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De vrijgevigheid van Nederland neemt de laatste jaren steeds verder af en ook het 
aantal trouwe donateurs blijft dalen. Een zorgwekkende trend. Het is dan ook zoeken 
naar nieuwe manieren om het geefgedrag in Nederlanders te stimuleren. Behavioral 
Design biedt de oplossing.

Deze whitepaper gaat in op de beïnvloedingspricipes van Dr. Robert Cialdini en toont 
daarbij aan hoe deze eenvoudig, goedkoop en schaalbaar zijn in te zetten om het 
geefgedrag van mensen te beïnvloeden. 

Behavioral Design die er toe doet.



Wat is Behavioral Design?
Mensen zijn gewoontedieren. Veel van ons handelen is niet rationeel, maar juist instinctief 
en emotioneel, wat het veranderen van gedrag en het aanzetten tot actie complex 
maakt. Onderzoek van Daniel Kahneman toont aan dat 98% van menselijke beslissingen 
irrationeel zijn. Volgens hem maken mensen voornamelijk gebruik van zogehten ‘short-
cuts’ en emoties om cognitieve last te verlagen. Het voordeel hiervan is dat dit kostbare 
tijd en energie bespaart. Het is simpelweg niet mogelijk om elke beslissing langdurig te 
overwegen. Echter, dit automatische, onderbewuste brein is in grote mate ontvankelijk 
voor beïnvloeding. 

Beïnvloeding houdt in dat de ene persoon 
ertoe verleid aan het verzoek van de andere 
te voldoen. Onderzoek van o.a. Daniel 
Kahneman toont aan dat het mogelijk is om 
op basis van gedragspsychologie mensen te 
sturen in hun keuzes. De vele verschillende 
technieken die hiervoor in te zetten zijn 
vallen onder Behavioral Design.

Behavioral Design, ofwel gedragsontwerp, 
biedt een ontwerpkader voor het 
beïnvloeden van menselijk gedrag. Het 
vormt het een combinatie van ontwerp op 
basis van gedragspsychologie, technologie 
en creatieve methoden die leiden tot een 
reeks overtuigingstechnieken.

Zoals T. Dalton Combs PhD en Ramsay A. 
Brown in hun boek ‘Digital Behavioral Design’ 
beschrijven:

“Behavioral Design is a framework 
for intentionally and systematically 
changing human behavior through 
persuasive modifications of the 
physical and digital environment.” 

Dat behavioral design de laatste jaren 
steeds verder oprukt is te danken aan 
een combinatie van wetenschappelijke en 
technologische ontwikkelingen. 

Daarnaast is het goedkoop en schaalbaar in 
te zetten, waarbij vele miljoenen gebruikers 
ten alle tijden wereldwijd bereikt kunnen 
worden.

Al zal deze whitepaper niet ingaan op de 
ethische overwegingen van Behavioral 
Design, het is belangrijk om op te 
merken dat het niet in het teken van 
dwang staat. Een persoon moet nog 
altijd zijn keuzevrijheid, autonomie en 
waardigheid behouden en deze dienen 
dan ook gerespecteerd te worden door 
gedragsontwerpers.

https://www.boundless.ai/ebook-digital-behavioral-design/


De beïnvloedings 
principes van Cialdini
Onder Behavioral Design zijn vele verschillende technieken te scharen. Zo ook de 
beïnvloedingsprincipes van Cialdini. In deze whitepaper neem ik een aantal van deze 
principes onder de loep in relatie tot fondsenwerving voor goede doelen.

Dr. Robert Cialdini is een expert in de psychologie van overtuiging en gedragsbeïnvloeding. In 
zijn bestseller ‘Influence’ beschrijft hij zes verschillende beïnvloedingsprincipes, waar hij later een 
zevende aan toevoegde. Hieronder licht ik deze zeven principes kort toe.

Mensen voelen zich verplicht iets terug te doen 
als ze iets in eerste instantie van iemand anders 
hebben ontvangen. Dit uit zich in de vorm van 
een bepaald gedrag, een geschenk of een dienst. 
Zo kan beïnvloeding plaats vinden door anderen 
te geven wat je zelf wilt krijgen.

Gedrag veranderen kost mentale (en 
mogelijk fysieke) moeite. Mensen zijn dan 
ook graag consistent in hun gedrag om deze 
mentale belasting te verlagen. Door ze kleine 
verbintenissen aan te laten gaan is de kans 
significant hoger dat zij op een later moment 
open staan voor beïnvloeding. 

Mensen zijn eerder geneigd ‘ja’ te zeggen tegen 
diegene die zij sympathiek vinden. Sympathie is 
te verkrijgen door anderen te complimenteren, 
door samen naar een gemeenschappelijk 
doel te streven en door nadruk te leggen op 
gemeenschappelijke eigenschappen.

Zeker in onzekerheid kijken mensen naar de 
acties en het gedrag van anderen om hun eigen 
gedrag en gevoelens te bepalen. De kans dat 
mensen van gedrag veranderen is significant 
hoger als zij erop worden gewezen wat anderen 
doen. Als dit ook nog gebeurd door mensen 
waarvan zij geloven dat ze op hen lijken, neemt 
de kans op beïnvloeding verder toe.

Dit principe duidt op de behoefte van mensen 
om ergens bij te horen. Zodra er een gevoel van 
gedeelde identiteit ontstaat tussen beïnvloeder 
en gebruiker, zal de laatste eerder geneigd zijn 
van gedrag te veranderen.

Dit principe beschrijft het fenomeen dat de 
perceptie van waarde verhoogt zodra producten 
of diensten schaars zijn. In andere woorden: 
mensen willen meer van datgene waar ze 
minder van kunnen krijgen. Door een gevoel van 
schaarste te creëren is het mogelijk een product 
of dienst waardevoller te maken. Dit gevoel is 
op te wekken door bepaalde limieten te stellen, 
ofwel in tijd of hoeveelheid. 

Mensen volgen eerder de leiding van een 
autoriteit. Het is dus van belang om te signaleren 
dat mensen te maken hebben met een expert, 
nog voordat de beïnvloeding plaats vindt. Zodra 
mensen als vertrouwenswaardig en deskundig 
overkomen, zijn anderen eerder geneigd hun 
directie op te volgen. 

WederkerigheidToewijding en Consistentie

Sympathie

Sociale Bewijskracht

Eenheid

Schaarste
Autoriteit

https://www.influenceatwork.com/principles-of-persuasion/


Trends in de goede 
doelen sector
Het aantal gulle gevers neemt steeds verder af in Nederland. Het Wereld Natuur Fonds 
verloor de afgelopen vijf jaar maar liefst 150.000 vaste donateurs. En zij waren niet de 
enige partij die grote hoeveelheden donerende Nederlanders zag vertrekken. Ook Unicef, 
Greenpeace en OxfamNovib zien de aantallen dalen, zo wijst het onderzoek van de 
Volkskrant uit. Zij doen jaarlijks onderzoek naar de opbrengsten uit eigen fondsenwerving 
onder de 25 grote goede doelen.

Het aantal vaste donateurs blijft gestaag 
afnemen. Het blijkt vooral lastig om nieuwe 
donateurs voor langere tijd te binden aan 
het goede doel. Voornamelijk jongere 
generaties zorgen voor een verandering 
in het geefgedrag. In plaats van een vast 
bedrag per maand over te maken, willen 
zij flexibeler doneren. Zo steunen zij goede 
doelen eerder bij specifieke acties en 
campagnes of zetten ze zich in voor een 
specifiek doel. Zij willen op andere manieren 
betrokken worden bij maatschappelijke 
doelen en verbonden zijn met organisaties. 

Overigens zijn het dalend inkomsten niet 
geheel aan de jongere generaties te wijten. 
Het langdurige onderzoek van Geven in 
Nederland wijst uit dat Nederlanders, 
ongeacht hun leeftijd, een steeds kleiner 
deel van hun inkomsten doneren. 

Het geefpercentage is de afgelopen 15 jaar 
met maar liefst 26 procent omlaaggegaan, 
aldus hoogleraar filantropie Réne Bekkers 
van de Vrije Universiteit Amsterdam in een 
interview met de Volkskrant. Langdurig 
onderzoek wijst uit dat Nederlanders steeds 
minder van hun inkomsten schenken aan 
goede doelen. Waar een Nederlander, 
ongeacht leeftijd, vijftien jaar geleden 
nog 0,93 procent van zijn inkomen aan 
goede doelen gaf, is dat geefpercentage 
stapsgewijs gezakt naar 0,69 procent.

De vrijgevigheid van Nederland is in de 
afgelopen twintig jaar duidelijk afgenomen 
en ook het geefgedrag blijft veranderen. 
Het is dus zoeken naar nieuwe manieren 
om de filantropie in Nederlanders te 
activeren. Behavioral Design biedt een 
uitweg. Zoals eerder beschreven biedt dit 
de mogelijkheid om menselijk gedrag, en 
daarmee hun acties, te beïnvloeden. In deze 
context kunnen de beïnvloedingsprincipes 
van Cialdini worden ingezet om mensen op 
doneren aan te zetten, of dit nu eenmalig of 
structureel is.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/goede-doelen-verliezen-steun-trouwe-donateurs~b415b58ad/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/goede-doelen-verliezen-steun-trouwe-donateurs~b415b58ad/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.cbf.nl/nieuws/4094/geven-in-nederland-2017-20-jaar-cijfers-en-trends-over-gevend-nederland
https://www.cbf.nl/nieuws/4094/geven-in-nederland-2017-20-jaar-cijfers-en-trends-over-gevend-nederland
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/alles-voor-het-goede-doel-weg-met-de-collectebus-leve-de-challenge~b4977926/


Tijdslimieten op acties

Exclusiviteit

Beïnvloedingsprincipes 
en goede doelen
 “The best way to understand the principles of persuasion is to see them being 
applied and to practice using them.”  – Noah Goldstein

De overtuigingsprincipes van Cialdini worden wereldwijd ingezet. Hoewel dit 
vooral marketing betreft, kan het voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Zo ook 
fondsenwerving voor goede doelen. Hieronder worden de principes schaarste, autoriteit 
en sociale bewijskracht geanalyseerd in relatie tot goede doelen en hoe dit gebruikt kan 
worden om het geefgedrag van mensen te bevorderen.

Wereld Natuur Fonds

Schaarste
Door de schaarste van producten en 
diensten te benadrukken wordt hier extra 
aandacht aan besteedt. Die schaarste speelt 
namelijk in op de angst van mensen om iets 
te verliezen. 

Dit is op verschillende manieren in te 
zetten te gebruiken om fondsenwerving 
te stimuleren, zeker kijkend naar het 
veranderende geefgedrag. Zoals al eerder 
besproken zijn jongere generaties eerder 
geneigd tot eenmalige donaties of specifieke 
campagnes. Schaarste kan goed van pas 
komen om juist dit ongestructureerde 
doneren aan te spreken.

Zorg voor actuele en relevante acties die beperkt 
beschikbaar blijven. Dit zorgt voor een mate 
van urgentie die mensen aanzet tot handelen. 
Mogelijkheden hierbij betreffen het duidelijk 
maken dat er nog maar een aantal plekken over 
zijn bij een bepaalde actie of door een klok weer 
te geven die aftelt tot de sluiting van de actie.

Zorg voor exclusiviteit. Zo is het mogelijk 
beloningen te geven aan donateurs, maar deze 
slechts beperkt beschikbaar te stellen. Op deze 
wijze is ook op een ander beïnvloedingsprincipe 
van Cialdini in te spelen, namelijk 
wederkerigheid.

Inspelen op schaarste

Het Wereld Natuur Fonds 
zet in op schaarste door 
een aantal actuele acties 
speciaal te belichten. 
Dit creëert een gevoel 
van urgentie mensen 
aanspoort extra snel tot 
handelen over te gaan.

Wereld Natuur Fonds



Verspreid kennis en informatie

Toon citaten

Toon onderscheidingen/keurmerken

Partnerschappen

Autoriteit
Door de schaarste van producten en 
diensten te benadrukken wordt hier extra 
aandacht aan besteedt. Die schaarste speelt 
namelijk in op de angst van mensen om iets 
te verliezen. 

Dit is op verschillende manieren in te 
zetten te gebruiken om fondsenwerving 
te stimuleren, zeker kijkend naar het 
veranderende geefgedrag. Zoals al eerder 
besproken zijn jongere generaties eerder 
geneigd tot eenmalige donaties of specifieke 
campagnes. Schaarste kan goed van pas 
komen om juist dit ongestructureerde 
doneren aan te spreken.

Laat expertise blijken door kennis en 
informatie te bieden die gerelateerd is aan de 
fondsenwerving. Zo wordt duidelijk dat het 
vragen om donaties en eventuele andere steun 
gebaseerd is op gegronde redenen.

Plaats citaten die de ervaring, kennis en kunde 
van de organisatie tonen. Komen deze citaten 
van gerespecteerde personen, dan is de kracht 
van de overtuiging nog sterker.

Zorg ervoor dat eventuele prijzen en andere 
onderscheidingen te zien zijn. Zo wordt het voor 
mensen duidelijk dat ze te maken hebben met 
een autoriteit die ook erkend is, wat vertrouwen 
wekt.

Zorg voor partnerschappen met andere 
autoriteiten op het gebied waarvoor de 
fondsenwerving plaatsvindt. Zo zijn bekende 
Nederlanders in te zetten als ambassadeur. 
Zo wordt hun autoriteit en expertise onbewust 
gekoppeld aan het goede doel, wat voordelig 
kan uitpakken voor beide partijen.

Inspelen op autoriteit

Vele goede doelen dragen het kenmerk 
van CBF (toezichthouder goede doelen). 
Zodra deze een goed doel erkend mogen zij 
onderstaand kenmerk op hun site plaatsen, 
met bijgaande uitleg in een vast format.

Hartstichting 
laat veel 
onderzoek 
zien op hun 
website 
en toont 
daarbij ook 
de validiteit 
hiervan.

Hartstichting

Bont voor Dieren

https://www.cbf.nl/wat-is-de-erkenning


Het effect van sociale informatie op 
geefgedrag

Verhooog individuele donaties 
(injuctieve norm)

Vergoot het aantal donateurs 
(interactie)

Vergroot het plezier na doneren 
(descriptieve norm)

Informeer mensen hoe ze zich moeten 
gedragen en geef dus aan wat ze zouden 
moeten doneren 

Informeer mensen over beide bovenstaande 
normen.

Sociale bewijskracht kan ook via sociale 
media worden ingezet. Maak donaties en 
acties dan ook deelbaar. Deelnemer kunnen 
zo tonen dat zij hebben gedoneerd of aan 
de actie meedoen en beïnvloeden daarmee 
hun sociale omgeving. Deze kunnen zo 
worden aangezet ook mee te doen.

Geef aantallen weer

Maak het sociaal en deelbaar

Zodra het duidelijk is dat veel mensen 
de actie al eerder hebben uitgevoerd, 
zullen anderen sneller tot diezelfde actie 
overgaan. Dit is te gebruiken door het aantal 
voorgangers weer te geven bij de gewenste 
actie.

Sociale bewijskracht kan ook via sociale 
media worden ingezet. Maak donaties en 
acties dan ook deelbaar. Deelnemer kunnen 
zo tonen dat zij hebben gedoneerd of aan 
de actie meedoen en beïnvloeden daarmee 
hun sociale omgeving. Deze kunnen zo 
worden aangezet ook mee te doen.

Inspelen op sociale bewijskracht

Sociale informatie per norm

Sociale Bewijskracht
Sociale bewijskracht is een bijzonder 
krachtige manier van beïnvloeding. Zeker 
als het gaat om goede doelen, waarbij 
mensen zich vrijwillig inzetten ten behoeve 
van anderen. Naast anderen helpen kan 
beloning hier liggen in het krijgen van 
andermans waardering of het verbeteren 
van het eigen imago. Sociale bewijskracht 
vormt een manier om mensen aan te zetten 
tot vrijwillige steun en maakt het mogelijk 
toch een beloning te ontvangen, in de vorm 
van sociaal aanzien door aan te zetten op 
het delen van het doneren.

Het Centrum voor Finantropische Studies 
deed eerder dit jaar onderzoek naar 
het effect van sociale informatie op het 
geefgedrag. Hierbij gaat het niet enkel om 
het verhogen van individuele donaties, maar 
ook om het beïnvloeden van het gevoel 
dat de donateur bij zijn geven krijgt. Er zijn 
verschillende manieren (normen) om deze 
informatie in te zetten, welke het beste 
werkt hangt af van de doelstelling.

De combinatie van beide normen zorgt voor 
het hoogst mogelijke totale bedrag. Goede 
doelen doen er dan ook goed aan om een 
combinatie van het aantal donateurs en 
hoeveel deze individuen doneren te tonen. 

Gemiddelde individuele donatie 
bedragen van 0-10 Britse ponden
Gevoel na doneren van zeer 
ongelukkig (1) tot zeer gelukkig (10)

Aantal donateurs in percentages 

http://www.geveninnederland.nl/seminar-het-effect-van-informatie-op-geefgedrag-en-geluk-2/


Al had het duidelijk gekund, het Longfonds 
speelt in op sociale bewijskracht door 
aan te geven hoeveel mensen al op hun 
nieuwsbrief zijn geabonneerd.

De actie van Team Trees zet groots in op 
het sociale aspect en spoort donateurs dan 
ook aan om de actie zo veel mogelijk te 
verspreiden op sociale media. Zo verspreidt 
de campagne zich snel en worden anderen 
overgehaald om ook mee te doen.

Hartstichting speelt zowel in op schaarste 
als op sociale bewijskracht. Zo tonen ze het 
aantal donateurs per bedrag en beloning en 
wakkeren ze de urgentie aan door beperkte 
beschikbaarheid aan te geven.

Longfonds

Team Trees

Hartstichting

Goede doelen moeten bewust omgaan met het 
inzetten van elk van de overtuigingsprincipes. 
Hierbij moet de betrouwbaarheid in de 
goede doelen evenals dat van de sector als 
geheel in overweging genomen worden. Zij 
dragen, meer dan andere organisaties, een 
bepaalde verantwoordelijkheid om deskundig, 
onafhankelijk, kostenbewust, transparant en 
eerlijk te handelen. Donateurs moeten er dan 
ook op kunnen vertrouwen dat hun steun goed 
terecht komt, anders kan dit grote gevolgen 
hebben voor het doneren in zijn geheel. Er 
moet dan ook continu worden nagegaan waar 
beïnvloeding meerwaarde heeft en ingezet kan 
worden, zonder dat dit vertrouwen schaadt.

Behoud het vertrouwen
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