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Unravel Research 

Onderzoek 

Meet wat je klant echt 
vindt met neuromarketing-
methoden als Eye Tracking 

en EEG.

Unravel Behavior 

Advies 

Advies over 
gedragsbeïnvloeding in 

marketing en 
maatschappij.

Unravel Academy 

Training 

Ontdek de laatste 
neuromarketing-inzichten 

over jouw vakgebied.
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Advies 
Gedragsbeïnvloeding 

Welke psychologische technieken 
zijn effectief om mensen energie 

te laten besparen?



Topics van vandaag

De Psychologie van 
Milieugedrag 

Waarom laat milieugedrag 
zich zo lastig beïnvloeden?

Gedragsverandering met 
communicatie 

Hoe je mensen overtuigt tot 
gedragsverandering

Webinar Psychologie & Energiegebruik

Gedragsverandering met 
nudging 

Kleine veranderingen met 
grote resultaten

Formule 
Gedragsinterventies 

Welke stappen verzekeren 
geslaagde 

gedragsbeïnvloeding?



Milieugedrag kent vele vormen

'Slecht' gedrag 
Hoe te verminderen?

'Goed' gedrag 
Hoe te promoten?



1. Commons Dilemma

Individueel belang Collectief belang

Korte termijn 
Consumptie 

Gemak 
Onzichtbaar

Trage impact 
Oorzaak-gevolg moeilijk zichtbaar

Mensen zijn niet geneigd een huidig comfort of voordeel op te geven ten 
behoeve van een langetermijn collectief belang.

VS



2. Kennis en bewustwording

‣ Campagnes gericht op kennis 
en bewustwording hebben 
geen invloed op gedrag 

‣ Sterker nog: de mate waarin 
iemand een issue serieus 
neemt blijkt onafhankelijk van 
diens mate van kennis 

‣ Uitzondering: nieuwe issues

Staats et al., (1996), Abrahamse et al., 2005; Geller, 2002; McKenzie-Mohr, 2000; Skinner, 1987) 



Egan & Waide (2005)

‣ Informatie kan wel helpen, 
mits psychologisch slim 
opgesteld en getimed 

‣ Energielabels groot succes

2. Kennis en bewustwording



3. Old habits die hard

‣ Veel milieugedrag is 
gewoontegedreven, zonder 
cognitieve inspanning 

‣ Het verhuiseffect: habit 
discontinuity

(Verplanken et al., 2008; Wood & Neal, 2007) 
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Gebaseerd op Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)

Intentie

Attitude 
Positieve associatie met het 
specifieke gewenste gedrag

Sociale norm 
Wat is het gedrag van 

anderen?

Behavioral 
control 

Hoe gemakkelijk is het gedrag uit 
te voeren?

Gedrag

Communicatie. Grote beslissingen veranderen



1. De self-interest boomerang

‣ Frame oplossing niet in 
(financieel) voordeel 

‣ In slechtste geval neemt het 
ongewenste gedrag zelfs toe!

Schultz, 2010 
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2. De rol van sociale normen

Schultz et al., (2007) 

Bovengemiddeld verbruik
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2. De rol van sociale normen

Schultz et al., (2007) 

Benedengemiddeld verbruik

Goed bezig!

Gemiddeld 4% reductie

Sinds 2010 
Uitgerold als campagne over tientallen 
miljoenen huishoudens 

Integratie in Smart energiemeter



3. Collectieve identiteit

Individueel belang Collectief belang

VS

Sanna et al., (2009) 
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4. Implementation intentions

‣ "In situatie X doe ik gedrag Y" 
‣ Belangrijkste factor in impact 

van communicatie op gedrag 
‣ Effectieve habit breaker

(Gollwitzer and Sheeran 2006)
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1. Prompts

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



2. Verander de norm

Demarque, C., Charalambides, L., Hilton, D. J., & Waroquier, L. (2015)



2. Verander de norm

Demarque, C., Charalambides, L., Hilton, D. J., & Waroquier, L. (2015)

Sterke descriptive norm 
70% bought at least one ecological product & On average, consumers bought at least 
two ecological products  

Zwakke descriptive norm 
9% purchased at least one ecological product 



3. Default - Slimme meters

Ölander, F., & Thøgersen, J. (2014)



3. Default - Slimme meters

Ölander, F., & Thøgersen, J. (2014)

Opt-in  
YES, I would like to have a Smart meter with remote control installed in my home  

Opt-out  
NO, I would not like to have a Smart meter with remote control installed in my home 



3. Default - Slimme meters

Ölander, F., & Thøgersen, J. (2014)
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Fig. 2 Percentage accepting to have Smart Grid technology installed under two framing conditions, opt-in 
(N=345) and opt-out (N=332)



4. Feedback



5. Commitment

Martin, S. J., Goldstein, N., &Cialdini, R. (2014)



Specifieke commitment 
Are you willing to reuse your towels during 
your stay? 

Algemene commitment  
Are you willing to behave 
environmentally protective during your 
stay?  

Martin, S. J., Goldstein, N., &Cialdini, R. (2014)
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Effectieve beïnvloeding. Het PATHS model



De verschillende drijfveren achter gedrag. Probleem





Effectieve beïnvloeding. Het PATHS model



Kinderen eten te weinig 

groente  

Obesitas en 

andere 


gezondheidsproblemen 

Kennisgebrek 
volwassenen

Tijdsgebrek &

vraag naar gemak ouders 

Ongezond eten wordt 

aantrekkelijk gemaakt 

Gezond eten ziet er 

niet leuk uit 

Attitude naar gezond 

eten is negatief

Kinderen hebben 

weerstand


 tegen gezond eten

Voedingsindustrie 

werkt ongezond

 eten in de hand

Kennisgebrek 

voedingsindustrie? 

Commerciële belangen 

voedingsindustrie? 

Gezonde opties 

zijn duur? 

Supermarkten maken 

slecht eten makkelijk 


beschikbaar

Ouders kopen 

ongezond eten

+ +

++

+
++

+

+

+

+

+

Awareness 

belang gezond eten 


groeit 

-

+ +

+

Test fase. Gezonder eten 



Effectieve beïnvloeding. Het PATHS model



Help fase. LET OP: schakel een gedragsexpert in



Effectieve beïnvloeding. Het PATHS model









Take-Aways: Nudging en gedragsbeïnvloeding

✓ Kan je je interventie testen?  Breng je succes in kaart!

✓ Weet je met wat voor gedrag je te maken hebt? Welk type gedrag wil je 
beïnvloeden, wat zijn valkuilen en welk gereedschap zet je in? 

✓ Heb je alle stappen goed doorlopen?  Heb je het PATHS-model 
doorlopen en heb je een gedragsexpert ingeschakeld? 


