
De Psychologie van Fijne Omgevingen 
Lunch-webinar



De beste bestrijding van hangjongeren?



Kernvraag: wat drijft deze jongeren?



Place attachment



Topics van vandaag

Fijne omgeving 
Wat is het geheim van een 

fijne omgeving?

Webinar Psychologie van Omgevingen

Nudging voor veiligheid 
Psychologische technieken 
die criminaliteit verlagen en 

sociaal gedrag activeren

Nudging voor schone 
omgeving 

Hoe laat je mensen 
onbewust de omgeving 

netjes houden?



Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). The basic emotional impact of environments. Perceptual and motor skills, 38(1), 283-301.
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Ons primaire zintuig 
Maar we negeren veel informatie

De psychologie van zicht

Psychologie van Omgevingen Webinar



Warme kleuren verhogen arousal en 
impulsiviteit 
Koele kleuren geven rust maar maken ook 
ietwat rationeler 
Onderscheidend vermogen is #1 (Bottomley & 
Doyle, 2006) 

Kleur

Psychologie van Omgevingen Webinar



Planten

Planten verhogen winkelplezier, traffic en 
sales (Joye et al. 2010) 
Kwaliteitsperceptie van producten stijgt 
(Wolf, 2005) 
Medewerkers worden productiever

Psychologie van Omgevingen Webinar



Planten maken gezond

‣ Plant voor kamer leidde tot: 
‣ Meer tevredenheid 
‣ Minder pijnstilling  
‣ Sneller herstel

Ulrich (1984)



Muziek



Heeft muziek zin in omgevingspsychologie?

Grote meta-analyse van 32 studies: 

Muziek verhoogt verblijftijd en plezier (Garlin 
& Owen, 2006) 

Vooral effect waardering voor omgevingen 
waar we minder vaak komen (Sweeney and Wyber, 

2002). Dit komt door de ‘Hoe voel ik me 
erover?’ heuristiek (Schwarz, 1990) 

Psychologie van Omgevingen Webinar



Geur



De psychologie van geur

Geur & geheugen connectie door directe 
verbinding met oude brein (Cahill et al., 1995; 
Eichenbaum, 1996)

Psychologie van Omgevingen Webinar



Directe invloeden op gedrag

Lekkere geur verhoogt verblijftijd, plezier en 
waardering (Bosmans, 2006); een bosje bloemen 
werkt al (Parsons, 2009) of een spray op meubel 
(Lipman, 1990) 
Geur boost laaggewaardeerde omgevingen 
("het ruikt in elk geval lekker") (Spangenberg et al., 
1996)

Psychologie van Omgevingen Webinar



Tast



Touch is het eerste zintuig dat we 
ontwikkelen (en doorgaans het laatste dat 
we kwijtraken) 
Ook baby aapjes prefereren zachtheid boven 
eten (Harlow, 1958)

De psychologie van tast

Psychologie van Omgevingen Webinar
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Congruentie



Het eind doet ertoe!



Zijn Open Offices dodelijk voor productiviteit?

‣ Open Offices leiden tot: 
‣ Communicatievermijdende strategieën (Irving et 

al., 2020) 
‣ 70% minder face-to-face interactie (meer e-mail 

en chat; Bernstein & Turban, 2018) 
‣ Verborgen kosten: meer absentie, minder 

productiviteit, meer verloop (Donald, 2022) 

Waarom we er zo naast zaten: gesimuleerde 
experimenten en het Hawthorne Effect (Donald, 2001) 
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Arousal als aanjager van criminaliteit

‣ Warm weer verhoogt criminaliteit 
‣ Net zozeer als warme kleuren, harde 

oppervlaktes en stampende muziek

Ranson (2014)



Broken Window Theory

‣ Het breken van de normen (kapot raam) 
verhoogt ongerelateerde criminaliteit (afval 
op straat) 

‣ Bij sterk aanwezige positieve normen kan het 
breken ervan wel tot positieve actie leiden

Gau, J. M., & Pratt, T. C. (2010). Revisiting broken windows 
theory: Examining the sources of the discriminant validity of 

perceived disorder and crime. Journal of criminal justice, 38(4), 
758-766.



Sociale normen voor goed gedrag

Sas, M., Ponnet, K., Reniers, G., & Hardyns, W. (2021). Nudging as 
a crime prevention strategy: the use of nudges to improve 
cyclists’ locking behavior and reduce the opportunities for 

bicycle theft. Security Journal, 1-23.

+25%
Goed op slot
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Hoe het niet moet

Gau, J. M., & Pratt, T. C. (2010). Revisiting broken windows 
theory: Examining the sources of the discriminant validity of 

perceived disorder and crime. Journal of criminal justice, 38(4), 
758-766.



1. Prompts

Durdan, Reeder, & Hecht, 1985; de Kort, McCalley, & Midden, (2008) 



2. Maak het leuk

Gau, J. M., & Pratt, T. C. (2010). Revisiting broken windows 
theory: Examining the sources of the discriminant validity of 

perceived disorder and crime. Journal of criminal justice, 38(4), 
758-766.



3. Collectieve identiteit

Individueel belang Collectief belang

VS

Sanna et al., (2009) 





Take-Aways: Psychologie van omgevingen

✓ Ken je de kern van het gedrag?  Nudging en interventies werken 
vooral wanneer je de kern van een gedragsprobleem aanspreekt.

✓ Weet je hoe je omgeving beleefd wordt? Elke beleving bestaat uit een 
score op plezier en arousal.

✓ Maak je gebruik van nudging?  Kleine veranderingen hebben een 
groot resultaat. Unravel adviseert je over Nudging.


