
 

Stappenplan voor gedragsverandering  
Ongewenst gedrag veranderen in gewenst gedrag: een mooie uitdaging. Hoe krijgen we mensen in de 
openbare ruimte bijvoorbeeld zo ver dat ze hun afval niet op de grond gooien, maar bij zich houden of 
in een afvalbak deponeren?  
 
De vraag naar gedragsmaatregelen is groot en dit is begrijpelijk. Effectieve gedragsmaatregelen zijn 
immers vaak een stuk goedkoper dan andere maatregelen. Maar dan rijst de vraag: hoe komen we tot 
een effectieve gedragsmaatregel? Elk gedrag en elke doelgroep is anders. In de aanpak van het 
probleem is het zinvol niet over één nacht ijs te gaan. Het vergt tijd en moeite, maar een gedegen 
gedragsanalyse levert goede aanknopingspunten voor maatregelen om gedrag te beïnvloeden.  
 
Gemeente Schoon biedt u daarom een praktisch hulpmiddel in de vorm van een stappenplan. Voor u 
als verantwoordelijke op dit deelgebied is het een behapbare manier om, net als velen met u, een 
effectieve oplossing te vinden en in de praktijk te brengen. Het doel is dat u met scherp kunt schieten 
in plaats van met een schot hagel. Als u ondersteuning wenst bij de toepassing van het stappenplan 
bij uw zwerfafvalaanpak, dan helpen wij u daar graag bij.  
 
Het stappenplan 
 

1. Omschrijf het probleemgedrag 
a. Wat, wie, wanneer, waar, hoe 
b. Waarom, wat maakt dat men doet wat ze doen -> gedragsfactoren, zie checklist 

gedragsfactoren 
 

2. Omschrijf het doel en zo mogelijk het gewenste gedrag 
a. Wat, wie, wanneer, waar, hoe 
b. Dit is niet altijd mogelijk in dit vroege stadium, omdat het gewenste gedrag soms een 

gevolg is van de te kiezen interventie. 
 

3. Analyseer de gedragingen 
a. Wat doet de doelgroep voor, tijdens en na het probleemgedrag (journey)  
b. Wat zijn daarbij de beïnvloedingsmomenten en –actoren  
c. Met welke strategie/gedragsfactor (M, C, G) 

      4.   Selecteer de gedragsmaatregelen die passen bij de geanalyseerde situatie 
a.    Per beïnvloedingsmoment, actor en factor/strategie creatief opties verzinnen of                                                             
verzamelen 

             b.    Beoordelen en selecteren 
 

5. Breng de maatregelen in de praktijk: toepassen! 
 

6. Monitoren en evalueren 
a.  Referentie-, nul- en effectmetingen 
b.  observaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Checklist gedragsfactoren 
 
1. Motivatie (willen, moeten) 

 
a. Bewust/rationeel 

i. Intrinsieke motivatie: afhankelijk van bijv. persoonlijke doelen, behoeften, voorkeuren, 
voordelen, wensen, ambities, interesses, principes 

ii. Extrinsieke motivatie: reep/beloning, zweep/straffen/dwingen en preek/voorlichting/algemene 
belangen, doelen en waarden 
 
b. Emotioneel 

 . Liefde 
i. Angst, bang 

1. verliesaversie 
ii. Vreugde, blij, trots 

1. wedstrijd 
iii. Woede, boos 
iv. Verdriet, bedroefd 
v. Verrassing/Verbazing 
vi. Schaamte 
vii. Walging 

 
c. Onbewust (o.a. Cialdini-principes) 

 . Wederkerigheid 
i. Consistentie 
ii. Sociale bewijskracht, normconfirmatie 
iii. Autoriteit 
iv. Schaarste 
v. Sympathie 
vi. Prompting 
vii. Priming 
viii. Nudging 
ix. Self-persuasion 
x. Alter casting 
xi. Uitdagen 
xii. Keuzevrijheid 

 
d. Onbewust, automatisch, gewoonte, reflexmatig, geen motief meer te herleiden 

 

2. Capaciteit, persoonlijk kunnen 
a. Intrinsiek: wat kan iemand zelf, mogelijkheden en vermogens, eigenschappen, kennis, (fysieke en 
mentale) vaardigheden, competenties, bekwaamheden 
b. Extrinsiek met hulp(middelen), instrumenten 

 

3. Gelegenheid: kunnen, buiten de persoon gelegen omstandigheden, voorzieningen, faciliteiten 
 . Fysiek/materieel, bijv. de aanwezigheid/bereikbaarheid van een bak 
a. weersomstandigheden 
b. beschikbare tijd en ruimte 
c. toestemming van gezag (mogen) 
 


