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Kies je interventiestrategieën
(maximaal 3, op basis van
gekozen gedragsbepalers)

Omgaan

met aversie

Omgaan met aversie en scepsis

Sociaal beïnvloeden

Gedrag behapbaar maken

Benutten van automatisch gedrag

Gevoel van kunnen vergroten

Associaties en emoties aan gedrag koppelen

Inspelen op identiteit

Doelgericht kennis overdragen
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Inspelen op identiteit
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Gedragstechnieken
kiezen en uitwerken
(individueel)

Gedragsbepaler

Interventiestrategie

Gedragstechnieken

Gevoel van kunnen vergroten

Inspelen op identiteit

Aanspreken op rol als iemand
die zich verantwoordelijk wil
d
gedragen
voorbeel

d
voorbeel

d
voorbeel

2
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Gedragstechnieken toelichten
en clusteren

Interventie 1

4

Creatieve interventies
bedenken

Interventie 2

Interventie 3

Interventie 5

Interventie 6

Een online video die mensen
aanspreekt op hun rol als verant
woordelijk persoon. Dit doen we met
een rolmodel als boodschapper die
het gewenste gedrag laat zien. Hiermee
activeren we de waarde ‘plichtsgetrouw’
zonder te betuttelen. Verspreiden
voorafgaand aan gedrag, via partners
en doelgroepspecifieke kanalen.
rbeeld

voo

Interventie 4

