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1. Samenvatting
De fase lijkt voorbij waar we nog moeten aantonen dat het toepassen van gedragswetenschappelijke
kennis, waaronder nudging valt, meerwaarde heeft voor praktijk en beleid. Op dit moment zitten we
in de fase waarin we leren door doen: experimenteren, evalueren en kennis delen. Recente
publicaties en Europese initiatieven laten zien dat er zowel nationaal als internationaal steeds meer
interesse is in het toepassen van gedragswetenschappelijke inzichten in beleid. Daarbij wordt het
belang van coördinatie van kennisuitwisseling benadrukt, niet alleen in beleid en de praktijk, maar
ook met de wetenschap.
Nudging kan worden ingezet wanneer een probleem wordt veroorzaakt door gewoontegedrag van
mensen; dat is automatisch gedrag waarbij mensen gedrag baseren op door één of meer
beslisheuristieken. Nudging is dus niet effectief bij alle problemen of beleidsbeslissingen. Een door
ons ontwikkeld raamwerk van heuristieken, mechanismen en nudges kan houvast bieden bij het
ontwikkelen van nudges in onderzoek en praktijk. Het kan worden gebruikt bij een inschatting van
welk gedrag te nudgen is, en welk beslisheuristiek dit onderbouwt. Indien een overheid wil nudgen
moet ze transparant zijn en moet het doel in overeenstemming zijn met het doel van het
overheidsorgaan. Aangezien een doel van het RIVM om de volksgezondheid te bevorderen, mag het
RIVM nudgen indien dit de volksgezondheid bevordert. Voor de toekomst van nudging op het RIVM
stellen we voor om het niet langer over de toepassing van nudges te hebben, maar over de
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toepassing van gedragswetenschappelijke kennis, met een focus op keuzeprocessen en
gedragsverandering. Deze toepassing van gedragswetenschappelijke kennis op het RIVM zou op
twee pijlers moeten rusten (zie paragraaf 6). Enerzijds proces‐ en actiegerichte kennisontwikkeling,
met een focus op het ontwikkelen van een RIVM‐breed netwerk van gedragswetenschappers,
acquisitie en het benutten van gedragskennis in RIVM producten en ons eigen gedrag. Anderzijds
stellen we een inhoudelijke pijler ‘Kenniscreatie en kennisintegratie’ voor, waarin ruimte is om
praktijk‐ en beleidsexperimenten op te zetten en evalueren, het raamwerk van heuristieken door te
ontwikkelen en (inter)nationale kennisontwikkeling te monitoren.

2. Inleiding en achtergrond
Deze notitie voor de CSO’s, de Directieraad en de MT’s van het RIVM is een afsluitend product van
het SPR Capacity building project ‘The value of nudging’ (2015‐2016). Het hoofddoel van dit project
was om kennis op te bouwen over de mogelijkheden van nudging bij gezondheidsbevordering. Een
extra doel dat gaandeweg ontstond, was dat het project bij zal dragen aan een toekomstige
kennisagenda over nudging en gedragsinzichten op het RIVM. Dit sluit aan bij één van de doelen van
de Routekaart 2020: het inbedden en benutten van sociaalwetenschappelijke kennis in onze van
oorsprong natuurwetenschappelijke onderzoeksterreinen. De verwachting is dat het RIVM met deze
sociaalwetenschappelijke kennis beter in staat is aan te sluiten bij de samenleving en de kennis van
het RIVM meer kan laten renderen bij het bevorderen van de volksgezondheid en leefomgeving in
Nederland (Routekaart RIVM 2020, 2013).
Binnen dit capacity building project zijn verschillende deelprojecten uitgevoerd die tot
deelproducten hebben geleid. Deze producten zijn opgenomen als bijlagen. Deze notitie vat de
opbrengsten van het project samen en geeft aanknopingspunten voor de toekomst: Wat hebben we
geleerd en hoe kunnen we de kennis over nudging integreren op het RIVM?
In paragraaf 2 schetsen we de internationale en nationale opkomst van nudging en Behavioural
Insight Teams (BIT’s). Vervolgens gaan we in op de definitie en verschillende elementen van het
begrip nudging (3). In paragraaf 4 worden de activiteiten en opbrengsten bij de subdoelen van het
project samengevat, gevolgd door geleerde lessen (paragraaf 5). In de 6e paragraaf beschrijven we
aanknopingspunten en adviezen voor het RIVM, gevolgd door de benodigdheden.

Internationale aandacht voor nudging
In 2008 werd de term nudging geïntroduceerd door Richard Thaler and Cass Sunstein in hun boek
‘Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness’. Het woord nudge – dat letterlijk
‘duwtje’ betekent, was nieuw, maar de principes achter nudging dateren al van ver voordat het
woord nudging bestond.
De principes achter nudging legt Daniel Kahneman uit in zijn populair wetenschappelijk werk
“Thinking, fast and slow” (Kahneman, 2011). In dit werk cumuleert decennia aan psychologisch
onderzoek over hoe mensen keuzes maken. Kahneman legt uit dat mensen op twee manieren
beslissingen nemen: via de “snelle route” en via de “langzame route”. De langzame route komt het
meest overeen met rationele en weloverwogen besluiten: wanneer mensen voldoende tijd hebben,
verzamelen ze informatie, wegen ze de informatie af en nemen ze een besluit dat op die informatie
is gebaseerd. Voor de snelle route gebruiken mensen heuristieken: eenvoudige beslisregels die
meestal goed genoeg werken om op een efficiënte manier beslissingen in het dagelijks leven te
maken. Nudges spelen in op de wetmatigheden in deze snelle manier van beslissen. Alleen wanneer
mensen voor een keuze staan waarin ze weinig tijd of mogelijkheid hebben om te beslissen, kunnen
mensen richting een bepaalde keuze worden geduwd of genudged.
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Een nudge bestaat uit vier elementen: (1) een aanpassing in de keuzearchitectuur (2) die gewenst
gedrag makkelijker maakt (3) in een situatie waarin mensen beslissen op basis van een heuristiek (4)
waarbij de keuzevrijheid wordt behouden. Verdere uitleg over de definitie van nudging volgt in
paragraaf 3.
Figuur 1 laat zien hoe vaak de term “nudge” in het afgelopen decennium wereldwijd in Google is
gezocht. Hoewel er ruis op in de telling zit, is er duidelijk een piek te zien in maart 2012. Het boek
“Nudge, Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness” is al in 2008 uitgekomen, maar
wordt in maart 2012 in de Economist genoemd (The Economist, 2012). Cass Sunstein, één van de
auteurs, adviseert op dat moment president Obama over het toepassen van gedragswetenschappen
in overheidsbeleid vanuit het Behavioural Insights Team (BIT) van de VS. Hiermee past de
Amerikaanse regering al toe, wat ze in 2015 per decreet verkondigt: “To more fully realize the
benefits of behavioral insights and deliver better results at a lower cost for the American people. The
Federal Government should design its policies and programs to reflect our best understanding of
how people engage with, participate in, use, and respond to those policies and programs. By
improving the effectiveness and efficiency of Government, behavioral science insights can support a
range of national priorities, including helping workers to find better jobs; enabling Americans to lead
longer, healthier lives” (The White House, 2015).
Richard Thaler, de tweede auteur van ‘Nudge’ was intussen aangesteld als adviseur bij de Britse
regering. Daar werd in 2010 de BIT UK opgezet, ook wel bekend als de ‘Nudge unit’ om
gedragswetenschappelijke kennis te integreren in beleid met als opdracht “to put into action its aim
to find intelligent ways to encourage, support and enable people to make better choices for
themselves”(Cabinet Office, 2010). Later volgden nog verschillende andere BIT’s, waaronder een ‘BIT
of the Department of Health’ en een ‘BIT of Public Health England’. Hiermee zijn de VS en de UK
leidend in het toepassen van gedragswetenschappelijke kennis in beleid. Ook in andere landen
ontwikkelden BIT’s zich in snel tempo en groeit de aandacht en interesse in
gedragswetenschappelijke inzichten in beleid (de Graaf et al., 2015).

Figuur 1: Trend google searches “nudge1” wereldwijd
1

Deze search bevat ook “nudge bar”, een extra stootbumper voor auto’s.
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Nudging in Nederland
De term ‘nudging’ bestaat dus al sinds 2008, maar de aandacht van Nederlandse beleidsmakers
voor nudging is recenter. Deze aandacht heeft te maken met verschillende ontwikkelingen. Ten
eerste de internationale aandacht voor nudging: de toename van publicaties en de oprichting
van BIT’s in het buitenland. Ten tweede het toenemende besef dat de homo economicus, het
mensbeeld waarbij mensen op rationele wijze keuzes maken, niet altijd op gaat. Steeds
duidelijker wordt dat veel keuzes via de “snelle route” genomen worden, zoals in de inleiding is
beschreven. Een derde aanleiding is de toenemende keuzedruk bij burgers. De toenemende
keuzemogelijkheden in combinatie met de nadruk op eigen verantwoordelijkheid leiden ertoe
dat niet iedereen die keuzedruk aan kan. De vraag is of burgers hier niet meer bij geholpen
moeten worden, onder andere door keuzes meer voor te sorteren. De laatste jaren zijn in
Nederland verschillende rapporten uitgekomen die ingaan op nudging:
 De overheid als keuzearchitect? WRR, 2009.
 De menselijke beslisser. WRR, 2009.
 Hoe mensen keuzes maken. WRR, 2012.
 De verleiding weerstaan: Grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid. RMO,
2014.
 Leefstijlbeïnvloeding: Tussen betuttelen en verwaarlozen. Centrum voor Ethiek en
Gezondheid, 2014.
 Doen en laten. Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, 2014.
 Met kennis van gedrag beleid maken. WRR, 2014.
In 2014 schrijft Minister Kamp van Economische Zaken naar aanleiding van de rapporten van RLI,
RMO en WRR een brief aan de Tweede Kamer over de toepassing van gedragswetenschappelijke
kennis in beleid:
“Het gedrag en de keuzes van mensen hebben grote invloed op de beleidsterreinen waar de
overheid zich mee bezighoudt […] Via wet‐ en regelgeving, financiële prikkels en/of communicatie
stimuleert de overheid vormen van gewenst gedrag en remt zij ongewenst gedrag af. Maar ook
beleid dat niet specifiek is gericht op het beïnvloeden van gedrag, heeft daar vaak wel effect op. Zo
hebben het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte invloed op de manier waarop mensen
zich verplaatsen en hoe schoon ze de openbare ruimte achterlaten.
Voor effectief beleid is het daarom noodzakelijk een realistisch beeld te hebben van de reactie van
mensen op een bepaalde maatregel of interventie. Traditioneel is daarbij het uitgangspunt dat
mensen rationele beslissers zijn die de relevante voor‐ en nadelen afwegen en op basis hiervan een
bewuste keuze maken. […] De gedragswetenschappen, met hierbinnen de gedragseconomie en
sociale psychologie als belangrijke pijlers, leren echter dat het beeld van de mens als bewuste,
rationele beslisser niet compleet is en dat er omstandigheden zijn waarin mensen zich anders
gedragen. De relevante inzichten vanuit de gedragswetenschappen zijn divers, maar kennen een
aantal terugkerende elementen. Ten eerste zijn mensen beperkt rationeel en worden keuzes van
mensen beïnvloed door allerlei systematische afwijkingen (biases) van de optimale (rationele)
keuze” (Kamerbrief EZ, 2014).
Het kabinet ziet op veel beleidsterreinen kansen voor het beter benutten van
gedragswetenschappelijke kennis in beleid. De departementen verkennen de
toepassingsmogelijkheden door op één of meerdere beleidsthema’s met pilots aan de slag te gaan.
Inmiddels worden op diverse departementen mensen ingezet die verkennen op welke wijze de
gedragswetenschappelijke kennis effectief kan worden ingezet in overheidsbeleid, deels via
departementale netwerken zoals de BIT’s van I&M en EZ, en deels via het interdepartementale
netwerk Behavioural Insight Netwerk (BIN) Nederland.
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3.

Definitie nudging

Over de definitie van nudging is veel discussie, zowel over de afbakening als over de betekenis.
Enerzijds is er sprake van een jingle fallacy waarbij het woord nudging als verzamelnaam voor allerlei
concepten wordt gebruikt. Anderzijds is er een jangle fallacy waarbij verschillende termen voor
hetzelfde concept worden gebruikt. Ook is er discussie over de definitie van Thaler en Sunstein, die
de term nudging introduceerden. Zij definiëren een nudge als ‘een aspect van de keuzearchitectuur
dat het gedrag van mensen op een voorspelbare manier verandert, zonder opties te verbieden of te
sturen met economische prikkels’ (Thaler & Sunstein , 2008). Kritiek op deze beschrijving is dat het
niet specifiek en concreet genoeg is.
In 2015 verscheen ‘Het wetenschappelijk kader Nudging in de publieke gezondheidszorg’, een
rapport van de Universiteit Utrecht in opdracht van ZonMw (de Ridder & Gillebaart, 2015). In dit
project is een operationele definitie van een nudge in verschillende discussiebijeenkomsten
voorgelegd aan wetenschappelijke experts en stakeholders. Op basis van deze discussies is
onderstaande definitie voorgesteld. Deze definitie is overgenomen door ZonMw en ook door ons
gebruikt als werkdefinitie in het vervolg van het project Value of nudging:
“Een nudge is een simpele, doelbewuste en transparante aanpassing in de keuzearchitectuur die
gewenst gedrag beïnvloedt door in te spelen op de heuristische manier waarop mensen keuzes
maken zonder alternatieve keuzes onmogelijk te maken”.
Vier elementen staan centraal bij deze definitie:
a. simpele aanpassing in de keuzearchitectuur
b. gewenst gedrag
c. heuristische basis voor keuzes
d. behoud keuzevrijheid.
Ad a. Iedere beslissing en ieder gedrag wordt in een bepaalde context gemaakt. Of het nu een
computerscherm, een winkel of midden op straat is, mensen krijgen altijd informatie op een
bepaalde manier aangeboden. Het is niet mogelijk om een neutrale omgeving zonder
omgevingsinvloeden te creëren. Reclame is een veelvoorkomend voorbeeld, waarin getracht wordt
om mensen te bewegen om een product te verkopen. In winkels worden de producten op zo’n
manier aangeboden dat de klant makkelijker het ene dan het andere product pakt. De A‐ merken
staan bijvoorbeeld vaak op ooghoogte en de huismerken op kniehoogte of lager. De context waarin
iemand kiest is de keuzearchitectuur. De keuzearchitect is degene die de omgeving inricht.
Ieder aspect van die keuzearchitectuur heeft invloed op de uiteindelijke keuze, of het uiteindelijke
gedrag dat iemand vertoont. Elke kleine aanpassing kan dus tot gedragsverandering leiden. Een
nudge is zo’n kleine aanpassing: letterlijk een klein duwtje (en geen duw of zet).
Ad b. Wat gewenst gedrag is en wie bepaalt wat gewenst gedrag is, is een belangrijke vraag in de
ethische discussie rond nudging. Hierbij spelen verschillende aspecten:
 Met ‘gewenst’ wordt idealiter bedoeld: gewenst voor het individu of de samenleving. In
dat ideale geval ondersteunt de nudge de intenties die mensen al hebben. De nudge
ondersteunt dan het realiseren van de – vaak langetermijn ‐ doelen door de
kortetermijn keuzes daarbij aan te laten sluiten. Veel nudges sluiten niet aan bij de
intenties van mensen maar dienen een ander doel, bijvoorbeeld bij nudges gericht op de
verkoop van ongezonde producten.
 Een argument tegen nudging is dat de keuzearchitect beslist welk gedrag gewenst is, en
welk gedrag ongewenst is voor anderen. Het is inderdaad niet altijd makkelijk om een
gewenste of ongewenste keuze objectief vast te stellen. Wanneer de overheid nudget, is
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ersprakevanéénkeuzearchitectdiealstaakheefthetbelangvanelkenudgeete
behartigen.Hetlijktvanzelfsprekenddatiemandlievergezonddanziekis,maarhetis
ookgoedvoorstelbaardatiemandgraag(soms)ongezond(enlekker)eetenzichniette
veelinspant.Ookkunnenintentiesvanmensenvariërendoordetijd.
Eenanderethischaspectisdetransparantievannudges.Omdatnudgesvaakinspelen
opautomatischekeuzeprocessen,ishetvoordenudgeenietaltijdduidelijkdater
genudgedwordtenwelkdoelerachterzit.Daaromwordennudgesdoortegenstanders
weleensmanipulatiefgenoemd.Bijreclameishetdoelvoordehandliggend:de
producentwildatdeklantzijnproductkoopt.Doordetransparantievanhetdoelvande
keuzearchitectendekeuzevrijheid,isreclamedaaromminderomstreden.Bijnudging
doordeoverheidisdatlastiger,omdatdeoverheidéénkeuzearchitectisdiealstaak
heefthetbelangvanallenudgeestebehartigen.Ermoetduseenoverkoepelend
overheidsdoelzijnomnudgingterechtvaardigen.

Adc.Nudgingisgebaseerdophetfeitdatmensenbeslisheuristiekengebruikenvoorhetmakenvan
beslissingen.Heuristiekenzijnmentale vuistregelsdiemensengebruikenomsnelenefficiënt
keuzestekunnenmaken.Mensenhanterenheuristiekenomdecomplexiteitvantakenenkeuzeste
reduceren,tijdtebesparenenomkanseninteschattenopbasisvanintuïtieveoordelen.Meestal
werkendezeheuristiekenvrijgoedenisheteenefficiëntemanieromkeuzestemaken(Tversky&
Kahneman,1974).Tegelijkertijdleidthetgebruikvanheuristiekentotsystematischeafwijkingenvan
deassumptiesvan“homoeconomicus”,hetmensbeelddatnogsteedsvaakminofmeerimpliciet
wordtgebruiktbijhetmakenvanbeleid.Echter,omdatveelvandeafwijkingenvanhetmenselijk
gedragsystematischzijn,kankennisoverdewerkingvanheuristiekenbijdragenaande
voorspelbaarheidvangedragenzoaanwijzingengevenvoorhetontwikkelenvansuccesvoller
beleid.
Add.Eenaangepastekeuzesituatieispaseennudgewanneerdenudgeezonderveelextra
inspanningtochhetongewenstegedragkankiezen.Eenvoorbeeldisdateentrapprominentinhet
zichtisgeplaatst,maarzichdichtbijeenliftbevindtdieookkanwordengebruiktomnaarandere
verdiepingentegaan.Degewenstekeuzewordtdemakkelijkstekeuze,maarhetalternatiefblijft
mogelijk,maggeenextrakostenmetzichmeebrengenendenudgeemoetzichnietbezwaard
voelenomhetalternatieftekiezen.

4.

Valueofnudging:Doelen,activiteiten,producten

Inhetprojectzijnviersubdoelengesteld.Persubdoelishieronderuitgewerktwelkeactiviteiten
binnenhetprojecthebbenplaatsgevondenenwelkeproductenenresultatenditheeftopgeleverd.
Degeleerdelessenvanalleopbrengstensamenwordtbesprokeninparagraaf5.
Subdoel1:Overzichtvaneffectiviteitvannudgesopleefstijlengezondheid
Eeneersteprojectdoelwasomeenoverzichtmakenvandebewezeneffectiviteitvannudgesop
leefstijlengezondheid.Metditdoeliseenstartgemaaktineenstageprojectin2014,voorafgaand
aandestartvanhetSPRproject.SophieJellema,toenmaligstudentGezondheidspsychologieaande
UniversiteitUtrecht,heeftzichverdieptindeeffectiviteitvanNederlandsenudges.Ditheeftgeleid
tothetpaper‘Nudgefuzz:Differentnudgedefinitionsandaninvestigationofnudgespromoting
healthybehavior’(Jellemaetal.,2014,ziebijlage1).Hetdoelvanditdeelprojectwasomeen
overzichttemakenvanNederlandsegezondheidͲgerelateerdnudgesdiezijngetoetstop
effectiviteit.Daarnaastisgereflecteerdopdedefinitievannudging,deethischediscussiesrondom
nudgingenrelevantevervolgstappeninonderzoek.Erisliteratuuronderzoekgedaanenerzijn
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interviews gehouden met negen Nederlandse experts op het gebied van nudging (wetenschappers
en beleidsmedewerkers).
Deze exercitie heeft een overzicht van elf nudges opgeleverd die grotendeels effectieve resultaten
geven op gedragsverandering. Experts geven aan dat vervolgonderzoek naar de effectiviteit van
nudging op gedrag en gezondheid essentieel is, met aandacht voor zowel korte‐ als langetermijn
effecten en voor toegepast onderzoek in veldexperimenten. Daarnaast is het van belang om kennis
centraal te bundelen.
In 2015 kwam het rapport ‘Het wetenschappelijk kader Nudging in de publieke gezondheidszorg’ van
de Universiteit Utrecht uit, waarbij in eerste instantie één van de doelen was om een overzicht te
geven van de beschikbare kennis over de effectiviteit van nudges (De Ridder & Gillebaart, 2015). Dit
project bracht het inzicht dat er zowel nationaal als internationaal nog te weinig systematische
kennis is over de effectiviteit van nudges om daar een gefundeerd overzicht van te kunnen maken.
Wel is deze kennis in ontwikkeling. Als RIVM waren we nauw betrokken bij dit project en hebben we
het rapport vervolgens gebruikt als basis voor onze eigen zoektocht naar kennis over effectiviteit van
nudges. Gekozen is voor een alternatieve invulling van de onderzoeksvraag over effectiviteit waarbij
is ingestoken op een hoger abstractieniveau. Daarvoor is een overzicht gemaakt van de bewijskracht
van de werkende mechanismen achter nudging, in plaats van een focus op effectiviteit op het niveau
van de nudges. Op het niveau van de mechanismen was namelijk wel kennis aanwezig over wanneer
en waarom nudging werkt.
Stagiair Ruben Risamenapatty heeft in 2016 de belangrijkste heuristieken en werkende
mechanismen achter nudging onderscheiden en beschreven, en de bewijskracht van die
mechanismen verzameld. Er is een overzicht gemaakt met de meest gebruikte heuristieken bij
nudging, achterliggende mechanismen per heuristiek en voorbeelden van nudges per mechanisme.
De resultaten zijn beschreven in een handleiding ‘Van theorie naar nudge’ (Risamenapatty et al., zie
bijlage 2). Deze handleiding heeft het doel om mensen in praktijk en onderzoek concrete handvatten
te geven bij het opzetten van interventies vanuit het idee van nudging. Het streven is dat deze
handleiding op termijn wordt gepubliceerd op het Loket Gezond Leven, waar inmiddels ook een
pagina over nudging is.
In de handleiding zijn zes heuristieken beschreven: de default heuristiek,
beschikbaarheidsheuristiek, representativiteitsheuristiek, framing, anchoring en de sociale norm.
Daarnaast is ingegaan op de ‘fun theory’, nudges met een funfactor die niet inspelen op een
heuristiek. De werkende mechanismen achter nudging dateren vaak van ver voor de introductie van
het woord ‘nudge’. Daarom zijn klassieke studies gebruikt voor het ontrafelen van de verschillende
heuristieken, zoals van Tversky en Kahneman. Daarnaast zijn recente effectiviteitstudies gebruikt
waarin niet alleen nudges, maar ook de achterliggende mechanismen zijn onderzocht.
Het overzicht uit dit deelproject heeft geresulteerd in een raamwerk dat door het RIVM maar ook
door andere partijen gebruikt kan worden bij het opzetten van onderzoek of ontwikkelen van
interventies. Het is wel work in progress, we moeten blijven doorontwikkelen, aanscherpen en
voorbeelden en bewijskracht blijven verzamelen (zie ook paragraaf 6). Vanuit het Loket Gezond
Leven kan het raamwerk op termijn gedeeld worden met de praktijk. Ook is en wordt het raamwerk
gedeeld en doorontwikkeld op twee congressen over nudging: 1) ‘Nudging better health decisions’
(2016), georganiseerd door de Vereniging voor Gezondheidseconomie en VWS en 2) WINK: the
nudge conference (2017), georganiseerd door de trekkers van het WINK‐project (zie 4e subdoel voor
uitleg over WINK).
Subdoel 2: ‘Best practices’ van nudges in internationaal gezondheidsbeleid
Een tweede projectdoel was om ‘best practices’ van nudge interventies te verzamelen die in het
buitenland al in gezondheidsbeleid worden toegepast. De focus lag op Amerikaanse en Engelse
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voorbeelden,omdatdielandenvoorloperszijnophetgebiedvantoepassenvan
gedragswetenschappelijkeinzichteninbeleid.
DitonderdeelvanhetprojectisuitgewerktineenstageprojectdoorZindzideGraaf,toenmalig
masterstudentGezondheidspsychologieaandeUniversiteitUtrecht.Deresultatenvandit
deelprojectzijnbeschreveninhetpaper’Nudgingaroundtheglobe.ThedevelopmentofhealthͲ
relatednudges’(DeGraafetal.,2015,ziebijlage3).
Ditinternationaledeelprojectheeftzichopdevolgendedoelengericht:
x Inzichtgevenindewereldwijdeontwikkelingvannudgeunitsofbehaviouralinsight
teams(BIT’s);
x EenaantalbekendeenvooruitlopendeBIT’sbeschrijven;
x ‘Bestpractices’vangezondheidͲgerelateerdenudgesuitverschillendelanden
beschrijven.
Informatieisverzamelddoorliteratuuronderzoek,expertͲraadpleging,eenvragenlijstonderBIT’sen
gerichteinternetͲsearches.
Conclusieszijndaterwereldwijdinveelverschillendelandenopdiversemanierengewerktwordt
metnationaleBIT’sofnudgeunits.Ookiserinternationalesamenwerkingvanuitbijvoorbeeldde
EuropeseCommissie,OrganizationofEconomicCooperationandDevelopment(OECD)enWorld
Bank.SommigeBIT’smakenonderdeeluitvaneenministerie,anderenzijninterdepartementale
teamsofprivateorganisaties.DezeverschillendepositiesvanBIT’scorresponderenmet
verschillenderollentenopzichtevandeoverheid.Somsisditeenaanjagendeensturenderol,soms
vanafstandadviserend.VeelvandezeBIT’szijnnogindeopstartfaseofsterkinontwikkeling.De
focusligtmeestalnietspecifiekopgezondheidmaarookopanderebeleidsdomeinen.Inhet
algemeenzijnBIT’snietspecifiekopnudginggericht,maaropeenbrederperspectiefvantoepassen
vangedragswetenschappelijkeinzichteninbeleid.
DeBIT’svanNederland,UK,Australië,USAenDenemarkenzijninmeerdetailbeschrevenindit
deelproject.DeUKisduidelijkeenvoorloperindetoepassingvangedragswetenschappelijke
inzichteninbeleid.
Goedevoorbeeldenvantoegepastenudgesinbeleidblekennogbeperkttevinden.Somszijnnudges
welgeïmplementeerdmaarnietonderzochtopeffectiviteit,terwijlandersomnudgesdiewel
effectiefzijnvaaknietgeïmplementeerdzijn.OokgafdeinformatieviadeBIT’sgeenzichtop
bijvoorbeeldlokaleinitiatieven.Inhetverslagvanditdeelprojectzijneenaantalvoorbeeldenuitde
USAenUKopgenomen.Duidelijkisdatditoverzichtindetoekomstuittebreidenis,zoweldoor
vanuitandereinvalshoekennaarvoorbeeldentezoeken,alsdoorderapportagesvande
verschillendeBIT’steblijvenvolgen.
Inditdeelprojecthebbenweonsnietgerichtophoegedragswetenschappelijkeinzichten
geïmplementeerdwordeninbeleid.Hierwordtandereaandachtaanbesteedinandereprojecten,
zoalsineenpromotieonderzoekvanWINK(WelfareImprovementthroughNudgingKnowledge).
Subdoel3:NetwerkopbouweninNederland
EenderdeprojectdoelwasomeennetwerkoptebouwenvanNederlandseonderzoekersof
anderebetrokkenendiezichbezighoudenmetnudginginrelatietotgezondheid.Inde
opstartfasevanhetprojectvanhetonderwerp‘nudging’immersnieuwvoorhetRIVM.Deze
netwerkontwikkelingheeftvormgekregenopverschillendemanieren.
ł TeneersteparticipeerthetRIVM(EZenFvdL)alsconsortiumpartnerinhetproject
WINK:‘WelfareImprovementthroughNudgingKnowledge.Towardsanewwelfare
systembynudgingindividualdecisionsabouthealthandwellbeing’.WINKiseendoor
NWOgefinancierdprojectwaarinonderzochtwordtinhoeverregezondheidͲ
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ł

ł
ł

ł

ł

gerelateerdenudges(a)effectief,(b)ethischaanvaardbaaren(c)praktischuitvoerbaar
zijninpubliekbeleid.Dezeonderdelenwordentussenseptember2014enmei2019
uitgewerktindriepromotietrajecten.TrekkersvanWINKzijn1)deUniversiteitUtrecht,
KlinischeͲ enGezondheidspychologie,2)UniversiteitUtrecht,BestuursͲ en
organisatiewetenschapen3)UniversiteitWageningen,Communicatie,Filosofie&
Technologie.Daarnaastzijnzesexterneconsortiumpartnersbetrokkenbijhetproject
omtezorgenvoorrelevanteinputvanuitverschillendeinvalshoekenenbijtedragen
aandeimplementatievanderesultatenineenbeleidscontext.NaasthetRIVMzijnde
volgendeorganisatiesbetrokken:deNederlandseSchoolvoorOpenbaarBestuur,Raad
voorMaatschappelijkeOntwikkeling,hetCentrumvoorEthiekenGezondheidvande
RaadvoorVolksgezondheidenZorg,deWetenschappelijkeRaadvoorhet
RegeringsbeleidendeGGDUtrecht.HetWINKonderzoeksteamenhetconsortium
fungerenalseennudgenetwerkopzichzelf.Sindseind2016zijnwealsWINK
consortiumbetrokkenbijLivingLab,eensamenwerkingtussendeUniversiteitUtrecht,
degemeenteUtrechtendeUtrechtsewijkNieuwWelgelegen.Hierisdemogelijkheid
omgedragsinterventiesennudgesindepraktijkteimplementerenenonderzoeken.
Sinds2014isereensamenwerkingmetdeUniversiteitUtrecht,afdelingKlinischeͲ en
Gezondheidspsychologie.DenisedeRidder,hoofdvandeafdelingenhoogleraar
Gezondheidspsychologieparticipeertalsexternepartnerinhetproject.Binnendit
projectheeftsinds2014jaarlijkseenstudentGezondheidspsychologiestagegelopenen
eendeelprojectgedaan.Ookbijandereprojecten(NudgingNieuwegein,Beweegloterij)
lopenstudentenvanuitGezondheidspsychologiestagebijhetRIVM.
Tussen2014zijnerdiversecontactmomentengeweestmetcontactpersonenbijVWS
enZonMwenzijneroverenweerpresentatiesgehouden
Van2014Ͳ2016hebbenML,EZofstagiairesdiversebijeenkomstenencongressenover
nudgingofgedragswetenschappelijkekennisinbeleidbezocht.Deelsgeorganiseerd
vanuitdedepartementen,deelsvanuitdeuniversitairewereldofprivateinitiatieven.
EZheeftin2015vanuiteennudgingperspectiefbijgedragenaaneenexpertmeeting
overgedragseconomieinhetkadervanhetinterdepartementaalbeleidsonderzoek
(IBO)Gezondeleefstijl.
In2016hebbenMLenEZbijgedragenaandeorganisatieeneenworkshopbijhet
congres‘Nudgingbetterhealthdecisions’,samenmetandere(ex)ͲRIVMcollega’s.Dit
congresisgeorganiseerddoordeVerenigingvoorGezondheidseconomiein
samenwerkingmethetMinisterievanVWS.

Subdoel4:RIVMkennisagendaontwikkelen
Bijdeopstartvanhetprojectontstondeenvierdedoel,datpastbijeencapacitybuildingproject
overeenrelatiefnieuwonderwerpalsnudging.Hetstrevenisdathetprojecteendoorkijkjenaarde
toekomstgeeft,kansenenmogelijkhedenvoorhetRIVMophetgebiedvannudgingbeschrijften
inputgeeftvooreenkennisagendaovernudgingophetRIVM.Waarbijderestvanhetprojectis
gerichtopnudginginrelatietotgezondheid,isdezekennisagendagerichtopdeexpertiseveldenvan
hetRIVMinbrederezin.Dekennisagendaisuitgewerktindezenotitie.Inputvoordekennisagenda
isafkomstiguitdedeelprojectenenuiteenaantalRIVMͲbredeactiviteiten:
ł In2015iseenRIVMbreedSciencecaféovernudginggeorganiseerd,waarinisgediscussieerd
overtoepassingenenmogelijkhedenvannudgingophetRIVM,endekostenenbatenvan
nudging.
ł Eind2015iseenRIVMͲbredediscussiebijeenkomstgeorganiseerdwaarzowel
afgevaardigdenvanInfectieziektenbestrijding,MilieuenVeiligheid,GezondheidenZorgen
Communicatieaanwezigwaren.EenmeerderheidvandeRIVMcentrawas
vertegenwoordigd.VoordezebijeenkomstzijnRIVMͲersuitgenodigddiezichbinnenhun
werkveldbezighoudenmetgedragsbeïnvloedingofnudging.Tijdensdebijeenkomsthebben
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wegeprobeerdommeerzichtkrijgenopdemogelijkhedenvan(kennisover)nudgingvoor
onzeprojectenenonswerkveld.Opbrengstenvandezebijeenkomstzijnbeschrevenineen
verslag(ziebijlage4).NaafloopvandebijeenkomstiseenLinkͲgroepNudgingen
gedragseconomieopgerichtominformatietedelen.
In2016zijngesprekkengevoerdmetRIVMcollega’svangezondheidenmilieuwaarbijer
enigraakvlakismethetonderwerpnudgingofkeuzeprocessen.Wehebbengesprokenmet
JantineSchuit(centrumVPZ),ElsvanSchie(directeurMilieuenVeiligheid).RicvanPoll
(centrumD&G),LeadenBroeder(centrumVPZ)enDaniëlleTimmermans(CSO
Risicocommunicatie).Indezegesprekkenhebbenwevooralgeïnventariseerdwaterophet
RIVMgebeurtophetgebiedvannudgingenwatwensenenmogelijkhedenvoorde
toekomstzijn.

5. Geleerdelessenenconclusies
x

x

x

x

(Inter)nationaleontwikkelingvankenniseninzichten
Erisopvallendveelbelangstellingvoornudgingengedragswetenschappelijkekennisin
beleid,zowelnationaalalsinternationaal.Ditblijktonderandereuithetgroteaantal
publicaties,congressenenanderebijeenkomstenendeBIT’sdieoveralalspaddenstoelen
uitdegrondschieten.RecentepublicatiesenEuropeseinitiatievenlatenziendaterook
internationaalsteedsmeerinteresseisinhettoepassenvangedragswetenschappelijke
inzichteninbeleid(o.a.EU,2016;WorldBank,2015).OokinNederlandonderstreeptde
TweedeKamerhetbelangvanhetbenuttenvan gedragswetenschappelijkekennisinhet
gehelebeleidsproces(EZ,2014).Daarnaastwordtzowelnationaalalsinternationaalhet
belangvancoördinatievankennisuitwisselingbenadrukt,nietalleeninbeleidendepraktijk,
maarookmetdewetenschap.Daarbijgaathetonderandereovergoedevoorbeeldenen
kennisovereffectiviteit.Ditwerkveldiszosterkinontwikkelingdathetplaatjevannunaar
verwachtingovervijfjaarheelanderszalzijn.Hetisdusvanbelangomdenieuweinzichten
teblijvenmonitoren.
Defaselijktvoorbijwaarwenogmoetenaantonendatgedragswetenschappelijkekennis
meerwaardeheeft.Devolgendefaseisgerichtopexperimenteren,evaluerenenkennis
delen.ZowelinternationaalalsinDenHaagishetduidelijkdatmenermeeverderwil(EZ,
2014).Degezondekeuzedemakkelijkekeuzemakeniséénvandeonderdelenvanhet
huidigeleefstijlbeleid(KabinetsreactieIBO,2016).Nudginginterventiessluitengoedaanbij
ditbeleid.HetisrelevantdatwealsRIVMmetgedragskennisbijdezestromingaansluiten.
Betekenisvannudging
Nudgingiseencontainerbegripgeworden,waardooronduidelijkiswathetpreciesis.De
werkdefinitieuithet‘WetenschappelijkkaderNudgingindepubliekegezondheidszorg’
brengthierordeinaan.Daarnaasthebbenwijgeprobeerdomviadeachterliggende
heuristiekenenwerkingsmechanismenheldertekrijgenwelkeveranderingeninde
keuzecontextkunnenwordengerekendtotnudges,enwaaromverwachtmagwordendat
dezeveranderingenindekeuzecontextwerken.Ditraamwerkvanheuristieken,
mechanismenennudgeskanhouvastbiedenbijhetontwikkelenvannudgesinonderzoek
enpraktijk.
Omtegemoettekomenaandeethischebezwarentegennudgingdoordeoverheid,ishet
aanteradenomnudgeszoveelmogelijkterichtenopdoelendiemensenzelfwillen
bereikenenzedaarbijtehelpen.Indieneenoverheidwilnudgenmoetzetransparantzijnen
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moethetdoelinovereenstemmingzijnmethetdoelvanhetoverheidsorgaan.Aangezien
eendoelvanhetRIVMomdevolksgezondheidtebevorderen,maghetRIVMnudgenindien
ditdevolksgezondheidbevordert.Teverwachtenisdatmeerkennisovereffectiviteitzal
leidentotmeertransparantie,waardoorwellichtdeargwaantegenovernudgingminder
wordt.

x

Effectiviteitvaninterventiesgerichtopgedragsverandering
Hetisduidelijkdatvoorlichtingenkennisoverdrachtnietaltijdleidttotdegewenste
gedragsverandering.Nudgingkanietstoevoegenaanandereinterventiesdoordathetingaat
opautomatischeensomsonbewusteprocessen.DeTweedekamerkadertnudgingalseen
aanvullingopbestaandeinterventieswaarbijnaareenbrederplaatjevaninvloedenop
gedragwordtgekeken(EZ,2014).Nudgingonderscheidtzichvanandereinterventies
doordathetinspeeltophetdaadwerkelijkekeuzemoment.Erissteedsmeerbewijskracht
datnudgingzoukunnenwerkenalsalternatievemaniervangedragsbeïnvloedingbijeen
breedscalaaanonderwerpen.OokinhetInterdepartementaalBeleidsOnderzoek‘Gezonde
leefstijl’wordtnudgingbijovergewichtalspotentieeleffectiefgenoemd(WerkgroepIBO,
2016). Weschattendanookindathetzeerdemoeitewaardishierverderinteinvesteren.
Jekuntnudgingplaatsenhalverwegeeencontinueschaalvanverschillendemanierenvan
gedragsbeïnvloeding(ziefiguur2)vannietsdoen(onderaan)enverbieden(bovenaan).Er
zijn(nog)geenscherpecriteriaofrichtlijnenbijwelksoortgedragsveranderingnudgingde
meestgepasteinterventieis.Nudgingkanookbijdragenaananderebeleidsinstrumentenof
interventiesteversterken.Vanafdeonderkantvandeladderbekeken,kannudging
bijdragenaanalleinterventiestotenmet‘keuzessturendoormiddelvanpositieveprikkels.
Zokunjebijvoorbeeldinjemaniervanvoorlichtennudgen.

.HX]HHOLPLQHUHQRQJHZHQVWHNHX]HHOLPLQHUHQ
.HX]HV RQ PRJHOLMNPDNHQYLDUHJXOHULQJ
.HX]HEHSHUNHQ
$DQWDONHX]HVWHUXJGULQJHQYLDUHJXOHULQJ
.HX]HVWXUHQGPYQHJDWLHYHSULNNHOV
)LQDQFLsOH SULNNHOVJHEUXLNHQRPJHGUDJWH
RQWPRHGLJHQ
.HX]HVWXUHQGPYSRVLWLHYHSULNNHOV
)LQDQFLsOH SULNNHOVJHEUXLNHQRPJHGUDJWHVWLPXOHUHQ
.HX]HIDFLOLWHUHQ QXGJLQJ 
*H]RQGHNHX]HGHPDNNHOLMNHNHX]HPDNHQ
.HX]HPRJHOLMNPDNHQ
0HQVHQLQVWDDWVWHOOHQKXQJHGUDJWHYHUDQGHUHQ
,QIRUPDWLHYHUVFKDIIHQ
0HQVHQLQIRUPHUHQHQRQGHUZLM]HQ
1LHWLQJULMSHQ
1LHWVGRHQRIGHVLWXDWLHPRQLWRUHQ

Figuur2:Interventieladder(IBO,2016),bewerktdoorhetRIVM.
x

Erzijnsteedsmeeraanwijzingendatnudgeskunnenhelpenbijhetbevorderenvangezond
gedrag,maardebewijskrachtisnogsterkversnipperdeninontwikkeling.Erblijktmeer
bewijskrachttezijnvoordewerkendemechanismenvannudgingdanvoordenudgeszelf.
Aangeziendemechanismenwellijkentewerken,iseenvolgendestapomtebepalenonder
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welkeconditieswelkvandemechanismenhetbestwerkt,endatvervolgensinbeleidtoete
passen.Ookiserisveelbehoefteaankennisophetniveauvandenudges;ditkomtinveel
publicatiesterug.DaarbijgaathetonderandereomhetonderscheidtussenlangeͲ en
kortetermijneffecten,toepassingvannudgingopverschillendedoelgroepeneneffectenop
gezondheid(inaanvullingopdeeffectenopgedrag).

x

x

Toepassingnudging
Nudgingkanwordeningezetwanneereenprobleemwordtveroorzaaktdoor
gewoontegedragvanmensenopbasisvanéénofmeervandebeslisheuristieken.Nudgingis
dusnieteffectiefbijalleproblemenofbeleidsbeslissingen.Voorafgaandaanhetinzetten
vaneenoplossing(aldannietmeteennudge)moetwordennagegaanofgedragviaeen
“snelle”beslisheuristiekdaadwerkelijkdeoorzaakvanhetprobleemis,ofdatdeoorzaak
effectieveropeenanderemanierkanwordenaangepakt.Nudgingalsstartpuntvooreen
interventieͲontwikkelingisdanooknietaanteraden.Eennudgekanwordenontwikkeldals
éénvandemogelijkeinterventiemethoden,ergenshalverwegedeschaalvanactivistische
interventies,enalsonderdeelvanandereinterventies(ziefiguur2).
Omdeambitievan“evidencebasedbeleid”uittevoeren,ishetnoodzakelijkomexͲposten
exͲanteempirische(beleids)evaluatiesuittevoerenopdewerkingvandeinterventie.Dit
sluitaanopdeadviezenindeTweedeKamerbriefovergedragswetenschappelijkekennisin
beleid(EZ,2014),maarookoponzeeigenRIVMambitiesinhetStrategiehuis“lerendoor
doen”.Alserinitiatievenwordengenomenmoetendezeduswordengeëvalueerd.Alsjeeen
interventieontwerpt,probeerdanverschillendevariantenuitenevalueerwathetbeste
werktenwaarom.EenvoorbeeldisdeStoptobercampagneindeUK,waarbijdeelnemers
zichviaeenwebsitekondeninschrijven.Doorvantevoreneengrootaantalvariantenopde
websiteuittetesten,werdenveelextrainschrijvingenbehaald(deGraafetal.,2015).

6. ToekomstvannudgingophetRIVM
Indezenotitiewordtduidelijkdatdetermnudgingeencontainerbegripiswaarachterdecenniavan
wetenschappelijkonderzoekschuilgaat.Westellenvooromhetnietlangeroverdetoepassingvan
nudgestehebben,maardetoepassingvangedragswetenschappelijkekennisbijhetverspreidenvan
dekennisvanhetRIVM,meteenfocusopkeuzeprocessenengedragsverandering.
HetRIVMstaatopdebresvooreengezondebevolkingineengezondeleefomgeving(RIVM2020,
2016).Westrevenernaaromonzekennisoptimaaltebenuttenindemaatschappij.
DeoorsprongvanhetRIVMligtbijdenatuurwetenschappelijketerreinen.HetRIVMdraagtbijaan
eenbeterevolksgezondheiddoorhetuitdragenvandiekennisentezorgendatderdenzoals
nationaleoverheden,regionaleoverheden,GGD’en,scholen,gezondheidsprofessionalsenburgers
dekennistoepassenindepraktijk.HetRIVMiszeeractiefinhetbenaderenvanaldezepartijen.Een
belangrijkeaannamewasdathetgevenvaninformatievoldoendeisomdekennisoptimaaltoete
passen.Echter,zoalseerderindezenotitieookgenoemd,realiserenbeleidsmakersen
kennisleveranciersdatdewijzevanbenaderingenkennisoverdrachteengrootverschilkanmakenin
deeffectiviteitvandetoepassingvandekennis.Doornietmeerstandaarduittegaanvandehomo
economicus,ontstaannieuweinzichtenmetmogelijkhedenomonzedoelgroepenbetertebereiken.
Indezenotitiehopenweduidelijktemakendatgedragswetenschappelijkekennisdeeffectiviteit
vanallekennisvanhetRIVMkanverbeteren,enzokanbijdragenaanhetrealiserenvanhaarmissie
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en visie. Dit sluit ook aan bij het streven van het RIVM om de sociaalwetenschappelijke kennis die bij
ons aanwezig is beter in te bedden, te gebruiken en uit te breiden (RIVM 2020, 2013).
Binnen de sector V&Z hebben we de meeste RIVM‐ers getroffen die overtuigd zijn van het nut van
kennis over nudgen en er iets mee willen doen. Bij M&V wordt gewerkt aan het verspreiden van
kennis over gedragswetenschappen en de mogelijkheden bij het toepassen van RIVM‐kennis. Daar
lijkt echter ook nog een deel van de medewerkers niet geïnformeerd of overtuigd van de
meerwaarde en het nut van de gedragswetenschappelijke kennis. Wel zijn er mogelijkheden voor
toepassingen van kennis, o.a. bij duurzaam gedrag. Ook bij de sector Infectieziekten en vaccinologie
zijn er thema’s waar kennis over nudging en keuzeprocessen veel toe kan voegen (bijvoorbeeld
handhygiëne, vaccinatiebereidheid). Bij Communicatie is ook interesse in dit soort kennis. Bij veel
thema’s zit de meerwaarde juist in een verbinding tussen RIVM terreinen, zoals bij Healthy Urban
Living, waar de inrichting van de openbare ruimte een grote rol speelt. Ook hier kan kennis over
nudging, gedrag en keuzeprocessen veel toevoegen.
Om gedragswetenschappelijke kennis meer in te bedden in de organisatie, stellen we een aantal
actiepunten voor de toekomst voor, die zijn onder te brengen in twee pijlers:
Eerste pijler: Proces‐ en actiegerichte kennisontwikkeling
• Ontwikkelen RIVM breed netwerk van gedragswetenschappers: BIT‐RIVM
• Acquisitie nieuwe opdrachten
• Gedragsinzichten inzetten bij RIVM producten + binnen het RIVM
Tweede pijler: Kenniscreatie en kennisintegratie
• Opzetten en evalueren praktijk‐ en beleidsexperimenten
• Doorontwikkelen raamwerk
• Monitoren (inter)nationale kennisontwikkeling
Hieronder worden deze pijlers uitgelegd en presenteren we een sterkte‐zwakte analyse voor de
positie van het RIVM m.b.t. het onderwerp Nudging. We sluiten af met de vervolgstappen die nodig
zijn om de meerwaarde van kennis over nudging en gedragsinzichten op het RIVM te benutten.
6.1

Proces‐ en actiegerichte kennisontwikkeling

Hieronder volgt een beschrijving van drie voorgestelde actiepunten bij deze pijler.
Ontwikkelen van een RIVM‐breed netwerk van gedragswetenschappers: BIT RIVM
Op veel plekken binnen het RIVM zijn er de mogelijkheden voor het toepassen van
gedragswetenschappelijke kennis in projecten en het uitdragen van deze kennis in de communicatie
en RIVM‐producten. Het voorstel is om een intern netwerk op te zetten, gecoördineerd door enkele
RIVM‐ers die goed zicht hebben op de beschikbare kennis en expertise in de organisatie, met als
missie het beter benutten van kennis over gedragsbeïnvloeding binnen het werkveld van het RIVM.
Dit team kan worden ingezet bij thema’s, projecten en vraagstukken binnen het RIVM waarbij
specifieke gedragskennis meerwaarde heeft. Door bekendheid te geven aan dit netwerk, zal
gedragswetenschappelijke kennis beter benut worden binnen het RIVM. Ook kan deze kennis
gebruikt worden als gedragsverandering wenselijk is Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van
duurzaam, gezond en veilig gedrag bij burgers. Door gebruik te maken van kennis over de
systematiek in ons gedrag en de manier waarop wij keuzes maken (zoals de heuristieken) zijn er
meer aanknopingspunten om gedrag ook daadwerkelijk te veranderen. Naast toepassingen op het
gebied van gezondheid, adviseren we om extra in te zetten op toepassingen op de gebieden
duurzaamheid, veiligheid en, infectieziekten
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Als we een eigen RIVM BIT oprichten kunnen we de eerdere RIVM exercitie om sociale
wetenschappers binnen het RIVM te verenigen gebruiken en actualiseren. Een vervolgstap is om
samen met directeuren en centrumhoofden te inventariseren welke expertise waar aanwezig is, en
welke RIVM medewerkers zich willen en kunnen bekwamen in basic skills van
gedragswetenschappen. Naast een interne rol bij RIVM vraagstukken, is een BIT RIVM een mooie
ingang om samenwerking te zoeken bij gedragsvraagstukken bij de lokale praktijk en bij ministeries.
EZ en I&M hebben de meest actieve BIT’s met eigen projecten en vraagstukken. Bij VWS is minder
van de grond gekomen, maar de intenties zijn er wel. Een gedragsnetwerk op het RIVM kan
bijdragen om ook bij VWS te gaan experimenteren met gedragsinzichten en deze kennis beter te
benutten.
Acquisitie nieuwe opdrachten
Op basis van het raamwerk van heuristieken en mechanismen kunnen interventies worden
ontwikkeld voor praktijk en beleid. Ministeries zoals I&M en EZ hebben steeds meer belangstelling
voor het op een slimme manier beïnvloeden van keuzes van burgers, of het voorkómen dat ze door
ondoordachte, onhandige nudges onbedoeld de verkeerde kant op duwen. Ook bij VWS zijn
medewerkers actief en geïnteresseerd in de meerwaarde van nudging, maar daar is minder van de
grond gekomen. De interdepartementale beweging Behavioural Insight Netwerk Nederland (BIN‐NL
onder leiding van Thomas Dirkmaat van EZ) geeft aan dat er kansen zijn in Den Haag. Ook ZonMw
heeft belangstelling voor de toepassing van nudging in praktijksituaties. Deze nieuwe opdrachten
zullen in de vorm van experimenten of kleinschalige pilots moeten worden uitgeprobeerd, in aparte
projecten of als alternatief perspectief in projecten waarin gedragsbeïnvloeding speelt.
Het uiteindelijke streven is om toepassing van gedragswetenschappelijke kennis in overheidsbeleid
structureel te laten financieren door de Kennisvragen. Er zal echter op korte termijn moeten worden
geïnvesteerd in het vergaren van kennis over effectieve toepassing van gedragswetenschappelijke
kennis in beleid. Op korte termijn zullen SPR of andere interne budgetten projecten met dit doel
moeten blijven ondersteunen. Daarnaast kunnen partijen zoals ZonMw en NWO worden benaderd
voor aanvullende gelden. Het netwerk dat is opgebouwd binnen dit project kan hierbij benut
worden.
Beleidsuitvoerende organisaties zoals ministeries, GGD‐en of gemeenten zullen uiteindelijk de
gebruikers zijn van deze kennis. Het RIVM kan de contacten met deze partijen inzetten voor
acquisitie.
Binnen het RIVM is het aan te raden om een strategie te ontwikkelen met relatiebeheerders, CSO’s
en de Directieraad om een gecoördineerde, samenhangende boodschap op diverse niveaus uit te
dragen over kansen rond de toepassing van gedragswetenschappelijke kennis en de noodzakelijke
stappen om de samenleving te kunnen laten profiteren van de kennis van het RIVM. Vanuit V&Z is
hier al aandacht voor gevraagd in het proces rondom de kennisvragen voor 2017.
Gedragsinzichten inzetten bij RIVM producten + binnen het RIVM
In het raamwerk van heuristieken zitten veel aanknopingspunten om onze eigen interventies en
communicatie te herzien. Kennis over hoe heuristieken werken en hoe mensen keuzes maken kan
helpen sturing te geven aan gedragsverandering. Denk bijvoorbeeld aan ‘Cialdini’s mistake’: we
leggen in onze communicatie vaak de nadruk op probleemgedrag dat veel voorkomt. Daarmee doen
we een beroep op de sociale norm die benadrukt dat dit normaal gedrag is (Cialdini,1984). En dan
hebben mensen juist de neiging om dat gedrag vast te houden. Zo zijn er meer situaties waarbij het
RIVM de effectiviteit van haar eigen benadering zou kunnen verbeteren en bijvoorbeeld de kwaliteit
van interventies zou kunnen verbeteren door de kennis over heuristieken en mechanismen in te
zetten. Ook kan het RIVM meer gebruik maken van nudging bij het bevorderen van gezond,
duurzaam en veilig gedrag van eigen medewerkers: Practice what you preach. Denk aan het
bevorderen van gezonder eten in de kantines door producten anders te positioneren, stimuleren van
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bewuster vergaderen door de default vergadertijd in Lotus aan te passen of het makkelijker maken
om afval te scheiden door de sociale norm in te zetten bij de instructies bij de afvalbakken. Kleine
aanpassingen die grote gevolgen kunnen hebben.
Door haar visie duidelijk uit te dragen, kan het RIVM transparant omgaan met het bezwaar dat soms
omstreden is wat het gewenste gedrag is: Voor het RIVM is de gezonde keuze altijd de beste keuze.
De meest actuele wetenschappelijke kennis over gezondheid is hierin leidend. Ook kan het RIVM
transparant zijn in wie ze nudget en waarom. Er zijn aanwijzingen dat nudges nog steeds werken
wanneer mensen weten dat er iets in de keuzearchitectuur is veranderd en ze genudged worden
(Loewestein et al, 2015).
Twee vragen zijn cruciaal bij de selectie van casussen waarop het RIVM besluit te gaan nudgen: is het
duidelijk en onomstreden wat de gezonde keuze is? En gaat het om besluiten die mensen maken via
de “snelle route” in hun denkproces? Indien dit laatste niet het geval is, zal een nudge niet werken,
maar moeten andere handelingsopties worden gezocht die aangrijpen op de oorzaak van het
probleem. Dan kan bijvoorbeeld blijken dat voorlichting, wetgeving of een andere interventie
effectiever is.
6.2 Kenniscreatie en kennisintegratie
In dit capacity building project hebben we onderzoek gedaan, overzicht aangebracht in de bestaande
kennis over nudging en een netwerk opgebouwd. Ook hebben we de kennis over de definitie en
principes van nudging vanuit ZonMw en de UU uitgebreid, en hebben we dit toegepast in projecten.
We hebben ervaren dat we gesprekspartner worden als we zelf actief zijn op dit gebied. Op dit
moment lopen er een paar projecten op het terrein van nudging (zie hieronder), participeert het
RIVM als consortium partner in WINK en in de BIT I&M. Door deze activiteiten en projecten hebben
we een instrument om met andere kennisinstituten in gesprek te gaan. Bovendien biedt dit de
mogelijkheid om kennis over de effectiviteit van nudges en de werkende mechanismen van nudging
uit te breiden, toe te passen en best practices te ontwikkelen. We adviseren daarom dat het RIVM
blijft werken aan kennisintegratie en kenniscreatie op het gebied van nudging, gedragskennis en
keuzeprocessen. Hieronder zijn drie actiepunten voor de toekomst verder uitgewerkt. Deze
onderdelen zouden goed kunnen worden uitgewerkt door een aio.
Opzetten en evalueren praktijk‐ en beleidsexperimenten
Op dit moment loopt een SPR‐project “De beweegloterij”, het project “Fruitbuit” en een kleiner
project “Nudge Nieuwegein”. Ook is er een samenwerking tussen het RIVM en de Hogeschool
Amsterdam, o.a. via het lectoraat ‘Omgeving en gezondheid’ van Lea den Broeder. Binnen deze
samenwerking worden ook omgevingsinterventies met nudge principes onderzocht. De afgelopen
vijf jaar heeft het RIVM geïnvesteerd in het krijgen van kennis over het meten van voorkeuren van
mensen door middel van Discrete Choice Experiments (DCE’s) in de promotietrajecten van Jorien
Veldwijk en Domino Determann. Sommige DCE’s zijn gebruikt om te onderzoeken of bekende
heuristieken (met name framing) invloed hebben op voorkeuren en keuzes van mensen.
We adviseren om experimentele toepassingen (veldexperimenten, DCE’s, lab‐experimenten) in
samenhang te blijven continueren en uitbreiden. Een volgende stap is het ontwikkelen en evalueren
van een beleidsexperiment in de zorg of andere beleidsdomein. De projecten richten zich tot nu toe
hoofdzakelijk op gezondheid. Een uitdaging is om daarnaast ook projecten te starten op het gebied
van duurzaamheid en veiligheid, waar kennis over gedragsbeïnvloeding ook meerwaarde kan
hebben. Iedere nudge is in principe een kleine ingreep in een keuze‐architectuur. Experimenten
zouden daardoor met een kleine wijziging in bestaande situaties kunnen plaatsvinden. Middelen
voor een aantal experimenten kunnen worden ingezet voor het creëren van aansprekende
voorbeelden.
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Doorontwikkelenraamwerk
NaastpraktijkͲ enbeleidsgerichtonderzoek,ishetvanbelangomonzebasiskennisteblijven
ontwikkelen.Wehebbennueeneersteraamwerkvanheuristiekenenwerkzamemechanismenbij
nudging.Erzijnverschillendeuitdagingenenambitiesbijhetdoorontwikkelenvanditraamwerk:
9 Hetraamwerkkanhelpenomconcreteinterventiesteontwikkeleninzowelonderzoekalsin
depraktijk.Wehebbenaanwijzingenwanneernudgingkanwerken.Wewetendatnudging
nietaltijdwerkt.Wekunnenhetraamwerkdoordachtinzettenopplekkenwaarvan
redelijkerwijs(opbasisvanonsschema)isteverwachtendathetwerkt.
9 Hetraamwerkmoetwordenuitgebreidenaangescherptmetnieuweenextrastudies
9 Hetraamwerkmoetwordenvoorgelegdaanexperts,o.a.opcongressen.
9 Hetraamwerkmoeteenhandleidingwordendiezowelinternalsexterngedeeldwordt.
9 IndetoekomstkunnenonderzochtenudgeinterventieswordengeïntegreerdindeIͲ
databasevanCGL.
Zoalseerdergenoemd,kunjenudgingplaatsenopeencontinuümvanverschillendeinterventiesom
gedragtebeïnvloeden.Ookisgestelddatnudgingsomseffectiefkanzijn,maarnietaltijdde
aangewezeninterventie.Eenwensisdanookomscherperecriteriaoptestellenwanneereennudge
weleengeschikteinterventieisenwanneerniet.
Monitoren(inter)nationalekennisontwikkeling
Dekennisovernudging,keuzeprocessenengedragsbeïnvloedinginrelatietotbeleidenpraktijk
ontwikkeltsnel.Daarbijgaathetbijvoorbeeldovergoedevoorbeeldenvaninterventiesen
kennisovereffectiviteitvaninterventies.Dekennisinditwerkveldiszosterkinontwikkelingdat
heteentaakopzichzelfisomnieuweinzichtenteblijvenvolgen,ennoodzakelijkalsjepartner
wilzijnophetgebiedvangedragskennis.Ditzougoedonderdeelkunnenzijnvaneen
promotieonderzoek.
6.3 SterkteǦzwakteanalyse
OnderstaandetabelbevateenSWOTͲanalyse:Strengths,Weaknesses,Opportunities&Threats.
Dezeanalysekomtvoortuitdebevindingenvanhetprojectenkanhelpenbijdebesluitvormingover
detoekomst.
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RIVMheeftveelkennisenervaringinbijeenbrengenvankennis
Doorpositietussenwetenschapenbeleidiszebijuitstekinstaatom
beleidsvragenenwetenschappelijkekennisbijeentebrengen
RIVMvervultdaarnaaststeedsmeereenbrugtussenkennisen(lokale)
praktijkwaargedragsinzichtenvaakeenplekkrijgen.
Weinigfteinsocialewetenschappers
Weinigervaringintoepassenvansocialewetenschapindepraktijk
Eennudgeisinprincipeeenkleineingreep,enkandusmeteenklein
budgetwordentoegepast
Eennudgezouookmoetenwerkenbijmoeilijkbereikbaregroepen
OPEZenI&Mzijnmensenactiefbezigmetditonderwerp
ZonMwwilerietsmee,enzoektnogeenconcreteinvulling
RIVMproductenwordeneffectievergeïmplementeerd
Eriszowelinwetenschapalspraktijkbehoefteaankennisovereffectiviteit
engoedevoorbeelden
Denudgendeoverheidwordtsomsalsproblematischervaren
Onduidelijkwietoekomstigeprojectenwilenkanfinancieren
SystematischekennisinhetgezondheidsͲ enmilieudomeinisnog
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versnipperdeninontwikkeling
HetisonduidelijkhoelanghetmomentuminDenHaagblijftbestaan,al
lijkthetvoorlopignietovertewaaien.
Tabel:SWOTanalyseNudgingophetRIVM


6.4 Vervolgstappen
Omverdertekunnenmetdevoorgesteldeactiepuntenenkansen,zijnerverschillende
randvoorwaarden.Voorhetuitbreidenvanhaarsterktes,kennisintegratieendebrugzijntussen
wetenschapenbeleid,ophetgebiedvannudging,kanhetRIVMkansenbenuttenenwerkenaan
haarzwaktes.
x Teneerstehebbenwedraagvlaknodigindeorganisatievoorhetverderbenuttenvan
gedragswetenschappelijkekennisbinnenhetRIVM.Eendeelvandeorganisatielijktde
kansentezien;zowelindetopvandeorganisatiealsondermedewerkers.Echtermede
doordaterweinigmedewerkersbinnenhetRIVMeensociaalwetenschappelijkeachtergrond
hebben,ishetnoodzakelijkexplicietintezettenopdraagvlakdoorinformerenen
overtuigen.
x Tentweedehebbenwesteunensupportnodigvandedirectie,MT’s,CSO’s en
accounthouders.Hetgaatdaarbijzowelompraktischesteunalsomhetinzichtdat
gedragswetenschappelijkekennistoegevoegdewaardeheeft,vooralomexternepartijen
duidelijkmakendatwealsRIVMexpertisehebbenopditterrein.
x Tenderdehebbenwetijdnodigvoordoorontwikkelenkennis,opzettenRIVMnetwerken
acquisitienodig.Hetdoorontwikkelenvanhetraamwerk,opzettenvanexperimentenen
monitorenvankennisontwikkelingzougoedtotzijnrechtkomenineenpromotieonderzoek.
Ookzoueenjunioronderzoekerditkunnenoppakken.Voordevoorgesteldeprocesmatige
acties–oprichtingvaneeninternnetwerk,acquisitie,enbenuttenvangedragskennis
binnendeorganisatieistijdnodigvoorafgevaardigdenvanVolksgezondheidenZorg,Milieu
enVeiligheidenInfectieziektenenVaccinologieenCommunicatie.
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