
Stap 1: Huidig ongewenst gedrag
Welk ongewenst gedrag doet zich voor en door wie? Gaat het over 
medewerkers, bewoners, bezoekers of collega’s die het ongewenste gedrag 
vertonen? Omschrijft zo concreet en specifiek mogelijk de wie, wat, waar en 
wanneer. 

Deel 1: Doelgedrag bepalen

Stap 2: Gewenste uitkomst
Waarom wil je dit gedrag veranderen?  Wat is de gewenste uitkomst 
die je wilt bereiken? 

Stap 3: Gewenst doelgedrag
Hoe ziet het gewenste gedrag eruit? Formuleer wat je wilt dat 
mensen wél doen, en omschrijf dat zo concreet mogelijk.

Wie vertoont het ongewenste gedrag?

Wat is het ongewenste gedrag? Wat is de actie of keten van acties 
die tot de ongewenste situatie leiden?

Wanneer komt dit gedrag voor? Is het bijvoorbeeld een specifiek 
moment van de dag, week of voorafgaand aan een bezoek?

Waar komt dit gedrag voor? Denk aan de locatie of gebruikte 
kanalen zoals online, in persoon of over de telefoon?

Welke alternatief, gewenst gedrag kan bijdragen aan de uitkomst?
Creëer een mindmap van de verschillende alternatieven doelgedragingen. Denk 
bijvoorbeeld aan trap gebruik stimuleren i.p.v. de lift, meer tussentijdse beweging 
tijdens kantooruren of woon-werkverkeer met de fiets verhogen. 

Selecteer een doelgedrag en beschrijf zo concreet en meetbaar 
mogelijk. Bijvoorbeeld: Medewerkers binnen een straal <10km nemen minimaal 1x 
per week de fiets voor woon-werkverkeer.

Welke overkoepelende waarden of gedragingen wil je bereiken met 
de gedragsverandering
Benoem de bovenliggende uitkomsten, dat kunnen er ook meerdere zijn. 
Bijvoorbeeld: Meer woon-werkverkeer met de fiets --> meer bewegen --> gezondere 
medewerkers --> minder ziekteverzuim.

Adoptie van 
nieuwe routines 
en/of kanalen 
stimuleren en 

versnellen.

Vink aan welke type uitkomst het beste past bij de uitdaging.

Verhogen van 
naleving van 

regels en 
afspraken.

Aanzetten tot 
bewuste en 

geïnformeerde 
beslissingen.

Gedragsverandering



Voor Tijdens Na

Stap 1: Journey
Welke acties 
gebeuren er voor, 
tijdens en na?  
Teken zelf vakjes bij 
die je nodigt hebt.

Stap 2: Kanalen
Welke kanalen 
gebruikt de 
doelgroep? Waar 
bevinden zij zich in 
iedere stap?

Sleutelmomenten 
Welke momenten in 
de journey hebben 
de meeste potentie 
voor gedrags- 
verandering?

Gedragsfactoren
Welke factoren 
beïnvloeden het 
gedrag? Spelen 
deze factoren op 
een specifiek 
moment of over de 
gehele linie? 

Gebruik de 
gedragsfactoren 
kaartjes.

Motieven

Vaardigheden

Omstandigheden

Deel 2: GedragsanalyseGedragsverandering



Stap 2: Brainstorm uitvoering opties
Hoe zou je deze strategie kunnen inzetten 
in de context? Hoe kan je dit vormgeven 
als fysieke, interactieve of digitale 
interventie? In welke (bestaande) kanalen 
kun je deze interventie integreren? 

Stap 1: Interventie strategie 
Selecteer een interventie strategie om in 
te zetten. Welke strategie kun je 
gebruiken om het gedrag richting het 
gewenste uitkomst te sturen?

Deel 3: GedragsinterventieGedragsverandering

Stap 3: Interventie scenario
Selecteer het beste idee uit stap 2. Geef 
een korte beschrijving van de 
interventie. Wat is het gewenste 
scenario? 

Zijn de stappen van de gebruikers 
hetzelfde of zijn en nieuwe acties? 
Schets eventueel de nieuwe stappen.


