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Nudging is een term die de laatste jaren steeds vaker gebruikt 
wordt. Maar wat is het nou precies? De roots van nudging 
liggen in de psychologie. Het is is 2019 bedacht door Thaler 
en Sustein en kan omschreven worden als: het beïnvloeden 
van het keuzeproces van consumenten door het op subtiele 
wijze stimuleren van gewenst gedrag. Door een subtiele hint of 
verandering in de context, wordt gewenst gedrag aantrekkelijk 
gemaakt.

Maar is dit geen manipulatie? Om te benadrukken dat dit niet 
zo is, hebben Thaler en Sustein duidelijke kaders opgesteld 
waarbinnen nudging gerechtvaardigd is:

Wat is nuding?

• Nudging is transparant en niet misleidend
• De consument voelt zich niet beperkt of gedwongen en 

heeft de keuze het gedrag niet op te volgen.
• Nudging mag alleen toegepast worden als het in het 

voordeel van de consument is.

Een kleine aanpassing kan op deze manier leiden tot grote 
resultaten. Om dit uit te leggen moet je kijken naar de manier 
waarom mensen keuzen maken. De keuzes die we maken zijn 
namelijk niet altijd weloverwogen rationele keuzen. Waarom 
niet? Dit duurt simpelweg gewoon te lang. De meeste keuzen 
die we maken, maken we volgens Kahneman daarom op de 
automatische poloot. Ook wel Systeem 1 genoemd. De keuzes 
die we binnen dit systeem maken zijn intuïtief en op basis van 
snel scanbare aanwezige informatie. In dit systeem zit je zo’n 
95% van de tijd. De andere 5% zit je in Systeem 2. In dit systeem 
maak je een diepgaand keuzeproces, waarin je keuzes steunen 
op weloverwogen argumenten. Nudging speelt in op systeem 
1, door ons subtiele prikkers voor te schotelen. Systeem 1 is 
gevoelig voor invloeden van de keuzecontext en daarom kan 
nudgen effectief zijn.
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Voordat je een nudge creëert, moet je duidelijk hebben wat het 
gedrag is dat je zou willen veranderen, en wat het uiteindelijke 
gewenste gedrag is. Zorg dat je onderzoekt of het huidige gedrag 
ook echt een probleem is in jouw situatie.

Hoe maak je een goede nudge?

• Wat motiveert mensen in deze situatie om het gedrag 
te vertonen? Of welke belemmeringen hinderen mensen 

hierin? 
• Beslissen ze op de automatische piloot of denken ze juist 

heel goed na voor ze handelen?
• Wat voor biases (onbewuste vooroordelen) en 

heuristieken spelen een rol in deze situatie? (Zie voor een 
overzicht Kahneman, 2011)

• Welke invloed heeft het gedrag van anderen? (Zie 
hiervoor Cialdini, 2007)

• Biedt de omgeving gelegenheid om het gewenste gedrag 
uit te voeren en kunnen mensen dit ook zien?

• Hebben mensen de capaciteiten om het gewenste 
gedrag uit te voeren?

Wanneer je het doelgedrag duidelijk hebt, is de volgende stap het 
in kaart brengen van welke psychologische processen daar een 
rol bij spelen. Waarom vertonen mensen een bepaald gedrag? 
Of waarom juist niet? 

Wanneer er sprake is van een intent-behaviour gap, is het een 
mooie mogelijkheid om nudging toe te passen. Dat houdt namelijk 
is dat mensen wel de intentie hebben om het goede te doen, 
maar er is iets dat ze hiervan weerhoudt. Door het stellen van 
vragen kom je erachter waarom mensen niet tot actie overgaan. 

Als je weet wat het probleem is, je doel, en welke factoren mensen 
in de weg staan om het doel te bereiken is het tijd om je eigen 
nudge te gaan ontwerpen. Voordat je begint, kun je inspiratie 
opdoen bij verglijkbare projecten. Tip: ook kleinere details als 
kleur en vorm hebben grote effecten bij nudges, dus denk ook 
hier goed over na.



5

“ook kleinere details als kleur en vorm 
hebben grote effecten bij nudges, dus 

denk ook hier goed over na.”

Test de nudge en kijk of het zorgt voor het juiste effect. Het is 
handig om eerst te testen voordat je de nudge gaat doorvoeren. 
De kans is groot dat je meerdere malen dingen nog gaat aanpassen 
aan je nudge, maar dat is alleen maar goed. Zo kom je tot een 
uiteindelijke goede nudge die een bepaalde actie in werking gaat 

zetten.
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Voorbeelden

Bij deze nudge was de normale trap links van de roltrap 
omgetoverd in een piano trap. Het doel hiervan was om mensen 
te motiveren om de trap te nemen. Het speelse effect van de 
geluidmakende traptreden moest mensen motiveren om lopend 
naar boven over beneden te gaan. Vaak is het automatisme om 
met de roltrap te gaan. Dit kost namelijk minder moeite dan de 
normale trap. Door van de normale trap een uniekere ervaring te 
maken, geef je mensen een duwtje in de richting van de trap.  Zo 
vaak kom je een piano trap niet tegen, dus mensen zullen eerder 
geneigd zijn om die trap op of af te lopen. Dit zorgt voor meer 
beweging voor de mensen. Maar ook wanneer de roltrap vaker 
stil komt te staan zal dit zorgen voor minder energiegebruik een 
lagere rekening voor dit gebouw/bedrijf.
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Ook door het plaatsen van lijnen of vormen op de grond, kun je mensen een bepaalde richting 
op sturen. Dit is op meerdere manier toegepast, waaronder door voetstappen op de grond 
te zetten die richting een prullenbak lopen. Het gewenste gedrag? Dat hun mensen afval niet 
op straat gooien, maar in de daarvoor bestemde prullenbakken. Door middel van deze nudge 
stimuleer je mensen om richting de prullenbak te lopen en vuilnis netjes weg te gooien, 
in plaats van iets op de grond te gooien. Een simpele toevoeging aan een omgeving, zoals 
deze voetstappen, kan dit gewenste gedrag al tot gevolg hebben. Deze nudge is op meerdere 
manieren toepasbaar. In gebouwen zou je voetstappen richting trappen kunnen plaatsen, 
om mensen zo te stimuleren om de trap te nemen in plaats van de lift. Maar ook op drukke 
plekken zoals (bus)stations zou je zo mensen op veilige plekken kunnen laten oversteken.

“simpele toevoegingen kunnen gedrag veranderen.”
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samenvatting

Een nudge is een duwtje in de goede richting. Door aanpassingen 
te maken in iemands omgeving, kun je iemand stimuleren iets te 
doen. Zonder dit op te dringen. Je speelt in op keuzes die iemand 
maakt in Systeem 1, het systeem waarin minder lang over keuzes 
wordt nagedacht.

“door een subtiele hint of verandering 
in de context, wordt gewenst gedrag 

aantrekkelijk gemaakt.

De nudge creëer je in een aantal stappen, en er zijn een aantal 
dingen waar je op moet letten.

• Zorg dat je duidelijk hebt wat het gedrag is dat je zou willen 
veranderen, en wat het uiteindelijke gewenste gedrag is. Doe 

hier onderzoek naar.
• Breng in kaart welke psychologische processen een rol  spe-

len.
• Door het stellen van vragen kom je erachter waarom mensen 

niet tot actie overgaan.
• Kleinere details als kleur en vorm hebben grote effecten bij 

nudges, dus denk ook hier goed over na.

Geschreven door janne biersma.

Meer informatie over dit onderwerp, en wil je samen kijken hoe 
jij dit kunt toepassen om gewenst gedrag te stimuleren? Stuur 

een mail naar janne.biersma@hva.nl.
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