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Uitkomst groot review-onderzoek van Hoeken en O’Keefe

Effecten van interventies
bescheiden en
onvoorspelbaar

Hans Hoeken, hoogleraar in Utrecht bestu-

In eerste instantie hebben we dus gezocht naar

veel mogelijk studies te vinden waarin het bood-

deerde met zijn collega Daniel O’Keefe van

meta-analyses waarin de overtuigingskracht van

schapkenmerk is gemanipuleerd en op welke attitu-

Northwestern University in de VS de uitkom-

boodschapvariabelen werd beschreven en waar-

de of gedrag zich de boodschap richt, is secundair.

sten van dertig meta-analyses van artikelen

van de onderliggende data beschikbaar waren zo-

Bij sommige meta-analyses wordt wel onderscheid

over de effecten van beïnvloedingstechnieken

dat we de effectgroottes en de predictie-interval-

gemaakt tussen de verschillende contexten waarin

in teksten. Bijvoorbeeld het al dan niet gebrui-

len konden berekenen. Het paper dat we daarover

het boodschapkenmerk is onderzocht, bv. in een

ken van narratieven, winst- versus verlies-

schreven, liet zien dat er geen magic bullets waren.

reclame- of gezondheidscontext. Maar in één zo’n

framing en de disrupt-then-reframetechniek.

Maar een paar boodschapkenmerken hadden een

context worden nog steeds gewoonte- (roken) en

Zij publiceerden onlangs de bevindingen van

relatief sterk effect, maar ook voor die kenmerken

gepland (vaccinatie) gedrag op een hoop gegooid.

hun megaproject. De uitkomsten nopen com-

gold dat het effect niet heel consistent was: de

Interessant in dit verband is de meta-analyse van

municatieprofessionals tot grote voorzichtig-

kans bestond dat het toepassen ervan juist tot een

Webb en Scheeran (2006).4 Zij hebben voor een

heid. Hun verwachtingen over de effectiviteit

minder overtuigende boodschap leidde in plaats

groot aantal interventies in kaart gebracht wat het

van ingezette gedragsinterventies moeten niet

van een overtuigender boodschap.

gemiddelde effect van die interventies was op de

te hooggespannen zijn. En zij doen er verstan-

Het paper dat we daarover schreven, werd afgewe-

intentie om het gedrag aan te passen (r = .31) en

dig aan tegenover hun opdrachtgevers terug-

zen. De reviewers vonden het in meerderheid mooi

wat het gemiddelde effect was op het daadwerkelijk

houdend te zijn over de effecten.

werk, maar de conclusie te weinig verrassend: ‘na-

uitvoeren van dat gedrag (r = .18). Vervolgens heb-

Bert Pol sprak over het onderzoek en de impli-

tuurlijk bestaan er geen magic bullets. Maar onder

ben ze gekeken of dat effect op gedrag anders was

caties met Hans Hoeken.

bepaalde omstandigheden, zou een boodschap-

voor gewoontegedrag dan voor gepland gedrag.

kenmerk wel degelijk een sterk en consistent effect

Dat bleek het geval: de gemiddelde verandering in

Bert: Jullie bevindingen, op basis van dertig

hebben.’ Dus toen zijn we opnieuw de meta-analy-

gewoontegedrag was fors kleiner (r = .11) dan de

meta-analyses van in totaal 1.149 studies, nopen

ses ingedoken om te kijken of we daar aanwijzin-

gemiddelde verandering bij gepland gedrag (r = .35).

tot niet al te hoge verwachtingen over het effect

gen voor konden vinden.

Nu ging het bij Webb en Scheeran niet alleen om
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communicatie-interventies maar hebben ze allerlei

van de toepassing van beïnvloedingstechnieken in
teksten. De effecten blijken niet erg groot. En de

Gepland versus automatisch gedrag

soorten interventies op een hoop gegooid. Toch

effecten blijken ook nog eens weinig consistent,

Bert: Als je uitgaat van de twee soorten gedrag

zijn de resultaten relevant voor de interpretatie van

wat betekent dat eenzelfde interventie de ene keer

die je grofweg kan onderscheiden wanneer je doel

onze studie. Ze laten namelijk zien dat een verande-

wel effect heeft, maar een andere keer niet, of

beïnvloeden is, zijn dat gepland gedrag (komt tot

ring in intentie bij gepland gedrag sterker doorwerkt

zelfs contraproductief is.

stand na afweging en overweging) en automatisch

dan bij gewoontegedrag. In bijna alle meta-analy-

Wat was de reden om dit zeer arbeidsintensieve

gedrag (waar mensen niet of niet meer over naden-

ses die we hebben geanalyseerd, bestond de maat

onderzoek te doen? Hadden jullie al twijfels bij de

ken voor ze het uitvoeren).

voor overtuigingskracht echter uit de intentie of een

effectiviteit van de interventies? Of kwam de uit-

Waar ik heel benieuwd naar ben: is in de meta-ana-

vergelijkbare, zelf-gerapporteerde maat. Afhan-

komst compleet als een verrassing?

lyses die jullie bestudeerden onderscheid gemaakt

kelijk van het gedrag waar de boodschap zich op

in deze twee soorten gedrag bij de selectie van de

richt, is het gemiddelde gedragseffect (nog) kleiner

Aanleiding: op zoek naar magic bullets

studies die in de respectieve meta-analyses zijn op-

naarmate het om automatisch gedrag gaat en mo-

Hans: In de afgelopen jaren zijn er steeds meer

genomen? Het zou namelijk nogal wat verschil kun-

gelijk iets groter als het om gepland gedrag gaat.

meta-analyses verschenen. Het leek ons daarom

nen maken of je de effecten meet op de ene soort

een geschikt moment om de balans op te ma-

gedrag of op de andere. En dus ook voor de conclu-

Bert: Dat is inderdaad een belangrijk punt. Een ver-

ken en op zoek te gaan naar zogenaamde magic

sies die je aan een meta-analyse verbindt: het effect

andering van een gedragsintentie zegt niets over

bullets: boodschapkenmerken die gemiddeld ge-

kan gemiddeld bijvoorbeeld gering zijn, maar als je

een verandering van het gedrag zelf als het doel-

nomen een behoorlijk sterk effect op de overtui-

uitsplitst naar soort gedrag juist hoger of lager.

gedrag automatisch gedrag is. Een gedragsinten-
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gingskracht van een boodschap hebben én waar-

3

tie speelt daar helemaal geen rol of geen rol meer:

van het effect zo consistent is, dat je erop kunt

Hans: In de meta-analyses in onze studie wordt

mensen denken niet (meer) na over het gedrag. Ze

vertrouwen dat toepassing in elk geval de overtui-

geen onderscheid gemaakt tussen gepland en au-

doen het gewoon. In het geval van gepland gedrag

gingskracht niet vermindert.

tomatisch gedrag. Die meta-analyses proberen zo

is de intentie een redelijke voorspeller van de ver-
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andering van het doelgedrag, maar daar kan nog

interventies die gebaseerd zijn op boodschap-

die boodschap denken op het moment dat ze het

altijd een intention-behavior gap optreden. De in-

kenmerken. Het is niet zo dat we met dergelijke

gedrag kunnen uitvoeren. De kans daarop is groter

tentie kan overruled worden door afwegingen die

interventies hele doelgroepen van gedrag doen

als die boodschap aangeboden wordt in die ge-

men maakt voorafgaand aan de uitvoering van het

veranderen. Maar verder onderzoek in de zin van

bruikscontext dan als ze die informatie op dat mo-

gedrag. Je kan van alles van plan zijn, maar toch

uitsplitsing naar soort gedrag lijkt me wel belang-

ment uit hun geheugen moeten opdiepen.

niet doen, omdat er iets tussenkomt, of omdat je

rijk om meer te weten te komen en stelliger uit-

En het menselijk gedrag wordt inderdaad door

vaststelt dat je iets wel wíl doen, maar het niet kàn,

spraken daarover te doen.

zoveel factoren gestuurd dat onze modellen én onze

of niet denkt te kunnen.

Jullie bevinding dat er geen consistentie zit in de

informatie over hoe die factoren precies per persoon

effecten is een boeiende. Ik vermoed – maar ook

en situatie worden ingevuld, onvoldoende ontwik-

Effectiviteit niet te voorspellen

dat zou verder uitgezocht moeten worden – dat

keld zijn om dat gedrag goed te voorspellen.

Hans: Het is misschien goed om te benadrukken

dat behalve van de context ook afhankelijk is van

wat ons onderzoek wel én niet laat zien, omdat we

het soort gedrag, maar tevens van de plek en het
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of het op straat gooien van etensresten. In andere

gedrag werkt beïnvloeding het beste als degene op

nicatie-interventie. Bijvoorbeeld met of zonder

gevallen is er veel minder effect. Als het gewenste

wie de interventie gericht is, niet over dat gedrag

expliciete conclusie. Of een meer levendige

gedrag niet bekend is, of als het veel moeite kost.

en niet over de interventie nadenkt. Hij doet

versie ten opzichte van een meer droge versie.

Los daarvan is het zo dat we in het geval van ge-

gewoon wat hij doet en denkt aan iets anders. Dan
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Alleen is dat effect onvoorspelbaar. We weten niet
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het effect is er nooit. Maar kansrijk is al heel wat!
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den. Erger: het kan best dat toepassing ervan tot

In hoeverre kan jij je in het bovenstaande vinden,

een minder overtuigende boodschap leidt. En ook

Hans? En op welke punten, zo niet alle, niet?

hierbij weten we niet onder welke omstandigheden
dat zal gebeuren. Kortom: we beschikken over on-

Hans: Hier kan ik het helemaal mee eens zijn. Vol-

voldoende kennis om te voorspellen hoe bepaalde

gens mij mag je inderdaad geen grote verwachtin-

keuzes in het ontwerp van de boodschap het over-

gen koesteren over het effect van boodschapken-

tuigingsproces beïnvloeden.

merken op het gedrag van grote groepen mensen.
En gelukkig maar – het zou ons tot willoze slaven

Conclusies

van succesvolle demagogen maken!

Bert: Ik ben geneigd te concluderen dat de review

Ongetwijfeld hangt de effectiviteit van communica-

van de meta-analyses erop wijst dat we terughou-

tie als interventie-instrument af van het gedrag dat

dend moeten zijn ten aanzien van de effecten

je probeert te beïnvloeden. Om dat effect te be-

van gedragsinterventies, inclusief de gedrags-

werkstelligen, moeten mensen aan de inhoud van
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