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vOORWOORd

Onder de vlag van Beter Benutten wordt al jaren door veel partijen gewerkt 

aan de bereikbaarheid van Nederland. en al veel langer weten we dat alle 

maatregelen en voorzieningen alleen tot duurzame verbetering leiden als 

reizigers hun reisgedrag veranderen. gedragsverandering is en blijft een uit-

daging, zeker ook voor werkgevers. Niet zo vreemd dus dat dit thema bij de 

u15 van begin af aan op de agenda heeft gestaan. Over gedragsverandering 

is veel te vinden maar is ook nog veel te ontdekken. de u15-leden waren 

nieuwsgierig naar het verband tussen gedragsverandering, taal en urgentie.  

We hebben Tabula Rasa gevraagd om theorie en praktijk bij elkaar te brengen. 

Christine Swankhuisen en Tim de Jong zijn er uitstekend in geslaagd om 

zowel een relevante als een interessante samenvatting te maken van alles 

wat er op het vlak van gedragsverandering en taal bekend is. Het resultaat is

dit prachtig vormgegeven e-book.

Wij wensen iedereen die dit e-book doorneemt veel leesplezier en vooral veel 

inspiratie op weg naar duurzame gedragsverandering.

rené speelman, u15 clustertrekker gedragsverandering

annelies hermens, u15 voorzitter

De U15 is een groeiend netwerk

van ruim 150 werkgevers die de

bereikbaarheid van de regio

Midden-Nederland willen verbeteren 

met als resultaat minder files,

minder kosten en minder CO2.
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1. INLeIdINg: 
WAAROM TAALgeBRuIk 
eN uRgeNTIe?
1.1 Doel van dit e-book

er kunnen allerlei redenen zijn waarom organisaties het reis-

gedrag van hun medewerkers, bezoekers of leveranciers willen 

beïnvloeden. voor sommige bedrijven speelt het milieu een 

belangrijke rol: minder autokilometers is gunstig voor de 

cO2-voetafdruk. voor andere is het noodzakelijk omdat het 

aantal parkeerplaatsen beperkt is. maar het kan ook dat fiets 

en Ov beter passen bij het imago van een bedrijf. De u15 

is een netwerk van werkgevers die elkaar helpen met het 

bereiken van deze doelen. hiermee draagt de u15 ook bij 

aan het doel van beter benutten: minder auto’s in de spits.

Teksten zijn een belangrijk middel om mensen te bewegen anders te reizen. 

Maar wat maakt een tekst effectief? Hoe u de boodschap formuleert en verpakt 

speelt een belangrijke rol. Is het beter om direct te zijn en mensen op te 

roepen om op een e-bike te stappen? Of werkt het beter om in woord en 

beeld te laten zien hoeveel mensen nu al op een e-bike van huis naar werk 

fietsen? en welke mogelijkheden biedt een tekst om het gevoel van urgentie 

te verhogen? dit e-book helpt u bij het bepalen van de beste tekststrategie.

dit e-book geeft praktische tips en recente (gedrags)wetenschappelijke 

inzichten over hoe u mobiliteitsgedrag met teksten kunt beïnvloeden.

Het accent ligt op geschreven teksten – van websites tot twitterberichten en 

van posters tot brochures en van memo’s tot persoonlijke brieven. Maar laat 

dat u niet weerhouden om de adviezen ook toe te passen in presentaties en 

video’s – ook daarvan vindt u voorbeelden ter inspiratie in dit e-book.

1.2 Over overtuigen, beïnvloeden en misleiden

Wie teksten inzet als middel om gedrag te veranderen, doet daarmee een poging 

om anderen te beïnvloeden. dat kan in sommige situaties door mensen met 

argumenten te overtuigen. Maar ook door andere technieken in te zetten, 

meer gericht op het verleiden van de lezers die geen zin of tijd hebben om 

zich in een onderwerp te verdiepen. Met name in die situatie vragen mensen 

zich wel eens af of beïnvloeding dan wel mag. 

een terechte vraag. Want alle kennis die we opdoen kan ook worden gebruikt 

om mensen te misleiden. dat is ook een vraagstuk voor de overheid, getuige 

rapporten van diverse adviesraden van de regering. 

Bij reclames is het voor iedereen duidelijk dat het doel is om meer producten 

te verkopen. Maar producten die herkenbaar in beeld komen in een soap bij-

voorbeeld (product placement) beïnvloeden ons ongemerkt. en daarbij is het 

gangbaar om in de aftiteling op te nemen wie het programma gesponsord 

hebben.  Bij teksten is dat lastiger, al was het maar omdat we niet kunnen 

communiceren zonder te beïnvloeden. en heel vaak zijn schrijvers zich helemaal 

niet bewust van de werking van hun woorden. en het is ook geen exacte 

wetenschap: veel hangt af van de context en doelgroep. 

Ons advies is: wees integer in de keuzes die u maakt. Zodra een overtuigings-

poging ontaardt in misleiding doordat iemand bijvoorbeeld essentiële informatie 

weglaat, of bewust de zaken mooier voorstelt dan ze zijn, komt dat ook 

vaak als een boemerang terug. de organisatie loopt imagoschade op, en 

wordt minder betrouwbaar gevonden. In dit e-book geven we een aantal voor-

beelden waar de grens van misleiding in zicht komt.

http://www.adviesorgaan-rmo.nl/dsresource?type=pdf&objectid=default:36546&versionid=&subobjectname=
http://www.rli.nl/sites/default/files/linkitfiles/essays_duurzame_gedragspatronen.pdf
http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-verkenningen/De_menselijke_beslisser.pdf
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1.3 Leeswijzer

Inzicht in de doelgroepen is een belangrijke voorwaarde voor een effectieve 

tekst. Hoofdstuk 2 helpt bij het uitvoeren van een doelgroepanalyse. Hieruit 

blijkt onder meer of de doelgroep erg gemotiveerd is om uw tekst te lezen 

of helemaal niet. Technieken die u kunt toepassen voor gemotiveerde doel-

groepen worden in hoofdstuk 3 toegelicht. Hier gaat het onder meer over 

argumenten kiezen en omgaan met weerstand. voor doelgroepen die niet 

gemotiveerd zijn, werken de technieken beter die in hoofdstuk 4 zijn be-

schreven. die zijn juist effectief als mensen weinig aandacht aan een tekst 

besteden. Hoofdstuk 5 gaat over stijl en beeldtaal. In dit hoofdstuk zoemen 

we in op wat teksten begrijpelijk en aantrekkelijk maakt en hoe dit lezers 

beïnvloedt. Zowel formuleringen als afbeeldingen komen hierin aan bod.

u kunt dit e-book lezen alsof het een papieren boek is. Het is ingedeeld in 

hoofdstukken en paragrafen om het vinden van informatie gemakkelijk te 

maken. Maar het biedt ook een aantal extra mogelijkheden die papier niet 

biedt. de tekst bevat hyperlinks waarmee u snel naar relevante andere passages 

in het e-book kunt doorklikken. Ook de titels in de inhoudsopgave zijn links 

waarmee u direct bij de juiste paragraaf terecht komt. voor de verwijzingen 

naar filmpjes in de tekst heeft u een internetverbinding nodig.
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2. vOOR u gAAT 
SCHRIJveN: INZICHT 
IN geWeNST gedRAg 
eN dOeLgROePeN
2.1 WAAROM IS keNNIS vAN de dOeLgROePeN
BeLANgRIJk?

als u een tekst gaat schrijven lijkt het doen van een doel-

groepanalyse misschien niet het meest spannende om te 

doen. toch is het voor de effectiviteit van de tekst belangrijk. 

Inzicht in de doelgroep bepaalt bijvoorbeeld of u beter kunt kiezen voor een 

inhoudelijk sterk verhaal met een goede feitelijke onderbouwing, of voor een 

poster- en twittercampagne met korte quotes en leuke plaatjes. en soms 

brengt een doelgroepanalyse ook heel praktische belemmeringen aan het 

licht die het gewenste gedrag in de weg staan. dan kan een campagne niet 

tot duurzaam succes leiden. dat ondervond een opleidingsinstituut uit de 

Randstad bij een proef met e-bikes. de campagne leverde veel enthousiaste 

reacties op, maar deelnemers haakten af toen bleek dat ze de fietsen thuis 

niet konden opladen. velen woonden in de binnenstad, vaak in bovenwoningen. 

Het enthousiasme voor de e-bikes sloeg om in cynisme. een ander type fiets 

met afneembare accu had het probleem kunnen oplossen. Of communicatie 

waarin op dit praktische punt werd gewezen, zodat mensen met een boven-

woning zelf konden besluiten of het voor hen zin had om deel te nemen. 

Hoe inzicht in de kansen en belemmeringen van de doelgroep direct van invloed 

is op gedrag, laat het volgende voorbeeld zien. voor het bepalen van de meest 

effectieve inhoud en vorm van een tekst, is die kennis van groot belang.

Wie teksten schrijft met als doel daarmee mensen tot ander gedrag te bewegen, 

moet zich realiseren dat ons gedrag vrij zelden weloverwogen tot stand komt. 

geschat wordt dat ongeveer 95% van ons gedrag op de automatische piloot 

gaat.2  We maken bijvoorbeeld niet elke dag opnieuw een weloverwogen keuze 

geld of gemak? Wat overtuigt hui-

zenbezitters om hun zolder te isole-

ren? Het Britse Behavioural Insights 

Team (BIT uk), tegenwoordig bekend 

als de Nudge unit, onderzocht waar-

om zo weinig mensen hun zolder 

isoleerden. Als mensen de voordelen 

van isoleren wel inzagen, bleek dat 

niet geld de belangrijkste belem-

mering vormde, maar het gedoe dat 

de zolder eerst uitgeruimd moest 

worden. 

Om te zien hoe financieel voordeel 

opweegt tegen gemak, voerde het 

BIT uk een veldexperiment uit. Ze 

selecteerden drie vergelijkbare wijken 

waarin bij elk zo’n 25.000 flyers 

werden verspreid. In wijk 1 (con-

troleconditie) werd alleen zolder-

isolatie aangeboden. In wijk 2 werd 

daarvoor een aantrekkelijke groeps-

korting geboden, in wijk 3 werd het 

isoleren gecombineerd met een 

zolderopruimactie. Wijk 1 en 2 ver-

schilden niet van elkaar. Maar in wijk 

3, met het opruimaanbod, deden 

drie keer zoveel mensen mee.1

of we wel of niet onze tanden gaan poetsen, net zoals we niet elke dag een 

uitgebreide afweging maken over het vervoermiddel waarmee we naar het 

werk gaan. Routinegedrag vraagt van tekstschrijvers andere beïnvloedings-

technieken dan weloverwogen keuzes.

infOrmatiOn OverlOaD

Overigens overschatten mensen nogal eens hoe goed mensen hun tekst 

lezen. dat komt ook omdat er ongelofelijk veel informatie op ons afkomt 

elke dag. Alleen al duizenden uitingen, in de vorm van berichten in de media, 

logo’s, reclames, gesprekken.88 die kunnen we niet allemaal bewust verwerken. 

Mensen hebben een ingebouwd filter waarmee informatie die voor hen op 

dat moment relevant is, eerder opvalt. Wie de aanschaf van een nieuwe auto 

overweegt zal veel eerder autoreclames opmerken dan anders. 
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stap 4: welke barrières heeft of ervaart de doelgroep om het gewenste 

gedrag te vertonen? 

dit kan bijvoorbeeld gebrek aan kennis zijn (‘Ik wist niet dat ik ook van de 

e-car gebruik mag maken’). Maar ook praktische of emotionele drempels 

kunnen het gewenste gedrag in de weg zitten. Willen mensen bijvoorbeeld 

niet de auto uit, omdat ze voor hun gevoel alleen zo de kinderen naar de 

crèche kunnen brengen? en zou een oplossing daarvoor hen juist wel stimuleren 

om hun gedrag te veranderen? Weerstand tegen verandering kan 

ook een barrière vormen. 

stap 5: welke triggers kunnen het gewenste gedrag stimuleren?

Wat zou u moeten weten over uw doelgroep? 

Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep? kunnen die ook worden 

vervuld bij het gewenste gedrag? Zou de doelgroep er voor open staan om 

het gewenste gedrag vrijblijvend uit te proberen? Onder welke voorwaarden 

zouden ze dit doen? 

Inzicht in hoe mensen denken over het gewenste gedrag levert vaak ook 

aanknopingspunten voor de communicatie. Als mensen bijvoorbeeld de fiets 

een goed alternatief vinden als het niet regent, dan kan het perspectief van 

de tekst zijn ‘Neem lekker de fiets als de zon schijnt’.    

stap 6: is de doelgroep gemotiveerd om weloverwogen keuzes voor ander 

(mobiliteits)gedrag te maken?

Bepaal of de doelgroep bereid is om uw informatie grondig te lezen en 

weloverwogen keuzes te maken. de beslisboom in figuur 1 helpt daarbij.

TIP:
Stel de gewetensvraag: hoe groot is de kans dat uw tekst daadwerkelijk 

opvalt en gelezen wordt door uw doelgroep? Is die kans klein, dan is het zeker 

relevant om een grondige doelgroepanalyse te doen zodat u de triggers vindt 

die uw tekst relevant maken voor uw doelgroep.

2.2 STAPPeNPLAN dOeLgROePANALySe

stappenplan

door de volgende stappen te volgen kun je een boodschap beter afstemmen 

op de doelgroep en deze daardoor effectiever maken.

stap 1: Doel formuleren. wat wilt u bereiken?  

Meer kennis over een bepaald onderwerp? enthousiasme voor een idee? 

Ander gedrag? en welk gedrag dan precies? 

stap 2: wat zijn de belangrijkste doelgroepen?

Zijn dit eigen medewerkers? dit is een doelgroep die u persoonlijk kunt 

bereiken. dat vergroot de mogelijke middelen die u kunt inzetten om hen be-

wust over nieuwe mobiliteitsopties na te laten denken. Andere doelgroepen 

zijn bijvoorbeeld het management, leveranciers en bezoekers. Bezoekers zijn 

kansrijk om te beïnvloeden bij hun eerste bezoek, bijvoorbeeld met een per-

soonlijke boodschap in de uitnodiging. Soms is het nuttig om uw doelgroep 

verder te segmenteren (zie link hiernaast), maar alleen als u die segmenten 

ook afzonderlijk kunt bereiken. denk ook aan mensen of organisaties die 

veel invloed hebben op uw doelgroep. Zij kunnen soms als intermediair fun-

geren, wat een andere tekststrategie noodzakelijk kan maken.

stap 3: wat is het huidige gedrag? 

Wat is het gedrag dat de doelgroep op dit moment vertoont? 

 

de gemeente utrecht deed mee aan 

een internationaal onderzoeksproject: 

Segment. Hierin zijn verschillende 

typen mobilisten onderscheiden. 

http://www.utrecht.nl/images/DSO/verkeer/Verkeerenvervoerbeleid/Onderzoekrapport_D35_Survey_no2_DataEvaluation_maart2013.pdf
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Figuur 1. Beslisboom: inspelen op 
weloverwogen- of gewoontegedrag?
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Op het moment dat de doelgroep gemotiveerd én in staat is om serieus

over een boodschap na te denken is het kansrijk om ze met argumenten te

overtuigen. Op deze manier kan ook het beste langdurige gedragsverandering 

worden bereikt. de kans dat mensen nadenken over hun mobiliteitsgedrag is 

het grootst als er een urgente aanleiding is. Bijvoorbeeld een verhuizing, of

als ze ergens nieuw in dienst treden, maar ook de invoering van nieuw beleid. 

In hoofdstuk 3 staat beschreven hoe u zulke weloverwogen beslissingen kunt 

beïnvloeden.

Is de doelgroep óf niet gemotiveerd óf niet in staat (bijvoorbeeld door tijdge-

brek) om serieus over een boodschap na te denken, dan is het veel kans-

rijker om op automatische patronen van mensen in te spelen. Bijvoorbeeld 

door een boodschap grappig te brengen of heel vaak te herhalen. Ook zijn 

mensen in dit geval snel geneigd om een boodschap over gezondheid aan te

nemen van een dokter in eenwitte jas. Het gaat dan veel meer om de vuist-

regel dat een man in witte jas weet wat goed is voor je gezondheid en minder 

om de inhoud van de boodschap.



3 beÏnvlOeDen van 
welOverwOgen 
mObilieitskeuzes



3.
BeÏNvLOedeN vAN WeLOveRWOgeN

MOBILITeITSkeuZeS
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aanleiding om het Nieuwe Werken in te voeren. Het dwong managers en 

medewerkers na te denken over hun werkplek en mobiliteit. 

3.1.2 Inspelen op verandermomenten: 
timing als cruciale factor

urgentiebesef kan op een natuurlijke manier ontstaan. Bijvoorbeeld bij een 

verhuizing van kantoor, ingrijpende wegwerkzaamheden of als mensen kinderen 

krijgen die naar de crèche gebracht moeten worden (zie onderstaand voor-

beeld). Mensen worden dan gedwongen om na te denken over de manier 

waarop ze naar hun werk gaan. Het stimuleren van gedrag is erg kansrijk op 

dit soort natuurlijke verandermomenten.

TIP:
Zie dit interessante rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 

over het inspelen op natuurlijke verandermomenten. 

3. BeïNvLOedeN vAN 
WeLOveRWOgeN
MOBILITeITSkeuZeS
Dit hoofdstuk laat zien hoe mobiliteitsgedrag kan worden beïn-

vloed op het moment dat mensen gemotiveerd zijn er goed 

over na te denken. bijvoorbeeld als er een urgente aanleiding 

voor is, of als een beslissing veel invloed heeft op hun leven. 

het verhogen van urgentiebesef (§ 3.1) en verminderen van 

weerstand (§ 3.2) kunnen zorgen voor een goede voedings-

bodem voor gedragsverandering. in § 3.3 t/m 3.5 beschrijven 

we technieken om mensen met teksten te overtuigen. 

3.1 veRHOgeN vAN uRgeNTIeBeSeF

3.1.1 Urgentiebesef maakt gedragsverandering 
makkelijker

Als mensen zelf een noodzaak ervaren is het makkelijker om hen tot ander 

gedrag te bewegen. er is dan al een urgentiebesef dat met tekst versterkt kan 

worden.3  

Mensen ervaren in ieder geval een 

gevoel van urgentie op het moment dat

er een daadwerkelijke noodzaak is

om te veranderen. Wellicht herinnert

u zich Rijkswaterstaat’s ‘triltoren’. Toen 

het hoofdkantoor in utrecht wegens 

onverklaarbare trillingen langere tijd 

gesloten werd, ontstond een acute 

voorbeeld a.s.r. 
vermindering aantal 
parkeerplaatsen
Bij verzekeringsmaatschappij a.s.r. 

is het aantal parkeerplaatsen dras-

tisch verlaagd als gevolg van een 

reorganisatie en verhuizing. Alle 

medewerkers die binnen 10 km van 

kantoor woonden, maakten geen 

aanspraak meer op een parkeerplek. 

er werden direct alternatieven aange-

boden, zoals de utrecht Bereikbaar-

pas, en er werd een loket ingesteld 

waar mensen met vragen en klach-

ten terecht konden. doordat er met de 

reorganisatie zo’n directe aanleiding 

was, was de urgentie voor nieuw 

beleid duidelijk en waren mensen 

meer bereid om mee te werken.4

http://www.kimnet.nl/sites/kimnet.nl/files/macht-der-gewoonte.pdf
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3.1.3 Tips om urgentiebesef te verhogen

Natuurlijke verandermomenten zijn niet altijd voor handen. daarom kan het 

ook zinvol zijn om urgentiebesef op andere manieren te vergroten.

Hoe kan urgentiebesef worden gecreëerd als mensen geen probleem zien? Of 

als mensen liever hebben dat anderen hun gedrag aanpassen in plaats van 

zijzelf? de uitgebreide waarschuwingen in de media rondom de NSS-top in den 

Haag is een mooi voorbeeld van door communicatie gecreëerd urgentiebesef.

voorbeeld nss-top
voor de Nuclear Security Summit op 

24 en 25 maart 2014 in den Haag 

werden reizigers via de media uitge-

breid gewaarschuwd voor extreme 

verkeersdrukte. de overheid deed 

dit via advertenties. die kunnen 

geen kwaad, maar hebben – weten 

we uit onderzoek – zelden een grote 

impact. 

de boodschap werd door de media 

opgepikt en versterkt. daardoor 

wordt de impact ineens een stuk 

groter. de kop van onderstaand 

bericht “kom niet naar den Haag 

rond top” is niet mis te verstaan.

Al deze media-aandacht heeft het 

gewoontegedrag van forenzen door-

broken. Omdat het bedenken van 

een alternatief zo urgent leek, bleven 

veel mensen thuis werken. 

Het gevolg hiervan was dat het op 

de weg veel rustiger was dan nor-

maal; er waren nauwelijks files.

Om het urgentiebesef te vergroten, kunt u een aantal strategieën toepassen.

•	 Korte-termijnbelang benadrukken

Omdat mensen in hun gedrag vooral op de korte termijn zijn ingesteld, is het 

schetsen van consequenties op de lange termijn geen effectieve strategie. 

de stijgende zeespiegel of een krimpende ozonlaag kunnen we wel zorgelijk 

vinden, maar is geen aanleiding om ons gedrag massaal aan te passen. Het 

is daarom kansrijker om aan te haken bij problemen die zich nú bij de doel-

groep voordoen, of op winst die zij op korte termijn kunnen behalen. 

Technieken die hierop inspelen zijn tijdelijke acties of aanbiedingen (‘wie 

voor vrijdag beslist, krijgt 10% korting’), maar ook schaarste creëren (‘nog 

maar 5 plaatsen beschikbaar’). 

•	 Benadruk dat mensen hun normale gedrag niet meer kunnen vertonen

Natuurlijke verandermomenten alleen zijn niet altijd voldoende om urgen-

tiebesef te verhogen. door in communicatie extra te benadrukken dat het 

huidige gedrag van mensen niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege het 

invoeren van betaald parkeren) kan urgentiebesef extra worden versterkt.

•	 Toon uw eigen gevoel van urgentie

een beter milieu begint bij jezelf. Als u wilt dat anderen meer prioriteit geven 

aan andere mobiliteitskeuzes, is het belangrijk om zelf het goede voorbeeld 

te geven.5  Zie ook voorbeeldgedrag

•	 Het stellen van duidelijke doelen

Zie ‘Hoe met doelen urgentiebesef kan worden verhoogd’

"kOM NIeT NAAR deN HAAg 
RONd TOP"
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3.1.4 Urgentiebesef verhogen bij en door 
het management

Om gedrag binnen een organisatie te veranderen is het belangrijk dat ook 

het management doordrongen is van de noodzaak hiervan. Bij veel managers is 

mobiliteit of duurzaamheidsbeleid geen issue. Het is dan zaak om op zoek 

te gaan naar wat hen wel triggert. dit kunnen milieunormen zijn die gehaald 

moeten worden. Of eisen van klanten, zoals beschreven in onderstaand voor-

beeld. Hier gaf het management van een bedrijf (nog) meer prioriteit aan 

MvO-beleid, omdat een belangrijke klant hiernaar vroeg. een manier om ur-

gentiebesef te verhogen is hierover in de organisatie breed te communiceren 

(‘klanten verwachten dit, daarom is het voor onze organisatie belangrijk om 

ook goed te scoren op de CO2 –prestatieladder.”).

urgentiebesef 
verhoogd vanuit 
de klant 
Onderstaande passage uit een in-

terview met u15-lid Qlip laat zien 

hoe urgentiebesef verhoogd kan 

worden door eisen van klanten.8

3.1.5 Opkloppen van urgentiebesef kan leiden tot 
weerstand

Te rigoureuze pogingen om urgentiebesef te verhogen kunnen weerstand 

oproepen en dus averechts werken. dit is bijvoorbeeld het geval als maat-

regelen tegen de wil van medewerkers in worden genomen. Of sterker nog, 

als medewerkers worden misleid. Zo kan bij medewerkers het urgentiebesef 

om niet met de auto te komen worden versterkt door te schrijven dat er 

veel klachten zijn binnengekomen van bezoekers over het beperkte aantal 

parkeerplaatsen. Maar als er in feite maar twee bezoekers zijn die hier over 

hebben geklaagd en medewerkers komen hier achter, dan keert zich dat als 

een boemerang tegen het management of de afdeling die het bericht naar 

buiten bracht.

TIP: 
Om weerstand te minimaliseren kunnen maatregelen gefaseerd worden in-

gevoerd. Na fase 1 kan dan de reactie worden gepeild en aan de hand daar-

van kan fase 2 worden ingevoerd, etc.9

Duurzame inzetbaarheid
van verschillende kanten merkt van Roomen dat verduurzaming van vervoer, 
werk en organisatie een steeds belangrijker issue is. ‘Twee jaar geleden zei 
een opdrachtgever: “ik wil met jullie werken, maar eerst wil ik weten wat jullie 
doen op MvO-gebied.” dat was een echte eye opener’. Sindsdien is het bedrijf 
bezig met medewerkers opleiden, het vormen van werkgroepen en dus ook het 
stimuleren van e-bikes. Als tip geeft van Roomen mee dat alle medewerkers 
betrokken moeten zijn bij de verduurzaming.
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3.2 WeeRSTANd veRMINdeReN MeT TekST

3.2.1 Soort weerstand bepaalt aanpak

Om met teksten weerstand te verminderen of weg te nemen is het belangrijk 

te weten wat de oorzaak van de weerstand is. de aard van de weerstand 

bepaalt namelijk welke aanpak het meest effectief is.

er zijn drie soorten weerstand: reactance, skepticism en inertia.10

•	 Reactance treedt op als mensen het gevoel hebben dat ze worden beperkt 

in hun mogelijkheden. Bijvoorbeeld als parkeerplaatsen verdwijnen, of 

als ze ineens moeten betalen om op het werk te parkeren. 

•	 Scepsis is dat de doelgroep de boodschap niet gelooft of twijfels heeft 

over de oprechtheid ervan. Bijvoorbeeld dat het laten betalen voor parkeer-

plaatsen meer kost dan het oplevert en er effectievere alternatieven zijn.

•	 Bij Inertia hebben mensen liever dat alles bij het oude blijft. Mensen 

stellen zich dan passief op. Bijvoorbeeld medewerkers die al de nodige 

organisatieveranderingen mee hebben gemaakt en denken dat het nieuwe 

werken ook wel weer voorbijgaat. Ze hebben geen zin om iets aan te 

passen in hun manier van werken.

wat is het doel 
van degene met 
weerstand?

reactance scepsis

mensen willen 
hun vrijheid 
herstellen

mensen willen 
een goede 
beslissing 
nemen

mensen zijn 
opstandig. 
vertonen 
tegengesteld 
gedrag of 
doen een beïn-
vloedings-
poging.

mensen zijn 
kritisch en 
komen met te-
genargument-
en. mensen 
focussen 
inhoudelijk op 
boodschap.

hoe herken 
je het?

inertia

mensen 
willen niet 
veranderen

mensen 
vermijden de 
boodschap en 
luisteren niet.

Weerstand kan ook heel praktisch van aard zijn, bijvoorbeeld als mensen 

niet met de trein willen, omdat het dichtsbijzijnde station 20 minuten lopen 

van kantoor is. Praktische barrières zijn belangrijk om rekening mee te houden, 

zie het onderdeel doelgroepanalyse. 

met teksten weerstanD wegnemen

Per type weerstand zijn er meerdere technieken om weerstand te vermin-

deren, zie figuur 2.11 In de roze kaders worden de verschillende technieken 

toegelicht.

Figuur 2. Technieken om weerstand te verminderen

reactance: 
‘je pakt me iets af’ 
Weerstand erkennen

vaak is het effectief om zelf meteen 

te erkennen dat een maatregel niet 

prettig is of nadelen heeft voor de 

lezer. dit is vooral aan te raden als 

er al sprake is van weerstand of 

wanneer weerstand moeilijk te ver-

mijden lijkt. 

“We begrijpen dat het heel vervelend 

is dat alleen Ov-kilometers nog ver-

goed worden. voor autorijders zoals 

u en ik is dat geen prettig nieuws.”

Boodschap subtiel brengen

Met “Ik ga het u maar meteen zeggen, 

u bent uw leaseauto kwijt” creëer je 

juist weerstand. Het is beter om een 

boodschap subtieler te brengen. In-

levingsvermogen en erkennen van 

de weerstand wordt hier gecombi-

neerd met onderbouwen waarom het 

een onvermijdelijke maatregel is. 

Roept weerstand op:

“de directie heeft gisteren besloten 

om de grond van het grootste par-

keerterrein te verkopen. Over twee 

maanden wordt het terrein ontruimd 

en moet u het doen met de helft 

minder parkeerplaatsen.”

reactance scepsis

weerstand erkennen

boodschap subtiel 
brengen

de vraag 
minimaliseren

de vraag 
depersonaliseren

boodschap in 
verhaal gieten

weerstand als 
kansloos framen

geven van garanties

in de toekomst 
plaatsen

boodschap anders 
framen

inertia

zelfvertrouwen 
vergroten

zo makkelijk mogelijk 
maken
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Neemt weerstand (deels) weg:

“de directie heeft gisteren besloten 

om de grond van ons grootste par-

keerterrein te verkopen. gezien 

onze financiële situatie was het 

noodzakelijk om te doen. We begrijpen 

dat het opheffen van de helft van de 

parkeerplaatsen voor velen onprettig 

is. Om de consequenties van dit 

besluit goed in beeld te brengen staat 

dit onderwerp op alle afdelingen 

voor komende week op de agenda 

van het werkoverleg. Met u zoeken 

we naar oplossingen voor knelpunten 

die hierdoor ontstaan.”

De vraag minimaliseren

de even-a-penny-techniek (‘alle kleine 

beetjes helpen’) is een manier om 

een groot verzoek te minimaliseren. 

Bijvoorbeeld: “Al neem je maar één 

keer in de week een collega mee in 

de auto”.

De vraag depersonaliseren

Als u weerstand verwacht is het niet 

verstandig om te zeggen: “Ik heb 

besloten …’. dan richt alle weer-

stand zich op de boodschapper. 

Alternatieven zijn ‘het bedrijf heeft 

besloten’, of ‘door nieuwe eu-regels 

zijn we genoodzaakt”.

Boodschap in verhaal gieten

Als je de boodschap in een verhaal 

giet waarin de lezer wordt ‘mee-

gesleept’, dan wil de lezer deze aan-

gename ervaring niet doorbreken 

door tegenargumenten te bedenken. 

Zie ‘verpakken in een verhaal’.

Weerstand als kansloos framen

een andere mogelijkheid is om de 

weerstand te erkennen en erbij te 

zeggen dat het echt niet anders 

kan. “We kunnen ons ertegen blijven 

verzetten, maar daarmee veran-

deren de eu-regels niet. Om binnen 

de CO2-normen te blijven ontkomen 

we niet aan deze maatregel.”

scepsis: ‘je kan me nog 
meer vertellen’
Geven van garanties

Het geven van garanties kan mede-

werking bevorderen. Bijvoorbeeld: 

“u kunt de elektrische auto drie 

maanden uitproberen. Bevalt hij u niet? 

dan kunt u hem zonder problemen 

inruilen voor een andere leaseauto.” 

In de toekomst plaatsen

Mensen zijn geneigd eerder in te 

stemmen met een verzoek waarvan 

de (nadelige) gevolgen wat verder 

weg in de tijd liggen, dan met een 

verzoek waarvan de gevolgen op 

kortere termijn merkbaar zullen zijn. 

kondig dus op tijd veranderingen 

aan. Bijvoorbeeld: “We zullen eind 

volgend jaar de kilometervergoeding 

afbouwen”.

Boodschap anders framen

denk goed na vanuit welk perspec-

tief u de boodschap brengt. Als u 

benadrukt wat mensen kwijtraken, 

ontstaat er gemakkelijk weerstand. 

In plaats daarvan kunt u de aan-

dacht ook primair richten op de 

nieuwe situatie. 

inertia: ‘waarom zou ik 
veranderen?’
Zelfvertrouwen vergroten

Soms komt inertia voort uit angst. 

Angst voor het onbekende, voor te 

maken keuzes, voor verandering. 

vergroten van het zelfvertrouwen 

kan dan een effectief middel zijn. 

Mensen krijgen dan het vertrouwen

dat ze de nieuwe situatie wel aankun-

nen. u kunt bijvoorbeeld beschrijven 

waarom het goed komt, of mensen 

laten denken aan een gebeurtenis 

waar ze trots op zijn.

Zo makkelijk mogelijk maken

Als verandering moeiteloos kan, 

doen meer mensen automatisch 

mee dan wanneer ze er eerst over 

na moeten denken.  denk bijvoor-

beeld aan formulieren waarbij u de 

keuzes die u wilt stimuleren, bove-

naan zet. Zie ook §3.7.3 over 

default-opties.

focus niet op privileges die mensen 

kwijtraken.

Per 1 januari vervalt de regeling dat 

alle consultants standaard een  lease-

auto en tankpas krijgen en alle 

kosten voor rekening van de werk-

gever zijn. de omschakeling naar 

een persoonlijk mobiliteitsbudget 

zal voor velen even wennen zijn. In 

de nieuwe situatie hangt het van 

elke medewerker persoonlijk af 

of deze het hele budget aan auto-

kosten opmaakt of bespaart door 

duurzaam te reizen.

focus op nieuwe situatie.

vanaf 1 januari krijgen alle mede-

werkers een individueel mobiliteits-

budget. daarmee komen we 

tegemoet aan de wens van veel con-

sultants voor meer flexibiliteit. 

Medewerkers die bijvoorbeeld 

kiezen voor een kleinere auto, goed-

koper tanken of het openbaar vervoer, 

houden geld over.
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3.3 OveRTuIgeN MeT ARguMeNTeN 

3.3.1 Uw doelgroep kennen helpt met overtuigen
Om mensen met argumenten te overtuigen is het belangrijk om u goed in 

de doelgroepen te verdiepen. Wat interesseert hen? Waarom doen ze wat ze 

doen? Wat zijn hun behoeftes? Hoe zijn ze te benaderen? Zulke kennis over de 

doelgroep kan helpen bij het vinden van de meest geschikte argumenten. door 

u in de doelgroep te verdiepen kunnen onverwachte motivaties of belemmeringen 

naar voren komen. Bijvoorbeeld dat een doelgroep geen e-bike wil omdat ze 

thuis geen veilige plek hebben om zo’n dure fiets veilig te stallen. 

Zie hoofdstuk 2 voor hoe u een goede doelgroepanalyse uitvoert.

3.3.2 Wanneer zijn argumenten sterk?

Wat overtuigt mensen als ze sterk betrokken zijn bij een onderwerp? Onder 

meer feitelijke en controleerbare argumenten, de mening van inhoudelijk des-

kundigen en genuanceerde beschrijvingen waarin nadelen ook aangestipt 

worden. kritische lezers kijken extra aandachtig naar de inhoud van argu-

menten. Hebben ze het gevoel dat hen iets ‘verkocht’ wordt, dan activeren 

mensen automatisch tegenargumenten. daarom is het beter die zelf al in 

een tekst op te nemen; dat vergroot de betrouwbaarheid van de afzender.12

fOrmuleer het stanDpunt niet te extreem 

Het is lastig om mensen te overtuigen van voor hen extreme standpunten; 

die zijn op voorhand al onaanvaardbaar en het risico bestaat dat zij zich 

afsluiten voor de boodschap. dat voorkomt u door het standpunt zo te for-

muleren dat het op veel punten aansluit bij wat de doelgroep vindt, maar op 

een cruciaal punt afwijkt. de afwijking trekt de aandacht – dat is ook belang-

rijk want mensen lezen een tekst alleen als deze nieuws bevat. Prikkel dus 

wel hun nieuwsgierigheid. Bij verstokte autorijders is de kans klein dat u 

ze kunt overtuigen om alle dagen met het Ov te gaan. Maar u kunt ze wel 

proberen te prikkelen om één keer per week een alternatief te kiezen.

vOOrbeelDen en statistiek kunnen bOODschappen 

OvertuigenDer maken

Zowel statistieken als voorbeelden kunnen de overtuigingskracht van een bood-

schap versterken. In veel situaties is de combinatie het meest overtuigend.13

•	 Bij een algemene boodschap (“een hogere snelheidslimiet zorgt voor 

meer milieuproblemen”) zijn statistieken (“een snelheidsverhoging in 20 

steden zorgde ervoor dat CO2-uitstoot gemiddeld steeg met 5%”) overtuigen-

der dan een voorbeeld. 

•	 Statistieken en voorbeelden zijn even overtuigend als het gaat om speci-

fieke situaties (“de snelheidslimiet verhogen op de einsteindreef zorgt 

voor milieuproblemen in Overvecht”).14 een enkel ondersteunend voor-

beeld (“de CO2-uitstoot in Lunetten steeg ook met 5% toen de snelheids- 

limiet op de Simplonbaan werd verhoogd.”) is voor veel lezers echter een 

te magere basis voor het trekken van algemene conclusies.15

3.3.3 Beter twee sterke argumenten geven of een lijstje 
van tien?

Bij een betrokken doelgroep die gemotiveerd is om informatie kritisch te 

lezen, is het effectiever om een paar sterke argumenten goed uit te werken 

dan een groot aantal argumenten te geven die niet allemaal even overtuigend 

zijn. de zwakke argumenten doen dan afbreuk aan de overtuigingskracht 

voor deze lezers.16 

doelgroepen die niet gemotiveerd zijn om een tekst goed te lezen, kijken niet 

of nauwelijks naar de kracht van de argumenten. Zij besluiten op basis van 

de vuistregel ‘veel = goed’. Lijstjes als ‘de tien voordelen van …’ of ‘Zeven 

redenen om te kiezen voor …’ werken bij oppervlakkige lezing beter dan een 

doorwrocht betoog.  Zie §  4.1

barrières wegnemen 
met persoonlijk
reisadvies
de u15 werkt samen met Rijkswa-

terstaat en de gemeente utrecht 

aan een persoonlijk reisadvies 

op maat. Reizigers krijgen aan de 

hand van persoonlijke voorkeuren 

en omstandigheden persoonlijke 

suggesties om op andere manieren 

te reizen. Per brief of e-mail. Het 

persoonlijk element neemt weer-

stand weg doordat individuele be-

lemmeringen en onduidelijkheden 

worden weggenomen. 

(Bron: www.u15.nl)
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3.3.4 Begin met sterkste argumenten

Als u argumenten opsomt, noem de sterkste argumenten dan als eerste. 

de argumenten in het midden worden minder goed onthouden. Bij ge-

schreven teksten is het verstandig te beginnen met het sterkste argument, 

omdat lezers vaak informatie overslaan en ze misschien niet meer toekomen 

aan het laatste deel van uw opsomming.17 18

TIP: 
Zorg voor een goede uitsmijter. Naast informatie aan het begin van teksten, 

wordt ook informatie aan het einde van teksten extra goed onthouden. 

Zeker in presentaties is het belangrijk om van dit effect te profiteren en met 

een sterk argument te eindigen.

structureer een tekst aan De hanD van veelgestelDe vragen

Met een goede structuur van de tekst kunnen lezers worden geholpen om 

snel een goed beeld te krijgen van een boodschap. Lezers willen graag snel 

antwoord op vragen als: ‘Wat betekent dit voor mij?’ en ‘Welke actie moet ik 

ondernemen?’ Om hierbij te helpen is een onderdeel ‘veelgestelde vragen 

met antwoorden’ zinvol. Bij websites wordt het wel geregeld gebruikt, maar 

dit kan ook goed in andere teksten worden toegepast. denk bijvoorbeeld ook 

aan (een bijlage bij) brieven of papieren informatie voor nieuwe medewerkers.

3.4 eFFeCT vAN de AFZeNdeR: AuTORITeIT
uITSTRALeN 

Mensen zijn over het algemeen sneller overtuigd als de afzender van een 

boodschap een deskundige of autoriteit is (of zo ervaren wordt). 19, 20

Ook mensen of organisaties die lezers sympathiek of aantrekkelijk vinden, 

krijgen meer gedaan. Hierbij is het van belang om uw doelgroep goed voor 

ogen te hebben. Sommige ondernemers zijn gevoeliger voor de voorman 

van vNO/NCW, terwijl anderen meer sympathie hebben voor selfmade man 

Hennie van der Most. 

TIP:
Hoe kijkt uw doelgroep aan tegen uw organisatie als afzender? Onderzoek 

dit om te beoordelen wat de meest overtuigende afzender is. Soms kunt u 

beter besluiten om bijvoorbeeld het organisatielogo niet te gebruiken.

hoe kun je autoriteit 
uitstralen?
Het laten zien van keurmerken op 

een website of brochure is een 

manier om autoriteit en betrouw-

baarheid uit te stralen.
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boodschap aansluiten 
op doelgroep
een grote hoeveelheid onderzoek 

laat zien dat framing een grote in-

vloed heeft op de meningsvorming 

en het gedrag van mensen.

Wel of geen demonstratie?

Mag een extremistische groep 

demonstreren in de stad? die vraag 

3.5 kIeS HeT BeSTe PeRSPeCTIeF 

framing: anDer perspectief zOrgt vOOr anDere keuzes

“Verbeter je gezondheid: neem de e-bike”

“Samen zorgen voor minder CO2: neem de e-bike”

Twee boodschappen met hetzelfde doel, maar gebracht vanuit een ander per-

spectief. Zulke verschillende perspectieven worden frames genoemd. Tijdens 

een u15 Community gedragsverandering werden er al vijf verschillende per-

spectieven genoemd van waaruit u15 bedrijven e-bikes aanprijzen als alter-

natief voor de auto: sneller, goedkoper, leuker, schoon imago en gezond. 

Maar welk frame is nou het meest effectief? uiteindelijk is dit het perspectief dat 

het meest overeenkomt met de waarden en principes van de doelgroep.21 

Soms kunt u aanhaken bij de bedrijfscultuur. Als u iets weet over persoonlijke 

voorkeuren van bijvoorbeeld uw medewerkers, kunt u ook daar op inspelen. 

dan zou u bijvoorbeeld een aparte mailing kunnen sturen aan alle medewerkers  

die een bedrijfsfitnessabonnement hebben waarin u het testen van een 

e-bike framet als goed voor gezondheid en energieniveau. 

wanneer inspelen Op winst en wanneer Op vOOrkOmen van verlies?

eenzelfde boodschap kan in termen van winst (‘een reorganisatie binnen dit 

bedrijf zal de omzet sterk doen stijgen!’) of in termen van verlies (‘als we 

niet doorgaan met de reorganisatie zal de omzet sterk afnemen!’) worden 

invloed van winst- 
of verliesframing
Werkloosheid of werkgelegenheid?

Alternatief A (negatief perspectief).

gevolg van het voorgestelde beleid 

is 10% werkloosheid.

Alternatief B (positief perspectief).

gevolg van het voorgestelde beleid 

is 90% werkgelegenheid.

Tweederde van de besluitvormers 

wil maatregelen nemen bij alter-

natief A. Hoewel alternatief B in-

houdelijk gelijk is, stimuleert de 

positieve formulering nog maar de 

helft tot actie. dit komt omdat het 

woord ‘werkloosheid’ een negatieve 

connotatie heeft.23

houden je op de hoogte van de nieuwste 

inzichten’. kleine kanttekening: er 

kunnen ook andere factoren hebben 

meegespeeld bij de stijging, maar 

het is wel een indicatie dat de frame 

van uw boodschap effect heeft.24

verwoord. Met andere gedragseffecten. Maar wanneer kunt u beter inspelen 

op winst, en wanneer op verlies? 

verliesframing is het meest effectief als het risicovol is om het niet uit te 

voeren, maar de doelgroep zichzelf wel in staat acht om dit gedrag uit te 

voeren. Bijvoorbeeld: “Als we deze maatregel niet invoeren voldoen we niet 

aan de europese regels en krijgen we een grote boete. We zullen dus allemaal 

één keer per week thuis moeten gaan werken”.25

werd vanuit twee verschillende per-

spectieven gesteld. 85% van de 

ondervraagden wilde toestemming 

geven voor de demonstratie als dit 

werd aangekondigd met “gegeven 

de belangrijkheid van vrijheid van 

meningsuiting (...)”. Slechts 15% 

gaf toestemming als de aangekon-

digde reden was “om geweld te 

voorkomen”.22

Mis deze nieuwsbrief niet

Het aantal nieuwsbriefaanmelding-

en van ConsumPsy is - naar eigen 

zeggen- meer dan verviervoudigd 

binnen vijf maanden nadat ze zijn 

geswitcht van winst naar verliestaal. 

‘Mis niet langer de nieuwste inzicht-

en’ werkte een stuk beter dan ‘Wij 

Bron: www.consumpty.nl
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3.6 STeLLeN vAN dOeLeN 

in teksten DOelen cOmmuniceren

Om gedragsverandering te realiseren helpt het om duidelijke doelen te stellen, 

blijkt uit meer dan 35 jaar onderzoek.26 Mensen zullen dus eerder hun mobi-

liteitsgedrag aanpassen als ze hier een duidelijk doel bij voor ogen hebben, 

bijvoorbeeld ‘één keer per week met het Ov naar werk gaan’. 27 Mensen kun-

nen zelf doelen stellen, maar het kan ook effectief zijn als bijvoorbeeld lei-

dinggevenden doelen toewijzen aan hun team. dit betekent dat doelen ook in 

teksten gebruikt kunnen worden. Het management kan bijvoorbeeld als doel 

stellen dat elk team moet zorgen voor 5% CO2-reductie.

dit werkt alleen als het management een uitleg geeft bij het doel: waarom 

is het belangrijk; hoe kan het team dit doel realiseren?28 Het stellen van 

heldere doelen bleek ook een succesfactor bij de geanalyseerde mobiliteits-

projecten in grip op gedrag. 

hOe met DOelen urgentiebesef kan wOrDen verhOOgD

doelen kunnen ook urgentiebesef verhogen. Op het moment dat een leiding-

gevende aan een medewerker een duidelijke deadline stelt (“kun je zorgen 

dat project x aan het einde van de week af is?”), is dit project voor deze 

medewerker urgenter dan als zijn leidinggevende dit niet had gevraagd. Op 

het moment dat mensen zich committeren aan een doel doen ze in feite een 

toezegging. Mensen zijn graag consistent aan toezeggingen en daar-

door zorgt een doel voor meer urgentiebesef. Mensen willen zich immers aan 

het doel houden. dit wordt extra versterkt als mensen hun doel met anderen 

hebben gedeeld, bijvoorbeeld via intranet of facebook.

keuze voor grote 
auto’s ontmoedigen
Het deense farmaciebedrijf Novo 

Nordisk, heeft het aantal vervuilende 

auto’s sterk weten terug te dringen 

door een extra stap in het aanvraag-

proces in te bouwen. 

Novo Nordisk is wereldleider in het 

behandelen van diabetes en hun 

verkoopmedewerkers maken van-

wege de aard van hun werk zeer 

veel kilometers. Omdat de verkoop-

medewerkers hun auto ook onbeperkt 

privé mogen gebruiken zijn Suv’s 

en minivans erg populair. verkoop-

medewerkers gebruiken deze grote 

auto’s als gezinsauto’s. deze auto’s 

zijn echter ook erg vervuilend, wat 

conflicteert met de milieudoelen van 

Novo Nordisk. 

Als oplossing heeft Novo Nordisk 

ingevoerd dat verkoopmedewerkers 

de goedkeuring van de directeur 

moeten vragen om een grote auto 

te krijgen. Ondanks dat de verkoop-

medewerkers nog steeds in aan-

merking kwamen voor deze auto’s, 

bleek dit voor veel mensen een psy-

chologische drempel te zijn. Het 

aantal aanvragen voor grote auto’s 

is daarmee gedaald van 300-350 

naar ongeveer 25.30

3.7 BeïNvLOedeN vAN keuZeS

3.7.1 Invloed van de volgorde waarin keuzes worden 
gepresenteerd

Stel u presenteert uw collega’s een lijst met verschillende vervoersopties, 

en u wilt het liefst dat mensen voor de trein kiezen. Het slimst is dan om de 

trein bovenaan het lijstje te zetten. en als u de auto als optie wilt 

vermijden, kunt u deze het best in het midden plaatsen, of een extra stap 

inbouwen. (zie § 3.7.2 )

3.7.2 Gewenste keuze makkelijker maken, 
ongewenste moeilijker

Wilskracht van mensen om dingen vol te houden kan van nature laag zijn 

en daarnaast gedurende de dag opraken. Mensen vinden het bijvoorbeeld 

lastiger om een chocolaatje te laten staan als ze daarvoor een moeilijke 

taak hebben moeten verrichten.29 door gewenst gedrag zo makkelijk mogelijk 

te maken gebruikt u deze wetenschap in uw voordeel. Omgekeerd kunt u 

ook het ongewenste gedrag moeilijker maken, zoals het bedrijf Novo Nordisk 

heeft gedaan (zie voorbeeld). 

komop! kies slim! 
campagne
In mei 2014 lanceerde Maastricht 

Bereikbaar de campagne ‘komop! 

kies slim!’, waarbij  forenzen via een 

game konden testen wat voor hen 

de ideale manier van reizen was. Na 

afloop van het spel kregen ze tips, 

een persoonlijk reisadvies en de mo-

gelijkheid gebruik te maken van een 

aantrekkelijk probeeraanbod van 

Maastricht Bereikbaar, zoals het gratis 

testen van een e-bike of Ov. Zie ook 

www.komop.nu. 

deze campagne maakt het mensen 

makkelijk om de gewenste keuze 

te maken, doordat ze persoonlijk 

advies krijgen en de e-bike gratis 

en vrijblijvend kunnen proberen. 

daarbij kunnen deelnemers na de 

probeerperiode gelijk met korting 

http://www.beterbenutten.nl/art/uploads/files/Rapport%20Grip%20op%20Gedrag%205%2012%202013.pdf
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3.7.3 Default-optie

Iedereen kent het wel. er is een actie waar je best aan mee wilt doen, maar 

voor je er erg in hebt is de inschrijfperiode al achter de rug. kennelijk waren 

er toch andere prioriteiten. Of het is lastig om te kiezen, en dan kiezen we 

maar helemaal niet. We kiezen vaak voor de oplossing die de minste moeite kost. 

de defaultoptie speelt hier op in. een default is de standaardoptie. Zo staat 

bij het downloaden van software vaak een vakje ‘ik ben akkoord met de voor-

waarden’ dat u kunt aanvinken. dat is dan de optie die de minste moeite 

kost en die de meeste mensen kiezen zonder de voorwaarden eerst te lezen. 

Wat u instelt als standaardoptie zal de keuzes van de lezers beïnvloeden. 

Op De grens van misleiDing

de defaultoptie moet met zorgvuldigheid worden toegepast. Zo was er veel 

weerstand toen de overheid ervan uitging dat alle Nederlanders mee zouden 

doen met het ePd (elektronisch patiëntdossier), tenzij ze actief bezwaar 

aantekenden. uiteindelijk gebeurde dat door bijna een half miljoen Neder-

landers en sneuvelde een wetsvoorstel voor het ePd in de eerste kamer. 

veel mensen vonden het niet ethisch om deelname aan het ePd als default 

te gebruiken. Inmiddels is er een systeem dat patiënten expliciet toestemming 

moeten geven voor het delen van medische gegevens. de default is veranderd. 

Over de grens was in de ogen van veel mensen een actie van greenpeace waarbij 

zij donoren een brief stuurden met daarin een verhoging van een jaarlijkse 

donatiebedrag. Wie niet reageerde stemde in met het automatisch afschrijven 

van een hoger bedrag dan waar mensen zich ooit voor aangemeld hadden.

voorbeelden 
default-optie
Donorregistratie 

In onderstaande grafiek is te zien 

dat Nederland het qua donorvoor-

lichting redelijk goed doet ten 

opzichte van andere landen als en-

geland, duitsland en denemarken. 

Het aantal donoren in ons land haalt 

het echter in de verste verte niet 

(bron: Greenpeace, brief 6 september 2013)

een e-bike aanschaffen. Hiermee 

speelt de campagne slim in op de 

tijdelijk verhoogde aandacht voor 

de e-bike, zie ook ‘timing als cru-

ciale factor’. In dit soort campagnes 

kunt u mensen ook de mogelijkheid 

geven om de e-bike die ze proberen 

te behouden. dit maakt de drempel 

tot het gewenste gedrag nog lager.

Tijdens deze campagne hebben on-

geveer 200 werknemers een week 

lang een e-bike geprobeerd. veel 

deelnemers waren enthousiast:

 “Ik vind het gewoon heerlijk om 

meer in de buitenlucht te zijn.”

“Op de fiets neem je letterlijk en 

figuurlijk afstand van het werk. 

vooral buiten de stad is fietsen 

heerlijk rustgevend. Na verloop van 

tijd wordt het zelfs verslavend.”

“Het plezier in fietsen weer hele-

maal terug.”

bij landen als Oostenrijk en Bel-

gië, waar men standaard donor is. 

Wie geen donor wil zijn, moet dat 

melden. In Nederland is het ander-

som: je moet laten registreren dat 

je donor wil zijn.31 
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4 BeïNvLOedeN
vAN
geWOONTegedRAg
dit hoofdstuk laat zien hoe mobiliteitsgedrag kan worden beïnvloed op 

het moment dat mensen hun keuzes meer op de automatische piloot maken. 

Bijvoorbeeld omdat de doelgroep altijd al op een bepaalde manier reist. 

4.1. geWeNST gedRAg ONBeWuST ONdeR 
de AANdACHT BReNgeN 

4.1.1 Gedragsverandering door priming 

Taal kan, net als beelden, geluiden en geuren, ons gedrag beïnvloeden 

zonder dat we ons daar bewust van zijn. dit fenomeen heet priming. Wanneer 

mensen aan bepaalde woorden worden blootgesteld roept dit associaties bij 

hen op, waardoor hun gedrag kan veranderen. 32 33  Zo zijn mensen eerder 

bereid om te helpen als in een tekst veel woorden zijn verwerkt die zij associeren 

met behulpzaamheid.

TIP:
Wil je dat je lezers zich meer als groep opstellen, gebruik dan ‘wij’ en ‘ons’.

voorbeelden van 
priming 
‘Ik’ ander effect dan ‘wij’

In een tekst hebben de individualis-

tische woorden ‘ik’ en ‘mij’ een an-

der effect dan de woorden ‘wij’ en 

‘ons’, die naar een groep verwijzen. 

Als Chinezen – waar een groepscul-

tuur bestaat - teksten lezen waarin 

vaak de woorden ‘ik’ en ‘mij’ voor-

komen, gaan zij individualistischer 

denken. Andersom werkt het ook. 

Noord-Amerikanen die teksten lezen 

waarin vaak de woorden ‘wij’ en 

‘ons’ voorkomen denken meer aan 

het collectief (anderen dan zijzelf) 

dan ze normaal doen. 34

Assertiever door onbeleefde woorden

Is het belangrijk dat uw lezers zich 

assertief opstellen? gebruik dan 

woorden die dit stimuleren. Onder-

zoek van John Bargh laat zien hoe 

woorden direct invloed hebben op 

ons gedrag. In een onderzoek kregen 

mensen tijdens een taak óf veel woor-

den te zien die met onbeleefdheid te 

maken hebben (assertief, interrum-

peren, verstoren), óf veel woorden 

die met beleefdheid (vriendelijk, 

hoffelijk) te maken hebben. vervol-

gens moesten de deelnemers zich 

afmelden bij de proefleider die op 

de gang met iemand in gesprek 

was. van de mensen die net de ‘on-

beleefde woorden’ hadden gezien 

onderbrak 67% het gesprek. van 

de mensen die net de ‘beleefde’ 

woorden hadden gezien onderbrak 

slechts 16% het gesprek.35

Behulpzamer door behulpzame 

woorden

In een praktijkonderzoek kregen 

studenten een A4-je met informatie 

over het Loopbaancentrum van de 

universiteit. Sommige studenten 

kregen een versie met daarin veel 

woorden die gelinkt zijn aan behulp-

zaamheid en andere studenten 

kregen een versie met alternatieven.

 

In de versie met behulpzaamheids-

woorden stond bijvoorbeeld ‘Bij het 

loopbaancentrum staan we met lief-

de voor je klaar’, in plaats van ‘Bij 

het loopbaancentrum ben je aan het 

juiste adres’.

Op het eind van dit A4-tje stond een 

oproep met de vraag om te mailen 

welke informatie op het A4-tje hen al 

bekend was. van de studenten die 

veel behulpzaamheidswoorden had-

den gezien mailden 30% naar het 

Loopbaancentrum, terwijl 12% van 

de studenten uit de versie zonder 

behulpzaamheidswoorden 

terugmailde.36

Woorden en beelden hebben soms een onbedoeld averrechts effect, zoals 

bijvoorbeeld bij de slaaprijdercampagne (zie voorbeeld volgende pagina). 

Bedenk dus goed welke mogelijke effecten de prime teweeg zou kunnen 

brengen en test dit bij voorkeur van tevoren.37

Sommige bevindingen uit priming-onderzoek staan de afgelopen jaren ter dis-

cussie.  dit komt onder meer door een aantal gevallen van wetenschappelijke 

fraude en problemen die onderzoekers hadden om onderzoeksresultaten  te 
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onbedoelde effecten 
van beelden

de slogan “word geen slaaprijder” 

bleek automobilisten juist slaperiger 

te maken in plaats van meer alert. 

door het woord ‘slaap’ worden 

mensen onbewust aan het gapen 

gebracht.38

Zo’n onbedoeld ongewenst effect 

zou ook kunnen optreden bij de 

campagne over social media in het 

verkeer. de symbolen van whatsapp, 

facebook en twitter kunnen als 

prime mensen juist aansporen om 

hun telefoon te checken. dit effect 

zal alleen optreden bij mensen die 

dit toch al wel eens deden, en niet 

bij automobilisten die nooit op hun 

telefoon kijken onder het rijden.

een positiever voorbeeld komt uit 

een andere verkeerscampagne om 

auto’s langzamer te laten rijden bin-

nen de bebouwde kom. Hier is ge-

bruik gemaakt van primeonderzoek 

waaruit blijkt dat associaties met 

bejaarden mensen trager maken.

herhalen. dit heeft het vakgebied van de sociale psychologie wakker geschud, 

waardoor er nu meer aandacht is voor het herhalen van onderzoeken en 

het publiceren van onderzoek waar geen resultaat is gevonden. Hier wordt 

nu volop aan gewerkt met als doel om te identificeren onder welke omstan-

digheden priming wel werkt en onder welke omstandigheden niet. 

4.1.2 Gedragsverandering door mere exposure

Mensen hebben de neiging om bijvoorbeeld logo’s of producten positiever te 

gaan waarderen doordat ze er bekend mee zijn: het mere exposure effect. dus 

hoe vaker mensen ergens aan bloot worden gesteld, des te meer gaan ze 

het waarderen.39 voorwaarde hierbij is wel dat ze bij aanvang er niet negatief 

tegenover staan – dan wordt hun houding juist steeds negatiever. dit principe 

wordt veel toegepast in de reclamewereld. 

Maar het werkt ook in persoonlijk contact. Zo liet een klassieke studie hier-

naar zien dat cursisten hun medecursisten die vaker naar naar een cursus 

waren gegaan aantrekkelijker vonden dan de medecursisten die minder vaak 

naar de cursus waren gegaan. 40

TIP: 
Als elk bedrijf zijn eigen campagnes met eigen logo’s en vormgeving voert, 

wordt niet geprofiteerd van het mere exposure effect. U15-leden kunnen de 

krachten bundelen door aan te haken op bestaande landelijke of regionale 

campagnes. Mensen zijn hier al bekend mee, waardoor de kans op effect 

vergroot.

meer fietsen door 
jarenlange campagnes
Malmö voert al jarenlang cam-

pagnes om fietsen te bevorderen. 

de consistentie draagt mede bij 

aan het succes. Zie dit filmpje over 

de campagne “No Ridiculous Car 

Trips”.

http://www.copenhagenize.com/2010/09/no-ridiculous-car-journeys-malmo-sweden.html
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TIP:
Meet van tevoren hoe mensen tegenover een bepaalde boodschap, tekst, 

plaatje of andere uiting staan. Is hun houding neutraal of positief, dan is 

een campagne kansrijk om dat positieve gevoel te versterken. Is de houding 

negatief of zijn er veel weerstanden, dan kan een campagne averechts gaan 

werken.

4.1.3 Mensen met een korte boodschap herinneren
aan het gewenste gedrag (prompts)

Als u wilt dat uw doelgroep een gedragsverandering volhoudt, kan het nodig 

zijn om de doelgroep aan het gewenste gedrag te herinneren. Prompts zijn 

kernachtige boodschappen die de doelgroep herinneren aan het gedrag, op 

het moment dat dit vertoond moet 

worden.41 Bijvoorbeeld een bordje op 

het moment dat mensen tussen de 

trap en lift moeten kiezen.

Zie dit fimpje over hoe een sleutel-

rekje thuis de keuze voor de auto

bemoeilijkt.

Prompts zijn ook ingezet om ervoor te 

zorgen dat fietsers in Amsterdam niet 

door rood fietsen. een bord met de 

tekst ‘Wacht op groen’ (zie figuur 3) 

zorgde voor een daling van het aantal 

fietsers die door rood licht fietsten: 

het percentage ging van 60% naar 

32%.42 

Overigens zit in het bord zit ook een 

andere techniek verwerkt, namelijk 

de smiley die z’n duimpjes opsteekt 
Figuur 3. ‘Wacht op groen’ bord 
(Bron: Tabula Rasa)

4.2. BeNuTTeN vAN SOCIALe INvLOed eN ANdeRe 
CIALdINI PRINCIPeS

de zes beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini zijn inmiddels bij velen 

bekend. In deze paragraaf bespreken we de principes kort, geïllustreerd met 

recente en relevante toepassingsvoorbeelden. Zie dit engelstalig filmpje 

waarin de principes op een toegankelijke manier worden uitgelegd.

4.2.1 Sociale invloed

we DOen wat vergelijkbare anDeren DOen

Hoewel we onszelf graag zien als onafhankelijke individuen, zijn we ook erg 

gevoelig voor wat anderen doen. Als veel collega’s met de fiets naar het werk 

gaan, vinden we dat normaler en komt het ook bij jezelf eerder op om ook op 

de fiets te stappen. dit heet sociale invloed.44 Sociale invloed speelt onder 

meer in onzekere situaties, dus wanneer iemand twijfelt wat hij het beste kan 

doen. daarnaast volgen we eerder mensen die op ons lijken, dan mensen 

die niet op ons lijken.

Hoe meer mensen op ons lijken, hoe meer we ons laten beïnvloeden.45 

actie voor directeur en 
medewerkers 
LowCardiet is een actie om duur-

zame kilometers te stimuleren bij 

MkB en grote bedrijven. een direc-

teur en 10 medewerkers mogen 

per bedrijf meedoen. Ze krijgen een 

maand lang een gratis mobiliteits-

kaart, met gratis gebruik van ov-fiets, 

elektrische scooters, deelauto’s en 

vergaderruimtes op stations. dit levert 

verhalen op die zowel herkenbaar 

zijn voor managers als voor mede-

werkers. 

er werd ook van een ander beïn-

vloedingsprincipe gebruik gemaakt: 

schaarste. Maximaal 100 

directeuren mogen meedoen.

daar wil je wel bij zijn!

en daarmee bevestigt dat de boodschap het gewenste gedrag betreft. 

Ook dit vloeit voort uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.43

http://www.pleasurabletroublemakers.com/#/keymoment/
https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw
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dat hoeft niet een vriendengroep te zijn; ook andere kenmerken volstaan. 

Zoals je postcode. dit  heeft de Belastingdienst in engeland succesvol toege-

past om betalingsachterstanden te verminderen. een brief met de bood-

schap “9 van de 10 mensen in uw stad betaalden hun belasting op tijd” was 

nog effectiever dan dezelfde brief met de boodschap “9 van de 10 mensen 

in het land betaalden hun belasting op tijd” (zie figuur 4).

controle group sociale norm

nationaal

67.5% 72.5%

sociale norm in
jouw postcode

sociale norm in
jouw stad

79.0% 83.0%

TIP:
Vertel de lezer vooral dat anderen die heel erg op de lezer lijken ook het 

gewenste gedrag uitvoeren (bijvoorbeeld: “2 mensen van jouw afdeling 

kwamen vandaag met het OV naar werk”). 46

laat het gewenste geDrag zien

Sociale invloed kan ook averechts werken als het ongewenste gedrag wordt 

weergegeven of als mensen het al beter doen dan de sociale norm. Zo gaan 

mensen juist méér energie verbruiken als ze horen dat hun buren minder energie 

verbruiken dan zijzelf. 

Ook de Belgische poster hiernaast heeft waarschijnlijk een averechts effect. 

Het doel van de poster is dat mensen minder blikjes op straat gooien. Maar 

doordat de poster laat zien dat twee miljoen mensen al blikjes op straat gooien 

wordt het gevoel versterkt dat het kennelijk de norm is om dat te doen.

dat ene blikje extra maakt dan ook niet meer uit. 

Figuur 4: Sociale norm: hoe dichterbij, hoe meer invloed
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lager verbruik 
dan gemiddeld

wat als mensen het 
al beter doen dan de 
sociale norm?
In een veldexperiment bij 290 

huishoudens is de sociale norm 

toegepast om energiebesparing te 

stimuleren. 

de helft van de huishoudens kreeg 

alleen te horen hoe hun eigen ver-

bruik was in vergelijking met de 

buurt (beschrijvende norm).47 

de andere helft van de huishoudens 

kreeg dezelfde beschrijvende norm, 

in combinatie met een smiley. de 

smiley gaf een waardeoordeel over 

het verbruik aan  (voorschrijvende 

norm). 

hoger verbruik 
dan gemiddeld

beschrijvende

norm

beschrijvende

norm +

daling 5.7%

stijging 8.6%

daling 8.4%

gedragsbehoud

verbruik blijft laag

Huishoudens die alleen de be-

schrijvende norm kregen,  pasten 

hun  verbruik zowel in positieve als 

in negatieve zin aan de sociale norm 

aan: huishoudens met een hoog 

verbruik gingen minder verbruiken 

maar huishoudens met een laag 

verbruik gingen juist meer verbruik-

en. een ongewenst effect!

echter, de toevoeging van een 

smiley zorgde  er bij huishoudens 

met een hoog verbruik voor dat  zij 

8,4% bespaarden. Bij huishoudens 

die al zuinig waren met energie zorg-

de de smiley dat zij hun goede ge-

drag  vasthielden.

TIP:
Richt uw (communicatie)acties ook op mensen die het al goed doen en 

stimuleer hen hun goede gewoonten vol te houden. 

Dat kan bijvoorbeeld door waardering te geven voor hun goede resultaten. 

Maar ook door aanbiedingen niet alleen te richten op mensen die u van 

gedrag wilt laten veranderen. 

toepassing van sociale 
invloed websites
veel websites maken vaak gebruik 

van de sociale norm. Zo laten veel 

sites reviews van klanten zien. voor 

hotels, restaurants, boeken, etc. 

zijn er vergelijkingssites. Ook omdat 

de situatie onzeker is (je kent het 

hotel zelf niet) heeft sociale invloed 

veel effect.49

Figuur 5. Slecht voorbeeld doet slecht volgen

deze kennis is door energiebedrijf 

OPower op grote schaal toegepast. 

Op basis van onderzoek onder circa 

600.000 huishoudens wordt geschat 

dat dit programma maandelijks voor 

2% energiebesparing zorgt.48 dit is 

effectief vergeleken met traditionele 

energiebesparingsprogramma’s en 

staat gelijk aan het effect van een 

prijsverhoging van 11 tot 20%.
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voorbeeldgedrag
We worden niet alleen door groepen 

maar ook door personen ongemerkt 

beïnvloed. dit heeft te maken met 

sociale invloed, maar ook met

autoriteit. Zo zou het kunnen 

dat mensen fietsen naar het werk 

gewoner en aantrekkelijker vinden, 

doordat premier Rutte dit ook doet. 

een fietsende manager heeft niet au-

tomatisch een afdeling vol fietsende 

medewerkers. Maar er ontstaat wel 

een probleem als managers willen 

dat alle medewerkers met het Ov 

gaan terwijl zij zelf in de auto blijven 

zitten. In dat geval is het beter om 

in teksten niet op voorbeeldgedrag 

in te spelen.

4.2.2 Wederkerigheid

Mensen zijn geneigd om na een vriendelijk gebaar van een ander, zelf ook 

een vriendelijk gebaar te maken: het principe van wederkerigheid.50 

een illustratief voorbeeld hiervan is het volgende onderzoek naar het geven 

van fooi. Wanneer een ober in een restaurant de gasten na het eten een 

pepermuntje gaf steeg de fooi (gemiddeld) met 3%, maar wanneer de ober 

twee pepermuntjes per persoon gaf steeg de fooi met 14%. de fooi steeg 

zelfs met 23% als de ober eerst één pepermuntje gaf, vervolgens wegliep en 

zich daarna omdraaide en zei dat hij ze erg aardige gasten vond en nog een 

pepermuntje gaf.51 Wie goed doet, goed ontmoet.

een op het wederkerigheidsprincipe gebaseerde beïnvloedingsmethode is de 

door-in-the-face-techniek. daarbij wordt eerst een (te) groot verzoek gedaan, 

gevolgd door een kleiner verzoek (het verzoek waar het uiteindelijk om gaat), 

zie voorbeeld rechts. Mensen stemmen hierdoor eerder in met het uiteindelijke 

verzoek. 52 

voorbeeld 
door-in-the-face

Verzoek 1: (te) groot verzoek aan ver-

stokte leaserijders 

“Wilt u een jaar lang de auto laten 

staan en woon-werkverkeer en alle 

dienstreizen met Ov maken?”

Verzoek 2: kleiner verzoek

“Nee, ik begrijp dat dat ook lastig in te 

passen is. Maar wilt u dan misschien 

wel een week alternatieven voor de 

lease-auto uitproberen? Het is hele-

maal gratis.”degene die het verzoek 

doet toont bij het tweede verzoek  

begrip voor de situatie van de lease-

rijder. Omdat de leaserijder zelf ook 

begripvol wil zijn is hij vervolgens 

sneller geneigd om in te gaan op het 

kleinere verzoek.

toepassingsvoorbeeld 
wederkerigheid
Review als dank voor gratis proef 

Het is goed mogelijk om in teksten 

op het wederkerigheidsprincipe in te 

spelen, bijvoorbeeld:

“u krijgt van ons een e-bike een 

maand op proef. We zouden het erg 

op prijs stellen als u uw ervaringen 

deelt op onze Facebook-pagina.”
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ervaringen te delen draagt bij aan 

consistentie. Risico is natuurlijk al-

tijd dat er ook slechte ervaringen tus-

sen zitten. dat is niet erg, want juist 

de mix van positieve en negatieve 

ervaringen draagt bij aan de ge-

loofwaardigheid van een actie. Je 

kunt dit wel een beetje sturen, door 

mensen vragen te laten beantwoorden:

een maand geleden startte de proef 

met de elektrische deelauto. Heb 

je er al een keer in (mee)gereden? 

deel je ervaringen!

   

Wat vond je positief?

Raad je het gebruik van de deelauto 

aan je collega’s aan? 

Heb je nog suggesties ter

verbetering?

4.2.3 Schaarste

Mensen lopen harder om iets te krijgen wat schaars is.53 Boekingssites voor 

vliegtickets en huurauto’s maken hier al dankbaar gebruik van door te ver-

melden hoe weinig plaatsen of auto’s nog beschikbaar zijn. Overigens kan 

daar ook gemakkelijk mee gesjoemeld worden. 

Ook apps en elektronische borden voor parkeerplekken in de stad kunnen 

inspelen op schaarste, maar dan vooral om mensen andere keuzes te laten 

maken als ze zeker willen zijn van een parkeerplek. Het is raadzaam dan het 

alternatief in de tekst expliciet onder de aandacht te brengen. “Parkeerga-

rage Centrum: nog 3 plaatsen beschikbaar. Parkeergarage Stadhuis heeft 

nog voldoende plaatsen vrij.”

TIP: 
Maak uw aanbod schaars door te benadrukken dat het maar in 

beperkte hoeveelheid of voor een beperkte tijd beschikbaar is.

Op De grens van misleiDing

Soms wordt schaarste creëren ook als misleidend trucje ingezet. Bijvoor-

beeld door te schrijven dat er nog maar 10 plaatsen beschikbaar zijn voor de 

mobiliteitsproef, terwijl er in feite nog 100 plaatsen zijn. Naast dat dit mislei-

dend is, is het afbreukrisico ook erg groot. Als mensen er eenmaal doorheen 

prikken is het effect niet alleen weg, maar werkt het zelfs averechts.

4.2.4 Neiging tot consistentie

Niemand wil een draaikont zijn. We zijn geneigd om ons consistent te gedragen 

met onze eerdere uitspraken. dus wie zich in het openbaar committeert aan 

fietsen naar het werk, zal eerder geneigd zijn ook daadwerkelijk de fiets te pakken.

 

slagzinnen afmaken
Een manier om met tekst in te spelen 

op dit consistentie-principe is 

mensen zelf een slagzin laten (af)

maken. Bedrijven vragen klanten 

soms om een slagzin te bedenken 

van ‘maximaal 25 woorden’. Het 

gaat dan om een prijsvraag die begint 

met “Ik waardeer het product om-

dat...” de deelnemers schrijven 

vrijwillig teksten waarmee ze een 

kleine kans hebben om een aantrek-

kelijke prijs te winnen. Ze gaan 

dus op zoek naar prijzenswaardige 

kenmerken van het product en ver-

werken die in hun tekst. Het gevolg 

is dat mensen gaan geloven wat zij 

op hebben geschreven en het pro-

duct eerder kopen.54

Mensen een voornemen laten 

formuleren

Als je mensen vraagt om een con-

creet voornemen te formuleren zijn 

ze ook geneigd om zich hieraan te 

houden. dit kan bijvoorbeeld zo:

“Ik doe mee aan de Maand van de 

duurzaamheid. komende maand ga 

ik …”

Delen van gebruikerservaringen

Ook mensen vragen om hun 
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een beïnvloedingstechniek die gebruik maakt van het consistentieprincipe 

is de foot-in-the-door techniek: iemand doet eerst een klein verzoek, gevolgd 

door een groot verzoek. Mensen zullen snel ja zeggen tegen het kleine verzoek 

en zijn vervolgens geneigd om consistent te blijven en zullen eerder ook in-

stemmen met het grotere verzoek. 55

 

de foot-in-the-door en door-in-the-face techniek blijken ongeveer even effec-

tief te zijn.56 u kunt dus van de situatie af laten hangen welke van de techniek 

het meest geschikt is.

1e kleine verzoek:
voor iedere like investeren we €5 in 

een windmolen waarmee we samen 

met de buurt energie opwekken. 

Wilt u ons liken?

2e grotere verzoek:
Bent u bereid mee te helpen om de 

windmolen te realiseren door een 

gift van minimaal €10?

4.3 geBRuIk vAN CIJFeRS IN TekSTeN

4.3.1 Referentieprijzen bepalen hoeveel mensen iets 
waard vinden (ankeren)

Oordelen van mensen veranderen op basis van hun referentiekader. Als 

mensen eerst een e-bike zien van €1.500, dan vinden ze een e-bike van €1.000 

relatief goedkoper, dan als ze eerst een e-bike van €500 hadden gezien.57

TIP: 
U wilt dat mensen een getal als hoog ervaren: laat mensen eerst een lager 

getal zien. U wilt dat mensen een getal als laag ervaren: laat mensen eerst 

een hoger getal zien.

Op De grens van misleiDing

een bekende truc in veel winkels: op het kaartje bij die mooie fiets staat dat 

die eerst €600 was en nu nog maar €550. Terwijl de prijs altijd €550 is ge-

weest. dit is slim inspelen op anker-

ing, maar zeker ook op (of over?) de 

grens van misleiding.

4.3.2 Prijsinschatting lager voor exacte getallen

Bedragen kunnen op verschillende manieren worden weergegeven: exact (bv. 

1.042), afgerond (bv. 1.000), net onder een groot getal (bv. 999), of net er-

boven (bv. 1.002).

voorbeelden van 
ankering
Wat is een huis waard?

een onderzoek liet makelaars in-

schatten wat de waarde van een 

huis was, waarbij zij moesten aan-

geven wat de laagste prijs was die 

zij zouden accepteren. vier groepen 

kregen exact dezelfde informatie 

over het huis, met als enige verschil 

de vraagprijs. Ondanks dat de eigen-

schappen van de huizen precies 

hetzelfde waren, waren dit de prijzen 

die de makelaars de huizen waard 

vonden: 58

Irrelevante referentieprijzen

In een veldstudie werden twee 

kraampjes naast elkaar op een 

boulevard gezet. Het ene kraampje 

verkocht sweaters en het andere 

kraampje cd’s. Bij de sweaterkraam 

werd een sweater duidelijk gepre-

senteerd met een prijs van €10 of 

€80. Bij de cd-kraam werd 1 popu-

laire cd verkocht, waarbij klanten 

zelf konden bepalen hoeveel ze 

wilden betalen voor de cd. 

vraagprijs hoeveel waard

119,900 116,833

129,900 122,220

139,900 125,536

149,900 144,454
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de prijs die de klanten boden voor 

deze cd hing af van de prijs van de 

sweater. Ook al hebben deze pro-

ducten niks met elkaar te maken. 

Mensen boden gemiddeld €7,29 

voor de cd als de sweater €10 

kostte, terwijl ze €9 boden voor de 

cd als de sweater €80 kostte.59

Prijzen die eindigen op een 9 lijken 

lager. dit is alleen als het linker getal 

verandert, zoals bij de klassieke 

€9,99 prijs.60 

dus €2,99 lijkt lager dan €3,00

en €3,49 lijkt niet lager dan €3,50

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen de neiging hebben om exacte prijzen 

lager in te schatten dan afgeronde (vergelijkbare) prijzen.61 Bijvoorbeeld: 

€395.425 wordt lager ingeschat dan €395.000. dit komt doordat mensen 

precieze prijzen associëren met een lager bedrag. Hierbij is het wel belangrijk 

dat het linker getal niet hoger wordt. €400.234 wordt nog steeds als hoger 

ingeschat dan €399.000.

TIP:
Rond prijzen niet af en laat prijzen eindigen op een 9, als het meest linker 

getal daardoor lager wordt (2.99 i.p.v. 3,00)

4.3.3 1 miljoen of 1.000.000?

voor mensen lijkt het uitgeschreven 1.000.000 hoger dan het niet-uitge- 

schreven 1 miljoen, ook al is de betekenis hetzelfde. uit onderzoek blijkt 

namelijk dat mensen vooral gericht zijn op de absolute hoogte van het cijfer, 

waarbij 1.000.000 hoger is dan 1.62

4.4 WANNeeR eeN BOOdSCHAP CReATIeF/gRAPPIg 
BReNgeN eN WANNeeR NIeT?

4.4.1 Creatief of niet?

Creativiteit wordt vaak gezien als één van de belangrijkste determinanten 

van effectieve communicatie. Als een organisatie een boodschap via de 

massamedia de wereld of het bedrijf instuurt, dan is die vaak op een creatieve 

manier verpakt. dat kan goed werken voor commerciële producten als iedereen 

weet dat het doel is ‘koop mij’. Bij wat complexere boodschappen, zoals 

vaak het geval is als je mobiliteitsgedrag wilt beïnvloeden, is creativiteit niet 

altijd verstandig. dit blijkt bijvoorbeeld uit onderstaand voorbeeld.

Of creativiteit een positief effect heeft hangt sterk af van het communicatiedoel 

dat u voor ogen hebt (zie Tabel 1 op de volgende pagina).63

TIP:
Beeld en tekst kunnen het best dezelfde boodschap uitdragen.
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na het eten hielden ze een stuk schil 

over. Wat bleek: zonder bord gooide 

tweederde de schil in de afvalbak. 

Bij de poster met de meeuw daalde 

dit tot de helft. deze had dus een 

averechts effect! de linker afbeelding 

zorgde voor een aanzienlijke stijging 

tot 84% van de bezoekers die de kiwi-

schil in de afvalbak gooiden. 

de verklaring is dat de creatieve 

afbeelding met de meeuw de aan-

dacht afleidt van de boodschap. de 

afbeelding met de afvalbak laat zien 

wat je van bezoekers verwacht. Wie 

vrij gedachteloos over de boulevard 

loopt wordt eerder aangezet tot het 

gewenste gedrag als beeld en tekst 

congruent zijn. (bron: Nieuwe aanpak in 

overheidscommunicatie)

lager verbruik 
dan gemiddeld

hoger verbruik 
dan gemiddeld

variant gebruikt

afvalbak

geen controle-
conditie

bord met meeuw

66%

52%

lager verbruik 
dan gemiddeld

bord met afvalbak 84%

positieve beoordeling van uiting

aandacht trekken voor uiting
positief

positief

mensen laten nadenken over de 
boodschap

negatief

doel effect van creatieve 
verpakking

Tabel 1: effect van creatieve verpakking hangt af van doel

testje:
simpele of creatieve 
poster effectiever?
voor de gemeente katwijk testte 

Tabula Rasa verschillende borden 

om meeuwenoverlast op de boulevard 

te verminderen. Aan u de vraag: 

welk van onderstaande borden is 

het meest effectief: A of B? 

de meeste mensen kiezen voor de 

rechter afbeelding omdat deze cre-

atieve poster de meeste aandacht 

trekt. Met een uitgekiend experi-

ment dat een paar weken duurde 

is onderzocht of het gedrag van 

bezoekers op de boulevard door de 

borden beïnvloed werd. en jawel.

er werden stukjes kiwi uitgedeeld; 

ba
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verkeerde interpretatie
In het onderstaande voorbeeld is 

de boodschap: ‘mijd de file in het 

woon-werkverkeer’. dat is echter 

niet wat er wordt gecommuniceerd 

en de kans is dan ook groot dat de 

daadwerkelijke boodschap uitein-

delijk niet overkomt of dat mannen 

onbewust zelfs een positievere asso-

ciatie met de file krijgen.

4.4.3 Mogelijke negatieve effecten van creatieve 
verpakking

begrip

er schuilt echter ook gevaar in het gebruik van een creatieve verpakking. 

Wanneer uw doel is om een doelgroep na te laten denken over de bood-

schap, omdat weloverwogen handelen noodzakelijk is voor gedragsverandering, 

dan kan een creatieve verpakking averechts werken. door de creatieve ver-

pakking gaat de aandacht naar de uiting in plaats van naar de boodschap, 

waardoor de boodschap niet doordringt. Ook kan een creatieve verpakking 

tot een verkeerde interpretatie leiden van de boodschap. Humor kan er bij-

voorbeeld toe leiden dat de ernst van de boodschap gebagatelliseerd wordt, 

wat kan leiden tot verkeerd gedrag.67

mensen vinDen De humOr niet grappig Of het sluit niet aan bij 

De bOODschap

Ook in een situatie waarin een creatieve verpakking in principe positief is, 

is het zaak om op te passen. elk persoon reageert namelijk anders op een 

creatieve verpakking; wat de één grappig vindt, kan de ander als aanstoot-

gevend ervaren. er is niet één type humor dat universeel een positieve of 

negatieve impact heeft. daarnaast is het van belang dat de creatieve ver-

pakking bij de boodschap aansluit. Humor dat niet verwant is met de bood-

schap blijkt namelijk een negatieve uitwerking te hebben op het begrijpen en 

onthouden van de boodschap, waardoor de effectiviteit van zo’n communi-

catieboodschap vaak minder effectief is dan een boodschap zonder humor.68

4.4.2 Mogelijke positieve effecten creatieve 
verpakking

aanDacht

doordat mensen de hele dag door 

overspoeld worden met reclame-

boodschappen, is het lastig om 

hun aandacht te trekken. Om als 

adverteerder toch zoveel mogelijk 

aandacht naar uw advertentie te trek-

ken, kan een creatieve verpakking 

goed werken om tussen de menigte 

uit te springen (zoals bij figuur 6).64 

Wel is de kans groot dat dit effect 

uiteindelijk verwatert: creatieve innovaties worden door anderen snel overge-

nomen, waardoor het niet meer opvalt. daarbij raken mensen er ook steeds 

meer aan gewend.

pOsitievere beOOrDeling

Wanneer het doel is om een positieve 

associatie met een product of dienst 

te bewerkstelligen (zoals bij figuur 7), 

is het gebruik van humor kansrijk.65 

daarnaast kan humor irritatie ver-

minderen die het gevolg is van de 

grote hoeveelheid reclamebood-

schappen waarmee mensen dagelijks worden overspoeld.66

Figuur 6. Bord met schop erop.

Figuur 7. Boodschap met humor.
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5 STIJL eN BeeLdTAAL

5.1 BegRIJPeLIJk eN AANTRekkeLIJk TAALgeBRuIk

5.1.1 Sluit aan bij het kennisniveau van de doelgroep

vaktaal: hanDig vOOr specialisten, tOelichten vOOr leken

een tekst is niet voor iedereen even begrijpelijk. dat hangt onder meer af 

van voorkennis. Onderstaand bericht gaat ervan uit dat de doelgroep weet 

wat de CO2-footprint is, zich iets kan voorstellen bij een mobiliteitsprofiel en 

bekend is met de CO2-prestatieladder en het Lean & green Mobility Program. 

Bij duurzaamheidsspecialisten kun je dat inderdaad als bekend veronderstellen. 

Jargon (vaktaal) kan dus heel efficiënt zijn. Als het bericht ook bedoeld is 

voor kleinere organisaties die nu nog geen CO2-beleid hebben, dan kan het 

jargon juist afschrikken: “kennelijk is dit niet voor ons bedoeld.” Maak voor 

het schrijven een inschatting van wat de doelgroep al weet.

TIP:
Verschilt het kennisniveau bij de doelgroepen nogal, bouw de tekst dan 

gelaagd op. Begin met de belangrijkste boodschap voor iedereen en leg 

noodzakelijk jargon uit. Gebruik kopjes zodat specialisten de passages met 

uitleg snel kunnen overslaan. 

Is de tekst digitaal, dan zijn vaktermen makkelijk toe te lichten door pop-ups 

en links.

what’s in a name: infOrmatief, abstract Of emOtiOneel?  

Welke naam geef je een project of dienst? een naam kan heel direct infor-

matie geven over de inhoud (“utrecht Bereikbaar”), of juist abstracter zijn 

(zoals ‘u15’, gestart als 15 bedrijven uit de regio utrecht maar omdat het 

tot een begrip is uitgegroeid ook bij uitbreiding nog te gebruiken). Soms 

wordt de naam gekozen om positieve emoties op te roepen. de Betuweroute 

koppelt de trein aan de associatie met een mooi gebied met bloesembomen. 

dat werkte averechts toen er veel protest kwam tegen de spoorlijn. Nu hij 

is aangelegd zijn de bezwaren tegen de naam ook geluwd. ‘Rekeningrijden’ 

werd vervangen door het veel vagere ‘Anders betalen voor mobiliteit’ in de 

hoop dat daarmee ook de weerstanden zouden verminderen. 

Maak het in elk geval – ook door de naam van de website – zo makkelijk 

mogelijk om informatie te vinden op inter- of intranet over uw project. Als 

een toelichting op de spelling nodig is, denk dan nog een keer na over een 

geschikt alternatief. 

Hetzelfde geldt ook voor locaties. Wie weet waar de galecopperbrug ligt? 

Lang niet iedereen die over de A12 bij utrecht over deze brug passeert. 

‘Werkzaamheden op A12 bij utrecht’ maakt meer mensen wakker dan 

‘Werkzaamheden aan de galecopperbrug.’ 

TIP:
Test een naam altijd even onder zo’n 10 mensen uit de doelgroep die niet 

bekend zijn met het project. Welke associaties roept het bij hen op?

laat deze zomer uw cO2-footprint mobiliteit opstellen!
gepubliceerD: maanDag 23 juni 2014 15:03

de u15 roept al haar deelnemers op deze zomer gebruik te maken van het aanbod om 
een gratis CO2-footprint en mobiliteitsprofiel te laten opstellen. dit geeft helder inzicht 
in de (mobiliteits)uitstoot van je eigen organisatie. Bij de 23 deelnemers die vorig jaar al 
meededen wordt nu een herhaalmeting uitgevoerd.

Alle overige u15-bedrijven kunnen zich nu aanmelden voor een van de drie groepen, 
die starten op 17 juli, 14 augustus en 18 september. Je wordt professioneel begeleid 
door deskundige adviseurs van Arcadis, Movares of Royal HaskoningdHv. Zij stellen een 
CO2-footprint op, conform de eisen van de CO2-Prestatieladder en het Lean&green 
Mobility Program. Certificering voor deze programma’s ligt dan binnen handbereik.
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5.1.2 Concreet taalgebruik overtuigt meer

cOncrete taal is gelOOfwaarDiger

uit een recent onderzoek blijkt dat een boodschap die in concrete taal is ge-

schreven als ‘meer waar’ wordt gezien dan dezelfde boodschap die abstracter 

is geformuleerd.69 In onderstaand voorbeeld is de eerste zin geloofwaardiger 

dan de tweede.

Concrete taal: “Amsterdam heeft de 

meeste fietsers van europa.”

Abstractere taal: “Amsterdam is 

voorloper in europa wat betreft het 

aantal fietsers.”

dit sluit ook aan bij de bevinding dat mensen eerder overtuigd worden door 

argumenten die ze makkelijk kunnen begrijpen, dan door argumenten die ze 

moeilijk kunnen begrijpen.70 

een leesbaar 
privacystatement
Het privacystatement van Blendle

is voor een privacystatement zeer 

toegankelijk en begrijpelijk ge-

schreven. dit maakt hun boodschap 

dat het bedrijf geen verkeerde bedoe-

lingen heeft met het verzamelen 

van persoonsgegevens overtuigender. 

(bron: Blendle.nl)

De menselijke maat

Soms is het voor lezers moeilijk om zich iets voor te stellen bij bepaalde ge-

gevens of statistieken. Zeker cijfermatige informatie is vaak lastig om je een 

goed beeld bij te vormen. Het kan dan helpen om deze informatie te vertalen 

naar begrijpelijke, menselijke proporties: de menselijke maat. 71

aantal fietsen: totaal 
en per inwoner
Nergens ter wereld zijn verhoudings-

gewijs zoveel fietsen als in Nederland. 

Ons land telt 18 miljoen fietsen. dat 

is meer dan er inwoners zijn: gemid-

deld 1,1 fiets per Nederlander. 

Spitsmijdingen lenen zich goed om te concretiseren met de menselijke maat, 

evenals CO2-besparingen. Probeer een vergelijking te vinden die het voor de 

doelgroep voorstelbaar maakt. 

cijfermatige informatie
elke dag moeten er 3600 voertuigen 

minder in de spits rijden om ons re-

gionale doel voor Beter Benutten te 

halen. Is dat haalbaar? Jazeker!  Als 

elk van de 180 aangesloten orga-

nisaties zorgt dat 20 medewerkers 

of bezoekers anders reizen, hebben 

we ons doel al bereikt. 

Op De grens van misleiDing

Men kan zich soms niet aan de indruk onttrekken dat een concretisering bewust 

achterwege is gelaten. In een rapport over de uitbreiding van Schiphol stond 

koppeling aan social media
Je kunt artikelen ook delen via Facebook, Twitter en google+. Op het gebruik van Face-
book, Twitter en google+ zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Face-
book, Twitter en google van toepassing. Blendle heeft, hoe leuk dat ook zou zijn, geen 
invloed op Facebook, Twitter en google en kan natuurlijk niet garanderen dat zij op de 
juiste wijze met jouw persoonsgegevens omgaan.

automatisch gegenereerde informatie
Om Blendle fatsoenlijk te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om de website/applicatie 
goed te kunnen weergeven en beveiligen) heeft Blendle bepaalde informatie nodig. Blendle 
verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van Blendle.

deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk 
maakt jouw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om 
internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, de 
pagina’s die je op Blendle bezoekt en "cookies”.
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de volgende kansberekening. Als de plannen werden uitgevoerd, zouden om-

wonenden rond Schiphol een kans van 1 op 10 miljoen hebben om betrokken 

te raken bij een vliegtuigongeval. een kleine kans, zo lijkt het. een Tweede 

kamerlid berekende wat dit concreet betekent. Omgerekend naar het aantal 

vliegbewegingen per jaar lopen omwonenden de kans eens in de 14,5 jaar 

een incident mee te maken. en dat is een onaanvaardbaar hoog risico.89

5.1.3 Verpakken in een verhaal

een stap verder dan het concretiseren van ingewikkelde onderwerpen of on-

voorstelbare getallen, is de lezers onderdompelen in een verhaal. Wie hele-

maal opgaat in een verhaal, staat positiever tegenover het onderwerp. en 

bedenkt ook niet zo snel tegenargumenten.72 Bij een verhaal is het belangrijk 

dat de doelgroep zich kan identificeren met wat er in het verhaal gebeurt. dit 

is zowel in geschreven als gesproken teksten te gebruiken. en overigens ook 

in (serious) games.

jaarverslag voor 
kinderen
Lang geleden maakte automatise-

ringsbedrijf BSO het meestal oer-

saaie jaarverslag tot een feest om 

te lezen. Het werd helemaal ge-

schreven voor kinderen. Compleet 

met illustraties die in een kinder-

boek niet zouden misstaan. en om 

de pagina’s met jaarcijfers zat een 

sticker met daarop ‘Niet leuk voor 

kinderen’ – een aanmoediging om 

de sticker direct los te scheuren. 

Topman eckhart Wintzen: ‘We dachten: 

als we een jaarverslag voor kinderen 

maken, misschien lezen die volwas-

senen het dan ook eens’.  

Meeslepend vertellen over een dienst of product kan goed werken. daarom 

hebben veel organisaties hun eigen ‘corporate story’. die verhalen zijn vaak 

echter zo gelikt dat ze mensen niet echt raken. een oorspronkelijk verhaal 

mag best ruwe kantjes hebben, en komt dan geloofwaardiger over. kijk bijvoor-

beeld eens naar het verhaal achter een nieuw type elektrische fiets.

5.1.4 U of jij?
Is het beter om lezers aan te spreken met ‘u’ of met ‘jij’? Onderzoek sug-

gereert dat als u twijfelt, ‘u’ de beste keuze is. de verschillen zijn echter niet 

groot. grappig genoeg vinden jongeren het vaak juist prettig om met ‘u’ te 

worden aangesproken. verder is het ook een kwestie van huisstijl. Sommige 

bedrijven spreken hun klanten aan met ‘je’ om op deze manier een speciale 

band te creëren.73

Soms kan een wisseling in stijl juist voor extra aandacht van lezers zorgen. 

In een organisatie waar een ingrijpende verandering moest plaatsvinden was 

de schrijfcultuur ‘je’. Toch koos deze organisatie voor persoonlijke brieven 

waarin de CeO de medewerkers met ‘u’ aansprak. dit bevorderde dat er over 

de veranderingen op een veel zakelijkere toon gediscussieerd werd.

5.1.5 Schrijf geen Jip en Janneketaal!

Het ligt voor de hand dat heel lange zinnen moeilijk leesbaar zijn. korter is 

echter zeker niet altijd beter, zoals blijkt uit promotieonderzoek van Jentine 

Land. een veelgehoorde misvatting: Schrijf je voor een laag opgeleid publiek? 

dan mogen de zinnen niet langer zijn dan 12 woorden. dat leidt tot de-

sastreuze gevolgen voor het begrip van een tekst, zoals blijkt uit onderzoek 

onder vMBO-leerlingen die dit soort studieboeken gebruikten. Zij begrepen 

de lesstof niet goed doordat de verbanden tussen de zinnen ontbraken. Jip- en 

Janneketaal is dus niet zo verstandig om te gebruiken!

verbanden niet duidelijk
Het project Fietsstimulering advi-

seert werkgevers. Zij willen (onder 

andere) met behulp van fietsmaatre-

gelen hun mobiliteitsdoelstellingen 

realiseren. veel werkgevers hebben 

al maatregelen genomen om fietsen 

te stimuleren. Ze benutten nog niet 

al hun mogelijkheden. de projector-

ganisatie wil hen ondersteunen bij 

een volgende stap in hun fietsbeleid. 

verbanden duidelijk
Het project Fietsstimulering advi-

seert werkgevers hoe ze (onder 

andere) met fietsmaatregelen hun 

mobiliteitsdoelstellingen kunnen 

realiseren. veel werkgevers hebben 

al maatregelen genomen om fietsen 

te stimuleren, maar ze benutten 

nog niet al hun mogelijkheden. de 

projectorganisatie wil hen daarom 

ondersteunen bij een volgende stap 

in hun fietsbeleid.

http://spikedcycles.com/nl-nl/our-story
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5.2.1 Overtuigende beelden

Afbeeldingen kunnen de overtuigingskracht van een boodschap versterken. 

Het voordeel van beeld is dat je daarmee heel direct emoties kunt overdragen. 

en soms is een beeld veel duidelijker dan tekst. de effecten van een haar-

transplantatie laten zich overtuigender afbeelden (foto voor en na) dan in 

tekst beschrijven.75 een paar voorbeelden hoe beelden de overtuigingskracht 

van een boodschap kunnen beïnvloeden.

autOriteit

Afbeeldingen kunnen autoriteit overbrengen van degene die de bood-

schap vertelt. BN’ers die bij Serious Request geld inzamelen hoeven nau-

welijks meer te vertellen waarvoor ze geld ophalen om mensen mee te laten 

doen. Hun afbeelding wordt een argument op zich. Ook iemand in een witte 

jas kan voor snelle lezers als autoriteit gelden. Wie zich echt verdiept in een 

tekst zoekt natuurlijk wel naar echte experts en zal alleen een foto van een 

échte hoogleraar overtuigend vinden.

emOtie

de kracht van beeld is dat ze direct emoties kunnen oproepen. die kunnen 

langs een andere weg dan argumenten bijdragen aan de overtuigingskracht. 

Maar niet elk beeld is geschikt. er bestaat een wetenschappelijke databank 

met afbeeldingen waarvan getest is welke emoties ze oproepen en hoe sterk 

die zijn.90 dieren en natuur roepen sterke emoties op: we gruwen van spin-

nen, maar worden erg blij 

van jonge dieren of een 

ongerept landschap. Ook 

baby’s en kleine kinderen 

raken ons direct als we er 

een afbeelding van zien. 

van verkeersfoto’s raken 

de meeste mensen niet 

erg opgewonden.

In het algemeen blijken mensen zinnen tussen de 14-19 woorden het meest 

begrijpelijk te vinden.74 Maar als alle zinnen van dezelfde lengte zijn, wordt 

een tekst dodelijk saai om te lezen. varieer daarom in zinslengte. een extreem 

kort zinnetje (van een of twee woorden) werkt sterk als aandachttrekker. 

varieer de zinslengte
deelnemers aan een serious game 

reageerden massaal via Twitter. 

‘Leuk spel’. deze ultrakorte tweet 

vat de mening van de meeste 

mensen goed samen: zo’n 90 pro-

cent was positief en 10 procent liet 

een kritische reactie achter. 

TIP: 
Zorg voor voldoende verbindingswoorden in een tekst. Woorden als ‘maar’, 

‘bovendien’, ‘dus’, ‘daardoor’, en ‘kortom’. 

Naast heb gebruik van verbindingswoorden kunt u ook meer samenhang 

creëren door inhoudelijke verbanden te leggen in de tekst (“Het verschil met 

thuiswerken is dat ...”).

5.2 HOe AFBeeLdINgeN ONS BeWuST  
 eN ONBeWuST BeïNvLOedeN

Afbeeldingen, zoals grafieken, illustraties en foto’s, kunnen een boodschap 

versterken. Maar ze kunnen ook contraproductief of zelfs misleidend werken. 

Om een goede afbeelding te selecteren helpt het om goed voor ogen te hebben 

welk doel u met een afbeelding wilt bereiken. Moet hij de boodschap van de 

tekst verduidelijken? dient het beeld om de overtuigingskracht te vergroten? 

Of is het doel vooral om een tekst aantrekkelijker te laten ogen? 

op het verkeerde been
Het ministerie van vWS heeft op 

een vernieuwende manier gepoogd 

om ongewenst gedrag (illegale pillen 

kopen op internet) te voorkomen. Ze 

richtten een website in - compleet 

met een gezaghebbende man in 

witte doktersjas en keurmerken - , 

zorgden dat die hoog in de google 

rankings kwam en lokten zo kopers 

naar hun site. vlak voor de aankoop 

werden ze geconfronteerd met de 

risico’s van neppillen. 

Zie dit filmpje

http://internetpillen.nl/
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Locaties aangeven

Routebeschrijvingen zijn voor veel mensen makkelijker als er ook een kaartje 

bij staat.

 

5.2.3 De aandacht trekken 

door een afbeelding toe te voegen aan bijvoorbeeld een brochure kan de tekst 

als minder ‘zwaar’ worden ervaren waardoor mensen de brochure eerder lezen.78

Afbeeldingen kunnen aandacht trekken naar een tekst. Of dat ook gebeurt, 

heeft niet alleen met de afbeelding zelf te maken, maar vooral of hij opvalt in 

de context waarin iemand ermee geconfronteerd wordt. In een tijdschriftenrek 

met allemaal full color covers vol foto’s valt een andere vergelijkbare cover niet 

op, terwijl een zwart-witte afbeelding er direct uitspringt. Wat opvalt is wat 

afwijkt. kijk dus niet alleen naar een poster, folder, website op zichzelf, maar 

ook naar de manier waarop u hem aan de lezers aanbiedt.

TIP:
Combineer in beeld het gewenste gedrag (bijvoorbeeld fietsen) met beelden 

die positieve emoties oproepen (zoals blije kleine kinderen).

ratiO

Afbeeldingen kunnen mensen ook rationeel overtuigen. Hierbij wordt vaak 

gebruik gemaakt van feiten, figuren en andere data om aan te tonen wat de 

kosten en baten zijn van bepaalde keuzes. deze informatie helpt lezers bij meer 

rationele keuzes en is goed toepasbaar in memo’s voor het management.

5.2.2 Beelden ter verduidelijking

Complexe zaken verduidelijken

Afbeeldingen kunnen een tekst begrijpelijker maken.76 Zo vinden veel mensen 

het lastig om cijfers te beoordelen, terwijl een grafiek hen wel inzicht geeft.77 

Ook infographics hebben dit doel.

(bron: fietsenindeprovincieutrecht.nl)
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eye tracking onderzoek 
naar websites
Mensen bekijken gedrukte teksten 

als boeken, kranten en folders anders 

dan websites. Websites bekijken 

mensen meer in de vorm van een F, 

zoals in figuur 8. Mensen lezen een 

website dus niet van a tot z, maar 

scannen eerst de meest belangrijke 

onderdelen.80 Hierbij besteden ze 

veel aandacht aan de navigatiebalken, 

kopjes en links om door te klikken. 81 82

Website-bezoekers besteden on-

geveer 70% van hun tijd aan het 

bekijken van de linkerhelft van de 

pagina, en 30% aan de rechter-

helft.83 80% van de aandacht gaat 

uit naar informatie die leesbaar is 

zonder te scrollen en slechts 20% 

van de aandacht naar informatie 

waar je wél voor moet scrollen.84

Figuur 8. De eerste onderdelen die mensen bekijken op een website

websites: waar besteDen mensen aanDacht aan?

Op websites is het belangrijk dat foto’s relevant zijn voor het onderwerp. 

uit eye-trackingonderzoek naar surfgedrag blijkt dat mensen geen aandacht 

besteden aan afbeeldingen die niet ondersteunend zijn voor de boodschap. 

Foto’s die gebruikt worden om informatie te verduidelijken, bijvoorbeeld foto’s 

van producten of foto’s van echte medewerkers worden wel echt bekeken.79

5.2.4 Typografie: de invloed van lettertypes

makkelijk leesbaar lettertype geeft zelfvertrOuwen

Ook lettertype kan invloed hebben op gedrag. Mensen die een recept in een 

makkelijk lettertype (Arial) lezen hebben meer vertrouwen dat ze een gerecht 

kunnen maken en denken dat ze dit sneller doen, dan mensen die hetzelfde 

recept in een moeilijk lettertype lezen (Brush script).85

hOOfDletters, schuingeDrukte, en DikgeDrukte wOOrDen mOeilijk 

leesbaar

Teksten die HeLeMAAL IN HOOFdLeTTeRS zijn geschreven zijn moeilijker 

leesbaar dan gewone teksten waarin hoofdletters alleen bij afkortingen, 

namen en begin van zinnen worden gebruikt.86 Ook schuingedrukte woorden 

zijn moeilijker leesbaar dan rechtopstaande woorden. 

Met een dikgedrukt woord kan iets benadrukt worden, maar dit verliest z’n effect 

als teveel woorden in een tekst dikgedrukt zijn. gebruik dit dus met mate. 
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vergelijkende reclame
dit principe werkt ook bij vergelij-

kende reclames. de reclamecode-

commissie houdt de toelaatbaarheid 

scherp in de gaten.

Bron: reclameboek.nl

verleid door 
aantrekkelijke mensen
Hoewel iedereen zal zeggen dat ze 

er niet gevoelig voor zijn, blijkt dat 

we toch verleid worden door aantrek-

kelijke mensen. Het kleurt onze 

waardering van het aangeprezen 

product iets positiever: we kennen 

er onbewust gunstigere kwaliteiten 

aan toe.87

referentiepunt
Als u wilt dat mensen een zuinige 

doorsnee-auto positiever beoordelen, 

is het verstandig hem niet naast 

een heel aantrekkelijke luxe sport-

wagen af te beelden. daar legt hij 

het bij veel mensen direct tegen af 

waardoor hij negatiever beoordeeld 

wordt. Zie ook de paragraaf over

ankeren.

voorkeur voor rechts
de meeste mensen hebben een on-

bewuste voorkeur voor producten 

die het meest rechts staan. Laat 

mensen kiezen uit drie identieke pak-

ken koekjes en een meerderheid kiest 

het meest rechtse pak en heeft 

daar ook nog argumenten bij waar-

om die lekkerder smaken en van 

betere kwaliteit zijn. Wie producten 

vergelijkt, doet er dus verstandig 

aan het voorkeursproduct rechts af 

te beelden. en wie producten ziet 

die vergeleken worden: wees u  

bewust van dit voorkeurseffect!91

5.2.5 Op de grens van misleiding

Met beelden kun je gemakkelijk een positiever beeld van de werkelijkheid 

schetsen dan gerechtvaardigd is. Bij reclame verwacht iedereen dat ook. 

denk aan de jongen die na gebruik van een bepaald type deodorant een heel 

leger vrouwen achter zich aan krijgt. Maar bij teksten over serieuze onderwerpen, 

bedrijfswebsites of formele informatie van een werkgever, verwachten mensen 

dat niet. dan rust op de schrijvers een grotere verantwoordelijkheid om de grens 

van misleiding niet te overtreden. 

u kunt in elk geval uzelf wapenen tegen misleiding met psychologische kennis. 

een paar voorbeelden:
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LeeSTIPS
Taaladviezen: handige websites en naslagwerken

Om taalkundig correct te schrijven kan het handig zijn een naslagwerk bij de hand te houden. 

Twee handige websites met grammatica- en spellingsregels en praktische tips zijn: 

www.onzetaal.nl/taaladvies en www.taaladvies.net

de officiële spelling is vastgelegd in de Woordenlijst van de Nederlandse Taal

(op internet: www.woordenlijst.org) . Hierin kun je naast de spelling bijvoorbeeld con-

troleren wat het geslacht is van een woord (de commissie: hij of zij?) en antwoord vinden op 

taalvragen zoals ‘is het vervoerplan of vervoersplan?’

voor wie liever een boek als naslagwerk gebruikt kan met vele vragen 

terecht bij de Schrijfwijzer van Jan Renkema (2012) en Vraagbaak 

Nederlands (2011). 

aantrekkelijk en OvertuigenD schrijven

elling, R., Andeweg, B., de Jong, J., & Swankhuisen, C. (2011). Rapportagetechniek: 
Schrijven voor lezers met weinig tijd. groningen: Noordhoff uitgevers.

Burger, P., & de Jong, J. (2009). Handboek stijl: Adviezen voor aantrekkelijk schrijven. 
groningen: Noordhoff uitgevers.

Hoeken, H., Hornikx, J., & Hustinx, L. (2012). Overtuigende Teksten: Onderzoek en Ontwerp. 
Bussum: uitgeverij Coutinho.

Broek, J. van den, koetsenruijter, W., de Jong, J., Smit, L. (2010). Beeldtaal: perspectieven voor 
makers en gebruikers. Meppel: Boom Onderwijs.

van eemeren, F. H. en Snoeck Henkemans, F. (2010) Argumentatie. Inleiding in het analyseren, 
beoordelen en houden van betogen. groningen: Noordhoff. 

Abrahams, C., & kools, M. (2011). Writing Health Communication. An evidence based guide. 
Los Angeles: Sage Publications.

gagestein, S. (2014). denk niet aan een roze olifant. de psychologie van onzichtbaar 
overtuigen met framing. Zaltbommel: uitgeverij Haystack.
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Pol, B., & Swankhuisen, C. (2013). Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie: mythen, misverstanden 
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Cialdini, R. B. (2009). Invloed. de zes geheimen van het overtuigen. den Haag: Sdu uitgevers.

O’keefe, d.J. (2002). Persuasion. Theory and research. (2nd ed.) Thousand Oaks: Sage.

kahneman, d. (2011). Ons feilbare denken: thinking fast and slow. Amsterdam: 
uitgeverij Business Contact.
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de Pelsmacker, P., geuens, M., van den Bergh, J. (2008). Marketingcommunicatie. Amsterdam: 
Pearson education.
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New york: The Penguin Press.
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