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 Voorwoord

Het gedrag van mensen veranderen is een belangrĳke missie van beleids-
makers, professionals in de gezondheidszorg, voorlichters, onderzoekers 
enzovoort. Maar het is een lastige opgave en de middelen die ervoor nodig 
zĳn, zĳn slechts zelden allemaal beschikbaar. Zelfs als we weten wat we 
proberen te bereiken, hebben we niet altĳd de tĳd, het multidisciplinaire 
team, een ingang tot de mensen wier gedrag moet veranderen, verstand van 
gedragsveranderingstheorieën of de kennis en vaardigheden die relevant 
zĳn om het gedrag te veranderen. Het is daarom een goed moment om dit 
boek uit te brengen, waarmee (ook) niet-specialisten een interventie kunnen 
ontwerpen om gedrag te veranderen.

In dit boek worden veel wetenschappelĳke studies en theorieën gepresen-
teerd in een zeer praktische, toegankelĳke en bruikbare vorm. Het neemt 
de lezer mee bĳ het doorlopen van acht stappen, die allemaal uitgebreid 
worden uitgelegd met praktĳkvoorbeelden en werkbladen die je nodig hebt 
voor het ontwikkelen van een nieuwe interventie. Bĳ de eerste stappen 
kan de lezer duidelĳk het gedrag beschrĳven waarop de interventie zich 
richt, gevolgd door een inleiding op een eenvoudige analysemethode van 
wat er eerst moet veranderen, het COM-B-model: is een grotere Capability 
(capaciteit), meer Opportunity (gelegenheid) of een sterkere Motivation 
(motivatie) nodig? Nadat is vastgesteld wat er moet veranderen, wordt 
de lezer door een reeks beoordelingen geleid over hoe je verandering het 
beste tot stand kunt brengen, bĳvoorbeeld door voorlichting te geven, te 
overtuigen, training te geven of door de omgeving aan te passen, voordat 
je bedenkt hoe bĳvoorbeeld f iscaal beleid of het verlenen van diensten 
het proces makkelĳker zou kunnen maken. In de volgende fase wordt 
voortgebouwd op de wetenschap van de gedragsverandering en komt een 
groot scala aan technieken aan bod die de actieve bestanddelen vormen van 
alle gedragsveranderingsinterventies. Tot slot moet je beslissingen nemen 
over hoe je de interventie levert, bĳvoorbeeld wanneer en hoe vaak, en 
face-to-face of juist via het internet of op een andere manier.

Het hele proces biedt een waardevolle combinatie van inzichten uit weten-
schappelĳke theorieën en onderzoeksresultaten met een praktische beoorde-
ling van de vraag of de geplande interventie betaalbaar, aanvaardbaar 
enzovoort is. Het is dus zeer geschikt voor praktĳksituaties waarin gedrag 
en gedragsveranderingsinterventies voorkomen.
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De auteurs kunnen teruggrĳpen op tientallen jaren ervaring met het ontwer-
pen en doorvoeren van gedragsveranderingsprogramma’s voor verschillende 
soorten klanten in zeer uiteenlopende settings. In de academische wereld 
staan ze in hoog aanzien als toonaangevende gedragswetenschappers, in de 
beroepspraktĳk als professionals die effectieve gedragsveranderinginter-
venties hebben geleverd en bĳ verschillende instanties als beleidsadviseurs, 
waaronder enkele Britse ministeries. Het hieruit voortgekomen boek is 
precies wat dit vakgebied nodig heeft: een elementaire interdisciplinaire 
gids om gedragsveranderinginterventies te ontwerpen voor allerlei soorten 
gedrag in zeer uiteenlopende contexten.

Professor Marie Johnston, emeritus hoogleraar gezondheidspsychologie, 
University of Aberdeen




