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1. Goede change-agent en influencers: respect, vertrouwen, bondgenoot 

 
2. Anschluss maken, unity, connectie, benadrukken overeenkomstigheden, wij-gevoel 

 
3. Argumenten, informatie, visualisatie, over the WHY 

a. Waarover: de noodzaak tot verbetering, of de oplossing 
b. Soort: rationeel, emotioneel 

 
4. Mogelijkheid tot shock/verlies-beleving tbv bewustwording en bereidheid, bijv met sorteeranalyse 

op afval. Voorbeeld, door rood licht lopen: https://www.youtube.com/watch?v=-IKA1krajaA 

 
5. Organiseren sessies 

a. Gezamenlijke probleemformulering en analyse 
b. Gezamenlijke doelformulering 
c. Brainstorm over oplossingen 

 
6. Herkennen, erkennen en verminderen weerstand 

a. Reactance, beperking vrijheid/autonomie, belangen 
b. Skepticism, inhoudelijk niet eens 
c. Inertia, wel eens maar geen energie/actie 

 
7. Bevorderen acceptatie van bepaalde oplossing door benoemen/illustreren van 

a. Voordelen 
b. Inpasbaarheid (waarden, ervaringen, cultuur, imago, processen) 
c. Begrijpelijkheid, gebruiksgemak 

d. Probeerbaarheid 
e. Zichtbaarheid van oplossing en effecten 
f. Aanpasbaarheid 

 
8. Optimaliseren of benoemen bijdrage van oplossing aan werkgeluk 

a. Betekenis, nutsgevoel, waardering 

b. Autonomie, eigen keuzevrijheid/invloed 
c. Plezier en flow 
d. Erkenning en ontwikkeling competenties 
e. Verbondenheid, teamgeest 
f. Trots 

 
9. Cialdini principes toepassen (zie https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw)  

a. Wederkerigheid 
b. Commitment&consistentie 
c. Sociale norm 

d. Authority 
e. Liking, sympathie 
f. Schaarste 

 
10. Andere technieken voor onbewuste beinvloeding 

a. Priming, gebruik van associaties: citroengeur-schoongedrag, bibliotheek-stilte) 
b. Nudging, duwtje: lijnen, vlieg in urinoir, schappen in supermarkt, defaults) 
c. Bevraging 
d. Keuzes bieden 
e. Alter casting, projectie van een rolmodel, zoals betrokken burger, superman 

f. Self persuasion, argumenten laten verzinnen voor het gewenste gedrag 
g. Danken, belonen 
h. Uitdagen, fun 

 
11. Zorgen voor (vertrouwen in) zelf kunnen: kennis, kunde/vaardigheid, hulpmiddelen 

 

12. Zorgen voor omgevingskunnen: voldoende gelegenheid (faciliteit, tijd, ruimte, toestemming) 
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Uit de workshop, aanvullend: 
 
 Afval hernoemen, reframen -> grondstoffen 

 Kinderen inzetten, in campagnes en om hun ouders te beinvloeden (Efteling, Ikea) 
 Inzichtelijk maken wat afval is, hoeveel het is, hands-on 

 Inzichtelijk maken van situatie en effecten, thermometer, feedback 

 Kleuren en afbeeldingen gebruiken voor afval, geteste pictogrammen, voorbeelden van recyclingproducten op 
de bak 

 Afvalkaart bieden tbv basiskennis voor afvalgedrag 

 Over- of uitstappende mensen uit OV hebben weinig tijd, gelegenheid. Hoe zou je de afvalscheiding in dat 
geval inrichten? Eenvoudiger systeem? Nat-droog? Wel communiceren dat er nagescheiden wordt tbv recycling 

van de inhoud van bakken 

 Verandermomenten, zoals verhuizing, ander functie, vormen mooie punten voor gedragsverandering 
 Bij belonen is de uitdaging om het veranderde gedrag structureel te maken, los te koppelen van de beloning. 

Sociale beloning (compliment, bedankje) werkt daartoe beter dan financiële beloning: een goed gevoel werkt 

sterker dan een financiële verbetering. Uitdelen compost (beloning) aan burgers koppelen aan “gemaakt van 
uw GFT”. Bij diftar is de financiële prikkel structureel, dat werkt ook goed. Na een of enkele jaren zal er 

gewoontegedrag ontstaan. 

 Ministeries hebben een BIT, een Behavioural Insight Team. Overgewaaid uit UK, waar een BIT grote effecten 
liet zien door aanpassing van een aanmaningsbrief van de belastingdienst 

 Diftardiscussie laat zien dat de media zich vaak richt op de negatieve uitzonderingen. Daardoor ontstaat er 

een verkeerd beeld. En dat terwijl ‘de meeste mensen deugen’ (boek Rutger Bregman). We mogen best wat 

meer uitgaan van het goede in de mens. 
 GFT-verwerking: bij voorkeur composteren, al dan niet voorafgegaan door wat vergisting (tbv biogas). 

Vergisting alleen is een soort verbranding: je produceert biogas dat bijna altijd gebruikt wordt als brandstof. 

Bovendien houd je een flink residu over dat je wellicht alsnog moet laten afvoeren als restafval en dus 
verbranden 

 Plezier, fun als motiverende emotie toepassen, bijvoorbeeld: 

o Glory holes voor e-waste op festivals 
o Plastic vissen op de amsterdamse grachten, met je team 

o Zwerfafval en aangespoeld afval opruimen op een strand 

o https://www.youtube.com/watch?v=qRgWttqFKu8 
 Vragen stellen kan veel losmaken. Infoquete: informerende en sturende enquete. Bijvoorbeeld met wist u dat -

vragen en self-persuasion. Mensen voelen zich ook vereerd als ze bevraagd worden -> anschluss 

 Voorbeeld self-persuasion (anti-roken): https://www.youtube.com/watch?v=gugjMmXQrDo 
 Voorbeeld sociale norm (lift): https://www.youtube.com/watch?v=BgRoiTWkBHU 

 Voorbeeld priming (wijnwinkel): https://www.youtube.com/watch?v=8PSy3cccs8M 
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