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Gedragsbeïnvloeding

Praktijk-experiment
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Resultaten

% van de tips dat gelezen wordt

Stelling:

Als mensen bepaald gedrag niet 

vertonen, betekent dit dat ze niet 

gemotiveerd zijn
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Gedragsbeïnvloeding toegepast:

1. Formulieren invullen

2. Op afspraken verschijnen

3. Sollicitatieactiviteiten vertonen

Een vragenlijst invullen
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Het invullen van een vragenlijst

Resultaten
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SMS 1: Neutraal

Er staat een vragenlijst in 

uw Werkmap (bij uw 

taken). Wilt u deze 

invullen? Met uw 

antwoorden kunnen wij u 

helpen bij het vinden van 

werk. UWV

SMS 2: Persoonlijk

Beste Jan, er staat een 

vragenlijst in uw Werkmap 

(bij uw taken). Wilt u deze 

invullen? Met uw 

antwoorden kunnen wij u 

helpen bij het vinden van 

werk. Succes! Yvonne 

UWV
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SMS 3: Reciprociteit

We willen u graag helpen 

bij het vinden van werk. 

Daarom hebben we een 

vragenlijst in uw Werkmap 

gezet. Wilt u deze 

invullen? UWV

SMS 4: Combi

Beste Jan, we willen u 

graag helpen bij het 

vinden van werk. Daarom 

hebben we een vragenlijst 

in uw Werkmap gezet. Wilt 

u deze invullen? Succes! 

Yvonne UWV
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SMS Resultaten
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Op afspraken verschijnen
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Op afspraken verschijnen

No-show verminderen

Hoe zorgen we ervoor dat mensen die zich aanmelden 

voor een Inspiratiedag van UWV daadwerkelijk op komen 

dagen, of zich afmelden als ze niet kunnen komen?
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Interventie

Interventie
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Resultaten

Sollicitatieactiviteiten vertonen
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Uitstelgedrag
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Conclusie

Als mensen bepaald gedrag niet vertonen, betekent dat vaak 

niet dat mensen simpelweg ‘ongemotiveerd’ zijn.

 Er kunnen verschillende oorzaken spelen zoals beperkte 

wilskracht, of het vergeten van een gemaakte afspraak.

 Een simpele herinnering of methoden om uitstelgedrag te 

voorkomen zijn vaak zeer effectief om gedrag te veranderen.

Leesvoer


