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Onze mentale capaciteit...



... Onze realiteit
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Gedrag = PERSOON OMGEVINGx

Menselijk gedrag, toch niet zo eenvoudig
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Wat zijn de beste momenten om 
gedragsverandering teweeg te brengen? 

0 0Interne
t

Ga naar sendsteps.me en log in met TrajectDeze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.
Add-In gratis downloaden? Ga naar https://dashboard.sendsteps.com



Wat zijn de beste momenten om 
gedragsverandering teweeg te brengen? 

Verhuis

Start nieuwe school

Hernieuwing leasing

Verandering in het privéleven

Functiewijziging

…



Bewust vs onbewust gedrag veranderen

1. Wederkerigheid (reciprocity)

1. Toewijding en consistentie
(commitment & consistency)

2. Sociale bevestiging (social proof)

3. Sympathie (liking)

4. Autoriteit (authority)

5. Schaarsheid (scarcity)
Nudge

Onbewust

Bewust
6 strategieën



Wederkerigheid: een gunst moet 
worden teruggegeven



Toewijding & consistentie
→Walk the talk



Sociale  bevestiging: we worden 
beïnvloed door het gedrag van anderen



Sympathie, we zeggen makkelijker ja
tegen de mensen die we leuk vinden
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Autoriteit, een ongelooflijke
overtuigingskracht



Schaarsheid, een kleine hoeveelheid 
maakt het aantrekkelijk 



Bewuste gedragsverandering versus 
nudging







De stappen naar verandering

Sensibiliseren
van de 

problematiek

Rajouter les actions entre 
les marches

Benadruk de 
voordelen van een 

gedrag 

Problemen oplossen, 
faciliteren

Barrières 
verminderen

Verzeker een verankering
van het gedrag

Contemplatieve 
fase

Precontemplatieve fase

Voorbereidingsfase
Actiefase

Instandhoudingsfase

“Wagen 
= 

altijd de 
enige/beste optie”

“Wagen 
= 

toch niet altijd de 
enige/beste optie”

“Fiets, openbaar 
vervoer of carpooling 

=
misschien een optie, 

maar nog niet 
uitgetest”

“Fiets, openbaar 
vervoer of carpooling 

= 
een optie en al 
uitgeprobeerd”

“Fiets, openbaar 
vervoer of carpooling 

= 
meestal de beste 

optie”
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10 tips voor succesvolle communicatie

1. Gebruik situaties & momenten waarop mensen openstaan voor 

verandering (momentmarketing)

2. Wees geloofwaardig

3. Leg uit waarom iets (niet) ondernomen wordt & laat vooruitgang zien 

4. Gebruik verschillende mediakanalen & communiceer met beelden i.p.v. 

5. Breng een positief verhaal & gebruik humor

worden 



10 tips voor succesvolle communicatie
6. Communiceer via « betrokken anderen » 

7. Herhaal – Herhaal – Herhaal…

8. Benadruk het persoonlijk voordeel & toon direct resultaat

9. wederkerigheid en engagement  : richt je op bepaalde groepen & speel in op het 

groepsgevoel (of competitie-element)

10. Faciliteer



Wat heb je onthouden van de opleiding?

0 0Interne
t

Ga naar sendsteps.me en log in met TrajectDeze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.
Add-In gratis downloaden? Ga naar https://dashboard.sendsteps.com





Conclusie 

Bewust vs. 
onbewust

De juiste strategie/aanpak op 
het juiste moment

Succesvolle
Communicatie


