
Doelgroepbewust communiceren 



Waarom doelgroepbewust communiceren?

● Ken je doelgroep en weet wat hen 
beweegt

● Hoe werkt gedragsverandering?
● Hoe meet je gedragsverandering?



Programma  

15.00: Opening
15.15: Deel 1 - Ken jij je doelgroep?
16.00: Deel 2 - Hoe werkt gedragsverandering? 
16.45 Deel 3 - Vorm versus inhoud
17.00: Pauze & eten
17.45: Deel 4 - Beweeg je doelgroep
18.45: Afsluiting
19.00 Einde



Geef jezelf een cijfer



Deel 1: ken je doelgroep



Sociaal netwerk en doelgroepen



Ken je doelgroep: Louise 16 jaar - 3 Havo

Voorbeeld: 
klimaatmars

Wat doet zij graag 
en hoe leert zij? 

Wat heeft zij van 
huis uit 
meegekregen?  

Welke handelings-
perspectieven 
spreken haar 
aan?



Deel 2: Hoe werkt gedragsverandering?

Leiden

Mede-eigenaar zijn

Bijdragen: onderdelen

Onderschrijven: mee eens & meedoen

Volgen: geïnteresseerd & bezoeken

Observeren:weet er (toevallig) van
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Hoe is jouw eigen gedrag veranderd?



Lineair verband?

BOODSCHAP     KENNIS  HOUDING   GEDRAG

Grunig & Hund 1984



Of meerdere factoren?

Model voor beredeneerd gedrag

Attitude: past het bij 
mij/mijn leven?

Sociale omgeving

Barrières

Eigen effectiviteit: kan 
ik het?

Intentie: wil ik het?
Gedrag 

veranderen

Vaardigheden

Fishbein & Ajzen 1975



How to change when change is hard?

https://youtu.be/X9KP8uiGZTs



How to change when change is hard: Heath br.

Begeleid de rijder: 
- Focus op wat al 

goed gaat;
- Weet waar je 

heen gaat 

Motiveer de olifant: 
- Stap voor stap
- Wees voorbereid 

op falen
- Verander de 

omgeving



Even terugkijkend...

Hoe is jouw eigen gedrag 

eigenlijk veranderd? 



Tabula Rasa



Deel 3: Vorm versus inhoud & doelgroepen



Hoe leer jij het liefst?  



Vorm versus inhoud



Welke vorm kies jij bij welke doelgroep?

- Bespreek met je buurman/vrouw: welke 
vorm heeft jouw activiteit? 

- Is dit de vorm die past bij de 
belevingswereld van jouw verschillende 
doelgroepen of is daar iets anders nodig? 
(denk ook aan de empathy map)



Deel 4: Beweeg je doelgroep

Leiden

Mede-eigenaar zijn

Bijdragen
Onderschrijven

Volgen
Observeren
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Hoe geef je de olifant een zetje?



SMART verandering



Tot waar reikt jouw invloed?

Activiteiten
(activities)

Resultaten
(output)

Verandering
(outcome)

Effecten
(impact)

Controle-sfeer Invloed-sfeer Intresse-sfe
er



Outcome
een zichtbare en significante verandering

 in gedrag, relaties, acties, beleid, of toepassing

 van een sociale actor

… en beïnvloed door de change agent.

SOCIALE 
ACTOR

Individu

OrganisatieInstituut

Gemeenschap 
of groep 

Gedrag Relaties

Acties en 
activiteiten

Beleid en 
toepassing

VERANDERING

Outcome =



Hoe meet je effect?



Een meetplan

Met een meetplan 
bedenk je van te voren
- de indicatoren 

(meeteenheden) per 
doelstelling

- meetinstrumenten 
- (of bron van je 

informatie)
- meetmomenten

 



Wat neem je mee?
Wat ga je inzetten?

Afronding



Mensen meer laten bewegen

https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw




