
No nudge, no glory!

Onderzoek - Advies - Trainingen
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Opdrachten

DE DUWTJE MANIER Van probleem naar doelgedrag
Schets het proces
Gedragsanalyse
Maak het leuker, persoonlijker en/of makkelijker
Verander het proces 
Maak het effectief op de lange termijn
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7 Meet de effecten van je interventie

Van probleem naar oplossing

Formuleer het gewenste gedrag: 
• In termen van de doelgroep 
• In termen van een handeling 
• Durf het klein te maken!

Je moet een foto kunnen maken van het gedrag

1. DOELGEDRAG Zomerschool  
Kanaleneiland

2. STORYBOARD



3. Gedragsmachine
Een overzicht van factoren die het doelgedrag beïnvloeden

Mogelijkheden

Normen

Motivatie

Weerstanden
• Sceptisch 
• Reactance 
• Inertie

• Intrinsiek 
• Extrinsiek 

• Sociale norm 
• Rolmodellen 

• Vaardigheden 
doelgroep 

• Drempels 
omgeving

Verandergrafiek

Klein effect

Groot effect

Moeilijk te  

veranderen

Makkelijk te  

veranderen

• Inertia

• Social norm

• Weinig kennis
• Vaardigheden

• Scepcis

Niet van toepassing: 

Reactance 

Rolmodellen

4. Technieken

Activeer normen 

Verhoog zelfbewustzijn 

Geef keuzevrijheid
Maak het opvallend Maak het visueel 

Gebruik een standaard optie 
Maak het makkelijk

Maak het 
makkelijk

Zet normen  
in

Motiveer de 
groep

Haal weerstand 
weg

Als…dan
Implementatie intentie

Maak het 
makkelijk

Zet normen  
in

Motiveer de 
groep

Haal weerstand 
weg



50% vroeg om advies aan anderen 
45% vroeg websites op over alcohol voorlichting

“Je zit in de top 10% van zwaarste drinkers.”

Maak het 
makkelijk

Zet normen  
in

Motiveer de 
groep

Haal weerstand 
weg

Interne motivatoren: 
InnoverenOntdekken Uitdagingen

PuzzelenFun Leren Anderen helpen

Maak het leuk 
Gamification: het toevoegen van spelelementen  

aan een niet-spel situatie

Schuldgevoel bij TU Delft

Inspelen op negatieve emoties
• Gedoseerd 
• Bied een oplossing



Maak het 
makkelijk

Zet normen  
in

Motiveer de 
groep

Haal weerstand 
weg

REACTANCE
Ik voel me gedwongen

Geef keuzevrijheid terug

A B

“Wil je de drankje A of B?”  

SCEPCIS
Ik ben het er niet mee eens

We zien jullie nooit!

INERTIA
Ik blijf passief en kom niet in beweging

Kleine stappen



EFFECTIEF DUWTJE =
Inspelen op juiste factoren + goede timing + passend middel

Denkt u aan uw 

aangifte?

Vriendelijke groet,

JC

Met een brief viel je eerst niet op…

DOE GEWOON check 
Gebruik je eigen woorden, want hé je bent ook een mens/

burger/inwoner/buur/medewerker etc.

EFFECTMETING

Tentamens?
www.facebook.com/Duwtje


