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-- Waarom inzet van gedragstechnieken?
-- Aan de slag 1: zoek de verschillen
-- Toelichting technieken
-- Aan de slag 2: gedragsanalyse & toepassen

Wat gaan we doen?



Menselijk gedrag is zeer bepalend is voor de 
werking van overheidsbeleid.

-- Weten is nog geen doen:
van rationeel perspectief naar een realistisch 
perspectief

-- Invloed van schaarste en stress

Waarom inzet van gedragstechnieken?



Voorbeeld Inspectie SZW



Zoek de verschillen!



Aan de slag!



We kijken naar vijf verschillende factoren:

-- Aandacht
-- Motivatie
-- Uitstelgedrag
-- Weerstand
-- Lay-out en toon

Toelichting technieken



Aandacht



Aandacht



Motivatie



Motivatie



Uitstelgedrag



Uitstelgedrag

Geef specifieke instructies!



Weerstand



Weerstand
Erken de weerstand

Geef garanties

Bied keuze en benadruk keuzevrijheid



Lay-out en toon



Lay-out en toon



Lay-out en toon



Aan de slag: gedragsanalyse en toepassen



q Onderzoek de vijf factoren!

Idealiter door bijvoorbeeld:
-- Interviews
-- Literatuur
-- Een panel

Resultaten verwerk je in een handige tabel.

Gedragsanalyse



Handige tabel



Door een technische storing zijn alle overzichten van belastingtoeslagen uit de 
dossiers verdwenen. Dit betekent dat alle deelnemers aan het MM 
programma hun overzichten opnieuw moeten inleveren. Als ze dat niet doen, 
worden zij gekort op hun uitkering.

Interventie: Brief aan alle deelnemers met het verzoek hun 
overzicht van toeslagen opnieuw op te sturen of mee te 
nemen.

Doelgroep: Deelnemers aan MM programma

Doel: Deelnemers leveren opnieuw hun bewijs van de 
inkomstenaangifte van de Belastingdienst in

Casus



Opdracht: vul de tabel in



Het management maakte een voorbeeldbrief.

Welke verbeterpunten zijn mogelijk?

-- Lees de mail
-- Kijk naar de gedragstabel: 
hoe zou je de inzichten willen toepassen?
-- Markeer/noteer in de mail: 
wat wil je veranderen?

De Brief



-- Welke tips geef je terug aan het 
management?

Vragen?
Kansen?


