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Mensen zijn weerbarstig

(‘Zeur niet over mijn levensstijl’) 
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 Counter arguing 
 (‘Hoe kan een oergezellig feest nu kwetsend zijn?’) 

 Attitude bolstering 
 (‘Het hoort bij onze traditie’)

 Social validation 
 (‘Mijn Surinaamse buren vinden ‘t ook een leuk feest’)

 Assertions of confidence 
 (‘De VN doen me niks’)

 Selective exposure 
 (‘Hoezo racisme? Niks van gemerkt’)

 Negative affect 
 (‘Rot op met je VN’)

 Source derogation 
 (‘De VN zijn niet eens in staat echte problemen op te lossen’)







Weten & Vinden

Gewoontes & Impulsen



Weten & Vinden Zien & Beseffen



Bijna een kwart jongeren!



25 x meer kans

Sommige studies 160 x.



•Fear of Missing Out

• Illusie van controle (mij
overkomt dat niet)

•Ambivalente norm

•Sociale validatie

Weten & Vinden

Gewoontes en 

impulsen

Zien en 

beseffen

Vinden en 

willen

Vinden en 

willen

(Blijven) Doen?

Willen & Kunnen? 



Gewoontes en Impulsen Vinden

(Blijven) Doen



Alpha Strategie

Werkt dit?

• Ja, als je kan handhaven. 

• Dan zelfs eventueel inslijten tot gewoonte

• Nee, wanneer handhaven niet lukt.

• Gevaar: weerstand



Storing Abu Dhabi 
telefoonnetwerk: 

40% minder 

verkeersongevallen
Uitzetten impuls

Weten & Vinden

Gewoontes & Impulsen



Werkt dit?

• Ja, zolang impuls uit blijft staan

• Dan zelfs eventueel helemaal uitdoven.

• Nee, wanneer impuls snel weer aanwezig is

• Gevaar: niet geïnternaliseerd.

• Kan het verlangen versterken



Wakker schudden!

Belang versterken!

dweilen

kraan dicht 

doen

Intrinsieke 

motiveren. Slimme 

keuzearchitectuur.

Oude gewoontes 

uitdoven.

Nieuwe gewoontes 

inslijten.









• De weggebruiker voelt zich beter geïnformeerd. 

• De omhoog wijzende pijl sluit beter aan bij routeweergave van 

navigatiesystemen in auto’s. Voor buitenlanders is het ook 

prettiger. In de meeste andere landen wijst de pijl omhoog. 

• De file neemt een half uur eerder af

Rijkswaterstaat, 2008
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Weten & Vinden

Gewoontes & Impulsen



Zien & Beseffen



Fiets sneller!

Fiets langzamer!

Heel goed bezig!

Gaat niet meer lukken!











Zoek het zelf uit

Gedragsarchitectuur

Informeren

Verleiden











1.Identificeer de bronnen 
van weerstand

2.Praat met de weerbarstigen



Er zijn altijd mensen die weerstand bieden 
op (voor hun) wezenlijke gronden, omdat ze: 
Het niet eens zijn met jouw analyse van het 
probleem.

Van mening zijn dat ze unieke informatie, 
expertise of ervaringen hebben.

Jouw taak in dat geval:
Luisteren 

Open staan voor een andere aanpak

Blount & Carrol, Harvard Business Review, Mei 2017



Iedereen wil gezien worden en heeft 
behoefte aan respect.
Neemt vaak toe in periode van verandering.

 Indien niet meegenomen in het proces of 
geconsulteerd, groeit weerstand.

Ook hier:
Luisteren en er voor zorgen dat mensen zich 
daadwerkelijk gehoord voelen.

Blount & Carrol, Harvard Business Review, Mei 2017



 Mensen hebben tijd nodig
Om de verandering te verwerken

 Rationeel en emotioneel

 Iedereen handelt in verschillende 
snelheden, dus:
Ga na of het veranderingsproces in een ander 
tempo kan.

Blount & Carrol, Harvard Business Review, Mei 2017



Vergeet ‘efficiency’
 Geen email, memo’s en andere ‘arme’ communicatievormen

 Neem ruim de tijd om face to face in gesprek te gaan.

Focus op luisteren
 Niet meer dan 20% zelf in gesprek zijn.

 Als je spreekt, herhaal wat je hebt gehoord.

Wees bereid zelf ook te veranderen.
 Sta open voor nieuwe inzichten en waar mogelijk pas je 
plannen aan.

Ga meerdere keren in gesprek
 Minimaal 2 keer: 1e keer voornamelijk om te luisteren, 2e keer 
om te laten zien dat je hebt geluisterd.

Blount & Carrol, Harvard Business Review, Mei 2017








