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Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit

• Gestart Maart 2019, Stowa is (tijdelijke) trekker

• Voor en door waterkwaliteitsexperts

• Kopgroep: Danneke, Sarita, Bas, Liesbeth, Sandra, Richard, Eugene, Anjo

• Experts: u

Ja, leuk, maar wat doen we?

1. Linked in voor nieuwtjes: www.linkedin.com/groups/13644743/

2. Website voor afkijken en verdiepen: www.bewustzijnwaterkwaliteit.nl

3. Live bijeenkomsten samen leren en netwerk versterken: Agenda vandaag

http://www.linkedin.com/groups/13644743/
http://www.bewustzijnwaterkwaliteit.nl/


Agenda Werkbijeenkomst ‘Hoe verleiden we de burger’

13.00 Welkom, CoP, Svz, Thema, Gedragsbeïnvloeding

Voorbeeld project: Waterschijf van 5 (Jan)

14.00 Aan de slag: in 3 groepen n.a.v. OPGAVEN (Jan, Sarita, Julian)

14.45 Pauze

15.00 Aan de slag: in 3 groepen n.a.v. PROJECTEN (Conny, Danneke, Richard)

15.45 Terugkoppeling, lessons learned

16.00 Einde bijeenkomst



Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit
17 september 2019
Jan van de Graaf, Adviseur waterkwaliteit



Gedrag als maatregel

Gedragswetenschap

1. Mensen gedragen zich naar hun rol 
(altercasting)

2. Mensen hebben vooral goede 
intenties (injunctieve sociale norm)

3. Onderkennen dat intentie goed zijn 
(weerstand erkennen)

4. Waar ligt de gevoelige snaar bij de 
eenden voerders?

5. Providing choices

6. “Wat doen anderen?” (descriptieve 
sociale norm ). 

‘Mensen weten niet dat brood waarmee je eendjes voert uiteindelijk tot stinkende grachten vol 
blauwalgen kan leiden. En als ze het niet weten, dan moet iemand dat uitleggen.’



Gedrag als maatregel

Waterkwaliteit verbeteren met 
de massa 

Voedselkeuze beïnvloedt de 
waterkwaliteit

Kantine, schijf van vijf

Brainstorm met collega’s

5  thema’s

Ontstaan Waterschijf van vijf



Vorm

Opvallende vorm

Herkenbaar

Icoontjes

Advies met goede bedoeling

Tips

Makkelijk



Handelingsperspectief

Gewenst gedrag

Werkwoorden

Sturen op actie

Eenvoudig

Huis Tuin Keuken



Doelgroep

Heel breed; iedereen

Mensen kunnen zelf een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit / 

wateroverlast in hun omgeving



Beïnvloeden 
waterkwaliteit 

via gedrag



Hoe maak je autorijden veiliger?



Welk gedrag willen jullie beïnvloeden?

• Tegel eruit, plantje erin

• Frituurvet gescheiden inleveren

• Niet met Lood hengelen

• …

• Op tijd waterschapsfacturen betalen



Wat doen mensen?



Prikkel-actie 

Opslaan Activeren



Verwerking van informatie



Wat is het effect?



Wat is het effect?



Is duurzaamheid belangrijk?

• Argumenten over de omgeving, milieu, duurzaamheid, 
lange termijn, … hebben weinig reactie in hersenen

• Gebruik een omweg, bewustzijn helpt je om daarna 
duurzaam gedrag logisch te maken



Wat is het effect?

• Hoe kan je het 
effectiever 
aanbieden?



Bewust

Onbewust

Twee systemen

1. Onbewust      2. Bewust

Argumenten +
Sociale 
beïnvloeding 

Alleen
Sociale 
beïnvloeding! 



Traditionele aanpak gedragsverandering

Kennis Houding Gedrag 



Recente inzichten: direct sturen op gewenst gedrag (bij zowel 
bewust als onbewust gedrag)

(behoefte aan) 

KennisHouding Gedrag 



Direct sturen op gedrag





Controle op tumoren door longarts

Wat klopt er niet?

Zijn wij ook zo 
blind in ons eigen 
specialisme?



Werkwijze ontwerpen slimme maatregelen

STAP 1

doel, doelgroep en 
doelgedrag

STAP 2

analyse gedrag en 
context

STAP 3

maatregelen en 
ontwerp

1. Doelstelling

2. Analyse

3. Interventie

Wees niet te snel tevreden!



• Onderbreken van automatisch gedrag: zorg dat 
mensen open staan voor kennis

1. Verandermomenten

Periodiek

Gemaakt

Spontaan Wat zijn verander-
momenten voor jouw 
doelgroep? 



2. Gedragsprincipes

Mensen zijn gevoelig voor … 

• Sociale normen

• Voorbeeldgedrag

• Sympathie, persoonlijk contact

• Autoriteit, deskundige

• Consistentie

• Makkelijkste optie, default

• Anekdotische informatie

• Winst en verlies

• …



Welke gedragsprincipes herken je?



3. Weerstandsreductie

• Weerstand volgt uit het voorkomen van verlies

• Neem onnodige barrières weg: Makkelijk maken.

Elke extra stap is een afhaakmoment



Weerstandsreductie bij windmolens

Ω Weerstad beleving m.b.t. 
windmolens 

Weerstand reductie opties 

Reactance 
Beknot voelen in vrijheid. 
‘Je pakt me iets af.’

Overheid beslist over mijn 
woonomgeving
Energiemaatschappij verandert mijn 
woonomgeving

Participatie in proces 
Participatie in eigendom 
Opbrengst delen met gemeenschap 
Gezamenlijk initiatief, nieuwe relatie 
Klein verzoek en consequent gedrag 
Transparantie, open communicatie 
Voorstel met keuzes 
Weerstand erkennen 
Onderzoek en sociale norm inzetten 

Scepsis
Boodschap wordt niet 
geloofd, of twijfel aan 
oprechtheid.
‘Je kan me nog meer 
vertellen.’

Afname van uitzicht
Afname van financiële waarde
Wind energie is niet duurzaam
Windenergie levert niets op 
Windenergie is goed voor de 
windlobby

Participatie in proces 
Goede inpassing in landschap 
Participatie in eigendom 
Garanties geven 
Opbrengst delen met gemeenschap 
Transparantie, open communicatie 
Ver vooruit plannen 
Reframen van voorstel 
Boodschapper met autoriteit of peers
Toevoegen van betekenis 

Inertia 
Geen zin in verandering
‘Waarom zou ik veranderen?’

Toch geen invloed hebben
Er niets mee te maken hebben
Het onbelangrijk vinden

Participatie in proces 
Participatie in eigendom 
Opbrengst delen met gemeenschap 
Opvallendheid van voorstel 
Vertrouwen en trots geven 
Onderzoek en sociale norm inzetten 
Persoonlijk contact 



Werkwijze ontwerpen slimme maatregelen

STAP 1

doel, doelgroep en 
doelgedrag

STAP 2

analyse gedrag en 
context

STAP 3

maatregelen en 
ontwerp

1. Doelstelling

2. Analyse

3. Interventie

Wees niet te snel tevreden!


