
Bijdrage van Nudging aan medewerkerontwikkeling?

NudgeLab

www.nsvp.nl/challenges



Welkom allemaal!

• Universiteit Utrecht + IKEA

• SistersChange + VolkerWessel

• UWV

• Gemeente Schagen

• HAN + Bruil

• Ormit

• Universiteit Utrecht + Gemeente Zutphen

• TU/e + Hulshof Career + Teamup2Excel

• Thomas & Charles + T-Mobile + Q42

• STOOF + ABU

• Upstream Consulting

• Fontys Hogeschool

• Animo voor het volgen van trainingen

• Mobiliseren van inzetbaarheid

• Bevorderen van leren via portaal

• Positief stimuleren van (interne) mobiliteit

• Triggeren gewenste gedragingen bij zware fysieke belasting

• Vergroten learning agility bij medewerkers

• Vergroten van het netwerkpotentieel en zelflerend vermogen

• Vergroten leereffect van training

• Aan de slag gaan met interesses

• Stimuleren van scholing richting kansberoep

• Meer gebruik maken mobiliteitsaanbod werkgever

• Gedragsbeïnvloeding via technologie



www.nsvp.nl/challenges

Koppen uit 2016/2017



Het geld
is er vaak 

Noodzaak
Overduidelijk

LLLImpasse?

Stimuleren
LLL-gedrag?

Toekomst
vaardig-
heden?

Visie op 
toekomst 
van werk?

Landelijk
Draagvlak
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Investeren door gerichte uitdagingen te agenderen en (co-)financieren

Hoe? OmkeerChallenges

Nudge
Challenge

SKILLLs
Challenge

Film
Challenge
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Het geld
is er vaak 

Noodzaak
Overduidelijk

LLLUit de 
Impasse!

Landelijk
Draagvlak
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Belangrijke mijlpalen

NudgeChallenge 2017

1 Schrijf voor 16 maart een NudgeTeam in via de NSvP website

2 Doe mee aan een NudgeLab op 7 April en dien een voorstel in voor 15 mei

3 15 juni worden 3 winnaars (co-)financiering €10.000 voor NudgePilots bekend 

4 Juni 2017 – Mei 2018: Looptijd NudgePilots in de praktijk

5 Juni 2018: Uitreiking ChallengePrijs van €15.000 voor beste OntwikkelNudge

www.nsvp.nl/challenges



Beoordeling door NSvP bestuur 



Belangrijke aspecten voor winnende aanpak

Gedragskennis wordt helder en innovatief toegepast 
• Er wordt zeer helder duidelijk hoe psychologische gedragskennis toepasbaar is op het thema Leven Lang Leren
• Omvat een heldere probleemanalyse van organisatie-specifieke gedragsbelemmeringen en ontwikkelingbiases
• Beschrijft een helder theoretisch ingebedde Nudge-interventie die logisch voortvloeit uit de probleemanalyse
• Er worden innovatieve technieken gebruikt om ontwikkelgedrag in een concrete Nudge te vervatten 
• Bij voorkeur worden meerdere varianten van de Nudge getest 

Nudge for good 
• OntwikkelNudge weegt de mogelijke (on)ethische kanten van de interventie af
• OntwikkelNudge mikt op voordelen voor meerdere stakeholders in organisaties – economisch nut versus maatschappelijk 

nut

Aanpak
• Aanpak in de praktijk volgt de TEST-benadering van BIT, en laat een gestructureerde en te repliceren aanpak zien
• Er wordt goed gemeten wat de Nudge-Trial oplevert met voldoende power om uitspraken te kunnen doen
• Gaat niet om het wel of niet vinden van een significant treatment-effect, maar ontdekken hoe ontwikkelgedrag wel/niet 

werkt

Uitkomst
• Er worden heldere conclusies en aanbevelingen gedaan voor organisaties over de bijdrage van Nudging aan ontwikkeling
• Er zal een filmpje worden gemaakt over het initiatief. De creativiteit in het helder overbrengen van de boodschap weegt mee



Succes!
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