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Als je gedragsinterventies ontwikkelt, kun je het 

beter goed doen óf helemaal niet. Het is namelijk 

niet alleen veel werk, er kan ook veel van af-

hangen: gezondheidswinst, het voorkomen van 

schulden, veiligheid in het verkeer, om er 

maar een paar te noemen. Wat helpt, is een 

systematische aanpak die voorkomt dat je al 

interventies gaat ontwikkelen, voordat je het 

probleem goed en wel geanalyseerd hebt. Of 

communicatiemethoden en -middelen kiest 

zonder dat je een goed overzicht hebt van de 

grenzen, mogelijkheden en complementariteit 

ervan. 

Er zijn gelukkig diverse methodieken die behulp-

zaam zijn bij een systematische ontwikkeling van 

de interventies. Drie bekende zijn Planning health 

promotion programs. An intervention mapping 

approach (hierna aangeduid als Intervention Map-

ping)1, het Behaviour Change Wheel2 en CASI3.

Hoe verhouden die zich tot elkaar? Wie kan welke 

het best gebruiken? Hieronder worden bij deze me-

thodieken kanttekeningen geplaatst.4

Elk van de drie publicaties geeft een beschrijving 

van de stappen die je achtereenvolgens – volgtijde-

lijk, dus niet in willekeurige volgorde – moet zetten 

om tot een zo trefzeker resultaat van de interventie 

te komen.

Karakteristiek van de methodieken

Intervention Mapping

Intervention Mapping werd ontwikkeld aan de uni-

versiteiten van Maastricht en Houston. Ze heeft 

haar wortels in de gezondheidspsychologie – voor-

al gericht op preventie – maar is ook uitstekend 

bruikbaar als wegbereider voor de ontwikkeling 

van gedragsinterventies in andere domeinen (zoals 

veiligheid en sociale problematieken als het voor-

komen van problematische schulden). De term 

‘mapping’ is niet zo eenvoudig in het Nederlands te 

vertalen. Misschien geeft ‘het ontwikkelen van een 

marsroute’ het karakter van ‘mapping’ in de con-

text van Intervention Mapping het duidelijkst weer.

KENNIS

Intervention Mapping geeft niet alleen de marsrou-

te aan, maar verstrekt de interventie-ontwikkelaar 

ook een grondige bespreking van problemen en de 

aanpak daarvan die hij of zij bij iedere stap onder-

weg tegenkomt, alsmede manieren om die op te 

lossen dan wel te vermijden.5

Het Behaviour Change Wheel

Ook het Behaviour Change Wheel – ontwikkeld 

door Britse gezondheidspsychologen – geeft de 

achtereenvolgens te zetten stappen in het proces 

om tot gedegen gedragsinterventies te komen. 

Een voordeel voor de (nog) minder geoefende ge-

bruiker/ ontwikkelaar is dat iedere stap en substap 

wordt afgesloten met een schema, dat aan de hand 

van een voorbeeld door de auteurs is ingevuld. 

Daarna vindt de gebruiker een leeg schema dat hij 

of zij zelf kan invullen aan de hand van een voor-

beeld uit de eigen praktijk. Dat is een wat schoolse 

aanpak, maar het voordeel is dat je die schema’s 

ook kan gebruiken als een soort checklist bij de in-

terventieontwikkeling. Het voorkomt dat je een of 

meer elementen inderhaast over het hoofd ziet.

CASI

CASI – voluit het Communicatie Activatie Strategie 

Instrument – is ontwikkeld door de Dienst Publiek 

en Communicatie (DPC) van de Rijksoverheid.6 Het 

is, sinds gedragsbeïnvloeding na een afwezigheid 

van tien jaar weer helemaal terug is in overheids-

communicatie7, bedoeld ‘als handvat om weten-

schappelijke inzichten over gedrag toe te passen 

in communicatie. De opbrengst is input voor de 

strategie in de vorm van een communicatieplan, 

advies of briefing en levert de bouwstenen voor de 

interventies. Het doorlopen van het CASI-proces 

zorgt voor onderbouwde keuzes en draagvlak in de 

organisatie’. (p.3)

Zoals het bovenstaande citaat ook aangeeft is de 

primaire doelgroep de communicatieadviseur. En 

is behalve de ontwikkeling van gedragsinterven-

ties, het creëren van draagvlak in de betrokken 

overheidsorganisatie een belangrijk doel van de 

aanpak. Dat laatste is ook goed te merken: CASI 

is vooral een op het proces gerichte methodiek. 

Drie marsroutes 

voor het

ontwikkelen van 

gedragsinterventies
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Per stap wordt aangegeven wie allemaal betrok-

ken moeten worden en welke rol de verschillende 

functionarissen dienen te vervullen. Dat is ook niet 

zo gek: in ministeries is (op verandering gerichte) 

communicatie een van de instrumenten bij be-

leidsontwikkeling. Daarbij ontstaan gemakkelijk 

interpretatieverschillen tussen de beleids- en de 

communicatiemedewerkers. Bij de beleidsverant-

woordelijken kunnen beelden of verwachtingen van 

de wijze van communiceren leven die, als ze niet 

op een onderbouwde manier worden bijgestuurd, 

op het eind van het proces tot fricties leiden. Be-

trokkenheid van het beleid van het begin van de 

interventieontwikkeling af aan, helpt om iedereen 

op één lijn te krijgen en te houden. Hierdoor kun-

nen halfslachtige compromissen als eindresultaat 

voorkomen kunnen worden.

Het is overigens niet zo dat Intervention Mapping 

en het Behaviour Change Wheel geen 

aandacht aan de implementatiefase schenken, 

maar zij geven geen uitsplitsing naar functieniveaus 

en zijn niet gericht op de omgeving van de Rijks-

overheid. Dat is niet zo wonderlijk, want dat is niet 

het werkveld waarop Intervention Mapping en het 

Behaviour Change Wheel zich specifiek richten.

Inhoudelijke onderbouwing
Op het punt van inhoudelijke onderbouwing komt 

Intervention Mapping met afstand op de eerste 

plaats. Een zeer groot aantal relevante theorieën 

wordt besproken. In hoofdstuk 2 en 3 komen on-

der meer leertheorieën, theorieën over informatie-

verwerking, gezondheidsgedrag, gepland gedrag, 

automatisch gedrag, attributie, persuasieve com-

municatie, stigmatisering, zelfregulatie, alsmede 

omgevings- en organisatietheorieën (p. 57 – 208) 

aan de orde. Dat is, kortom, een bijzonder rijk palet. 

Dat onderscheidt Intervention Mapping van zowel 

het Behaviour Change Wheel als van CASI. Het Be-

haviour Change Wheel verwijst voor een overzicht 

van relevante theorieën door naar het boek ABC of 

Behaviour Change Theories.8

CASI geeft geen behandeling van theorieën. Waar-

schijnlijk is de reden daarvan dat men het de rol 

van de gedragsdeskundige vindt om de relevante 

theorieën in te brengen in het team van bij de in-

terventieontwikkeling betrokkenen. Daar zit overi-

gens wel een risico van CASI: de gedragskennis 

‘Welke aanpak je het beste 
kan gebruiken, is voor 
een deel afhankelijk van 
de aanwezige voorkennis, 
voor een ander deel van het 
doorzettingsvermogen en de 
inhoudelijke gedrevenheid 
van wie zich bezighoudt met 
gedragsverandering’

wordt daarmee volkomen in handen gelegd van 

één persoon. Veel gedragsvraagstukken zijn ech-

ter dermate weerbarstig dat een cruciaal aspect 

van interventieontwikkeling intensieve gedachte-

wisseling van een aantal gedragsexperts vraagt. 

Niemand kent en overziet individueel de details van 

alle gedragstheorieën: er moet geput worden uit de 

brainstorm van die experts. Iets soortgelijks geldt 

ook voor de zoekstrategieën bij het inventariseren 

van de wetenschappelijke databases en het beoor-

delen van de publicaties. 

Bruikbaarheidsevaluatie op hoofdlijnen 

Welke aanpak je het beste kan gebruiken, is voor 

een deel afhankelijk van de aanwezige voorkennis, 

voor een ander deel van het doorzettingsvermogen 

en de inhoudelijke gedrevenheid van wie zich be-

zighoudt met gedragsverandering. 

Intervention Mapping is de rijkste bron. De verschil-

lende stappen worden uitvoerig, op heldere wijze 

en uitstekend gedocumenteerd uiteengezet. Buiten 

de gezondheidspsychologie lijkt evenwel meer ge-

bruikgemaakt te worden van de andere twee hier 

gekarakteriseerde methodieken. Dat kan ermee te 

maken hebben dat de titel niet het tegenwoordige 

signaalwoord ‘behaviour’ bevat. Ook de materië-

le omvang en inhoudelijke diepgang zou kunnen 

afschrikken, vooral als je geen of weinig sociaal-

wetenschappelijke kennis of ervaring hebt. Er zijn 

overigens voor het gebruiken van Intervention 

Mapping wel trainingen te volgen, alsmede diverse 

hulpbronnen beschikbaar.9 Wie doorzet wordt echt 

rijkelijk beloond met praktisch toepasbare weten-

schappelijke kennis en vaardigheden. Het Behavi-

our Change Wheel is compacter, (wat ook tot uiting 

komt in de omvang van de beide boeken: resp. 329 

pagina’s tegenover de 678 pagina’s van Interventi-

on Mapping).

Het Behaviour Change Wheel heeft een zonder 

meer degelijk wetenschappelijk fundament, maar 

dat fundament blijft overwegend impliciet: theorie-

en en interventietechnieken worden in het boek niet 

of slechts summier beschreven. Daarvoor moet je 

andere bronnen raadplegen. Handig zijn zonder 
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meer de in te vullen schema’s die ervoor zorgen 

dat je niet snel aspecten over het hoofd ziet bij de 

interventie-ontwikkeling.

CASI is een procesmodel dat de processtappen 

beschrijft en de aan tafel benodigde functies en 

hun rollen. Eerder werd al opgemerkt dat CASI 

geen theorieën behandelt. Dat geldt ook voor de 

gedragsinterventies. Blijkbaar gaat men ervan uit 

dat die bij de gedragsdeskundige in het team goed 

belegd zijn. Dat is niet helemaal risicoloos, zoals 

betoogd. De CASI-aanpak geeft weer wel veel aan-

dacht aan het betrekken van de beleidsafdelingen. 

Vraagtekens kun je erbij plaatsen dat de gebruiker 

wordt toegeleid naar acht interventiestrategieën. 

(Hoofdstuk 8)

Dat is beperkend: alsof er niet meer mogelijkhe-

den zijn en moeten zijn dan die acht strategieën. 

Bij Intervention Mapping en het Behaviour Change 

Wheel is sprake van een open einde. Dat is niet in 

de zin van losse eindjes, het open einde is nood-

zakelijkerwijze inherent aan het feit dat er zoveel 

factoren zijn die een gedragsinterventiestrategie 

bepalen, dat je nooit van tevoren kan vastleggen 

dat er acht varianten zijn. Op basis van de afweging 

van de verschillende factoren kom je tot een tailor 

made strategie. Oneerbiedig gezegd is het maat-

werk tegenover confectie. 

Een ander punt waarbij vraagtekens geplaatst 

kunnen worden, is ‘het bedenken van creatieve 

interventies’ in de groep die bestaat uit een faci-

litator, gedragsexpert, communicatieadviseur, be-

leidsadviseurs, stakeholders en bureaus (p. 29 en 

33). Wellicht is het deels een formuleringskwestie: 

wat zijn ‘creatieve interventies’? Maar het lijkt raad-

zaam de selectie van de interventies en de crea-

tieve vertaling over te laten aan respectievelijk ge-

dragsexperts en creatieve bureaus. De interventies 

vervolgens bespreken in een breder team van com-

municatieadviseurs, beleidsadviseurs en stakehol-

ders zal zonder meer nuttige feedback opleveren, 

bijvoorbeeld over onverwachte en ongewenste 

neveneffecten. Datzelfde geldt voor de creatieve 

vertaling door reclame- of designbureaus. In de 

praktijk is dit gemeengoed. Het lijkt verstandig dat 

aan te houden om compromissen op grond van bij-

voorbeeld machtsverhoudingen tijdens het proces 

te voorkomen. 

Welke aanpak is voor wie het meest geschikt?

Voor wie als communicatieprofessional in een 

overheidsorganisatie werkt en niet goed op de 

hoogte is van sociaalwetenschappelijke literatuur 

en methoden, maar wel gedragsverandering moet 

bewerkstelligen, is CASI een bruikbare methodiek. 

Zij het met de hierboven gemaakte inhoudelijke 

kanttekeningen. Voordeel voor de ontwikkeling van 

gedragsinterventies in grote overheidsorganisaties 

is de aandacht voor het creëren van intern draag-

vlak.

Wie wel kennis heeft van en ervaring met sociaal-

wetenschappelijke literatuur en methoden biedt het 

Behaviour Change Wheel een compacte, weten-

schappelijk gedegen gefundeerde marsroute, met 

schema’s die dwingen tot precisie in de diverse 

stappen.

Wie echt geïnteresseerd is in een zo volledig mo-

gelijk inzicht in, en overzicht van de ontwikkeling 

van gedragsinterventies, neemt het best Interven-

tion Mapping als leidraad en naslagwerk (met een 

uitvoerige index!). 

Het allerbest is natuurlijk alle drie de marsroutes 

naast elkaar te gebruiken en hun specifieke voor-

delen te benutten.


