
Online workshop
Slimme gedragsbeïnvloeding & communicatie voor een 

betere waterkwaliteit

Een samenwerking tussen de COP Bewustzijn Waterkwaliteit 
en de Kennisimpuls Waterkwaliteit - Gedragswetenschappen
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Welkom
Anjo Travaille (STOWA)



Huisregels voor de workshop

• Tenzij u spreekt staat uw microfoon op mute en de camera uit

• Mocht u willen spreken, steek dan uw hand op en wacht totdat u het woord 
krijgt. Zet dan uw microfoon en camera aan.

• Indien u een vraag heeft dan kunt u deze in de chat stellen. We zullen na 
afloop van elke presentatie een aantal vragen beantwoorden. 

• De rest zal in een vervolgmail worden beantwoord



Huisregels voor de workshop

• De workshopsessies zullen worden opgenomen zodat 
men deze later terug kan kijken

• De getoonde presentaties zullen na afloop met de 
deelnemers worden gedeeld



Programma

Welkom en inleiding in de wereld van de gedragsverandering door een gedragsexpert

Toelichting Kennisimpuls Waterkwaliteit Gedragswetenschappen en Community of 

Practice Bewustzijn Waterkwaliteit

Deelsessie 1

Zelf gedrag leren identificeren voor 

interventies

Deelsessie 2

Effectieve beïnvloeding via communicatie

6 praktijkvoorbeelden van communicatie & 

campagnes

Plenaire terugkoppeling, afsluiting en vervolg

14:00 – 14:35

14:35 – 14:45

16:00 – 16:30

14:45 – 16:00



Een introductie in de wereld van 
de gedragswetenschappen

Marije Hofland (Adviesbureau Duwtje)



Gedragswetenschappen in 
de waterketen

Het toepassen van gedragswetenschappelijke en 
bestuurskundige kennis ter bevordering van de waterkwaliteit

Esther de Wit-De Vries (WUR)
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Activiteiten KIWK Gedragswetenschap

• Ketenanalyses
• Nutriënten, medicijnresten, microplastics

• Signaleren (kansen voor) inzet gedragswetenschappen

• Experimenten

• Draagvlak versterking

• Workshops



Community of Practice 
Bewustzijn Waterkwaliteit

• Citizen Science

• Participatie

• Communicatie

Anjo Travaille (Stowa) 
anjo.travaille@bovenkamers.nl

bewustzijnwaterkwaliteit.nl

LinkedIn



Deelsessies
Gerben Koers (Deltares)



Belangrijk

Verlaat deze meeting niet maar open de ontvangen/ in 
de chat gedeelde link naar uw deelsessie!



Instructies – 3 methoden om in de 
deelsessie te komen
• In de mail met de link naar deze meeting is een link naar de 

deelsessie waarvoor je je hebt opgegeven (en indien van 
toepassing ook de link naar Miro)
• Wachtwoord voor Miro = kennisimpuls

• In je agenda staat de meeting-uitnodiging voor MS-teams 
en Miro

• Klik op de link die in de chat wordt gedeeld. Let hierbij op 
dat je naar de goede deelsessie gaat waarvoor je de 
uitnodiging hebt gekregen! 


