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Met communicatie en 
campagnes gedrag 
beïnvloeden: CASI 3.0 

14 april 2016 
 

Marcel de Jong 

Welkom 
 
13.00 – 13.15: Inloop en introductie 
 
13.15 - 14.00:  Gedragsverandering met communicatie & uitleg 

  casus 
 
14.00 – 14.45: Aan de slag in groepen/duo’s 
 
14.45 – 15.15: Presentatie groepen 
 
15.15 – 15.30: Tips en afsluiting 
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Dienst Publiek en Communicatie 
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Organogram 

Campagnemanagement Kloof tussen weten, intentie en gedrag 

Gedrag Intentie 
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2 systemen in ons brein 
1.  snel, onbewust  
2.  bewust, langzamer, ratio 

•  Systemen werken niet altijd samen. Ontvangers verwerken 
informatie altijd (ook) onbewust (systeem 1 is altijd aan) 

•  We denken dat we het meeste bewust en weloverwogen 
doen, maar 95% van gedrag is onbewust 

•  We maken vaak keuzes met reptielenbrein (systeem 1), 
daarna rationaliseren: kennis volgt gedrag 
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Voorbeelden 
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Mensen zijn irrationeel 
 
Mensen doen wat anderen doen 
 
Mensen willen niet buiten de groep vallen 
 
Mensen worden onbewust beïnvloed 
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Wat de overheid wil vs. wat mensen doen 

Presentatie EZ Blik @ work 10 

Veel literatuur over gedrag..  
De mens is: 
•  niet rationeel 
•  op de 

automatische 
piloot of emotie 

•  vrije wil? 
•  heel sociaal 
•  gemakzuchtig 
•  tastbaar en 

dichtbij 
 
 

Gedragsverandering in de afgelopen jaren 
2008: eerste aandacht voor het onderwerp onbewust gedrag 
 
2009: bijeenkomsten 
 
2010: projectaanpak: literatuurstudie naar gedragsbepalers en 
campagnewerkingsmechanismen, een model en vragenlijst 
 
2011: CASI 
 
2012: CASI 2.0 
 
2014: CASI 3.0, maar ook VoRa jaarproject, Kenniskamer, 
publicatie WRR: Met kennis van gedrag beleid maken. 
 
2015: Update literatuurstudie door UvA 
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Vertaling inzichten naar campagnes (de praktijk) 
Literatuurstudie “Gedragsverandering via Campagnes”  
Inzicht: met campagnes kun je het gedrag van mensen sturen. Om dit 
effectief te doen, zijn heldere strategische keuzes nodig.  
 
Om wetenschappelijk inzichten over gedragsverandering toe te passen 
is het Campagne Strategie Instrument (CASI) ontwikkeld.  
 
CASI stelt vragen om een analyse van het gedrag en onderbouwde 
keuzes te maken. Zo helpt het om vanuit de beleidsopgave tot een 
kansrijke campagnestrategie te komen. 
  
2015: Update literatuurstudie en publicatie  
 

Vertaling inzichten naar campagnes (de praktijk) 
Update: systeem 1 is altijd aan. Dus altijd rekening mee houden 
Etc 
 
…. 
 

 
 
 
 

16 Campagne Strategie Instrument | 1  september 2015 
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Campagnes 
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Aan de slag met CASI 
Casus: 
 
Aan de slag in duo’s/groepen:  
Je werkt voor de Gemeente Midwater. Ook in deze fictieve 
gemeente is de indruk die de openbare ruimte achterlaat 
belangrijk voor de leefomgeving. Is het goed onderhouden, 
ziet het er aantrekkelijk uit, is het schoon?  
 
De gemeente wil dat bewoners een deel van het beheer van 
de openbare ruimte op zich nemen.  De gemeente wil in 
eerste instantie bewoners van de Vogelaarwijk Tiendsland 
stimuleren om de wijk te schoon te maken en te houden, op te 
ruimen, groenperkjes te onderhouden etc.(zwerfafval, graffiti).   
 
Gedragsambitie 
Doel: kies 1 gedragsbepaler en 1 werkingsmechanisme voor 
een campagne om deze ambitie te realiseren. 
 

Gereedschap voor gedragsverandering Tien praktische tips 

•  Disclaimer: liever uitgebreide analyse, een onderbouwde strategie en 
goed onderzoek. 

•  Tips kunnen helpen bij het effectiever maken van je communicatie,  
ook als je weinig tijd of budget hebt. 

•  Houd ze in gedachten als je aan het werk bent met teksten, middelen 
en adviezen. 

•  Of gebruik ze als checklist bij het beoordelen van concepten. 

Houd het simpel /PLASTIC TAS?  Laat het goede gedrag zien /HARM ALARM? 
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Laat mensen en situaties zien die herkenbaar zijn Geef je doelgroep concrete aanwijzigingen 

Vermijd ontkenningen in je boodschap Zet de sociale omgeving van je doelgroep in 

Speel in op emotie/ UNOX? Boerenkool, vodafone? 
BBQ? Thuiskome gevoel of challenge (a long road to 
succes?) 

Nuance : ING TVC? Oranje is? Orgaandonatie nieuw 
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Speel in op emotie/RIJKSMUSEUM: chance of a 
lifetime?  

Presentatie EZ Blik @ work 

https://youtu.be/ClKMIr3WpjY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wM75ulDRkhI 
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Communiceer daar waar het gedrag plaatsvindt  Houd het lang vol en herhaal 

Bedankt voor je aandacht! 
 

m.dejong@minaz.nl 


