
Inspiratiedag Levenslang Leren

Leer iets bij: 

Hoe kunnen we nudging en 
gedragsinzichten inzetten om 
moeilijk te motiveren groepen 
te bereiken?

Reinout Van Zandycke



NUDGING





1. Wat is nudging? (15 min.)

2. Voorbeelden en concrete tips (30 min.)

3. Q&A (5 MINUTEN)

• 4 technieken algemeen uitgelegd

• 4 concrete suggesties voor een educatieve

context



Politieke wetenschappen
Maatschappij

Kennis over politiek

Ervaring met vele sectoren

Strategische communicatie 

‘International knowledge’

Nieuwsverslaafden

Communicatie wetenschappen
Online

Data

Personalisatie en micro targeting

Sociale media

Coaching en opleiding 

Digital natives

Gedragswetenschappen
Nudging

Psychologie

Neuromarketing

Conversie-optimalisatie

Wetenschappelijk

+1200 cases





Onze boeken
Gebaseerd op meer dan honderden internationale publicaties, interviews, 
onderzoeken en cases

‘Lokale verkiezingen winnen 

zonder opkomstplicht’
Reinout Van Zandycke &

Pieter De Vocht

‘Het nieuwe campagnevoeren’

Reinout Van Zandycke &
Nadja Desmet

‘Nudging & overtuigen’

Reinout Van Zandycke &
Ciska Wybo

Voor maatschappelijke communicatie Voor bedrijven
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• 4 technieken algemeen uitgelegd

• 4 concrete suggesties voor een educatieve

context









BETERE KEUZES 
MAKEN DOE JE 
MET ‘NUDGING’.

?



Testen en
meten!

De context en personen
zijn praktisch nooit 
dezelfde. Doe eerst een
analyse en volg
vervolgens goed op. 

Het leukste is 
de brainstorm! 



TEST ALTIJD EENS OP 
EEN KLEIN PUBLIEK 
VOOR JE OP GROTE 
SCHAAL LANCEERT. 
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EASY



KISS



PROCESSING 
FLUENCY











2 keer zo lang
Instructies in een moeilijk leesbaar lettertype? 

*Verwachting





Controleer steeds of processen 
niet eenvoudiger kunnen. 

+ 
Structuur en opmaak van je 

‘cursus’ hebben een grote 
impact op performance 

van het leren. 





SOCIAAL









Toon hoe geliefd de opleidingen 
wel niet zijn. Zowel achteraf als 

op voorhand. (testimonials)
+ 

Help de cursist door te tonen 
wat de meest gekozen opties 

zijn of vertel hoe andere 
cursisten het gedaan hebben. 





MICROCOMMITMENT



Stap 1 Stap 2
Sticker op 
het raam

Groot bord 
in de tuin



Stap 1 Stap 2
Sticker op 
het raam

Groot bord 
in de tuin

17% à 76%





Voorzie zeker in het begin 
kleine stappen. 

Ook als het moeilijker 
loopt kan je micro-

commitments gebruiken. 





THE GOAL-
GRADIENT 

EFFECT



EXPOSURE
SPAARKAART

EXPOSURE
SPAARKAART





“Om je doel te 
bereiken zijn er 
nog 2 van de 6 

stappen te kort.”



Zet realistische doelen en 
wijs op hoe weinig stappen 

ze nog moeten zetten. 
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reinout@exposure.be - 0486/72.16.45 
www.exposure.be
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Vragen? 
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Bedankt voor uw aandacht!
Heeft deze sessie u geïnspireerd? 

Deel de acties van uw organisatie op 
de borden in het atrium.

#InspiratiedagLLL 
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