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VOORWOORD

GEDRAGSBEÏNVLOEDING DOOR DE OVERHEID

In onze publicatie ‘Big Data, de hype voorbij’ werd 

geconstateerd dat steeds meer bekend wordt 

over menselijk gedrag. Dat is belangrijk, want veel 

maatschappelijke problemen houden verband met 

het gedrag van burgers. Denk bijvoorbeeld aan 

bovenmatig energieverbruik, verkeersonveiligheid, 

schulden en obesitas. Tegelijkertijd komt er meer en 

meer nadruk te liggen op de eigen verantwoordelijkheid 

en keuzevrijheid van burgers. Daarom is het essentieel 

te weten hoe gedragskeuzes te beïnvloeden zijn.

Met name het WRR-rapport ‘Met kennis van gedrag 

beleid maken’ (2014) maakte duidelijk dat aan de 

‘traditionele’ beïnvloedingsmogelijkheden van de 

overheid - sanctionering, belastingen, subsidies en 

voorlichting - nog een nieuwe vorm toe te voegen is: 

nudging. Deze van Richard Thaler en Cass Sunstein 

afkomstige term in hun boek Nudge (2008) duidt op 

het geven van een ‘duwtje’ in de richting van gewenst 

gedrag zonder vrijheidsinperking. Dat bedrijven dit 

deden was al wel bekend. Maar dat ook de overheid dit 

kan toepassen, is relatief nieuw.

We vinden het reden genoeg om aan het onderwerp 

gedragsbeïnvloeding een volgende digitale publicatie 

te wijden. Net als eerder rond het thema Big Data 

hebben we acht deskundigen met verschillende 

achtergronden laten interviewen.
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Hun verhalen en opinies over gedragsbeïnvloeding 

zijn in deze nieuwe publicatie opgetekend.

Het resultaat is gevarieerd en leerzaam, vinden 

we zelf. We hopen uiteraard dat u als lezer onze 

mening deelt! Via deze weg willen we onze 

interviewkandidaten van harte bedanken voor het 

delen van hun kennis en opvattingen.

Voor velen zal dit een eerste inkijk zijn in het thema 

‘keuzearchitectuur’, waarmee gedrag van mensen 

beter wordt begrepen en indien nodig subtiel kan 

worden beïnvloed. Maar hopelijk, en waarschijnlijk, 

blijft het daar niet bij.

Want gedragsbeïnvloeding door de overheid is een 

onderwerp waar zeker ook VSO-leden een rol bij 

kunnen (en eigenlijk moeten) spelen.
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Maken burgers weldoordachte keuzes over zaken als hun gezondheid of het milieu? Nee, is het stellige 

antwoord van gedragseconoom Kirsten Rohde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Het gedrag van 

mensen is vaak irrationeel. Wil je er als overheid voor zorgen dat burgers betere beslissingen nemen, dan 

zul je psychologische inzichten moeten benutten. Daarmee maak je krachtiger en efficiënter beleid.”

Zie daar in een notendop waarom het fenomeen ‘nudging’ terrein wint.

-merken die in de supermarkt op 

ooghoogte liggen, zodat die eerder 

in je boodschappenkar belanden dan 

goedkope producten. De welbekende vlieg in het 

herentoilet, die de toiletjuffrouw een hoop werk 

bespaart doordat de bezoeker beter mikt. Het zijn 

twee herkenbare voorbeelden van nudging, ofwel 

subtiele gedragsbeïnvloeding.

Kirsten Rohde geeft een duidelijke definitie.

“Bij nudging geef je een subtiel duwtje in 

een gewenste richting, met alle vrijheid 

om van die richting af te wijken. Libertair 

paternalisme dus.” Daarbij wordt puur 

gebruik gemaakt van psychologische 

elementen, niet van financiële 

prikkels zoals boetes. 

Bijzonder hoogleraar Gedragseconomie Kirsten Rohde: 

‘SUBTIEL DUWTJE IN JUISTE RICHTING
VAAK NOODZAKELIJK’

A
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NIEUWE TREND

Bij reclamemensen en marketeers zit dit beïnvloeden in de genen. 

Zij proberen consumenten continu op geraffineerde wijze tot bepaald 

gedrag te verleiden. Dat nu ook de overheid nadenkt over ‘zachte’ vormen 

van gedragsbeïnvloeding is een nieuwe trend. Nudging wordt in dat geval 

ingezet in het brede belang van burgers en maatschappij. Of het nou gaat om 

zuiniger energieverbruik, afvalscheiding of gezondheidswinst.

Volgens Rohde kan nudging absoluut nuttig zijn. “De overheid gaat er nog te 

veel vanuit dat mensen rationele keuzes maken die in hun eigen voordeel werken. 

Vanuit die gedachte ontwerpen beleidsmakers wetgeving, voorlichting, boetes en 

subsidies. Maar als gedragseconomen zien wij dat mensen moeite hebben met het 

dragen van eigen verantwoordelijkheid. Ze nemen vaak onlogische beslissingen.”

UITSTELGEDRAG

Een voorbeeld. Veel mensen die vrij zijn om pensioen op te bouwen, doen dat niet. Rohde:

“Ze willen wel, maar stellen het uit. Omdat ze graag vasthouden aan hun huidige 

bestedingsniveau en omdat ze grote beslissingen liever later nemen dan nu. Binnen Amerikaans 

onderzoek kregen mensen daarom een contract aangeboden om in de nabije toekomst geld opzij 

te gaan zetten, met extra inleg bij eventuele salarisstijgingen. Dat werkte. Want mensen redeneerden: 
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‘Dat contract gaat toch pas later in. ’En ze voelden 

het niet direct in hun portemonnee. Dit is een typisch 

voorbeeld van nudging.”

OORZAKEN IRRATIONEEL GEDRAG

Het irrationele gedrag van mensen kent verschillende 

oorzaken, zegt Rohde. “De sociale norm is belangrijk: 

Wat doet mijn omgeving? De Postcode Loterij 

speelt daar handig op in. Stel dat jij als enige niks 

wint! Verder houden mensen graag vast aan ‘de 

standaard’. Dus staat op een formulier vooraf een 

optie aangevinkt, dan bepaalt dat in grote mate de 

keus die mensen maken. Daardoor zie je ook meer 

orgaandonoren in landen waar iemand standaard 

donor is en actief moet aangeven dat hij dat niet wil 

zijn.” 

Mensen hebben daarnaast moeite om de langere 

termijn te overzien, weet Rohde, en ze zijn gevoeliger 

voor het vermijden van verlies dan voor het behalen 

van winst. Een eigen risico in de zorgverzekering 

kan dus effectiever blijken voor het indammen van 

zorgkosten dan een no claim-teruggaaf. Zodra beleid 

wordt aangepast met dergelijke inzichten in het 

achterhoofd, is er sprake van nudging. 

GEEN TOVERMIDDEL

Goed nudgen vergt veel gericht gedragsonderzoek 

per beleidsthema, benadrukt de hoogleraar. “Het 

is geen tovermiddel om snel alle problemen op 

te lossen. Het is ook belangrijk dat de overheid 

transparant uitlegt waarom nudging wordt ingezet: 

mensen blijken zo’n duwtje nodig te hebben en 

vinden het zelfs prettig. Denk aan het voorbeeld van 

pensioenopbouw. Als overheid wil je niet de indruk 

wekken van stiekem gedoe. Ik zie nudging als een 

waardevolle toevoeging aan het instrumentarium van 

beleidsmakers.” 
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Adviseur Duurzame gedragsbeïnvloeding Anjo Travaille:

‘OVERHEID KAN FLINKE
SLAG MAKEN MET SLIMMER 
STUREN GEDRAG’
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De menselijke hersenen zijn vooral geprogrammeerd op zelfbehoud en reproductie. Hoe zet je 

mensen dan aan tot zoiets als energiebesparing? Over dit type vraagstukken geeft Anjo Travaille 

van bureau Bovenkamers advies aan overheden en bedrijven. Daarbij combineert hij kennis uit 

zijn studies milieukunde, neurowetenschappen en psychologie. “Voorlichting helpt vaak niet, maar 

gedragsbeïnvloeding kan juist een enorme impact hebben”, zegt Travaille. “De overheid heeft nog een 

flinke slag te maken.”

et intrigeerde hem altijd al: de vraag waarom 

mensen kiezen waarvoor ze kiezen en doen 

zoals ze doen. Zeker op het gebied van 

duurzaamheid en milieu, niet verwonderlijk gezien 

Travaille’s achtergrond als milieukundig ingenieur. De 

sleutel tot gedragsveranderingen ligt in de hersenen, 

zo ontdekte hij. 

VOORSPELBARE HERSENEN

“Eigenlijk werken de hersenen heel logisch, maar niet 

altijd in je eigen belang”, vertelt Travaille. “Dat komt 

doordat de hersenen vrij primitief zijn. Zo zijn ze nog 

steeds gericht op het eten van veel koolhydraten en 

eiwitten, vanuit de tijd dat voedsel schaars was. Ze 

maken dat je steeds bij ‘de groep’ wilt horen, omdat 

daarmee vroeger je overlevingskansen toenamen.

Ze zorgen ervoor dat je kiest voor

kortetermijnbelangen. Alles is gericht op overleven.”

Dat maakt het niet gemakkelijk om het gedrag 

van mensen te veranderen. “Roept de overheid 

bijvoorbeeld dat energiebesparing heel belangrijk 

is, dan gebeurt er niks in je hersenen”, verduidelijkt 

hij. “Het aanspreken op de sociale norm werkt wél. 

Zoals aangeven dat jouw energieverbruik afwijkt van 

H
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anderen die op jou lijken. Als zo’n mededeling gekoppeld 

wordt aan concrete mogelijkheden om daar wat aan te doen, 

blijkt dat effectief. Het grappige is dat mensen vervolgens 

zeggen dat ze energie besparen ‘voor het milieu’. Maar dat is 

dus eigenlijk niet waar.”

WINDMOLENS

Travaille deed onderzoek naar weerstand bij de aanleg 

van windmolenparken. Want ook het  verminderen van 

weerstanden behoort tot het domein van gedragsbeïnvloeding. 

“Politici doen conflicten rond windturbines vaak af als een

not in my backyard-probleem. Maar mensen vinden het pijnlijk 

dat een ander hun leefomgeving verstoort en dat slechts 

enkelen profiteren van de opbrengst. Meer inspraak en

een eerlijke verdeling van de opbrengsten schelen enorm.”

100.000 EURO 

Overheden passen gedragsbeïnvloeding volgens Travaille 

steeds beter toe. Hij geeft een voorbeeld uit Leeuwarden, 
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waar regelmatig grof huisvuil naast de glasbakken 

belandde. “Bewoners kregen de vraag of ze een 

sticker op hun voordeur wilden plakken, waarmee 

ze zich committeerden aan een schone wijk. Bij de 

glasbakken kwam een bord met de tekst: ‘De meeste 

mensen vinden een schone buurt belangrijk en 

laten hier geen afval achter.’ Die simpele maatregel 

scheelt de gemeente nu jaarlijks 100.000 euro aan 

inzamelkosten.”

Dat gedragsbeïnvloeding - waaronder nudging - 

discussie oproept omdat dit riekt naar manipulatie, 

vindt hij wat merkwaardig. “Neutrale boodschappen 

bestaan sowieso niet. Bovendien is de overheid er 

om legitieme keuzes te maken in het belang van de 

maatschappij: ter bescherming van mens en milieu 

bijvoorbeeld. Gedragsbeïnvloeding benutten is heel 

verstandig, want het is effectief, goedkoop en kan 

grote positieve gevolgen hebben.”

Hij wijst in die context op een Amsterdams idee om 

de welbekende NEE-NEE-stickers te vervangen door 

JA-JA-stickers als je wél reclamefolders en krantjes 

in de brievenbus wilt. “Mensen kiezen meestal de 

gemakkelijke standaard optie, in dit geval geen sticker. 

Dit plan kan gigantisch schelen in de productie van 

foldermateriaal.”

BETROUWBAARDER

Travaille denkt dat ook VSO-leden meer van 

psychologische inzichten gebruik kunnen maken. 

Zo geeft het meten van gedrag volgens hem een 

betrouwbaarder beeld dan opinieonderzoek. Zijn 

advies: “Pik vooral ideeën van andere overheden en 

organisaties op. Weet wel dat je steeds opnieuw moet 

onderzoeken of bepaalde gedragsbeïnvloeding ook 

echt werkt onder de specifieke omstandigheden voor 

jouw specifieke doelgroep. Dan liggen er kansen op 

alle beleidsterreinen.”
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“Een goede nudge is onomstreden.” Duidelijke taal 

van Daniël Mager, als research consultant werkzaam 

bij onderzoeksbureau TNS NIPO en gespecialiseerd in 

gedragsonderzoek. Voor gemeenten ziet hij ‘ontzettend 

veel kansen’ om burgers op een slimme manier tot 

gewenst gedrag te bewegen. “Dat vergt van gemeentelijke 

onderzoekers wel dat zij inzicht hebben in de irrationaliteit 

van gedrag. Alleen dan kun je komen tot effectieve 

nudges én alle typen onderzoek beter interpreteren.”

TNS NIPO-consultant Gedragsonderzoek Daniël Mager: 

‘VOLOP KANSEN VOOR
GEMEENTELIJKE NUDGES’
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envoudig. Goedkoop. En voor de burger 

gemakkelijk te ontwijken, zodat keuzevrijheid 

voorop blijft staan. Volgens Daniël Mager zijn 

het typische kenmerken van de perfecte nudge. Hij 

geeft een voorbeeld. “Je krijgt een brief dat zoveel 

procent van jouw buurtgenoten de belasting op tijd 

betaalt. Die brief maakt het voor jou op geen enkele 

manier lastiger om de belasting later te betalen. Maar 

het speelt wel in op je onbewuste wens om aan de 

sociale norm te voldoen. Zonder dwang word je verleid 

tot gedrag dat beter is voor de gemeenschap en

voor jezelf.”

Het doel van zo’n overheidsduwtje moet altijd onbetwist 

zijn, onderstreept Mager. “Een deel van de bevolking 

gelooft bijvoorbeeld niet in klimaatverandering. Dan kun 

je wel proberen om via nudging fietsen te stimuleren 

ten koste van de auto, maar dat werkt niet. Je zet dit 

middel alleen in als mensen bepaald gedrag zelf ook 

graag willen veranderen, maar er om allerlei redenen in 

blijven hangen.”

LOKALE NUDGES

Hij benoemt enkele mogelijke nudges op lokaal niveau. 

“Met de benaming van een algemene subsidie kun 

je sturen waaraan burgers dat bedrag uitgeven. Zo 

is er in Groot-Brittannië een ‘winter fuel payment.’ De 

naam blijkt van invloed op de juiste besteding. Verder 

weten we dat mensen van nature lui zijn. Als ze op een 

formulier ook maar één extra optie moeten aanklikken, 

haken sommigen al af. Daar kunnen gemeenten 

rekening mee houden: maak formulieren kort en 

eenvoudig, met zo min mogelijk keuzes.”

Op het gebied van energieverbruik kan een gemeente 

brieven versturen: ‘U verbruikt minder dan gemiddeld!’ 

“Dat stimuleert mensen om nog zuiniger te zijn.

De voorlopers trekken andere bewoners mee, want

E
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die willen niet te ver achterlopen.” Ook de 

elektronische borden met smilies die aangeven of 

een automobilist zich aan de snelheid houdt, vormen 

volgens de consultant een prima nudge.

BOETES, VOORLICHTING OF NUDGING?

De kunst is om te achterhalen waarom mensen 

onbewust bepaald gedrag vertonen en hoe je dat 

kunt beïnvloeden, meent hij. TNS NIPO ontwikkelde 

daartoe een speciaal model, het TNS Behaviour 

Web. Mager: “De kennis hieruit gebruik je om te 

bepalen hoe je een specifieke interventie het best kunt 

insteken. Je kunt immers aan allerlei knoppen draaien, 

zoals boetes, wetgeving of voorlichting. Nudging is 

slechts één instrument; daar moet je niet automatisch 

naar grijpen.” Dezelfde kennis is volgens hem nuttig 

om bestaande beleidsinstrumenten te evalueren: 

waarom werken ze wel of niet? 

Het lijkt Mager op gemeentelijk niveau vooral van 

belang om kennis over gedragsbeïnvloeding goed 

te delen, bijvoorbeeld in VSO-verband. “Zo hoeft 

niet iedere gemeente het wiel opnieuw uit te vinden. 

Gemeenten kunnen onder andere kijken naar 

kostenefficiëntie en de effectiviteit van bepaalde 

nudges. Uiteraard in het achterhoofd houdend dat

een specifieke nudge misschien wel werkt in Almere, 

maar niet in Wassenaar.” 

CREATIVITEIT

Goede nudges bedenken vergt creativiteit, zegt 

Mager. “Het is een specialisme. Toch is het voor 
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iedere onderzoeker goed om 

te weten welke rol irrationaliteit 

speelt. Dan kun je de goede 

onderzoeksvragen stellen.”

De grootste uitdaging ligt volgens 

hem op nog een ander vlak. “Als 

beleidsonderzoeker zul je stevig 

in je schoenen moeten staan als 

je beleidsmakers op een nieuwe 

manier met vraagstukken wilt laten 

omgaan. Bestuurders schieten 

vaak snel in een regel-reflex. 

Ik ben benieuwd hoe zij zullen 

omspringen met het fenomeen 

nudging.”



“Als het doel maar maatschappelijk geaccepteerd is, vinden mensen het helemaal niet erg dat hun 

gedrag subtiel beïnvloed wordt.” Stelt Sibolt Mulder, al bijna 25 jaar senior adviseur in de wereld van het 

marktonderzoek. Mulder: “Ja, nudging kan betuttelend zijn. Maar het nemen van beslissingen wordt ook 

gemakkelijker gemaakt en voor veel mensen staat gemak voorop.”

arktonderzoekers snappen steeds beter hoe 

mensen handelen: snel, intuïtief, op routine 

en onbewust. “Vroeger deden we opinie-

onderzoek: zijn mensen voor of tegen iets”, vertelt 

Mulder. “Maar al snel bleek dat het gedrag van mensen 

vaak in tegenspraak is met wat ze zeggen. Hun 

emotionele normen en waarden blijken ook niet altijd 

in overeenstemming met hun gedrag. Tegenwoordig 

snappen we dat mensen beslissingen vaak onbewust 

nemen. Als de overheid die wetenschap toepast om 

sociaal wenselijk gedrag te bereiken, heet dat nudging. 

Daarbij wordt gestuurd op gemak, onderbuikgevoelens 

en het inspelen op onbewuste keuzeprocessen.”

GROOT-BRITTANNIË

De bakermat van het nudgen ligt in Groot-Brittannië, 

vertelt hij. Daar heeft de overheid inmiddels veel 

ervaring met deze vorm van gedragsbeïnvloeding 

Senior marktonderzoeker Motivaction Sibolt Mulder:

‘NUDGING DOOR OVERHEID KWESTIE VAN 
KOUDWATERVREES’

M
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opgedaan. Een bekend voorbeeld is het 

stimuleren van woningisolatie. “Dakisolatie brengt 

met zich mee dat je de zolder moet opruimen, een vervelende 

klus. Daardoor stelden veel bewoners deze maatregel uit. Tot 

er een ‘zolderopruimservice’ werd aangeboden, gekoppeld 

aan de isolatie. Toen steeg het succespercentage 

onmiddellijk”, beschrijft de onderzoeker. 
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MUZIEK TEGEN HANGJEUGD

Over voorbeelden uit Nederland hoeft hij niet lang na 

te denken. Het plaatsen van bloembakken op straat 

zodat mensen minder hard rijden. Politie-uniformen 

die zowel vriendelijkheid als gezag uitstralen. Een 

winkelcentrum dat wegens overlast van macho 

hangjongeren kinderlijke muziek uit de luidsprekers 

laat klinken en de hangplek ‘vrouwelijk’ inricht. 

Schoolkantines die geen ongezonde voeding voor 

het grijpen aanbieden. Verpakkingen die dusdanig 

zijn vormgegeven dat ze leiden tot minder zwerfafval 

(“Denk aan de losse lipjes van blikjes; die heb je nu 

niet meer”, aldus Mulder).

 

Ook het framen van overheidsboodschappen vindt 

hij een mooie vorm van nudging. “Als minister Kamp 

van Economische Zaken een mededeling doet over 

woningisolatie, hebben mensen daar een heel ander 

gevoel bij dan wanneer een semi-onafhankelijke 
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organisatie als Milieu Centraal het zegt. Dus laat je 

Milieu Centraal de afzender zijn”, legt Mulder uit. Het 

slim vormgeven van digitale overheidsformulieren 

noemt hij als ander interessant voorbeeld. “Om 

digitaal invullen te stimuleren, moet je de angst bij 

bepaalde doelgroepen wegnemen. Je kunt een 

formulier zo ontwerpen dat je na ieder blokje vragen 

een complimentje geeft: ‘Goed ingevuld, op naar de 

volgende stap.’ Dat helpt.”

SCHIJNHEILIG

De marktonderzoeker hanteert dus een brede definitie 

van nudging: alle subtiele sturing van onbewuste 

keuzeprocessen, waardoor mensen hun gedrag 

mogelijk aanpassen. Dat dit tot ethische discussies 

leidt en dat de overheid daarom wat schichtig is om 

‘onbewust te manipuleren’, noemt hij schijnheilig.

“Het gebeurt al jaren. Denk maar aan de inrichting van 

de openbare weg om je tot het juiste verkeersgedrag 

aan te zetten. En ja, nudging kan betuttelend worden 

gevonden. Bijvoorbeeld als er alleen maar gezonde 

voeding in kantines wordt verkocht. Maar wat ik steeds 

weer terugzie in mijn onderzoeken, is dat mensen 

zulke betutteling ook wel lekker gemakkelijk vinden. 

Bovendien is het effectiever dan voorlichting.”

Zolang het doel een breed draagvlak kent, zal 

nudging volgens hem weinig weerstand ontmoeten. 

Bij twijfel kunnen overheden altijd laten testen hoe 

een bepaalde maatregel valt, benadrukt hij. Aan de 

relatie tussen overheid en burger verandert nudging 

niets. “De inzichten in gedrag zijn gewoonweg beter 

geworden en daar wordt gebruik van gemaakt”, aldus 

de marktonderzoeker. “Dat gebeurt al veel, maar 

kan nog veel meer. Ook in de e-ruimte, onze nieuwe 

openbare ruimte. De overheid heeft daar een rol te 

vervullen, onder meer in de strijd tegen internetpesten. 

Koudwatervrees is nergens voor nodig.”
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Mensen subtiel aansporen tot betere afvalscheiding: 

prima. Maar nudges inzetten rond orgaandonatie? 

“Daar moet de overheid zich niet aan branden”, zegt 

Will Tiemeijer van de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid (WRR). “Bij nudges gaat het om 

kleine onomstreden duwtjes, niet om levenskeuzes.” Hij 

waarschuwt echter dat het blindstaren op alleen nudging 

onverstandig is. “Vóór alles is het belangrijk om nieuwe 

psychologische kennis systematisch in te bouwen in de 

toetsing en ontwikkeling van beleid.”

Senior wetenschappelijk medewerker WRR Will Tiemeijer: 

‘GEEN NUDGING BIJ
GEVOELIGE THEMA’S
ALS ORGAANDONATIE’
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et is 2009 als Tiemeijer met de WRR het 

boek ‘De menselijke beslisser’ publiceert. 

Daarin staat de vraag centraal wat de 

gedragswetenschappen ons leren over menselijke 

keuzes. Met deze baanbrekende Nederlandse 

publicatie komt slimme gedragssturing ook in ons 

land in de schijnwerpers te staan. Tiemeijer wordt 

een veelgevraagd spreker rond nudging op de 

Haagse departementen. In 2014 verschijnt het WRR-

advies ‘Met kennis van gedrag beleid maken’.

AMBITIEUZE DOELEN

“Tekortkomingen in de menselijke rationaliteit kun 

je benutten”, zegt hij. “Zie het niet als probleem dat 

mensen ‘irrationeel’ zijn, maar gebruik die kennis 

om hen een zetje in de juiste richting te geven. De 

overheid heeft ambitieuze doelen: een gezonde 

bevolking, het voorkomen van schuldenproblematiek, 

een beter milieu. Tegelijkertijd ligt er steeds meer 

nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en 

keuzevrijheid van burgers. Beleidsmakers zijn dus 

naarstig op zoek naar instrumenten om mensen te 

helpen bij het maken van goede keuzes. Nudging 

kan effectief zijn tegen geringe kosten.”

De effectiviteit van diverse individuele nudges  - 

duwtjes dus waarvan mensen zich niet direct bewust 

zijn - is inmiddels bewezen. Zo vroegen Nederlandse 

studenten minder hoge studieleningen aan na enkele 

simpele herformulingen in het aanvraagformulier. 

“Een minimale ingreep voorkomt dat studenten meer 

geld lenen dan nodig”, zegt Tiemeijer. Een ander 

voorbeeld haalt hij uit de hotelbranche. De bordjes 

‘Help het milieu te sparen; gebruik uw handdoek 

nog eens’ sorteren weinig effect. Maar een bordje 

‘4 op de 5 bezoekers van deze kamer gebruiken de 

H
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handdoek nog een keer’ helpt wel. “Je stuurt 

dan op de sociale norm: het gedrag dat de 

meeste mensen vertonen”, verklaart hij.

ONTSPANNEN

Nederland staat volgens hem ‘vrij 

ontspannen’ tegenover gedragssturing door 

de overheid. “In Amerika is de discussie 

heviger, omdat overheidsbemoeienis voor 

veel Amerikanen uit den boze is. Ook 

bij ons is de vraag natuurlijk hoever je 

moet gaan met sturen. Liberalen zullen 

daar waarschijnlijk anders in staan dan 

sociaaldemocraten. Stelregel is dat het doel 

op voldoende steun kan rekenen.”

Het neerzetten van kleinere borden in 

kantines noemt hij een prima nudge 

in de strijd tegen obesitas. Tiemeijer: 

“Mensen eten dan wellicht minder, terwijl 

het een vrijblijvende maatregel is en niet 

stigmatiserend.” Sturen op energiebesparing 

is ook geen probleem, zeker als daar een 

Kamermeerderheid voor is. Orgaandonatie 

vindt hij van een hele andere orde. “Daarbij 

zijn je persoon, lichaam en identiteit in 

het geding. Het betreft een zeer gevoelig 

onderwerp. Grote, bepalende keuzes moeten 

burgers weloverwogen kunnen maken. Zoals 

zzp’er worden of de juiste school kiezen 

voor je kind. Daar hoor je als overheid geen 

geraffineerde gedragsbeïnvloeding toe te 

passen, maar voorlichting te geven.”

GEHEIMZINNIGHEID

Volgens Tiemeijer is het van belang om 

geheimzinnigheid rond nudging te vermijden. 

Bij de vormgeving van beleid zou de inzet 
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van nudges openlijk besproken moeten 

worden. Overheden denken dan immers 

extra goed na of ze die inzet publiekelijk 

kunnen verdedigen. 

Succesvolle nudges kunnen leiden tot 

ander beleid, denkt Tiemeijer. “Bepaalde 

dwingende maatregelen zijn dan misschien 

niet meer nodig. Als we het huidige beleid 

tegen het licht houden met de kennis van nu, 

blijken boetes en subsidies mogelijk minder 

effectief dan we dachten. De overheid kan 

haar beleid dus optimaliseren. Daarin zit de 

grote uitdaging: uit de pilotfase komen en 

kennis en ideeën omzetten in nudges die het 

verschil maken.”
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o’n 170 Nederlandse gemeenten nemen 

tegenwoordig deel aan Gemeente Schoon, een 

initiatief van Rijkswaterstaat en de vereniging 

voor afval- en reinigingsmanagement NVRD. Het 

centrum geeft workshops en trainingen, zorgt voor 

kennisuitwisseling en biedt advies en begeleiding op 

maat aan individuele lokale overheden. 

DO’S AND DON’TS

Weenk licht toe: “We vertellen gemeenten over 

de do’s and don’ts bij de bestrijding van zwerfafval, 

met concrete voorbeelden. We zorgen ook voor 

benchmarking: gemeenten vergelijken zich met elkaar 

en zoeken uit waarom de aanpak van zwerfvuil in de 

ene stad beter gaat dan in de andere.

Programmacoördinator ‘Gemeente Schoon’ Addie Weenk:

‘GEDRAGSBEÏNVLOEDING
BURGERS IS ESSENTIEEL’

Z

Doelgericht het probleem van zwerfafval aanpakken: dat is het oogmerk van kenniscentrum 

Gemeente Schoon. Gedragsbeïnvloeding is daarbij een van de belangrijkste middelen. 

Coördinator Addie Weenk: “De tijd van ‘Gij zult niet vervuilen’ gaan we in rap tempo voorbij.

We weten steeds beter hoe we het gedrag van mensen duurzaam kunnen veranderen.” 

Die uitdaging zouden volgens hem ook VSO-leden moeten aangaan. “Gemeentelijke 

onderzoeksbureaus kunnen gemeenten hier enorm mee helpen.”
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Om gemeenten schoon te kunnen houden, is 

gedragsbeïnvloeding van burgers essentieel.”

Nieuw is de wens om gedrag te sturen allerminst, zegt 

Weenk. Alleen werd tot voor kort vooral gedacht in de trant 

van bewustwording, ge- en verboden en handhaving via 

boetes. ‘Als je je gedrag niet aanpast, dan zul je het voelen in 

je portemonnee’, zo redeneerde men. “Veel wethouders denken 

nog steeds zo”, meent hij. “De vraag is hoeveel je hiermee bereikt. 

Je wilt immers dat mensen vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om hun 

omgeving netjes te houden en dat ze hun gedrag voor de langere termijn 

aanpassen. We weten steeds beter hoe je dat bereikt.”

SCHOON STRAND

Is het doel bijvoorbeeld een schone kustlijn, dan werkt het niet om doembeelden 

te laten zien van immens vervuilde stranden. Positieve emoties aanspreken is juist 

erg effectief. Weenk: “Het is slim om al in de tram, trein of auto op weg naar de kust 

te communiceren dat iedereen meer geniet op een schoon strand. Heet mensen 

vervolgens welkom op ‘dit prachtige schone strand’ en vraag om hun medewerking. 
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Deel kleine vuilniszakjes uit met daarop een positieve 

boodschap en zorg dat mensen hun afval gemakkelijk 

kwijt kunnen als ze weer weggaan. Deze manier van 

motiveren geeft veel betere resultaten.”

AFVALSCHEIDING

Cruciale elementen zijn het inspelen op de sociale 

norm en op gemak. Die tactiek geeft Gemeente Schoon 

ook mee bij het stimuleren van afvalscheiding bij 

flatgebouwen. “Zorg dat bewoners hun groente-, fruit- en 

tuinafval gewoon met zakje en al mogen weggooien in 

de gft-container”, is een van de tips.

“En kijk of sleutelfiguren uit de flat een rol willen spelen 

bij het overbrengen van de gemeentelijke boodschap. 

Die staan immers veel dichter bij de bewoners. Je 

behoudt dan als gemeente de regie, maar geeft de 

uitvoering uit handen.”

Het is volgens Weenk een ‘enorme kans’ voor 

VSO-leden om thuis te raken op het terrein van 
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gedragsverandering. “Ze kunnen ondersteunen bij de 

opzet van pilots en met goede nul- en effectmetingen. 

Dat is helemaal de stiel van VSO. Ze kunnen ook 

advies geven over het gebruik van specifieke 

gedragstechnieken of op dit vlak intermediair zijn tussen 

gespecialiseerde bureaus en gemeente. Zelf geven wij 

vierdaagse trainingen Gedragsbeïnvloeding, waarbij je 

de basisprincipes leert toepassen. Als je daarna meer 

de diepte in wilt, vertellen we welke kennisinstituten en 

bureaus zich met deze materie bezighouden en hoe je 

hen kunt inzetten.”

Weenk vindt ‘overheidsduwtjes’ om burgers te sturen 

zonder meer gepast. “Het gaat om een maatschappelijk 

doel. We belazeren de burger niet. Als je ziet waarvoor 

onbewuste nudges in de reclame worden gebruikt, dan 

moet het hier helemáál kunnen. Bovendien is er niets 

nieuws onder de zon. We passen gedragsbeïnvloeding 

nu alleen bewuster en beter toe.”
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Hoogleraar Gezondheidspsychologie Denise de Ridder:

‘NUDGING VERSTANDIG;
ALLEEN VOORLICHTING

WERKT NIET’

Gemiddeld zijn mensen nog nooit zo dik 

geweest. Ze bewegen te weinig en eten te vet, ook 

al weten ze hoe slecht dit is. Met alle gevolgen van dien

voor de overheidsuitgaven op het vlak van volksgezondheid.

Mag de overheid burgers dan een duwtje - nudge - in de goede richting geven 

bij het maken van de juiste keus? Hoogleraar Gezondheidspsychologie Denise de 

Ridder (Universiteit Utrecht) antwoordt met een volmondig ‘ja’. “Zo’n 99 procent van alle

mensen wil zich gezond gedragen. Nudging kan helpen; alleen voorlichting werkt niet.”
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en vriendin van haar is huisarts, vertelt De Ridder, en 

die verzucht steeds: ‘Waarom doen mijn patiënten 

niet wat ik zeg? Het zijn net kleine kinderen…’ De 

Ridder lacht. “Hoe vaak ik rond de jaarwisseling geen 

interviews geef om uit te leggen waarom het uitvoeren van 

goede voornemens zo lastig is! Mensen weten natuurlijk 

best dat ze gezonder moeten eten en meer moeten sporten. 

Maar vaak hebben ze daarvoor een steuntje in de rug 

nodig. Een nudge dus, die hen op zwakke momenten helpt 

om zich te gedragen zoals ze dat ook eigenlijk zouden 

willen.”

CHOCOLA

De Ridder deed onder andere onderzoek naar nudging 

in enkele NS-kiosken. In plaats van chocola kwamen er 

mueslirepen en fruit bij de kassa te liggen. De chocolade 

bleef gewoon voorhanden, maar dan elders in de 

winkel. Reizigers bleken nu sneller naar de gezonde 

versnaperingen te pakken. “Bij alledaagse beslissingen 

E
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handelen mensen op de automatische piloot, dus 

zonder na te denken”, verklaart De Ridder. “Tijdens 

exit-interviews stelden we vast dat mensen zich niet 

echt bewust waren van de nudge, maar het wel prettig 

vonden.”

Dit is precies zoals het hoort, meent ze: het gaat 

om gedrag dat mensen zelf wenselijk achten en ze 

kunnen nog steeds eenvoudig voor de ongezonde 

snack gaan. “Er wordt niks opgelegd, zoals bij een fat 

tax (extra belasting op onverantwoord voedsel) of het 

verbannen van kroketten uit de kantine. De kritiek dat 

de overheid zich met nudging verlaagt tot manipulatie 

en het op slinkse wijze ‘in de val lokken’ van burgers, 

voert ook veel te ver. Gedragsbeïnvloeding is een taak 

van de overheid. Daarom staan er verkeersborden 

tegen te snel rijden, glasbakken en waarschuwingen 

op pakjes sigaretten.”

Om de discussie goed te kunnen voeren, pleit de 

hoogleraar onder meer voor extra onderzoek naar 

de mening van burgers over nudging. “Er wordt 

teveel over hun hoofden heen gepraat, vraag het ze 

nou eens zelf”, zegt ze. Persoonlijk gelooft ze dat 

gedragsbeïnvloeding een erg nuttig instrument kan 

zijn. “Nu wordt beleid gemaakt zonder te weten hoe 

gedrag werkt. Daardoor mislukt veel beleid.”

INFECTIEZIEKTEN

De belangstelling voor het onderwerp neemt snel 

toe, merkt ze. Zo werkt De Ridder momenteel aan 

een groot onderzoeksproject samen met de GGD. 

“Ook daar zien ze dat wetgeving en educatie alleen 

onvoldoende zijn om gezond gedrag te stimuleren.” 

De Ridder en haar team geven lezingen en bedenken 

nudge-projecten, bijvoorbeeld in de strijd tegen 

infectieziekten. “Handen wassen is belangrijk om griep 

en diarree te voorkomen, maar wordt vaak vergeten”, 
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geeft ze als voorbeeld. “Mijn studenten 

bedachten getekende voetstappen van de 

wc naar de wasbak als geheugensteuntje en 

een oplichtende tekening in die wasbak als 

beloning.”

Op een soortgelijke manier zouden 

gemeenten over gezondheidsnudges kunnen 

nadenken, stelt ze. Over aanpassingen in de 

openbare ruimte, zoals parken, fietspaden 

en speeltuinen. Gemeenten kunnen ook 

met scholen rond de tafel gaan zitten over 

nudges in de schoolkantine. De Ridder: 

“Er zijn heel veel opties. Kennis daarover 

wordt gedeeld in talloze groepen op internet. 

Mijn advies: ga ermee aan de slag, in 

samenspraak met de burgers. Laat hen 

vertellen wat ze belangrijk vinden. Tenslotte 

zijn zij het ‘lijdend voorwerp’.”
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Senior adviseur gemeente Rotterdam Emile Goijvaerts:

Bij Holle Bolle Gijs in de Efteling (‘Papier hier!’) ligt er nergens 

een papiertje op de grond. Door simpele stickers van een vlieg 

in de herentoiletten heeft Schiphol tegenwoordig minder 

schoonmaakkosten. Projectleider Naleving Emile Goijvaerts 

van de gemeente Rotterdam vindt het prachtige voorbeelden 

van nudging. Zijn missie is het om Rotterdam van net zulke 

efficiënte nudges te voorzien, op alle beleidsvlakken. 

“Tussen voorlichting en sanctioneren van burgers ligt nog 

een enorme zone. Daar kun je voorkomen dat mensen 

de verkeerde keuzes maken”, aldus Goijvaerts.

‘NADENKEN OVER
GEDRAGSINTERVENTIES
VÓÓR HANDHAVING’
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aleving. Nog niet eens zo lang geleden 

heette het Toezicht & handhaving, roept 

de gemeentelijk adviseur in herinnering. 

Het is tekenend voor de omslag in denken die 

er recent heeft plaatsgevonden. “Alleen harde 

handhaving als mensen zich aan de regels 

onttrekken, heeft weinig zin”, zegt Goijvaerts. 

“Bovendien is handhaving duur. Wij willen het bij 

alle 11.500 ambtenaren tussen de oren krijgen 

dat ze nadenken over mogelijkheden om al 

eerder in te grijpen. Nu missen we teveel treden 

op de escalatieladder.”

EYEOPENER

In 2013 had Goijvaerts de kans om een lezing 

van de Amerikaanse nudging-grondlegger 

Cass Sunstein bij te wonen. Het betekende een 

eyeopener voor hem. “Hij gaf zulke eenvoudige 

voorbeelden, die nog bleken te werken ook. Wat 

een inspiratie.” Sunstein vertelde bijvoorbeeld 

over de herkenbare bruine enveloppen van de 

Britse Belastingdienst, die door veel mensen 

ongeopend werden weggelegd. Door dezelfde 

belastingbrief in een witte envelop te stoppen, 

schoten de respons en betalingen omhoog. “Hoe 

simpel kan het zijn”, reageert Goijvaerts. 

Discussie was er echter ook: mag de overheid 

zich wel bedienen van dit soort ‘trucs’? Als 

in 2014 het WRR-rapport ‘Met kennis van 

gedrag beleid maken’ uitkomt, vormt dat 

volgens hem een kantelmoment. Goijvaerts: 

“Daarin staat wetenschappelijk onderbouwd dat 

gedragsinterventies ertoe doen en vanuit de 

overheid gebruikt mogen worden. Een mooie 

morele ruggensteun dus.”

N
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AFTEL-STOPLICHT

Binnen alle geledingen van de gemeente Rotterdam 

staat inmiddels de vraag uit welke situaties zich 

lenen voor kleine duwtjes in de rug van burgers, 

opdat zij de juiste keuze maken. Er wordt ook al 

volop mee geëxperimenteerd. Aftel-stoplichten die de 

resterende wachttijd aangeven, leiden bijvoorbeeld 

tot 30 procent minder voetgangers die door rood 

lopen. “Zonder agent of stadswacht erbij”, benadrukt 

Goijvaerts. 

Verkeerd geplaatste afvalzakken krijgen sinds 

kort een gele sticker: ‘Deze zak is in onderzoek’. 

Zonder verder in te grijpen, blijken de meeste 

zakken een paar uur later al verdwenen. “Je staat 

verbaasd over het zelfreinigend vermogen van een 

buurt”, glimlacht de projectleider. Ook de gang van 

zaken rond bezwaarschriften werd onder de loep 

genomen. “Tegenwoordig bellen we mensen op 

tijdens een zogenaamde ‘voor-bezwaarprocedure’ 

en vragen naar het hoe en waarom van de klacht. 

Door dat ene telefoontje wordt een aanzienlijk aantal 

bezwaarschriften meteen al ingetrokken.”

KOSTENBESPARING

Dergelijk sturen op gedrag zorgt niet alleen voor 

een flinke kostenbesparing. “Ambtenaren krijgen 

ook meer lol in hun werk, omdat ze meedenken over 

creatieve oplossingen die rendement opleveren. “ 

Volgens Goijvaerts is het verstandig als meer 

gemeentelijk onderzoekers zich het gedachtengoed 

van gedragsbeïnvloeding eigen maken. VSO-

leden kunnen zo knelpunten en dilemma’s helpen 

signaleren en wetenschappelijke onderbouwing 

verschaffen bij voorgestelde nudges. Daarmee 

krijgen zulke ideeën extra gewicht, zegt Goijvaerts. 
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“Nudging moet toegroeien naar een 

volwassen vorm van inzet. Het is geen 

leuk trucje; het is een fundamenteel 

andere manier van kijken waarbij je 

rekening houdt met keuzegedrag. 

Dat moet je inbouwen in je reguliere 

werkprocessen. Voor Rotterdam is het 

een concernprincipe: we zien naleving 

door gedragsinterventies als concrete 

opdracht aan onszelf. We stimuleren 

elkaar en delen best practices. Het is 

een intensief traject, maar we voelen de 

urgentie ervan. Ik ben ervan overtuigd 

dat wij hier pure winst uit kunnen halen.”
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NAWOORD
Na het lezen van de interviews blijft bij ons 

de indringende boodschap hangen dat 

mensen slechts ‘beperkt rationeel’ en ‘beperkt 

wilskrachtig’ zijn. Onze keuzes worden beïnvloed door 

allerlei factoren zonder dat we ons daar altijd van 

bewust zijn. Vaak lukt het ons ook niet om eenmaal 

gemaakte keuzes daadwerkelijk uit te voeren en vol te 

houden.

Dat terwijl veel beleid nog gebaseerd is op de ‘homo 

economicus’. Die weegt kosten en baten af en kiest 

dan de optie met het maximale nut vanuit eigenbelang. 

Veel gebruikte beleidsinstrumenten om zo’n homo 

economicus te bewegen tot ander gedrag zijn 

prijsprikkels of ge- en verboden.

Maar inmiddels weten we door de nieuwe ‘behavioural 

economics’ stroming dat we bij het nemen van 

beslissingen vaak niet rationeel denken, door 

onbewuste psychologische en sociologische processen. 

Met name in de gedragseconomie en sociale 

psychologie wordt cruciale kennis ontwikkeld over ons 

keuzeproces. Belangrijke bevindingen zijn dat we:

1.Gevoelig zijn voor onbewuste voorkeuren bij het 

verwerken van informatie en nemen van beslissingen;

2.Moeite hebben om rekening te houden met de 

lange termijn;

3.Ons veel aantrekken van wat andere mensen doen;

4.Vaak onbewust worden beïnvloed door 

omgevingsfactoren en de wijze waarop keuzes 

worden voorgelegd. 

V

38



39



Het is heel belangrijk dat de overheid zich hier meer bewust van wordt. Want 

door de groeiende nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van 

burgers veroorzaken individuele gedragingen steeds vaker problemen. Denk aan de 

milieuproblematiek, oplopende zorgkosten en veiligheid van de openbare ruimte.

 

Het is daarom van belang dat overheidsbeleid uitgaat van reële veronderstellingen 

over menselijk keuzegedrag. Zeker gezien de meer beperkte financiële 

overheidsmiddelen is kennis over wat werkt relevant. Het toepassen van 

gedragswetenschappelijke kennis in beleid wordt vooral interessant wanneer de 

overheid hardnekkig gedrag wil bijsturen, zonder formeel dwang uit te oefenen.

Het doel moet uiteraard wel maatschappelijk geaccepteerd zijn. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevorderen dat mensen zuinig omgaan met 

schaarse middelen, gezond leven en rekening houden met elkaar.

De mogelijkheden om hierin te sturen via de klassieke instrumenten (zoals 

subsidies of voorzieningen) zijn vaak beperkt, onder meer door de hoge kosten. 

Bovendien betreft het kwesties waarin mensen in principe vrij zijn; dwingende 

sturing is ongewenst of zelfs onmogelijk. Er is dus behoefte aan andere vormen

van gedragsbeïnvloeding. 
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Nudging is een veelgebruikte term geworden voor het 

sturen van gedrag op een slimme, niet dwingende 

wijze. Met nudges krijgen we een figuurlijk duwtje in de 

rug of een herinnering aan het gewenste gedrag. Het 

zijn korte, kernachtige boodschappen of subtiele hints, 

die we onbewust verwerken. Dat klinkt als manipuleren. 

Maar het is ook ethisch verantwoord en goedbedoeld 

helpen. Door mensen beter te informeren, te herinneren 

aan hun voornemens en directe feedback te geven 

over hun keuzes. Nudging neemt obstakels weg, maakt 

verantwoorde opties aantrekkelijker en helpt weerstand 

te bieden aan ongezonde verleidingen. Kortom: goede 

keuzearchitectuur biedt burgers een steuntje in de rug.

Ook als VSO-leden kunnen we hieraan bijdragen. 

Zo is het zaak dat we ons bewust zijn van de rol van 

irrationaliteit, alleen al voor betere onderzoeksvragen. 

Door de nieuwe inzichten weten we bijvoorbeeld dat 

het meten van gedrag een betrouwbaarder beeld geeft 

dan opinieonderzoek. Door ons het gedachtengoed van 

gedragsbeïnvloeding (beter) eigen te maken, kunnen 

we knelpunten helpen signaleren en wetenschappelijke 

onderbouwing verschaffen bij voorgestelde nudges. 

Zoals goede nul- en effectmetingen. 

Effectief nudgen vergt veel gericht gedragsonderzoek 

per beleidsthema. Steeds opnieuw moet worden 

onderzocht of bepaalde gedragsbeïnvloeding wel werkt 

onder de specifieke omstandigheden met de specifieke 

doelgroep. Onderling kennis en ervaring delen is hierbij 

essentieel. Natuurlijk kunnen VSO-leden ook bij uitstek 

een rol spelen bij het achterhalen wat burgers belangrijk 

vinden. Zoals in een van de interviews treffend werd 

gesteld: ‘Zij zijn tenslotte het lijdend voorwerp.’

Harry ten Caten, Janine Meesters en Marco Bik - 

bestuursleden VSO
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