijn
qua psychologisch fasen van veranderen
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Organisaties veranderen ook in vergelijkbare
stappen
1

Visie op omgeving en
positionering

Management: is dit issue urgent voor mijn organisatie?

Vragen mijn klanten en stakeholders er om?
Wat doen concurrenten en branchegenoten?
Wat zijn kansen qua winst of andere voordelen?
Wat zijn de kosten en andere problemen?

2

Marktstudie en
stakeholdersdialoog

3

Strategie

Prioriteiten / doelgroepen / doelstellingen / middelen / mensen / planning

4

Invoering

Wat valt mee? Wat valt tegen? Hoe halen we onze resultaten alsnog?

5

Evaluatie
Doorgaan of
afschaffen?

Evaluatie per middel en qua overall-strategie: doorgaan / bijstellen / stoppen?

Â© 2011 TNS
Je kunt meten hoe ver de besluitvorming rond issue X is gevorderd
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Niet iedereen verandert in hetzelfde tempo
Rogers: sociologisch model van vijf segmenten qua snelheid van veranderen
% van populatie

Snelheid
van
adoptie
Innovators

Early Adopters

Early Majority

Late Majority

Laggards

Specialisten /
idealisten?

Ambassadeurs

Overtuigbaren

Sceptici

Zien het probleem,
maar aarzelen over
aanpak. Veranderen
hun gedrag als zij
overtuigd worden
van nut, noodzaak
en voordelen

Vinden het niet hun
probleem, willen alleen
gedrag veranderen als
iedereen dat doet, zullen
overtreden als pakkans
* boete aanvaardbaar is

Principiële
tegenstanders?

Trendsettende opinies
en gedrag, kiezen de
Uitvinders van een
issues, soms
maatschappelijk risico,
vooruitlopend op beleid
vechten voor
agendasetting

Verzetten zich tegen
doelstellingen en
maatregelen van beleid.
Veranderen hun gedrag
principieel niet en
zullen regels dus ook
overtreden
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Er is vaak een kloof tussen wat mensen zeggen en doen.
B.v. de ‘duurzame’ burger versus de ‘hypociete’ consument
% van populatie

% burgers dat zegt duurzaamheid belangrijk te vinden

kloof

% duurzaam gedrag
3-5%
ambassadeurs

30%
overtuigbaren

60-70%
gemakszoekers

Kiezen uit
betrokkenheid.
Overwinnen
Ongemakken en prijs

Kiezen product als het
gemakkelijk wordt
gemaakt. Iets hogere
kosten onbelangrijk

Sceptisch, niet betrokken,
wel conformistisch
Willen zelf geen keuze
maken. Wel een lage prijs

3-5%
tegenstanders
uit principe
Onwillig maar hoge
betrokkenheid.
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Zo’n kloof verklein je door andere keuzen en meer gemak
% van populatie

Bij matige motivatie moet gewenst gedrag heel
gemakkelijk worden gemaakt voor verandering
Meerderheid burgers willen dat overheid en
bedrijfsleven samen hen geen slechte keuze biedt

3-5%
ambassadeurs

30%
overtuigbaren

60-70%
gemakszoekers

Kiezen uit
betrokkenheid.
Overwinnen
Ongemakken en prijs

Kiezen product als het
gemakkelijk wordt
gemaakt. Iets hogere
kosten onbelangrijk

Sceptisch, niet betrokken,
wel conformistisch
Willen zelf geen keuze
maken. Wel een lage prijs

3-5%
tegenstanders
uit principe
Onwillig maar hoge
betrokkenheid.
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Gedragsverandering moet je in fasen opbouwen
van agendasetting via verleiden en faciliteren tot handhaving
Stap 1: lage kennis en urgentiebeleving
-> agendasetting van onderwerp

Stap 2. hoge initiele weerstand ->
overtuigen / verleiden nodig
6
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Stap 3: normaal-verdeling draagvlak ->
verlagen barrières voor gedrag
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Stap 4: weerstand bij een kleine groep ->
handhaving nodig
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Dat bereik je vooral door samenwerkende stakeholders
% van populatie

2. Verleiden
1. Agendasetting
politieke & publieke bedrijven: aanbod creëren
positionering issue overheid: social marketing

Politiek,
NGO’s &
Innovators
wetenschap

Specialisten /
idealisten?

Overheid &
Industrie

3. Faciliteren
4 Reguleren
- stimuli organiseren met toezicht en
- barrières opruimen handhaving
Industrie &
overheid
distributie &
convenanten

Ambassadeurs

Overtuigbaren

Sceptici

Overheid
(NGO’s &
politiek)
Principiele
tegenstanders?

Social Marketing-campagnes
Deze segmentatie is te eendimensionaal.
Segmentatie van verschillende behoeften
van mensen maakt een strategie effectiever
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Waardensegmentaties helpen keuze van stijl van beleid:
welke soorten middelen en welke communicatiestijl?
Abstract denkniveau
Hoog opgeleid

Sociaal

Liberaal

Concreet denkniveau
Laag opgeleid
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Hoe vertaal je analyses naar beleid?

Implementatie
Evaluatie op Kpi’s
Groei-segment?

Kansloos?

Uitwerken van middelen
Doelen per middel bepalen
Testen & tracken per middel
Bijsturen organiseren?

Strategiediscussie
Welke segmenten?
Welke SMART-doelen?
Welke soorten middelen?
Budget, planning, organisatie?
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Vaak is een mix van verschillende typen
onderzoek nodig
Onderzoeken

Omgevings-analyses
etnografie

Doelgroepovertuigingen

Segmentaties

Dienstverleningsmaatregelen

Communicatiecampagnes

Prioriteiten stellen binnen grenzen
van tijd en geld:
Doelen

-

Doelgroepen

-

Vormgeven instrumenten
Evaluatie

-

Implementatie

Beleidsmaatregelen
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Case 1: bevordering recycling van textiel

Bron: TNS NIPO onderzoek voor MilieuCentraal, 2012

Recyclen is een houding op meerdere terreinen
Mensen die aan één vorm van recycling doen, doen vaak ook aan andere vormen en vice versa.
Dit is met name duidelijk bij de minder recyclede materialen als plastic en kleine elektrische
apparaten.
Van groot belang is ook de aanwezigheid van een afvalstoffenheffing in de woonplaats van de
respondent. Waar Diftar gehanteerd wordt, wordt al gauw 10-20% meer gescheiden ingezameld.
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Besut belang – wat mensen zeggen…

Hoog

Welke argumenten hebben bewust en welke hebben
onbewust impact op textiel-recycling?
Randvoorwaarden

Motivators

Gemak Inleverpunten

Minder afval
Komt goed terecht

Minder grondstoffen
Zonde om weg te gooien

Kleine moeite

Goed voor medemensen

Sportverenigingen/scholen
Geld dat dit bespaart /oplevert is aantrekkelijk
Acties komen ongelegen
Alleen als
kledingkast vol is

Niet meer dan eerlijk

Het geld dat textielrecycling je oplevert
lijkt geen belangrijk punt van overweging!

Vrienden doen het

Laag

Vrienden kijken me er op aan

Laag op agenda
Laag

Verschillende argumenten zijn belangrijk
voor de consumenten:
- Het moet op alle fronten ‘goed’ zijn,
zowel in eindeffect (goed voor milieu
en medemens), als in uitvoering (komt
goed terecht)
- Het moet weinig moeite kosten, ook in
beschikbaarheid van inleverpunten
- Inspelen op sociale norm (vrienden
doen het, het is zonde om weg te
gooien)

Geld voor goede doelen enig belang
Verborgen motieven

Onbewust belang – wat mensen voelen
Scores op imago-drivers
Ver boven gemiddelde
Boven gemiddelde

Gemiddeld
Beneden gemiddelde
Ver beneden gemiddelde

Hoog

(Er is hier geen traditie van ‘statiegeld’)
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Recycling textiel vooral geassocieerd met hergebruik
De respondenten denken dat bijna de helft van het ingezamelde textiel wordt hergebruikt
als kleding; in westerse landen of in niet-westerse landen. Dit vindt men ook passend.
Verbranding, wat voor ongeveer 10% van de stroom textiel de bestemming is, is voor de
respondenten een slecht alternatief.
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Kansen voor textielrecycling | Kansen voor groei
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Case 2: statiegeld op plastic flessen?

We zijn zeer gewend aan statiegeld op plastic flessen
Voor of tegen afschaffen van statiegeld op plastic flessen?
2%

8%

17%

73%

Bron: NVRD-onderzoek 2010, Basis: alle Nederlanders (n=772)
Afschaffing statiegeld is een goede zaak

Afschaffing statiegeld is een goede noch slechte zaak

Afschaffing statiegeld is een slechte zaak

Weet niet
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We zijn voor uitbreiding naar kleine Pet-flessen
2%
12%

15%
Positief
Neutraal
Negatief
Weet niet

71%

Bron: NVRD-onderzoek 2010, Basis: alle Nederlanders (n=772)
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We zijn zelfs voor uitbreiding naar andere plastic foodcontainers (maar niet naar non-food verpakkingen)
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Bron: NVRD-onderzoek 2010, Basis: alle Nederlanders (n=772)
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Zelfs statiegeld op blik invoeren?
Imago van recycling draagt wel bij aan milieuvriendelijk imago (TNS NIPO 2008)

Wordt dit blik
gerecycled?

Milieu-score
Wist wel

Wist niet

doperwtjes in blik

5,0

4,6

frisdrankblikje

4,5

4,3

verfblik

4,1

3,7

metalen spuitbus

3,5

3,2

Vergeet dus niet om recycling op je verpakking te zetten!
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Consumenten geloven bij plastic flessen in statiegeld als prikkel

Eigenbelang: 65% noemt als reden om de verpakkingen in te leveren het geld.
• “Als je niets inlevert, ben je je statiegeld kwijt en uiteindelijk kan dat een heel
bedrag zijn.”
• “Je bent een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet.”
• “Omdat ik er ten slotte eerst statiegeld voor betaald heb, wil dit dan ook weer
terug.”
Algemeen belang: 23% noemt het milieu als argument:
• “Omdat ik graag aan reductie van de afvalberg doe en waar mogelijk rekening
probeer te houden met het milieu voor huidige leefbaarheid en de
leefbaarheid voor toekomstige generaties.”
• “Hierdoor zal er dus minder plastic in het gewone vuil eindigen en heb je dus
minder milieuvervuiling.”
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Discussie

3

Discussie: wat als statiegeld omstreden wordt?
Geld lijkt bij textiel (nog) niet belangrijk. Bij plastic flessen is het wel belangrijkste argument.
Rond plastic flessen is nu statiegelddiscussie. Kosten/baten? Voor wie eigenlijk?
Draagvlakeffect: sceptische burgers zien wantrouwen bevestigd door de strijd stakeholders
Als je zo’n geaccepteerd recycle-gedrag wil wijzigen moet je het anders gaan verkopen.
Andere argumenten (lagere prijzen) en heel gemakkelijke gedragsalternatieven (Diftar?)
Laat eens zien wat er bereikt is voor de wereld en voor ieders de portemonnee (prijzen?)
Moet je tevens de zwerfvuil-boete naar € 400 verhogen als prikkel?
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Ons onderzoek naar gedragsverandering
Traditioneel onderzoek naar kennis, houding en gedrag is in 2012 achterhaald. Er is nu
zoveel meer bekend over de rationele en emotionele drijfveren van gedrag dat een
goed bureau dat verwerkt in de methode van onderzoek.
Voor een succesvolle strategie is segmentatie onmisbaar: wie is gevoelig voor wat?
Voor effectieve conclusies en aanbevelingen is een dialoog tussen bureau en cliënt al
tijdens het onderzoeksproces onmisbaar. Dan worden de uitkomsten goed te vertalen
naar diverse strategische instrumenten.
Meer informatie:
Sibolt Mulder
Sr. consultant beleidsonderzoek
sibolt.mulder@tns-nipo.com
t: 020-522 54 02

Noor Berkman
Drs. in Sociale Psychologie
noor.berkman@tns-nipo.com
t: 020-522 54 83
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