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Dingen die mensen ‘zouden 
moeten’ doen, maar (nog) 

niet doen 

           campagne 

Gedragsbeïnvloeding in  
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Top gevaren bij het beïnvloeden 
van gedrag 

• Bewust versus Onbewust 

– Zeggen versus doen 

– Te veel geloven in de kennis-attitude-gedrag link 

• Geen rekening houden met weerstand 

• Ik heb toch gelijk?!! 

– Pragmatisch versus idealistisch 

• Te veel willen 

• One size fits all 

“Neurons that fire together, wire 
together” – Hebb, 1949 

De autopiloot 
Handelen zonder te 
denken 
 
Gewoontegedrag 
Reageren op basis van 
associaties 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=a71h6LZKX
Tc 
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Psychologische  reflexen 

– Wederkerigheid 

– Commitment & Consistency  

– Sociaal Bewijs 

– Sympathie 

– Autoriteit 

– Schaarste  

 

 

Alpha strategies 

 

    Weerstanden 

Implementatie intenties 
 

• Het gat tussen intentie en gedrag is vaak enorm 

• Koppeling tussen situatie en gewenst gedrag 

• Automatische cue en consistency 



Bijlagen bij deelsessies

1. Jouw aanbod als erkende interventie?

Maartje Kunen, Hiske Blom van NISB en Martine de Ruiter, IVN Brabant

Effectief actief, het erkenningstraject

In de presentatie (zie bijlage) staat een linkje naar een filmpje over effectief actief, het erkenningstraject 

voor sport- en beweeginterventies. Via deze link is het filmpje direct te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=_M_ayRaRxd8

Heb je vragen over het erkenningstraject? Neem eens een kijkje op de website

www.effectiefactief.nl of neem contact op met Hiske Blom (hiske.blom@nisb.nl)

Themadossier groene ruimte voor bewegen

NISB heeft ook een themadossier gemaakt met als titel ‘Groene ruimte voor bewegen’ waarin kennis, 

informatie, praktijkvoorbeelden, handreikingen en literatuur te vinden is. Dit themadossier kun je 

bekijken via deze link: http://www.nisb.nl/themadossiers/groene-ruimte.html. Binnenkort zullen wij dit 

themadossier updaten.

Biowalking

Martine de Ruiter van IVN Noord-Brabant heeft tijdens de deelsessie  vertelt over Biowalking en het 

traject wat IVN is ingegaan om Biowalking als sport- en beweeginterventie erkend te krijgen.  

Wil je meer weten over Biowalking? Bekijk dan het filmpje op youtube via deze link.

https://www.youtube.com/watch?v=9Y0T9FFRHV8 

Heb je vragen over Biowalking, neem dan contact op met Jose de Jonge van IVN Noord-Brabant. 

Bijlagen 

- A4 met aanvullende informatie over erkenningstraject van interventies

- Presentatie gebruikt tijdens de workshop:

 http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2015/04/aanvullende-info-effectief-actief-tbv-workshop-22-juni-baarn.pdf

3. Gezondheidszorg zal meer groen inzetten voor gezondheid als ......

Tia Hermans, Alterra Wageningen UR en Annemieke v.d. Berg, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  

- de infographic van de Beter in het Groen-zoeker

4

Self persuasion 

• “Wat zijn 2 redenen waarom behulpzaamheid belangrijk is” 

• “Hoe zou jij een jongetje overtuigen dat een overval wil plegen?” 

• “Wat hebt u vandaag voor leuks meegemaakt?” 

 

 

Gedragsbeïnvloeding in  
vogelvlucht 

  
Prof. dr. Rick van Baaren 

 

rick@db-abs.com 
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De ‘Beter in het Groen’-zoeker Websites

Check

Gratis registratie. 

Aanbod wordt gecheckt 

op criteria

Database

Goedgekeurde initiatieven 

komen in de database van

‘Beter in het Groen’ en 

beheerders houden 

gegevens actueel. 

Verwijzers

Vind passend aanbod

Passend aanbod in de buurt wordt gevonden door te zoeken op:

A.  Behoefte (bewegen, ontmoeten, ontspannen, coaching in het groen…)

B   Doelgroep (kinderen, volwassenen, senioren, ../ Diabetes, Dementie, Autisme, …)

C.  Postcode of plaats (3581, Den Haag, Zwolle, …) 

A B C

Groen vermindert stress, nodigt uit tot bewegen en ontmoeten en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van jong tot oud.

De mogelijkheden zijn divers: onder begeleiding wandelen, sporten of spelen in het bos, het park of een beweegtuin in de wijk? 

Geestelijk weer in balans door bijvoorbeeld wandelcoaching of runningtherapie? Begeleide dagbesteding in de natuur of in een 

zorg(moes)tuin? Beter in het Groen maakt informatie over gezond aanbod in de groene leefomgeving beter toegankelijk.

Bestaande websites die informeren 

over gezondheid, welzijn, bewegen 

of bijvoorbeeld stress-management 

worden verrijkt met de ‘Beter in het 

Groen’-zoeker 

......

zorgverzekeraar

Huisarts

Consulent

Burger

Gekozen aanbieder

patientenorganisatie

1
2
3
4

Voor meer info: www.beterinhetgroen.nl

Beter in het Groen

ZO WORDT GEZOND AANBOD 
IN HET GROEN BETER VINDBAAR 

gemeente

Aanbod

Beter 
in het 
Groen

http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2015/04/Workshop-jouw-aanbod-als-erkende-interventie-op-

netwerkbijeenkomst-natuur-en-gezondheid-22-juni-2015.pdf

http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2015/04/Verslag-deelsessie-3-NETWERKBIJEENKOMST-NATUUR-EN-

GEZONDHEID-22-juni-2015.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=_M_ayRaRxd8
http://www.effectiefactief.nl/
mailto:hiske.blom@nisb.nl
http://www.nisb.nl/themadossiers/groene-ruimte.html
https://www.youtube.com/watch?v=9Y0T9FFRHV8
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2015/04/aanvullende-info-effectief-actief-tbv-workshop-22-juni-baarn.pdf
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2015/04/Workshop-jouw-aanbod-als-erkende-interventie-op-netwerkbijeenkomst-natuur-en-gezondheid-22-juni-2015.pdf
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2015/04/Workshop-jouw-aanbod-als-erkende-interventie-op-netwerkbijeenkomst-natuur-en-gezondheid-22-juni-2015.pdf
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2015/04/Verslag-deelsessie-3-NETWERKBIJEENKOMST-NATUUR-EN-GEZONDHEID-22-juni-2015.pdf
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2015/04/Verslag-deelsessie-3-NETWERKBIJEENKOMST-NATUUR-EN-GEZONDHEID-22-juni-2015.pdf
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Zo worden meer mensen Beter in het Groen

GROEIWIJZER BETER IN HET GROEN

De Beter in het Groen-zoeker is live; het zaadje is geplant! Na het zaaien is het nu tijd om te delen, te verzorgen en daarna te 

oogsten. Laat dit minimoestuintje u de komende tijd herinneren aan Beter in het Groen. Want buiten zijn in de natuur vermin-

dert stress, nodigt uit tot bewegen, doet goed voor uw gezondheid én is bovenal lekker! 

Nederland kleurt groen, Nederland wordt beter

Verzorg de zaadjes goed, dan geniet u langer van het groeiproces en oogst u uiteindelijk meer. 

Net zoals met Beter in het Groen. Samen maken we Beter in het Groen groter, waardoor steeds meer 

burgers, verwijzers en scholen groen inzetten voor de gezondheid. Kent u relevant aanbod of 

kent u partijen die met hun website kunnen bijdragen aan een nog groter bereik onder burgers en 

verwijzers? Verwijs hen dan naar www.beterinhetgroen.nl voor meer informatie.

GROEIWIJZER; EERST OOGSTEN DAN ZAAIEN

 1. Bewater het compostschijfje met 50 mm water.

 2. Wacht 2 tot 3 minuten tot de aarde vochtig is en het gehele potje vult.

 3. Zaai de zaadjes en druk licht aan. Houd de aarde vochtig.

 4. Wanneer de plantjes ruim boven het potje uitsteken, uitplanten/overpotten op 20 – 25 cm afstand.

 5. Geniet van de overheerlijke basilicum, op uw boterham, in uw salade of voor thuis in de pasta!

SAMEN BETER IN HET GROEN

Het begon bij Augie Vissers van MediQuest met een fantastisch idee en dat is nu gerealiseerd door de lancering van de Beter 

in het Groen-zoeker. Mede dankzij de intensieve samenwerking van onze Green Deal partners en netwerkpartners staan we nu 

aan de start naar een groene en gezonde toekomst. Dank u wel!

P.S. Blijf Beter in het Groen aandacht geven en deel het. Laat het net als uw moestuintje groeien en bloeien.

Beter 
in het 
Groen

minimale witruimte om logo

beterinhetgroen@mediquest.nl     |     www.beterinhetgroen.nl 


