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One for the
road: een verhaal

voor vrachtwagenchauffeurs
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Als doelgroep van haar onderzoek koos ze vracht-

(‘ik leef toch een stuk minder ongezond dan

wagenchauffeurs. Zĳ maken vaak deel uit van lage

mĳn collega Piet die laatst een hartaanval

SES-groepen, terwĳl hun werkomstandigheden

kreeg’).

Verkeerd gekozen veranderingsobject
Een ander belangrĳk bezwaar van bestaande interventies bleek dat die ervan uit gaan dat vrachtwagenchauffeurs niet voldoende gemotiveerd zĳn om
gezond(er) te willen leven. Die interventies richten
zich dan ook op het verhogen van de motivatie.
Een belangrĳke bevinding uit veldonderzoek dat
Anniek Boeĳenga onder de doelgroep deed, is
evenwel dat de vrachtwagenchauffeurs wel degelĳk gemotiveerd waren om gezond(er) te leven. Het
lukte hen alleen niet goed om die goede wil om
te zetten in gedrag. Dat is de beruchte intention
behavior gap: mensen die de intentie hebben om
het goede te doen, maar voor een kloof tussen die
intenties en het eigenlĳke gedrag komen te staan.
Een kloof die ze niet kunnen overbruggen.

Er zĳn dus andere interventies nodig. Want anders
blĳf je bezig energie en geld te steken in interventies die niet werkzaam zĳn, omdat ze zich op
een verkeerde manier op de verkeerde gedragsdeterminanten richten. Nodig zĳn interventies die
niet werken via de overtuigingsweg (op basis van
argumenten dus), maar die op een subtiele manier
beïnvloeden. En die zich niet op het verhogen van
de motivatie richten, maar op het overbruggen van
de kloof tussen goede intenties en het uitvoeren
van het gewenste gedrag.

De potentie van verhalen
Verhalen zĳn als interventie kansrĳk om die kloof
te dichten.4 Bekend is dat ze helpen om weerstand te vermĳden. Weerstand is namelĳk een
van problemen die beïnvloeding in de weg staan.
Mensen zien zich daardoor in hun persoonlĳke
vrĳheid beknot (‘mag ik af en toe eens een lekker
broodje Indische kip eten als ik uren in de file heb
gezeten’). Door de interventie in de vorm van een
verhaal te gieten, worden ze niet rechtstreeks persoonlĳk aangesproken. Bovendien – en dat is een
ander werkzaam bestanddeel van verhalen – kan
het verhaal als zodanig de aandacht opeisen,
zodat de lezers de gezondheidsboodschap niet
in de gaten hebben. Ze worden ‘het verhaal ingezogen’, zoals dat heet. Een derde belangrĳke
succesfactor van verhalen is, dat de lezer zich
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‘Storybridging biedt een zeer goed onderbouwde handleiding
voor het ontwerpen van verhalen’
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Literatuur

die het uitvoeren van het gewenste gedrag in de

Tĳdens mĳn studie vertelde een van de docenten

1. Boeĳenga, A. (2018). Story Bridging. A narative

weg staan? De derde stap is het schrĳven van een

dat onderzocht was hoe dat zat. Daartoe had

approach to health promotion for Dutch truck

verhaal dat is gebaseerd op wat het in de vorige

men, als ik me goed herinner, succesvolle

drivers. Nĳmegen. p. 11

fasen uitgevoerde onderzoek aan het licht heeft

kasteelromans geanalyseerd en op basis van de

2. Boeĳenga (2018)

gebracht. Dat moet geen opsomming zĳn, maar

overeenkomstige elementen uit die romans een

3. Boeĳenga (2018), p. 47-66

een verhaal met een plot en personages.

nieuwe roman geschreven die al die elementen

4. Boeĳenga (2018), p.13-14

De vierde stap is het pretesten van het verhaal.

bevatte. En die werd geen bestseller.

5. Boeĳenga (2018), p.128

5

menteerd moeten worden. Waarbĳ de vraag is

34

