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Unravel Research 
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marketing en 
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Training 

Ontdek de laatste 
neuromarketing-inzichten 

over jouw vakgebied.
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5  
Meest Gemaakte 

Fouten in 
Overheidscampagnes



Het ongewenste 
gedrag activeren
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1. De rol van sociale normen



1. De rol van sociale normen



‣ Campagnes gericht op kennis 
en bewustwording hebben 
geen invloed op gedrag 

‣ Sterker nog: de mate waarin 
iemand een issue serieus 
neemt blijkt onafhankelijk van 
diens mate van kennis 

‣ Uitzondering: compleet 
nieuwe issues

Staats et al., (1996), Abrahamse et al., 2005; Geller, 2002; McKenzie-Mohr, 2000; Skinner, 1987) 

1. De rol van sociale normen



‣ De grootste voorspeller van 
alcoholgebruik onder 
studenten…

Novak, K. B., & Crawford, L. A. (2001). Perceived drinking norms, attention to social comparison 
information, and alcohol use among college students. Journal of Alcohol and Drug Education, 18-33.

1. De rol van sociale normen



Cialdini, R. B., & Jacobson, R. P. (2021). Influences of social norms on climate change-
related behaviors. Current Opinion in Behavioral Sciences, 42, 1-8.

Toch het ongewenste 
gedrag tonen? 

‣ Negatieve emotie grijpt 
aandacht 

‣ Gebruik norm doorbreken 
gevolgd door afkeuring en 
zichtbaar gewenst gedrag

1. De rol van sociale normen





Reactance:  
Te dwingend
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1. De Tide Pod Challenge



1. De Tide Pod Challenge

Autonomie
Beperkingen 

‣ Overtuigingspoging 
‣ Regels

-

Reactance







Communicatie overheid Webinar

Overtuiging met behoud van autonomie

Geef opties 

Gebruik reactance in je voordeel: 
een nieuwe vijand 

Indirecte benadering: self-
persuasion
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Verkeerde 
interventie bij het 
verkeerde gedrag
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De verschillende drijfveren achter gedrag. Probleem



Effectieve beïnvloeding. Het PATHS model





Effectieve beïnvloeding. Het PATHS model



Kinderen eten te weinig 

groente  

Obesitas en 

andere 


gezondheidsproblemen 

Kennisgebrek 
volwassenen

Tijdsgebrek &

vraag naar gemak ouders 

Ongezond eten wordt 

aantrekkelijk gemaakt 

Gezond eten ziet er 

niet leuk uit 

Attitude naar gezond 

eten is negatief

Kinderen hebben 

weerstand


 tegen gezond eten

Voedingsindustrie 

werkt ongezond

 eten in de hand

Kennisgebrek 

voedingsindustrie? 

Commerciële belangen 

voedingsindustrie? 

Gezonde opties 

zijn duur? 

Supermarkten maken 

slecht eten makkelijk 


beschikbaar

Ouders kopen 

ongezond eten

+ +

++

+
++

+

+

+

+

+

Awareness 

belang gezond eten 


groeit 

-

+ +

+

Test fase. Gezonder eten 

+



Effectieve beïnvloeding. Het PATHS model



Help fase. LET OP: schakel een gedragsexpert in



Effectieve beïnvloeding. Het PATHS model







Te ingewikkeld4



Te ingewikkelde boodschap

Mensen maken een abstracte 
boodschap niet zelf concreet 

Vermijd metaforische 
communicatie

Communicatie overheid Webinar





Niet creatief 
genoeg

5



Communicatie Overheid Webinar

Creativiteit als afleidingsmanoeuvre

Mensen hebben van nature weerstand 
tegen persuasieve communicatie (het 
reactance effect) 

Afleiding verlaagt deze weerstand: dit 
is de essentie van (low-involvement) 
reclame 

Maar: laat de afleiding de boodschap 
niet ingewikkelder maken





Communicatie Overheid Webinar

Verlaag weerstand

Rijm ("je bent een rund…") 

Humor 

Snel spreektempo 

Start met tegenargument 

Angst/shock (maar bied een 
oplossing)





✓ Early bird korting: 
Mail naar diede@unravelbehavior.com

Training: Nudging



✓ Veranker psychologie in het werkproces. Gebruik het PATH-
model om elke stap in het campagneproces ruimte te bieden voor 
psychologie.

✓ Houd je rekening met onbewuste factoren? Zorg ervoor dat 
je campagne niet onbewust tot averechtse effecten leidt.

✓ Is je campagne psychologisch onderbouwd? De psychologie en 
neurowetenschappen zijn de sleutel tot impactvolle campagnes.

Take-Aways: Psychologie van overheidscommunicatie 


