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Communicatie Activatie Strategie Instrument – CASI
Het is complex om gedrag te veranderen met communicatie.
Dit vraagt om een grondige analyse, inleving in de doelgroep
en het benutten van inzichten uit de wetenschap. CASI biedt
handvatten om op een gestructureerde manier te komen
tot een communicatieplan, advies of briefing voor een
communicatietraject dat moet bij dragen aan het oplossen
van een gedragsvraagstuk.

•
•

Met deze strategie kan je o.a.:
• emoties oproepen;
• op bestaande emoties inspelen: proberen eﬀect van emoties
die het gedrag in de weg zitten te verminderen door er een
positieve emotie tegenover te zetten;
nieuwe associaties met gedrag aanmaken;
bestaande associaties versterken.

Deze strategie is erop gericht om via communicatie in te spelen op
en rekening te houden met associaties en emoties die een rol spelen bij
het gewenste gedrag. Deze strategie is gelinkt aan de gedragsbepalers
emoties en associaties en gewoonten en automatismen.

Faciliteren en gedrag versterken

Met deze strategie kan je o.a.:
• voorzieningen aanbieden om te helpen bij het gedrag;
• mensen ter plekke een duwtje in de rug geven;
• concrete instructies communiceren die helpen bij het
goede gedrag.

Emotioneren en laten associëren

Deze strategie is erop gericht om met communicatie de interne
motivatie van mensen te vergroten om hun gedrag te veranderen.
Deze strategie is gelinkt aan de gedragsbepalers kennis, houding
en zelfbeeld.

Motiveren

Injunctieve norm
Koppel sociale goedkeuring aan het gewenste gedrag:
‘75% van je collega’s vindt het een goed idee om tweemaal
per week te sporten.’ De injunctieve norm wordt het beste
gecommuniceerd als een suggestie in plaats van een restrictie.
Injunctieve normen kunnen al eﬀect hebben in groepen vanaf
3 personen. Deze normen hebben vooral bewust eﬀect en zijn
vooral eﬀectief als het klopt met wat mensen daadwerkelijk
zichtbaar doen.

Sociaal beïnvloeden
Deze strategie is erop gericht om met communicatie de sociale
omgeving en sociale processen te benutten om mensen te stimuleren
om gedrag te veranderen. Deze strategie is gelinkt aan de gedragsbepaler sociale omgeving.

Deze interactieve pdf geeft meer inzicht in het doel en de
opbrengst van een CASI-traject en de rollen en taken van
deelnemers.

Speciﬁeke vormen van nudging

Met deze strategie kan je o.a.:
• communiceren via de sociale omgeving;
• sociale normen communiceren;
• het gesprek op gang brengen.

Doelbepaling
Proces Intake
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Zo ziet persona zichzelf in relatie
tot het gedrag:

Het huidige gedrag levert persona de
volgende voordelen op:

Doelgroepanalyse

Feedback nudge

Stimuleer/faciliteer de doelgroep
om zelf een nudge of voorziening
in te zetten om zichzelf te sturen.
Bijvoorbeeld: apps die studenten
gebruiken tijdens examenperiodes om sociale netwerksites te
vergrendelen. Deze vorm van
zelfsturing werkt goed als mensen
hun gedrag willen aanpassen,
maar niet in staat zijn om goed
in te schatten wat hun gedrag
precies is. Met het faciliteren van
bijvoorbeeld stappentellers,
eetdagboekjes en calorieëntellers
kunnen mensen geholpen worden
om hun eigen gedrag te
monitoren.

Geef de doelgroep directe feedback op het gedrag in de situatie
waarin het gedrag plaatsvindt.
Dit stimuleert mensen om het
gewenste gedrag uit te voeren en
vol te houden. Geef mensen die
een formulier of tool invullen
bijvoorbeeld direct feedback op
de handelingen die ze verricht
hebben, door aan te geven dat
een bedrag afwijkt van het gemiddelde. Of geef via een applicatie
positieve feedback op handelingen: zoals inzicht in en een
compliment over het aantal
geﬁetste kilometers.

Uitvoering

Dit vindt persona van het onderwerp en
het gedrag:

Het gewenste gedrag is voor persona
makkelijk/moeilijk uit te voeren omdat

In hoeverre is het gedrag van de persona
een gewoonte of automatisme?

In hoeverre neemt persona zich voor om
het gedrag te vertonen?

Wat weet persona over voor- en nadelen
van het gedrag?

Sociale omgeving
Wie in de sociale
omgeving beïnvloedt
het gedrag van de persona.
En hoe?

Fysieke omgeving
Wat in de fysieke
omgeving beïnvloedt
het gedrag van de persona.
En hoe?

CASI > Werkblad 2, deel 2 > Gedragsbepalers
Doelbepaling

Wat doet persona bewust en wat doet
persona onbewust?

Proces Intake
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Gedragsbepalers

Wat doet/denkt/merkt persona tijdens het gedrag?

Strategie bepaling
Uitvoering

Bespreek persona’s met elkaar. Check of dit nog gevolgen heeft voor je gedragsdoel.
Moet de doelgroep nog aangescherpt worden? Of moet je nieuwe gedragsdoelen formuleren?

Wat is de gedragsreis van jouw persona? Beschrijf het huidige gedrag op deze tijdlijn.

Wat denkt/voelt/doet/weet persona voorafgaand aan het gedrag?

Doelgroepanalyse

Beleidsanalyse

Welke gedragsbepalers zorgen voor de meeste kansen en/of belemmeringen om gedrag
te veranderen?

Gedragsreis

Kludges

Maak een doelbewuste wijziging
in de keuzearchitectuur op een
site of in een brief om de doelgroep een bepaalde richting op
te sturen, zonder opties te
verbieden. Via standaardkeuzes
kun je dit toepassen; mensen
laten een standaardoptie vaak
ongewijzigd, hoe belangrijk het
onderwerp ook is.

Strategie bepaling

Beleidsanalyse

Dit denkt en voelt persona in relatie tot
het gedrag:

... en kost persona:

2b

Default Nudge

Naam
Leeftijd
Woonplaats
Beroep

CASI > Werkblad 2 > Doelgroepanalyse

Op CommunicatieRijk vind je onder andere het CASI-werkboek,
de werkbladen, het sjabloon voor de presentatie en meer
informatie over gedragsverandering en communicatie.
Wil je een CASI-traject starten en heb je advies nodig neem
dan contact op met campagnemanagement@minaz.nl.

Deze strategie is erop gericht om de doelgroep te helpen om het
gewenste gedrag te vertonen en dat vervolgens te versterken.
Deze strategie is gelinkt aan de gedragsbepalers kunnen, fysieke
omgeving en intentie.

Met deze strategie kan je o.a.:
• communiceren over voordelen, nadelen en risico's;
• communicatie richten op houding en identiteit: inspelen op
waarden, meningen en het beeld wat mensen van zichzelf
hebben.

CASI - het proces
• Extern betrekken
• Intern betrekken

Wat is de invloed van emoties en associaties bij het huidige gedrag?
Wat zijn de gevolgen van het gedrag? Wat heeft persona bereikt?

2d

Top drie
Wat zijn de belangrijkste gedragsbepalers waar je met communicatie op in moet spelen
om het gewenste gedrag bij jouw doelgroep te realiseren

Maak een top 3 van de belangrijkste gedragsbepalers en beargumenteer de keuze.
1

2
Wat is de invloed van de sociale omgeving op het huidige gedrag?
3
Voor

Tijdens

Na

Sociale omgeving
Anderen hebben invloed
op het gedrag, zoals
vrienden of collega’s die
het goede voorbeeld
geven.
Heeft bewust en
onbewust invloed op
gedrag.

Emoties en associaties
Positieve of negatieve
emoties en associaties
hebben invloed op het
gedrag, bijvoorbeeld
angst voor of de associatie ‘pijn’ bij de tandarts.
Heeft onbewust invloed
op gedrag.

Fysieke omgeving
Iets in de omgeving heeft
invloed op het gedrag,
zoals verkeersdrempels of
de mobiele telefoon.
Heeft bewust en
onbewust invloed op
gedrag.

Kennis
Wat je doelgroep weet
over de voor of nadelen
van gedrag heeft invloed
op het gedrag, zoals kennis over de risico’s van
meeroken.
Heeft bewust invloed op
gedrag.

Houding
Wat je doelgroep vindt
van het onderwerp heeft
invloed op het gedrag,
bijvoorbeeld het belang
dat iemand hecht aan
stemmen bij verkiezingen.
Heeft bewust invloed op
gedrag.

Kunnen
De beschikking over
kennis, vaardigheden en
middelen (tijd en geld)
heeft invloed op het
gedrag, zoals voldoende
geld om biologische
producten te kopen.
Heeft bewust invloed op
gedrag.

Intentie
De mate waarin de doelgroep zich voorneemt om
gedrag te vertonen, heeft
invloed op het gedrag.
Bijvoorbeeld: de intentie
die iemand heeft om
vanaf volgende week
gezond te eten.
Heeft bewust invloed op
gedrag.

Zelfbeeld
Het beeld dat iemand
van zichzelf heeft, heeft
invloed het gedrag.
Bijvoorbeeld: iemand die
zichzelf ziet als een zorgzame vader.
Heeft onbewust invloed
op gedrag.

Gewoonten en
automatismen
Wat mensen gewend zijn
om te doen of doen
zonder er bij na te
denken, heeft invloed op
het gedrag. Bijvoorbeeld:
uit gewoonte altijd
dezelfde route rijden
of een sigaret opsteken
zonder er bij na te
denken.
Heeft onbewust invloed
op gedrag.

CASI - het proces
• Extern betrekken
• Intern betrekken

Doelbepaling
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Doelgroepanalyse
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Doel van de fase

Vormgeven van een passend CASI-proces.
• Bepaal de gewenste opbrengst van het CASI-proces.
• Stel vast hoe het traject er uit gaat zien, stel een scenario vast.
• Stel vast wie hierbij nodig zijn en waar iedereen voor verantwoordelijk is.

Rollen en taken

Initiator*: Verdiept zich in CASI en belegt de rol van Facilitator.
Facilitator: Richt samen met de Initiator een passend CASI-proces in.
Communicatieadviseur: Verantwoordelijk voor het verzamelen van relevante informatie
i.s.m. beleid.

Middelen

•
•

CASI - het proces - gebruiksscenario’s
Checklist in werkboek

Opbrengst

•
•
•
•
•
•
•
•

Een omschrijving van het onderwerp en het huidige en het gewenste gedrag.
Het doel van het CASI-proces staat vast.
De aanpak en de vorm van de sessies zijn helder.
De deelnemers aan de sessies zijn bekend.
De taken zijn verdeeld en er zijn werkafspraken gemaakt.
Er is een samenvatting van reeds beschikbaar onderzoek en er is inzicht in hiaten.
Mogelijk besluit om een verkennend onderzoek te starten kan worden genomen.
Een eventuele opdracht aan de deelnemers van de sessies is geformuleerd.

* Initiator: de persoon die besluit een CASI-traject te starten (bijv. een beleidsmedewerker of communicatie
adviseur). De Initiator bepaalt zelf in hoeverre hij de diverse rollen op zich neemt of aan een ander toebedeelt.
De Initiator behoudt gedurende het hele proces de rol van opdrachtgever, is als deskundige aanwezig bij
de diverse sessies en gaat na afloop aan de slag met de opbrengst uit het CASI-traject.

Strategie bepaling

Uitvoering

CASI - het proces
• Extern betrekken
• Intern betrekken

Doelbepaling

Proces Intake

Doelgroepanalyse

Strategie bepaling

Beleidsanalyse

Doel van de fase

Vaststellen van het beleidsdoel voor communicatie.
• Bepaal het beleidsdoel.
• Maak een stakeholderanalyse.
• Bepaal de rol van communicatie.

Rollen en taken

Initiator: Bereidt samen met Facilitator de sessie voor.
Facilitator: Begeleidt de beleidsanalyse en legt de opbrengsten vast in de CASI-presentatie.
Communicatieadviseur: Faciliteert een deelsessie, bewaakt het doel en levert een inhoudelijke
bijdrage.
Beleidsmedewerker: Levert een inhoudelijke bijdrage aan de sessie.

Middelen

•
•
•

Opbrengst

Een aangevulde CASI-presentatie met:
• Het doel van het CASI-traject.
• Informatie over mogelijke beleidsinstrumenten en voorbeelden van eerdere
relevante communicatie.
• Relevanter stakeholders en hun rol.
• Informatie uit onderzoek over het huidige gedrag van betrokken groepen.
• De concrete beleidsdoelstelling voor communicatie.
• Een eventuele (vervolg) opdracht aan de deelnemers van de sessies.

Checklist in werkboek
CASI-presentatie
Opdracht voor de deelnemers aan sessie

Uitvoering

CASI - het proces
• Extern betrekken
• Intern betrekken

Doelbepaling

Proces Intake

Doelgroepanalyse

Strategie bepaling

Beleidsanalyse

Doel van de fase

Vaststellen van het gedragsdoel voor communicatie.
• Kies een doelgroep.
• Breng huidig en gewenst gedrag in kaart.
• Formuleer een concreet gedragsdoel.

Rollen en taken

Initiator: Belegt de taak van het presenteren van de beleidsanalyse en onderzoeksresultaten.
Facilitator: Faciliteert de plenaire sessie en ondersteunt.
Communicatieadviseur: Faciliteert een deelsessie, bewaakt het doel en levert een inhoudelijke
bijdrage.
Beleidsmedewerker: Levert een inhoudelijke bijdrage aan de sessie.
Overige betrokkenen: (Bijv. stakeholders, doelgroep deskundigen, bureaus) leveren
een inhoudelijke bijdrage aan de sessie.

Middelen

•
•
•

Opbrengst

Een aangevulde CASI-presentatie met:
• Het gedragsdoel voor communicatie.
• Aanvullende informatie over doelgroepen.
• Conclusies en adviezen tot nu toe.
• Parkeervak met ideeën en opvallende inzichten uit de sessie.
• Een eventuele (vervolg) opdracht aan de deelnemers van de volgende sessie.

Werkboek
CASI-presentatie
Werkblad 1
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CASI - het proces
• Extern betrekken
• Intern betrekken

Doelbepaling

Proces Intake

Doelgroepanalyse

Strategie bepaling

Beleidsanalyse

Doel van de fase

Vaststellen van de gedragsbepalers.
• Segmenteer de doelgroep.
• Ontwikkel de persona’s.
• Werk de gedragsreis uit.
• Stel de gedragsbepalers vast.

Rollen en taken

Facilitator: Faciliteert de plenaire sessie, bewaakt het perspectief van de doelgroep(en)
en adviseert over gedragsbepalers.
Communicatieadviseur: Faciliteert een deelsessie, bewaakt het doel en levert
een inhoudelijke bijdrage.
Beleidsmedewerker: Levert een inhoudelijke bijdrage aan de sessie.
Overige betrokkenen: Leveren een inhoudelijke bijdrage aan de sessie.

Middelen

•
•
•

Opbrengst

Een aangevulde CASI-presentatie met:
• De top 3 van gedragsbepalers per doelgroep.
• Een korte omschrijving van de persona’s en gedragsreizen.
• Aanscherpingen en aanpassingen van het gedragsdoel.
• Parkeervak met ideeën en opvallende inzichten uit de sessie.
• Conclusies en adviezen tot nu toe.

Werkboek
CASI-presentatie
Werkblad 2 en werkblad 2 deel 2

Uitvoering

CASI - het proces
• Extern betrekken
• Intern betrekken

Doelbepaling

Proces Intake

Doelgroepanalyse

Strategie bepaling

Beleidsanalyse
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Doel van de fase

Vaststellen van de strategie.
• Breng de ontvankelijkheid en weerstand in kaart.
• Kies de strategie,
• Stel mogelijke interventies vast.

Rollen en taken

Facilitator: Faciliteert de plenaire sessie, bewaakt het perspectief van de doelgroep(en)
en adviseert over strategieën.
Communicatieadviseur: Faciliteert een deelsessie, bewaakt het doel en levert
een inhoudelijke bijdrage.
Beleidsmedewerker: Levert een inhoudelijke bijdrage aan de sessie.
Overige betrokkenen: Leveren een inhoudelijke bijdrage aan de sessie.

Middelen

•
•
•
•

Opbrengst

Een aangevulde CASI-presentatie met:
• De gekozen strategie en de uitleg hiervan.
• De manier waarop de strategie per doelgroep ingezet kan worden.
• De gekozen interventies.
• De samenvatting van de strategie.
• Parkeervak met ideeën en opvallende inzichten uit de sessie.
• Conclusies en adviezen tot nu toe.

Werkboek
CASI-presentatie
Werkblad 3
Kaarten met interventies

CASI - het proces
• Extern betrekken
• Intern betrekken
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Doelbepaling

Doelgroepanalyse

Strategie bepaling

Beleidsanalyse
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Doel van de fase

Vaststellen van uitgangspunten voor de uitvoering.
• Werk het handelingsperspectief
• Bedenk mogelijke middelen en kanalen.
• Stel tips en instructies op voor de uitwerking van de middelen.

Rollen en taken

Initiator: Rond het CASI-traject af en bepaalt het vervolgtraject waarin de opbrengsten
van CASI worden meegenomen.
Facilitator: Faciliteert werksessie met initiator/trekker, communicatieadvies en
overige betrokkenen.
Communicatieadviseur: Levert een inhoudelijke bijdrage aan de sessie.

Middelen

•
•
•

Opbrengst

Een aangevulde CASI-presentatie met:
• Een aantal geschikte handelingsperspectieven.
• Kansen voor communicatie in de gedragsreis.
• Ideeën voor middelen en kanalen.
• Overige ideeën voor communicatie.
• Aandachtspunten en instructies voor de uitvoering van de strategie.
• Conclusies en aanvullende adviezen over bijv. onderzoek, budget, kansen en risico’s.

Werkboek
CASI-presentatie
Werkblad 4

CASI is ontwikkeld door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken.

