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1. (Bijna?) elk overheidsbeleid heeft invloed op gedrag

2. Gedragsinzichten helpen bij:

Stellingen

• Doorgronden van vraagstukken

• Ontwerpen van maatregelen

• Alertheid in eigen beleid en in toezichtsrol



Gedragkennis in beleid

= Verankeren aandacht voor gedrag in alle fasen
beleidsproces (incl. uitvoering en inspectie)

Beleid maken met kennis van gedrag

beleidsproces (incl. uitvoering en inspectie)

Basishouding

• Weten wat er speelt

• Erop inspelen
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Doorgronden:
• Wat is het probleem?
• Wie wil je bereiken?
• Huidige gedrag?

DOE-MEE aanpak

• Huidige gedrag?
• Gewenste gedrag?
• Gedragsbepalende factoren? 

Ontwerpen

Experimenteren

Monitoren En Evalueren
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Gedragsfactoren

(werkmodel BIT IenM) 

Bekwaamheden
Kennis
Vaardigheden

Gedrag

Keuzeprocessen

Niet te veel keuzemogelijkheden
Zekere voor het onzekere 

Sociale context

Motieven
Waarden, normen en emoties

Veronderstellingen
Probleembesef
Persoonlijke effectiviteit
Respons-effectiviteit

Gedrag
Zekere voor het onzekere 
Bestaande boven nieuwe
Liever nu dan later

Fysieke context
Mogelijkheden en beperkingen 

Leesbaarheid
Fysiek gemak 
Mentaal gemak
Sfeer (geuren, kleuren, fun, ..)

Sociale context
Sociaal bewijs
Autoriteit
Commitment
Sympathie
Schaarste
Wederkerigheid





CasusCasusCasusCasus



Bijna 2/3 van de Nederlanders houdt van een
levendige groeiende en bloeiende tuin

Waarom heeft bijna de helft een versteende tuin?

Doorgronden gedrag – quick scan

Waarom heeft bijna de helft een versteende tuin?

• Men denkt het is onderhoudsvriendelijk

• Het is mode (de tuin als verlengstuk van de 
woonkamer)

• Men denkt het is kindvriendelijk



Zijn er
nog meer
factoren?
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Persoonlijke effectiviteit
Respons-effectiviteit

Gedrag

Niet te veel keuzemogelijkheden
Zekere voor het onzekere 
Bestaande boven nieuwe
Liever nu dan later

Fysieke context
Mogelijkheden en beperkingen 

Leesbaarheid
Fysiek gemak 
Mentaal gemak
Sfeer (geuren, kleuren, fun, ..)

Sociale context
Sociaal bewijs
Autoriteit
Commitment
Sympathie
Schaarste
Wederkerigheid



Doorgronden:
• Wat is het probleem?
• Wie wil je bereiken?
• Huidige gedrag?

En wat zijn de antwoorden op de andere
vragen bij het doorgronden?

• Huidige gedrag?
• Gewenste gedrag?
• Gedragsbepalende factoren? 

Ontwerpen

Experimenteren

Monitoren En Evalueren
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