
Gedragsfactoren

Motieven

Vaardigheden

Omstandigheden

Sociale normen

•Wat vindt de sociale omgeving van het gedrag? Is er een 
algemeen geaccepteerder sociale norm?

• Is de doelgroep vatbaar voor de mening van anderen, voor 
sociale vergelijking of peer pressure?

Normen, waarden & zelfbeeld

• Leidt het gedrag tot interne spanning met het zelfbeeld?
• Zijn er sociale, culturele of persoonlijke waarden die relateren 
aan het gedrag?
•Zijn er specifieke waarden of overtuigingen die het gedrag 
stimuleren of belemmeren?

Intrinsieke en extrinsiek beloningen

• Zijn er intrinsieke beloningen gerelateerd aan het gedrag? 
Zoals erkenning, gevoel van prestatie of voldoening.
• Zijn er extrinsieke beloningen gerelateerd aan het gedrag? 
Zoals punten, geld of vermijden van straf?
• Is het resultaat van het gedrag aantrekkelijk of positief? Hoe 
zit het met concurrerend gedrag?

Doelen & toezeggingen 

• Is het gedrag onderdeel van een (persoonlijk) doel?
• Zijn er toezeggingen gedaan met betrekking tot het 
gedrag?
• Zijn mensen op een bepaalde manier al geïnvesteerd of 
betrokken bij het gedrag?

Besef en aandacht

•Is de doelgroep in staat om het verschil tussen
doelgedrag en eigen gedrag waar te nemen?
•Zijn mensen zich bewust van het gedrag, de gevolgen etc.?
•Is er voldoende informatie rond het bestaande gedrag en het 
doelgedrag?

Kennis & kunde

• Beschikt de doelgroep over de kennis die nodig is om het 
gedrag te veranderen?
• Bezit de doelgroep de nodige vaardigheden om het 
doelgedrag uit te kunnen voeren?

Fysieke & mentale moeite

• Is er sprake van frustratie omdat de taken saai zijn, te 
gemakkelijk of te moeilijk zijn, te lang duren of te weinig 
uitdagend zijn?
• Wegen de uitkomsten of beloningen van het gedrag op tegen 
de fysieke inspanning die ervoor nodig is?

Routine & vertrouwdheid

• Maakt het huidige gedrag deel uit van een bestaande 
gewoonte of routine?
• Is een verandering van deze routine eng, moeilijk of 
risicovol? 
• Komt men liever niet in beweging?

Afleidingen of drukte

•Zijn er externe prikkels die afleiden van het doelgedrag?
•Hoe gemakkelijk en aantrekkelijk is concurrerend gedrag?

Hoeveelheid & complexiteit van informatie

• Hebben mensen voldoende cognitieve capaciteit om de 
informatie te verwerken?
• Wordt belangrijke informatie gemarkeerd of herhaald?
• Zijn de verschillende opties en keuzes te overzien?

Tijd en geld

• Hoeveel tijd hebben mensen om een beslissing te nemen of 
gedrag te vertonen?
• Wordt het gedrag of de beslissingen onder tijdsdruk 
genomen?
• Heeft de doelgroep voldoende toegang tot financiële 
middelen die nodig zijn voor het doelgedrag?

Situationele barrières

• Heeft de doelgroep de gelegenheid om het gewenste 
gedrag te vertonen?
•  Welke omstandigheden, drempels of belemmeringen  in 
de situatie, het systeem, de organisatie of kanalen houden 
het doelgedrag tegen?

Gebruik de gedragsfactoren hieronder om na te gaan welke elementen een rol spelen bij het probleemgedrag en 
doelgedrag. Welke motieven, vaardigheden en omstandigheden sturen het gedrag?


