
Quick Wins!

ABC-gedragsanalyse

De wetten van gedragsverandering

Hoe effectief is deze praatplaat als het gaat om gedragsverandering? 

Gedrags
verandering

Motivatie

GelegenheidVaardigheid

Wil ik het?

Kan ik het?

Laten omstandig-
heden het toe?

Beloon gewenst gedrag 
direct

Beloon gewenst gedrag 
en negeer ongewenst 

gedrag

Consequenties hebben 
4x zoveel invloed op 

toekomstig gedrag dan 
antecenten

Hoe pak je dit aan?

Als je wilt dat mensen bepaald gedrag gaan
vertonen, moet je dus zorgen dat deze 

mensen dit willen, kunnen en dat ze eraan 
herinnerd worden

MOTIVATIE
Als mensen zelf kunnen
kiezen, zullen ze alleen 
iets doen als ze dat zelf 
ook willen PRIKKEL

Tot slot moet je ook tot
echte actie overgaan. 
Je moet getriggerd
worden. 

VERMOGEN
Het gedrag moet 
natuurlijk niet te moeilijk
zijn. Je moet het wel 
kunnen

MOTIVATIE

PRIKKEL

VERMOGEN

Gedrag 
ontstaat 

wanneer 3 
dingen bij 

elkaar 
komen:

In real life sturen we 20% 
op consequenties en 
80% op antecedenten

In real life belonen we in 
20% van de gevallen en 
straffen we in 80%  

In real life belonen we 
maar in 20% van de 
gevallen direct op 
gewenst gedrag

>> beloon mensen wanneer zij het 
gewenste gedrag vertonen. Dit 
stimuleert om tot actie over te gaan
>> maak het leuk (Holle Bolle Gijs)
>> benoem de voordelen van bepaald 
gedrag: what’s in it for them?

>> maak het zo makkelijk mogelijk om 
het gewenste gedrag te vertonen
>> andersom werkt natuurlijk ook! 
Maak ongewenst gedrag moeilijker, 
voeg frictie toe zodat de drempel om 
het gedrag te vertonen hoger wordt. 

Herinner mensen aan de handeling!
>> geef een trigger zoals een pop-up, een 
sticker op de juiste plek of iets anders dat 
aandacht trekt
>> op tijd! time je herinnering goed
>> juiste plek: zorg dat de trigger plaatsvindt op 
de plek waar mensen het gewenste gedrag 
moeten vertonen

Gedragsverandering

Antecedent Gedrag (behaviour) Consequentie
A CB

Gedrag produceert een consequentie
Consequentie heeft invloed op gedrag Gevolg van gedragLokt gedrag uit

GrowCare

Maak vooruitgang zichtbaar en geef aan 
wat nog nodig is om de taak compleet te 
maken. Dit stimuleert actie

Door kleine opdrachten uit te voeren 
krijgen mensen de smaak de pakken en 
zijn ze eerder geneigd volgende 
opdrachten uit te voeren

Zorg voor flow: een te moeilijk doel zorgt 
voor frustratie, zorg dat het doel uitda-
gend is, maar wel haalbaar

Erken prestaties en vier mijlpalen


