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Weten & Vinden Zien & Beseffen



10 000 000 
5 000 000



25 x meer kans

Sommige studies 160 x.



Fear of Missing Out
Illusie van controle (mij
overkomt dat niet)
Ambivalente norm
Sociale validatie

Weten (& Vinden)

Zien & Beseffen

(Blijven) Doen

Willen & Kunnen 







Storing Abu Dhabi 
telefoonnetwerk: 

40% minder 
verkeersongevallen

Uitzetten impuls

Weten & Vinden
Gewoontes & Impulsen









Weten & Vinden





Willen (& kunnen) (Blijven) Doen





Van de 12.893.466 kiesgerechtigden hebben 
10.563.456 personen hun stem uitgebracht > 
81.9%

Opkomstpercentage 2017 was daarmee het hoogst sinds 
2e Kamerverkiezing 1986 (85,82%). 

Wat was jouw stem waard? 
De kiesdeler (aantal geldige stemmen gedeeld 
door aantal zetels) = 70.106

Dertien partijen hebben een zetel bemachtigd. Het 
hoogste aantal partijen sinds 1972 (14).





Opkomst 2017 > 81% Opkomst 2012 > 75%

Stembus effect?

Jongeren in 2017 > 66% Jongeren in 2012 > 70%

65-plussers in 2017 > 89% 65-plussers in 2012 > 86%

wilden nog maar 50% van de 
(DWDD, 16.3.17)
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In totaal: 20 zetels ernaast



Weten en vinden?



Een  groeiend  wantrouwen  maakt  het  moeilijker  
onwaarheden  te  corrigeren.  
Pogingen  om  onzin  te  weerleggen,  leidt  bij  een  laag  

backfire effect
overtuiging  dat  de  onzin  klopt.  



Lastercampagnes

Moslim? Seniel?

De  acceptatie  van  evidente  onwaarheden  als  gevolg  van  





Survey Amerikaanse burgers:

Wat moet de VS doen?

Waar ligt Oekraïne?

Hoe minder ze wisten waar Oekraïne 
lag des te meer ze wilden dat VS in 
moest grijpen.

(Mediaan van afstandschatting zat op 
2800 km.)

In: Sloman & Fernbach, 2017 



We hebben er dagelijks mee te maken en 
daardoor onstaat het gevoel dat we weten 
hoe het werkt. 

Terwijl we vaak van anderen afhankelijk zijn 
om het te laten werken.



Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft
De AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar

Genuanceerdere mening
Sloman & Fernbach, 2012











Sociale validatie:
Nonverbale cues van af- of 
goedkeuring vormen (mede) onze 
mening. 

Zelf validatie:

Alleen in geval van 
goede argumenten! 
Bij slechte argumenten 
juist negatiever!





Het doel van de campagne is om alle inwoners en bezoekers van 
Nederland bekend te maken met NL-Alert, hoe je NL-Alert kan 
instellen op je mobiele telefoon en het aankondigen van het NL-
Alert controlebericht.



Het doel van de campagne is om minder automobilisten social
media te laten gebruiken tijdens het rijden.



De campagne heeft als doel de bewustwording rondom 
discriminatie en de meldingsbereidheid te vergroten.



(injunctieve) 
sociale norm

van de doelgroep kent NL Alert en weet dat het via je 

xx% van de doelgroep vindt dat social media en het 

emoties

houding
kennis



Daders zien en beseffen de impact van discriminatie op 
slachtoffers

zelfbeeld

bewust-
wording



wil

kan een ander op een constructieve manier 

intentie

kunnen



doelgroep stelt hun mobiele telefoon in op NL-alert als deze 
daarvoor geschikt 

spreekt

interpersoonlijke 
communicatie

gedrag



automatisch

Zonder er over na te denken 

gewoonten en 
automatismen

gedrag



Wat zou dit betekenen als je hiermee aan de slag gaat?

Opdracht:





?







Het besef

Intentie

Implementatie 
intentie

Realiteitsbesef Procrastinatie

Nu versus Straks
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Mensen zijn weerbarstig
niet over mijn levensstijl














