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STRAKS 

•  Inzicht in gedrag 
•  Het gaat makkelijk mis 
•  Makkelijk gedrag beïnvloeden door 

eenvoudige beïnvloedingstechnieken 



VRAGEN? 



WAT IS GEDRAG? 



MENSEN ZIJN… 

Rationeel 
•  Informatie 
•  Argumenten  
•  En de mens beslist op basis wat 

het beste voor hem/haar is 



…NIET RATIONEEL 

Informatie en argumenten vaak niet 
effectief 



BOETES 

Negatieve consequentie voor gedrag 
zorgt voor reductie van gedrag 
•  Ouders komen te laat op 

kinderdagverblijf 
•  Beboeten!  



BOETES 



HOEZO NIET? 

Gedrag verloopt vaak automatisch 
en onbewust 



ONBEWUST 

Gedrag komt onbewust tot stand 
•  Welke sok is de beste kwaliteit? 
•  Bla, bla, bla 



HET GAAT MAKKELIJK MIS 



DE TOON IN EEN BRIEF 

Wij hebben besloten uw uitkering in te 
trekken per 1 oktober 2013 omdat uw 

inkomen hoger is dan de 
bijstandsuitkering die u heeft.	  

Daarom moet u € 616,96 
terugbetalen.	  



ONDUIDELIJK 



NIET GOED MOTIVEREN 



WEERSTAND 

•  Mensen ervaren weerstand  
•  Bij gevoel dat vrijheid wordt 

ontnomen 
•  Motiveert om vrijheid terug 

te nemen 
•  Boos, koppig, passief-

agressief  
•  Tegen de beïnvloeder 

 

 
 
 



RESULTAAT 

•  Mensen ervaren weerstand  

•  Mensen worden niet goed 
gemotiveerd 

 

 
 
 



EENVOUDIGE TECHNIEKEN 



 MOTIVEREN EN WEERSTAND  

Twee manieren om mensen te 
bewegen 
•  Motiveren 
•  Weerstand wegnemen 
 



WEERSTAND VERMINDEREN 



WEERSTAND ERKENNEN 

0	  
20	  
40	  
60	  
80	  
100	  

Normaal	  
verzoek	  

Weerstand	  
erkennen	  

Normaal	   Simpelweg het erkennen van 
weerstand, vermindert weerstand: 
 
•  “Heb je wat parkeergeld voor mij?” 
•  “Ik snap als je misschien niet wilt,    

 maar heb je wat parkeergeld voor 
 mij?” 

 
Je toont empathie: je begrijpt dat de 
ander het niet leuk vindt 



GEEF…  

Je wilt dat je zoontje zijn kleren gaat 
aantrekken. Hoe voorkom je 
weerstand? 
 
•  Geef… keuzes 
•  Herstelt de waargenomen vrijheid 
•  Ook bij kandidaten 



HERDEFINIËREN VAN DE RELATIE 

Verlegt de nadruk op jou en de 
verplichting 
 
•  “Ik ben hier om u te helpen” 
•  “Om je te helpen, heb ik dit van je 

 nodig” 
 
Bevordert de toekomst van de relatie 
 



MOTIVEREN 



COMMITMENT & CONSISTENTIE  



WIE ‘A’ ZEGT, MOET OOK…  

Natuurlijke neiging om consistent te 
zijn  
•  Handelen in lijn met standpunt 



COMMITMENT BIJ FRAUDEPREVENTIE 

Verzekeringsmaatschappij: hoeveel 
mijl gereden? 
 
Ik beloof dat het formulier naar 
waarheid heb ingevuld: 
•  onderaan formulier 
•  bovenaan formulier 
 
 

 

22	  
23	  
24	  
25	  
26	  
27	  

Onderaan Bovenaan 

Gerapporteerd aantal 
gereden mijlen (x 1000) 



STATUSFORMULIER 



COMMITMENT HET BIJ WERK ZOEKEN 

Vaak worden uitkeringsgerechtigden 
gecontroleerd 
•  Voelt controlerend 
•  Focus op wat niet gelukt is 



COMMITMENT BIJ HET WERK ZOEKEN 

•  Mensen vanaf dag 1 zelf over 
terug naar werk laten praten 

•  Focus op wat iemand komende 
twee weken gaat doen 

15-20% 
 



SOCIAAL GEDRAG 



MONKEY SEE, MONKEY DO  

De mens gedraagt zich zoals de 
meeste andere mensen in die 
situatie  
•  Informatie over wat de meeste 

andere mensen doen, beweegt 
ons 

 



BETALEN VAN SCHULDEN 

 
Sociale norm informatie het betalen 
van belasting: 

 
“De meerderheid van de mensen in 

jouw buurt betaalt hun belasting op 
tijd. De meeste mensen met een 

vergelijkbare schuld hebben deze al 
betaald.” 30	  

32	  
34	  
36	  
38	  
40	  

Controle Lokaal + schuld 

% betaald binnen 23 
dagen 



ALTERCASTING 

Bij het stoplicht staant een moeder 
met haar kind. Er komt geen verkeer 
aan en je hebt lichtelijk haast. Wat 
doe je? 
 



ALTERCASTING 

Je plaatst iemand in een positieve 
rol en diegene gaat zich ernaar 
gedragen 
 
•  Niet: “Dit moet je doen!” 
•  Maar: “Je lijkt me een persoon die 

haar afspraken goed nakomt.” 

 
 
 



ALS JE IETS WILT ONTHOUDEN: 

•  Gedrag komt vaak automatisch en onbewust tot 
stand en is daarom irrationeel. 

•  Met eenvoudige gedragstechnieken kan je 
makkelijk effecten op gedrag bereiken en zo 
dienstverlening bespoedigen. 
 



WAT VERDER TE LEZEN?  



DOCUMENTAIRE’S 

Documentaire ‘De tegenprestatie’: 
http://www.human.nl/2doc/2015/de-tegenprestatie.html 
 
Documentaire  ‘Sta me bij’: 
http://www.human.nl/speel~POW_00243806~sta-me-bij-holland-doc~.html 
 
Voor andere bronvermeldingen kan je mailen naar: 
johnny@dbgedrag.nl  
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