
26 arbo 12|201326

Cultuur en gedrag beïnvloeden staat hoog op de prio-
riteitenlijst van bedrijven en (arbo)professionals. Com-
municatie geldt als onmisbaar middel om ‘bewustzijn 
te kweken’. Nieuwe communicatie-inzichten sluiten 
meer aan bij de onbewuste drijfveren van de mens.

De mensen-
fluisteraar

Nieuwe communicatie-inzichten 
over gedragsbeïnvloeding

Er worden jaarlijks miljoenen eu-
ro’s uitgegeven om burgers en be-
drijven te informeren, in de hoop 

en veronderstelling dat dit bijdraagt aan 
vermindering van risicovol gedrag. Maar 
het gaat nogal eens mis. 
Herinnert u zich de campagne nog van 
enkele jaren geleden voor inenting van 
twaalfjarige meisjes tegen baarmoeder-
halskanker? Via de traditionele media 
als tv, radio en bladen werd gepoogd de 
doelgroep met rationele argumenten tot 
inenting aan te zetten. De campagne 
flopte. 
Wat gebeurde er? De meisjes en hun 
ouders informeerden elkaar via internet 
en social media over de mogelijke geva-
ren van inenting. De campagnemakers 
van het RIVM onderkenden te laat het 
effect van deze groepsverhalen en deden 
ze aanvankelijk af als fabels. Maar toen 
was het kwaad al geschied. Rationele 
argumenten konden de objectief gezien 
irrationele drijfveren niet meer ombui-
gen. Achteraf gaf het RIVM aan de ‘indi-

anenverhalen’ op internet niet te heb-
ben voorzien. 
Dit is misschien wel een typerend, maar 
beslist geen uitzonderlijk voorbeeld van 
niet-geslaagde communicatie. Binnen 
de arbowereld zijn studies naar de effec-
ten van communicatie-interventies dun 
gezaaid. Wel is er redelijk wat onderzoek 
gedaan naar de effectiviteit van landelij-
ke gezondheidscampagnes van (voor-
heen) Postbus 51. Daaruit blijkt grofweg 
dat tot maximaal 10 procent van de doel-
groep naar aanleiding van een campag-
ne de gewenste (gezonde) gedragsveran-
dering vertoont. 
Wel blijken er grote verschillen tussen 
de diverse campagnes. De effectiviteit 
van de onderzochte campagnes hangt 
sterk af van het onderwerp. Campagnes 
over veiligheidsgordels, mondverzorging 
en alcohol blijken succesvoller dan die 
over andere thema’s. Daarnaast is de 
effectiviteit afhankelijk van het doel van 
de campagne (immers: effectiviteit is de 
mate waarin het vooraf gestelde doel be-

haald wordt). De effecten zijn gemid-
deld 17 procent voor nalevings- of hand-
havingscampagnes (zoals campagnes 
over alcohol in het verkeer of gordelge-
bruik), 5 procent voor niet-handhavings-
campagnes (denk aan campagnes voor 
donorregistratie of verkiezingen), 3 pro-
cent voor preventiecampagnes (bijvoor-
beeld over veilig vrijen of veilig internet-
ten) en 3 procent voor campagnes 
gericht op het beëindigen van onge-
wenst gedrag (campagnes over stoppen 
met roken of tegen pesten op school). 
Kortom: gedrag veranderen met com-
municatie is blijkbaar nog niet zo een-
voudig. Onmogelijk is het echter niet: 
hier volgen in vogelvlucht een aantal 
bruikbare inzichten en handvatten. 

Start met gedragsanalyse
Wie door te communiceren gedrag wil 
veranderen, moet zich op gedrag rich-
ten. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar 
dat blijkt het in de praktijk niet altijd. 
De ‘oude’ communicatie-aanpakken wa-
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ren vooral gericht op kennisoverdracht, 
op bewustzijn kweken. Dat gebeurde 
vanuit de eeuwenoude overtuiging dat 
de mens een verstandig handelend we-
zen is. Inmiddels is het een geaccep-
teerd inzicht dat er een gapende kloof 
bestaat tussen wat mensen zeggen dat 
ze gaan doen (de intentie) en wat ze 
echt doen (het gedrag). Dus spelen de 
huidige communicatie- en veranderaan-
pakken juist in op die automatismen en 
op de manier waarop mensen informa-
tie verwerken. 
Effectieve gedragsverandering door 
communicatie begint dan ook met een 
goede gedragsanalyse. Daarin staan vra-
gen centraal als: wat doet de doelgroep 
nu? Wat willen we dat de doelgroep an-
ders gaat doen? Is het gedrag bewust of 
onbewust gestuurd? Wat (wetten, regels, 
fysieke omstandigheden) of wie (sociale 
omgeving) beïnvloedt het gedrag van de 
doelgroep? Kortom: verzamel informa-
tie over het feitelijke gedrag en de keu-
zes van de doelgroep om te weten welke 

interventies kunnen werken. Ontwerp 
pas daarna de in te zetten middelen.

Keuze-architectuur
Een aantal jaar geleden verscheen het 
boek ‘Nudge. Naar betere beslissingen 
over gezondheid, geluk en welvaart’, 
door Richard Thaler en Cass Sunstein. 
Gebaseerd op het inzicht dat mensen 
maar beperkt bewuste beslissingen ne-
men, beschrijven ze hoe beleidmakers, 
communicatiemensen en andere ge-
dragsveranderaars keuzes kunnen stu-
ren: nudging. Het Engelse woord nudge 
staat voor een ‘duwtje in de goede rich-
ting’. In het werk en het verkeer worden 
dergelijke nudges volop toegepast. Denk 

Commentaar:

2 x beeld

Lukt intro op 5 regels? Graag zo min mogelijk afbrekingen.

maar aan verkeersdrempels waardoor je 
als heftruckchauffeur of automobilist je 
snelheid mindert. Of denk aan het op 
goed zichtbare en makkelijk grijpbare 
plekken aanbieden van gezond eten in 
het bedrijfsrestaurant, waardoor de ge-
zonde keuze significant stijgt. Maar ook 
in beleid en communicatie zijn volop 
nudges aanwezig of te verwerken. In 
Nederland geldt voor orgaandonatie een 
opt in-systeem: je wordt donor door je 
daar voor op te geven. Door gemakzucht 
of door angst nemen veel mensen die 
stap niet, vele overheidscampagnes ten 
spijt. Een opt out-systeem draait de keuze 
om: iedereen is orgaandonor, tenzij 
men zich uitschrijft. 

De effectiviteit van de onder-
zochte campagnes hangt 
sterk af van het onderwerp
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Dit zijn voorbeelden van keuze-architec-
tuur: hoe kun je de keuze voor het 
gewenste gedrag makkelijker maken? 
In plaats van kennis over te dragen over 
gewenst gedrag, speelt de gedragsbeïn-
vloeder (de keuze-architect) in op auto-
matismen. Dit is een trend in de beleids- 
en communicatiewereld. Geen wonder- 
middel weliswaar, maar wel een manier 
van kijken en denken die meer recht 
doet aan de wijze waarop mensen (vaak 
onbewust) beslissingen nemen. 

Rolmodellen
Het RIVM gaf na de mislukte baarmoe-
derhalscampagne aan bij de volgende 
vaccinatieronde te kiezen voor een ande-
re aanpak. “We weten nog niet precies 
hoe, maar de campagne wordt klein-
schaliger. We gaan rekening houden met 
de verschillende opvattingen die leven 
over het vaccin”, zei Roel Coutinho, di-
recteur Infectieziekten, destijds.
Tegenwoordig gaat bij het ontwerpen en 
uitvoeren van campagnes de aandacht 
daarom steeds meer uit naar de interac-
tie binnen de doelgroep. Het is uit de 

evaluatie van vele campagnes gebleken 
dat de dialoog tussen de ontvangers veel 
zwaarder weegt in de keuzes dan de 
boodschap van de afzender. De wijze 
waarop de sociale omgeving – bewust of 
onbewust – invloed heeft op de verwer-
king van een boodschap is daarom een 
belangrijk thema voor communicatie-
ontwerpers. Zo blijken campagnes al-
leen effectief als ze doorklinken in ge-
sprekken die mensen met elkaar voeren. 
De Bob-campagne was vooral om die 
reden succesvol. De sociale omgeving 
(de peer group) werd daar succesvol inge-
zet om door rolmodellen en groepsdruk 
het drinkgedrag te beïnvloeden. 

Narratieve interventies
Momenteel is Gezond Transport, samen 
met communicatiebureau Arboriginals 
en ondersteund door promotie-onder-
zoek van de Faculteit der Letteren van 
de Radboud Universiteit Nijmegen, een 
campagne voor chauffeurs en logistiek 
medewerkers aan het ontwikkelen die 
gebaseerd is op deze principes. De inzet 
van zogeheten narratieve interventies 

moet helpen chauffeurs en logistiek 
medewerkers te bereiken en te bewegen 
hun duurzame inzetbaarheid te verho-
gen. Onder de titel DRIVE (acroniem 
voor Droombaan, Relax, Innoveer, Vitaal, 
Euro) gaat de doelgroep via social media 
en live-sessies persoonlijke ervaringen, 
tips en verhalen over hun drive in werk 
en leven uitwisselen. Op die manier 
wordt de boodschap door en voor colle-
ga’s ingevuld en verspreid. 
Of die strategie effect sorteert, moet de 
komende jaren blijken.  

Begin 2014 is de campagne online te 
volgen op www.gezondtransport.nl/
drive.

Jos Bus is directeur van communicatie- 
bureau Arboriginals.

Er zit een gapende kloof 
tussen wat mensen  
zeggen te gaan doen 
en wat ze echt doen
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