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‘’Spelen is een bezigheid, 
die men niet ernstig 
genoeg kan nemen.’’  

Jacques Cousteau



De mens is in de basis  
een spelend wezen

Vanuit een evolutionair perspectief weten we dat mensen het 
liefst spelen. Spelen heeft een functie: het is essentieel voor de 

groei en vorming van het brein. Het maakt ons flexibeler en zorgt 
ervoor dat we nieuwe informatie beter en sneller onthouden. 

Onderzoek laat dan ook keer op keer zien dat de meest succesvolle 
mensen hun hele leven lang speels blijven. Nobelprijswinnaars, 

topwetenschappers en kunstenaars zijn de meest speelse mensen 
op aarde.  

We weten dat spelen heel belangrijk is. Waarom leren volwassenen 
dan nog steeds op een conventionele manier? 

In deze opleiding leiden we je op tot gedragsexpert.. maar dan 
anders!

Opleiding tot Gedragsexpert  
meets gamification

In deze zesdaagse opleiding leiden we jou op tot Gedragsexpert. 
We doen dit niet met stoffige colleges, boeken en opdrachten. Je 

gaat leren over gedrag zoals je dat nog nooit hebt gedaan: namelijk 
aan de hand van elementen uit game theory. We beloven dat je elke 
dag bomvol energie thuiskomt en alweer nieuwsgierig bent naar wat 
je de volgende opleidingsdag gaat ervaren. Beleven en doen staan 

centraal. 

Hoe gaan we dit precies doen? 

• Je gaat leren over beïnvloeding door het zelf te ervaren en 
direct toe te passen. 

• We geven de opleiding een verhalende vorm om jouw geheugen 
een handje te helpen: we gaan op avontuur en zoeken samen 

naar de heilige graal van gedragsverandering.

• We passen daarnaast diverse andere spelelementen toe in de 
opleiding. Denk aan het behalen van levels, badges, het spelen 

van quizzes, het doen van praktische opdrachten en andere 
verrassingselementen. 

• Je zit weinig tot niet op je kont. Aan de slag!

Met deze methode maken we zware stof lichter en zorgen we ervoor 
dat je duurzaam leert hoe je (ogenschijnlijk) complexe situaties kan 

oplossen als gedragsexpert. Met zelfvertrouwen!



Voor wie? 
Deze opleiding is iets voor jou als..

• je op je werk te maken hebt met vraagstukken omtrent gedrag, 
bijvoorbeeld als beleidsadviseur, beleidsmedewerker, strategisch adviseur, 

communicatieprofessional, marketingspecialist, HR-adviseur, veranderkundige, 
innovatiemanager  

• je bezig bent met thema’s als duurzaamheid, openbare ruimte, 
energietransitie, verkeer en mobiliteit, gezondheid, veiligheid, 

organisatieverandering, participatie, diversiteit, inclusie en andere thema’s 
waar menselijk gedrag een rol speelt

• je wilt weten waarom mensen doen wat ze doen (en ook: waarom ze niet doen 
wat ze zouden moeten doen) 

• je wilt weten hoe je effectieve gedragsinterventies opzet en meet of ze het 
gewenste effect bereiken

• je toe bent aan een ander type opleiding dan de conventionele 
onderwijsmethoden

• je van mening bent dat het belangrijk is om plezier te hebben tijdens het leren!



Wetenschappelijke  
methode 

Gedurende de opleiding leer 
je hoe je gedrag verandert 
via een wetenschappelijke 
methode. Je doorloopt het 
gedragsmodel en ontdekt op 
gestructureerde wijze hoe 
je… 

• Een complex vraagstuk 
ontwart tot concrete 
gedragingen en 
doelgroepen

• Motieven en weerstanden 
voor het gedrag 
identificeert

• Deze inzichten koppelt 
aan evidence-based 
beïnvloedingstechnieken

• Op basis hiervan 
een effectieve 
gedragsinterventie opzet 
en meet.

Diepgaande kennis over de 
psychologie van de mens 

Uiteraard dompelen 
we je onder in de 
theoretische wereld van 
gedragsverandering. Je 
leert over alle belangrijke 
basisbegrippen in de 
gedragspsychologie. 
Denk bijvoorbeeld aan: 
evolutionaire drijfveren, 
menselijke weerstanden, 
sociale en persoonlijke 
motieven, biases, nudging 
en boosting, onbewuste 
invloeden op gedrag 
en de meest effectieve 
gedragstechnieken. Dit 
worden geen colleges zoals 
je gewend bent. Ervaren, 
voelen en actieve verwerking 
van de stof spelen een grote 
rol. 

Zelf aan de slag met een 
casus 

Voorafgaand aan de 
opleiding kies je een casus 
om mee te oefenen tijdens 
de opleiding. Het voordeel 
hiervan is dat je de leerstof 
direct kan toepassen 
op een voor jou urgent 
vraagstuk. Zo zorg je direct 
voor meerwaarde van het 
geleerde in de praktijk en 
bouw je zelfvertrouwen 
op als gedragsexpert. 
Wij zorgen voor juiste 
begeleiding, feedback en 
intervisie met een ervaren 
gedragswetenschapper. 
Zo krijg je ook tussen de 
opleidingsdagen door 
ondersteuning van onze 
experts. 

De opleiding in het kort 
De basis van de opleiding is dat je leert om een gedragsvraagstuk op efficiënte 
wijze aan te pakken en op te lossen. Je leert hoe je gedrag van jouw doelgroep 
blijvend verandert. Hieronder lichten we enkele belangrijke kernelementen van 

de opleiding toe.



Na deze zes dagen…
• heb je niet alleen de kennis en vaardigheden om als gedragsexpert te werken, 

maar doe je dit ook zelfverzekerd. 

• is de kennis zo diep in je brein opgeslagen, dat je een jaar na dato nog steeds 
aan anderen de ins and outs van gedragspsychologie kan vertellen. 

• ben je in staat om gedragsverandering in te vlechten in je dagelijkse 
bezigheden. 

• weet je hoe je gedragsinzichten kan toepassen in jouw werk en in een 
interdisciplinaire omgeving, met anderen hierover kan schakelen en draagvlak 
kan creëren.  

• heb je nagedacht over de ethische aspecten van gedragsverandering en wat 
hierover jouw visie is.

Opleidingsdagen en locatie:

Dag 1: Vrijdag 13 januari 2023 
Dag 2: Vrijdag 10 februari 2023 
Dag 3: Vrijdag 10 maart 2023 
Dag 4: Vrijdag 7 april 2023 
Dag 5: Vrijdag 12 mei 2023 
Dag 6: Vrijdag 9 juni 2023 

Locatie(s): wordt later bekend gemaakt, 
maar is volledig in stijl van de opleiding  
(en dus ook een verrassing!) en goed 
bereikbaar met het OV en de auto. 

Intake

Na aanmelding ontvang je een 
intakeformulier. Met dit formulier 
brengen we jouw leerdoelen in kaart 
en checken we of dit in lijn is met de 
opleiding. Zo zorgen we er samen voor 
dat je het maximale uit de opleiding 
haalt.

Meer informatie en aanmelden

Wil je graag een mondelinge toelichting 
van de inhoud van de opleiding, heb je 
een vraag of ben je benieuwd of deze 
opleiding bij je past? Neem contact met 
ons op via info@wavy.nl. We denken 
graag met je mee. 

Wil je je direct aanmelden? Ga naar 
www.gedragsland.nl en vul het 
aanmeldformulier in.   

Investering

We bieden de opleiding éénmalig 
aan voor een pilotprijs van €2.950 in 
plaats van €4000,- exclusief btw. Dit 
is inclusief lesdagen op locatie (met 
lunch en borrel), opleidingsmateriaal 
en coaching door een ervaren 
gedragsexpert. 

Praktische zaken

mailto:info%40wavy.nl?subject=
http://www.gedragsland.nl


Docenten

Anouk Visser 

Anouk Visser is zelfstandig gedragspsycholoog en docent Behavior 
Change op de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze eerder onderzoek 

publiceerde naar menselijke biases en heuristieken. Hiervoor was ze 
Managing Partner van gedragsbureau Behavior Change Group, waar ze met 
haar team een Postacademische opleiding tot Gedragspsycholoog opzette 
en waar ze tevens doceerde over de wetenschappelijke methode. Anouk 

haar focus ligt op het efficiënt toepassen van gedragsinzichten in de praktijk 
en dit niet moeilijker maken dan het is. Niet denken.. maar doen!

Dirkje van der Ven

Dirkje van der Ven is spreker en adviseur gedragsverandering bij haar 
eigen trainings- en adviesbureau Wavy, waar ze adviseert ze over het 
toepassen van gedragsinzichten bij maatschappelijke vraagstukken. In 
haar tijd als gedragsstrateeg bij reclamebureau Open Now en mede-

eigenaar van adviesbureau SHIFT heeft ze tevens vele grote projecten voor 
diverse opdrachtgevers gedaan. Dirkje staat bekend om haar aanstekelijke 

enthousiasme over gedragspsychologie. Haar missie is om kennis over 
gedrag zodanig over te brengen dat je je geen seconde verveelt én dat je er 

daarna zelfstandig mee aan de slag kunt.



Programma 
Dag 1: Introductie in gedrag - ons oerbrein 

Inhoud 
Op deze introductiedag nemen we je mee in de bekendste theorieën achter gedrag. 
Hoe benader je gedrag vanuit de (evolutionaire) psychologie? Hoe werkt ons brein? 
Hoe maken mensen beslissingen? Waarom doen mensen eigenlijk wat ze doen? 
Daarnaast gaan we in op het onbewuste karakter van ons brein. Denk hierbij aan de 
intentie-gedrag kloof en de menselijke neiging tot gewoontegedrag. 

Proces 
We introduceren het stappenplan voor gedragsverandering en gaan aan de slag met 
het ontleden van jouw vraagstuk. Daarnaast gaan we in op projectmanagement en 
planning. Hoe ga je het project opzetten? Wie heb je nodig? Wat is haalbaar? Het 
doel is om met energie en zelfvertrouwen aan de slag te gaan met jouw casus.  

Dag 2: Weerstand en motivatie - onze diepste drijfveren 

Inhoud 
De kern van gedragsverandering is begrip van menselijke motivatie. Wat zorgt 
ervoor dat we in actie komen? Op deze dag bespreken we de belangrijkste 
motivatie-theorieën en geven we een handig overzicht van sociale, persoonlijke en 
omgevingsfactoren. 

Gedrag veranderen gaat niet alleen over wat mensen beweegt, maar ook over wat 
mensen tegenhoudt. In deze sessie gaan we daarom niet alleen in op motivatie voor 
gedrag, maar ook op de verschillende menselijke weerstanden en hoe je deze kunt 
verminderen of zelfs wegnemen. 

Proces 
Op de tweede dag oefen je met het blootleggen van menselijke drijfveren. We 
bespreken verschillende technieken om dit te doen. Vervolgens pas je de inhoud uit 
de eerste twee dagen toe op jouw eigen casus, om de belangrijkste drijfveren te 
achterhalen.  

Dag 3: Gedrag veranderen #1 - basale beïnvloedingstechnieken

Inhoud 
Niet te missen: de zeven principes van Robert Cialdini! Op deze dag leer je om de 
technieken te herkennen, begrijpen en toe te passen. Hoewel deze principes in het 
vakgebied vaak worden bestempeld als 'trucjes' en ‘quick wins’ zit er een mooie 
theoretische onderbouwing achter. Wanneer je deze theorie begrijpt zul je zien dat 
je met deze zeven principes ontelbaar veel strategieën kunt bedenken. 

Op deze dag beschouwen we ieder van deze principes aan de hand van voorbeelden 
en live gedragsexperimenten. 

Proces 
Op dag drie ga je jouw gedragsanalyse vertalen naar een beïnvloedingsstrategie. Je 
maakt kennis met verschillende brainstormtechnieken (bottom-up én top-down) en 
leert hoe je een onderbouwde keuze maakt voor de uiteindelijke gedragsstrategie. 



 

Dag 4: Gedrag veranderen #2 - deep dive in gedragsbeïnvloeding

Inhoud 
Op deze dag duiken we dieper de gedragsbeïnvloeding in. Er is nog zoveel te 
ontdekken! We bespreken hoe je mensen motiveert of onbewust de juiste kant op 
stuurt. We bieden je een breed assortiment van beïnvloedingstechnieken voor in 
jouw toolkit. We gaan onder andere in op belonen en straffen, nudging en boosting 
en effectieve gedragstechnieken als confrontatie, altercasting en self-persuasion. 
Wanneer werkt het wel.. of niet? Een dag vol vernieuwende en creatieve inzichten. 
Je handen gaan jeuken om aan de slag te gaan! 
Proces 
Op deze dag werk je jouw beïnvloedingsstrategie verder uit tot een 
interventieblauwdruk. We maken het plan concreet en bespreken welke stappen je 
zet om een interventie succesvol in de praktijk te brengen. 

Dag 5: Gedragsinterventies - do’s & don’ts en een ethische discussie

Inhoud 
Op de één na laatste dag zoomen we uit en bekijken we gedragsinterventies vanuit 
een breder perspectief. We weten nu wat werkt vanuit de theorie, maar wat werkt in 
de praktijk? Er zijn vaak nog veel praktische factoren om rekening mee te houden. 
Aan de hand van goede en slechte voorbeelden bespreken we de belangrijkste do’s 
en don’ts voor een succesvolle uitvoering van gedragsinterventies. 

Gedragsverandering wordt tegenwoordig steeds vaker ingezet, maar de ethische 
discussie blijft vaak achterwege. Op deze dag kijken we samen naar de ethiek 
van gedragsbeïnvloeding. Wat mag wel, en wanneer gaat het te ver? Wat is jouw 
standpunt? 

Proces 
Op deze dag zetten we een evaluatieplan op om het effect van jouw 
gedragsinterventie te meten. Zo weet je zeker of jouw interventie de gewenste 
impact heeft. We vertalen wetenschappelijke begrippen direct naar de praktijk, 
zodat je deze eenvoudig zelf toe kan passen.  

Dag 6: Structurele gedragsverandering - de kracht van intrinsieke motivatie

Inhoud 
Op de laatste dag gaan we in op de langetermijneffecten van gedragsverandering. 
De mens is geneigd om snel terug te vallen in oude patronen. Hoe zorg je ervoor 
dat je blijvend effect behaalt met jouw interventie? We gaan in op extrinsieke versus 
intrinsieke motivatie en het stimuleren van waardegedreven gedrag. 

Proces 
Op de laatste dag besteden we aandacht aan de vervolgstappen na jouw 
interventie. Wat zijn de belangrijkste bevindingen en wat kun je daar concreet mee 
doen? We bespreken hoe je aan de hand van deze resultaten jouw volgende stap 
bepaalt en waar nodig draagvlak creëert binnen jouw organisatie. 



Gedragsland is een opleiding  
van Anouk Visser en Wavy
 
Kantooradres 
Castellastraat 84
6512 EZ Nijmegen
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