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Wat is nudging?  
De oorsprong van nudging komt uit de 
psychologie en is in 2008 bedacht door 
wetenschappers Thaler en Sustein. Nudging is 
het geven van een duwtje in de goede richting 
door het gewenste gedrag aantrekkelijk te 
maken. Het doel is gedrag bijsturen, waarbij 
het om onbewuste keuzes gaat. Een nudge is 
een verandering van de omgeving waarin een 
keuze plaatsvindt (de keuzecontext) om op 
een onbewust niveau die keuze te 
beïnvloeden. Kenmerkend voor een nudge is 
dat deze zich richt op gedrag van eigen en 
maatschappelijk belang, zoals gezond, veilig 
of duurzaam gedrag (Thaler & Sunstein, 
2009). Nudges worden ingezet om irrationele 
keuzes in rationele keuzes om te zetten. 

Voorheen werden nudges voornamelijk 
gebruikt door de overheid om gewenst gedrag 
te stimuleren. Toch is het ook steeds vaker in 
het bedrijfsleven terug te vinden, bijvoorbeeld 
voor (online) marketing, aangezien 
gedragsbeïnvloeding hierbij ook belangrijk is. 
Een nudge kan een effectieve methode zijn 
om gedragingen te veranderen. Ze werken 
echter alleen wanneer de uitvoering goed 
aansluit bij de omgeving van het gedrag en bij 
de psychologische processen die een rol 
spelen bij het gewenste gedrag.

Een kleine en goedkope aanpassing kan 
leiden tot grote resultaten. Om dit uit te leggen 
kijken we naar de manier waarop mensen 
beslissingen maken. De keuzes die men 

maakt zijn immers niet altijd weloverwogen 
rationele keuzes. Het duurt te lang om over 
alle kleine beslissingen uitgebreid na te 
denken. Volgens Kahneman maakt men de 
meeste keuzes op de automatische piloot, ook 
wel systeem 1 genoemd. De keuzes die we 
binnen dit systeem maken zijn instinctief en op 
basis van aanwezige en snel waarneembare 
informatie. Naar schatting worden ongeveer 
95% van de keuzes in dit eerste systeem 
gemaakt. De andere 5% hoort bij het 
langzamere systeem 2. In dit systeem maak je 
een diepgaand keuzeproces aan de hand van 
een zorgvuldige overweging van alle relevante 
informatie. Nudging speelt in op systeem 1 
door subtiele prikkels voor te schotelen. 
Systeem 1 is gevoelig voor invloeden van de 
keuzecontext. Daarom kan nudgen effectief 
zijn. 

“Maar hebben we het dan 
niet over manipulatie?”
Om te benadrukken dat er geen sprake is van 
manipulatie hebben Thaler en Sustein 
duidelijke kaders opgesteld waarbinnen 
nudging acceptabel is:  
- Nudging moet transparant zijn en mag niet 
misleidend zijn.
- De consument mag zich niet beperkt of 
gedwongen voelen en moet gemakkelijk 
kunnen weigeren.
- Nudging mag alleen toegepast worden als 
het in het voordeel is van de consument. 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Toepassing nudging overheid 
Dagelijks worden er talloze beslissingen 
gemaakt, helaas blijken veel van deze keuzes 
achteraf niet de beste. De ideale burger 
vertoont maatschappelijk gewenst gedrag, een 
droombeeld, maar de realiteit is vaak anders. 

“Men rookt, eet 
ongezond, sport weinig 
en drinkt regelmatig 
veel alcohol.“
Allemaal gedrag dat vanuit collectief oogpunt 
gezien niet gunstig is. Daarom is het logisch 
dat de overheid geïnteresseerd is in 
gedragsverandering als beleidsinstrument. 
Sinds een paar jaar gebruikt de Nederlandse 
overheid zowel offline als online nudging om 
burgers sociaal wenselijk gedrag te laten 
vertonen. Op deze manier treedt de overheid 
niet dwingend, maar wel sturend op. 

Een voorbeeld waarbij de overheid nudging 
inzet is bij het aanvragen van een studielening. 
Voorheen stond op het aanvraagformulier de 
optie ‘maximaal’ standaard aangevinkt. Toen 
de overheid deze optie van het formulier 
haalde en studenten zelf een bedrag liet 
invullen bleek dat het aantal studenten dat het 
maximale bedrag leende daalde van 69 naar 
34 procent. Naast dit voorbeeld wordt er nog 
veel meer genudged door de Nederlandse 
overheid. Vervolgens worden al deze 
verschillende bevindingen met elkaar gedeeld. 
Zo wordt er bijvoorbeeld onderling kennis 

gedeeld in het Behavioural Insights Netwerk 
Nederland, het Behavioural Insights Team 
(bijvoorbeeld het ministerie van Economische 
Zaken en het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu) of het Team Gedragsverandering 
(bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV). 
Het Team Gedragsverandering van de 
Belastingdienst heeft verschillende ‘trucs’ 
bedacht om de twintig procent 
belastingbetalers die volgens onderzoek 
‘chronisch uitsteller’ is, in actie te laten komen. 
Dit doen ze bijvoorbeeld door af te tellen in 
plaats van alleen de datum te noemen: Nog 
dertig dagen tot 1 april.  

“Er zijn veel voorbeelden 
waarbij nudging voor een 
verbetering van veiligheid 
kan zorgen.“
Dit gaat zowel om het veiligheidsgevoel 
(subjectieve veiligheid) als om de 
daadwerkelijke (objectieve) veiligheid. Het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) heeft eind 2016 in het rapport 
Veiligheidsverleiding meer dan vijftig 
voorbeelden gepubliceerd hoe mensen door 
een andere inrichting van de omgeving verleid 
kunnen worden tot gewenst gedrag. In het 
rapport staan veel voorbeelden over nudging 
door middel van licht- en kleurgebruik. 
Zie hier het rapport voor de voorbeelden:
Veiligheidsverleiding CCV.  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Naast de offline nudges zoals in de 
bovengenoemde voorbeelden wordt er ook 
online genoeg ‘genudged’, bijvoorbeeld met 
default opties. Een voorbeeld hiervan is het 
verschil in percentage orgaandonoren in 
verschillende landen. Er bestaat een opt-in en 
opt-out beleid. Opt-in wil zeggen dat je alleen 
orgaandonor wordt wanneer je dit zelf 
aangeeft, je staat dus nog niet ingeschreven. 
Bij een opt-out beleid is iedereen standaard 
orgaandonor, tenzij je aangeeft geen donor te 
willen zijn. Het percentage donoren in landen 
die een opt-out beleid hanteren ligt veel hoger 
dan in landen die een opt-in beleid hanteren, 
omdat de standaardoptie een sturende macht 
heeft. Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe 
donorwet ook in Nederland. 

          Opt-In

       Opt-Out

              
               

Online kan de juiste optie als default optie 
zorgen voor een betere respons. Zo 
personaliseren goede doelen de default opties 
van donateurs op basis van eerder vertoond 
gedrag. Wanneer iemand normaal gesproken 
tussen de tien en twintig euro doneert, dan 
krijgt deze persoon de opties: € 20, € 30, 
€ 40, € 50 €____ overig. Maar wanneer 
iemand soms honderden of duizenden euro’s 
doneert, dan hebben deze opties veel hogere 
bedragen. Gebruikers kiezen automatisch voor 
de makkelijkste weg en kruisen een van de 
voorgestelde opties aan, zolang deze 
bedragen goed passen bij het eerder 
vertoonde gedrag. Dit is ook een manier van 
anchoring; men neemt het voorgestelde 
bedrag als anker in hun hoofd voor het bedrag 
wat ze willen doneren.

“Voor de overheid is de 
nudge een heel fijn nieuw 
beleidsmiddel.“
Van oudsher kent de overheid drie vormen van 
beleid: De stok (wetgeving), de preek 
(voorlichting) en de wortel (financiële prikkel). 
Maar in sommige gevallen zijn deze niet 
toereikend en biedt nudging een uitkomst.  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Nieuwe trend: De Snudge 

 
Mensen zijn sociale wezens en passen hun 
gedrag (on)bewust aan om binnen een groep 
te horen. Wanneer men ergens niet bij hoort 
veroorzaakt dat vaak negatieve gevoelens. 
Een bekend voorbeeld van de kracht van 
sociale invloed is de Asch line test. Tijdens 
onderzoek beantwoordden proefpersonen 
vragen in een groep. De groep bestond uit 
acteurs die bij het onderzoek hoorden. In 
werkelijkheid was er dus maar een echt 
proefpersoon. Een afbeelding met 
verschillende lijnen, zoals hier rechts, werd 
getoond. Vervolgens werd iedere deelnemer 
gevraagd dezelfde lijn als het voorbeeld aan te 
wijzen. In sommige gevallen gaven de acteurs 
expres een overduidelijk fout antwoord, 
antwoord B. Ondanks dat de proefpersonen 
zagen dat het antwoord onjuist was (dit gaven 
zij later aan), stemden ze toch in met de 
groep. Hierbij was de juistheid van het 
antwoord blijkbaar minder belangrijk dan de 
druk om bij de groep te horen.

De nieuwste ontwikkeling waar 
gedragswetenschappers zich de komende 
jaren meer op gaan richten speelt ook in op dit 
groepsgevoel, de zogenoemde snudges. 
Sociale nudges richten zich op de grote 
maatschappelijke vragen. Deze snudges zijn 
de sociale versie van reguliere nudges. Ze 
informeren mensen over het gedrag van 
andere mensen en roepen normatieve 
verwachtingen op. Ze kunnen van de ene 
persoon op de andere worden overgedragen, 

waardoor de impact van de interventie 
mogelijk nog verder wordt vergroot. De aard 
van sociale nudges kan expliciet, impliciet, 
offline of online zijn.

Een mogelijk voordeel van snudges is dat ze 
niet van korte duur zijn in hun effectiviteit. De 
normen die worden gecommuniceerd met 
snudges kunnen eigen worden voor de 
ontvangers. Daarbij zijn veel sociale 
processen recursief: hoe meer mensen zich 
aan een bepaalde sociale norm houden, hoe 
sterker de norm wordt en hoe meer mensen 
zich bij de rest voegen.

Verder kunnen snudges mensen stimuleren 
om duurzamere keuzes te maken. Empathie 
voor anderen zou ook een drijfveer kunnen zijn 
voor mensen om een bepaald doel te kiezen. 
In plaats van ‘Rij langzamer voor het milieu’ 
zou de snudge ‘Ik rij 100 voor de boeren’ wel 
eens beter kunnen aanslaan bij een groter 
publiek. 
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Samenvatting  
Voordelen van nudging

- Nudging is een eenvoudige wijze om gedrag te sturen.

- Met nudging behoudt de consument de keuzevrijheid.

- Er is over het algemeen weinig budget nodig om een nudge uit te voeren.

- Nudges richten zich op automatisch keuzegedrag. Het overgrote deel van ons gedrag is 
automatisch en niet gepland.

- Nudges zijn zowel offline als online te gebruiken. 

- Nudges kunnen mensen stimuleren om vanuit collectief oogpunt vaker sociale en 
maatschappelijke keuzes te maken.

Meer weten? 

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Zie dan bijgevoegde bronnenlijst met links naar 
artikelen over nudges of snudges en voorbeelden hiervan. Ook vind je hiertussen artikelen met tips 
over hoe je nudges toepast en hoe je zelf onbewuste keuzes maakt. Wil je meer van mij lezen of 
discussiëren over dit onderwerp? Klik dan op onderstaand logo om mij (Romy Kok) te volgen op 
LinkedIn, waar ik links deel naar artikelen die ik geschreven heb. 
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