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GEDRAG VERANDEREN
VAN ONZE DOELGROEP



RATIONEEL MENSBEELD

• Door argumenten aan te 
dragen maken mensen de 
juiste keuze

• Consequenties benoemen

• Belonen/straffen



VALKUILEN



REALISTISCH MENSBEELD

• Onbewuste processen →
gedrag

• Cognitieve beperkingen

• Weten en willen is geen 
doen



OM MENSELIJK GEDRAG TE 
VERANDEREN MOET JE HET EERST 

BEGRIJPEN





Tijd voor een testje…









ENERGIEBEHOUD

VERBONDENHEID

AUTONOMIEZELFBEELD

ZEKERHEID

BASALE BEHOEFTEN



BEHOEFTE 
ENERGIEBEHOUD



ENERGIEBEHOUD
UITGELEGD

• Automatisch gedrag

• Vuistregels





SCHAARSTE & STRESS

• Moeilijker om overwogen 
bewuste keuzes te maken

• Focus op korte termijn



ENERGIEBEHOUD VOOR DIGITALE STARTERS

• Als drempel voor digivaardiger worden:

• Veranderen en iets nieuws leren kost moeite en energie

• Olifantenpaadjes/afschuifsysteem makkelijker dan 
zelf doen

• Digivaardigheden als ‘nog iets dat moet’

• Daadwerkelijk lastige systemen/applicaties



ENERGIEBEHOUD VOOR DIGITALE STARTERS

• Als motief om digivaardiger te willen worden:

• ‘Je ontkomt er niet aan’



HOE KAN JE DAAROP INSPELEN?



MAAK HET 
MAKKELIJK

• Zorg dat het makkelijk is 
om het goede gedrag te
vertonen

• Verlaag de drempel

• Timing

• Intuitieve applicaties



MAAK HET 
MAKKELIJK

• Checklist van Pharos voor 
toegankelijke informatie 
voor eHealth toepassingen



BEHOEFTE 
VERBONDENHEID



VERBONDENHEID 
UITGELEGD

• Onderdeel willen voelen 
van het geheel

• Gevoelig voor sociale 
norm





VERBONDENHEID VOOR DIGITALE STARTERS

• Als motief om digivaardiger te willen worden:

• ‘Ik wil collega’s niet langer lastigvallen’ 

• Hulpvragen storen en irriteren collega’s

• Erbij horen, mee kunnen doen



VERBONDENHEID VOOR DIGITALE STARTERS

• Als drempel voor digivaardiger worden:

• ‘Ik werk met mensen, niet met computers’



HOE KAN JE DAAROP INSPELEN?



LAAT MENSEN 
ZICHZELF 
OVERTUIGEN

• Laat mensen zelf 
argumenten bedenken

• ‘Waarom vind jij het 
belangrijk om 
digivaardiger worden?’





LAAT ZIEN DAT 
COLLEGA’S HET 
DOEN

• Je hoort erbij als je werkt 
aan digitale vaardigheden

• Maar ook: andere collega’s 
die digitaal starter waren 
kunnen het



BEHOEFTE 
AUTONOMIE



AUTONOMIE
UITGELEGD

• Eigen pad kunnen volgen

• Bij gevoel verlies 
autonomie: weerstand!



AUTONOMIE VOOR DIGITALE STARTERS

• Als drempel voor digivaardiger worden:

• Digitaliseren MOET, en moet steeds meer, als mensen 
hun werk in de zorg willen blijven doen. Dat roept 
weerstand op



AUTONOMIE VOOR DIGITALE STARTERS

• Als motief om digivaardiger te willen worden:

• Wens om zelfstandig te kunnen werken

• En niet alleen op werk, maar ook in de maatschappij 
zelfredzaam zijn



HOE KAN JE DAAROP INSPELEN?



LAAT IEMAND 
KIEZEN

• Vrijheid zorgt ervoor dat 
mensen minder weerstand 
ervaren

• Laat zien welke vrijheid er 
is als je digivaardiger
wordt 

• Laat zien welke vrijheid er 
is in het proces (het hoe)





BEHOEFTE 
ZELFBEELD



ZELFBEELD UITGELEGD

• Positief en competent

• Moreel goed

• Consistent en stabiel

• In lijn met gedrag



ZELFBEELD VOOR DIGITALE STARTERS

• Als drempel voor digivaardiger worden:

• ‘Dat is niks voor mij’ en ook ‘Dat kan ik niet’

• Schaamte over lage digitale vaardigheden

• Angst voor de consequenties als uitkomt dat ze digitaal 
starter zijn



ZELFBEELD VOOR DIGITALE STARTERS

• Als motief om digivaardiger te willen worden:

• Positief zelfbeeld als het wél lukt – kleine stapjes zetten



HOE KAN JE DAAROP INSPELEN?



ALTERCASTING

• Mensen in een rol 
plaatsen

• Mensen gedragen zich 
naar de verwachtingen die 
je van ze hebt.

https://www.dbgedrag.nl/altercasting/

https://www.dbgedrag.nl/altercasting/




VERHOOG
SELF-EFFICACY

• Het vertrouwen in eigen 
kunnen om een uitkomst te 
bereiken met eigen acties

• Het gevoel dat je weet wat je 
moet doen

• Succeservaringen 
stimuleren

• Successen vieren



BEHOEFTE 
ZEKERHEID



ZEKERHEID
UITGELEGD

• Voorspelbaarheid

• Consistent en stabiel beeld van 
de wereld



ZEKERHEID VOOR DIGITALE STARTERS

• Als drempel voor digivaardiger worden én als motief om dat 
wel te willen:

• Stress en angst om fouten te maken als je gebruik maakt 
van digitale apparaten. 



HOE KAN JE DAAROP INSPELEN?



GEEF
GARANTIES

• Zorg dat mensen het 
proberen

• Er is nog een weg terug



RECAP

• Gedrag komt vaak voort uit basale behoeften die we 
hebben als mens

• Inspelen op die behoeften is belangrijk als je gedrag 
wil veranderen: veranderen via de rationele route is 
vaak niet voldoende



RECAP

• Wat dan wel?

• Maak de drempel zo laag mogelijk 
(energiebehoud)

• Sluit aan bij daadwerkelijk ervaren en voor de 
doelgroep belangrijke voordelen zoals meer 
onderdeel van het team zijn (verbondenheid)



RECAP

• Wat dan wel?

• Bied keuze waar mogelijk in het proces 
(autonomie)

• Zet mensen in hun kracht en laat ze ervaren dat 
ze het kunnen (zelfbeeld)

• Bied ze een omgeving waarin ze vrij kunnen 
oefenen (zekerheid)



CHECK OOK ONZE BLOG:
HTTPS://WWW.DBGEDRAG.NL/BLOG/

Weerstand techniekje

Als je zelf wilt natuurlijk…



WWW.DBGEDRAG.NL

leonie@gedragsverandering.nl


