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Een tekenraster voor 
wereldverbeteraars

Bouwen aan een werkkader voor                            
social marketing-trajecten

Fran Bambust

 In theorie hoeft er geen kloof 
te zijn tussen theorie en praktijk.                                                      
Maar in de praktijk is die er wel.

 - Chuck Reid

Eén van de boeiendste maar ook moeilijkste opdrachten die je als commu-
nicatiebureau kunt krijgen, is de vraag om het gedrag of de attitude te ver-
anderen van de bevolking. Boeiend, want je mag opeens iets zinvols gaan 
betekenen in de wereld. Moeilijk, want doorgaans wordt er verwacht dat je 
die opdracht zult uitvoeren met een affiche en twee stickers. 

Menen de opdrachtgevers dat? Ja en nee. Ja, ze weten dat ze iets moeten 
doen, maar nee, ze geloven ook niet dat dit het antwoord is. Er zijn immers 
vaak een pak studies aan de opdracht voorafgegaan die tonen waar het 
schoentje wringt - mooie studies, met gonzende statistieken en wetenschap-
pelijke aanbevelingen - maar het document vertelt er niet bij hoe je dat dan 
concreet moet doen. De vaststellingen zijn zo omvattend en complex, dat, 
hoewel de inzichten begrijpelijk zijn, het uitzicht ongrijpbaar wordt. Wat 
doe je met een studie over mobiliteit die niet alleen de gebruikers schetst 
in hun individuele kluwen van verwachtingen, angsten, motieven en waar-
den, maar ook de maatschappelijke context, met oog voor de economische, 
politieke en sociaal-affectieve factoren. 
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Wat doe je met al die kennis, al die inzichten? De mensen die concreet aan 
de slag moeten met de aanbevelingen missen een werkkader, dat hen helpt 
om de vertaalslag te maken tussen theorie en praktijk. 

En dat wordt nog eens bemoeilijkt doordat elk nieuw onderzoek een nieuwe 
zienswijze, met nieuwe idiomen lijkt te presenteren.  Vaak hanteren de di-
verse onderzoeksteams eigen visies en methodes die moeilijk aansluiting 
vinden bij die van hun collega’s. Dat wordt meestal ook niet gevraagd door 
de opdrachtgevende instanties. Onderzoeken laten dan ook zelden kruis-
verwijzingen toe met verwante onderzoeken, zijn doorgaans niet gecoör-
dineerd met het oog op een complementair resultaat en zijn niet bedoeld 
om in een bestaande werkkader te integreren, want er bestaat nu eenmaal 
geen social marketing werkkader dat openstaat voor het integreren van die 
resultaten.

Zo komt het dat de studie, nadat ze gelezen is, opzij wordt geschoven en de 
natte vinger wordt bovengehaald; een vinger gedrenkt in theorie en erva-
ring weliswaar, maar niettemin toch slechts een natte vinger. De idealen, 
de goede voornemens en de rijke inzichten stranden in de vertaling naar de 
praktijk, op een boogscheut van de dagelijkse realiteit. De achterliggende 
visie wordt gelezen, er wordt akte van genomen en dan gaan we over naar 
de orde van de dag. De specialist trekt zijn lade promotion tools open, en fo-
cust zich op het zo efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare media. Er 
verschijnt een nieuwe sticker op de zijkant van de bus en een televisiespot 
voor en na het nieuws. 

Ik overdrijf niet, ik ben jaren één van die specialisten geweest en heb zelf 
vaak deze fuik opgezet, waarin de welgemeende pogingen om een gedrags-
verandering door te voeren, vervolgens vastlopen. 

Dit besef, dat goede bedoelingen zo schrijnend stranden, leeft zowel bij de 
opdrachtgever, de onderzoeker als de social marketeer, en leidt niet alleen 
tot irritatie, frustratie, moedeloosheid en een gevoel van willekeur, maar 
ook tot de vaststelling dat we het anders moeten aanpakken. 

Onze oude toolkit is onhandig geworden. We hebben nood aan een ruimere 
aanpak, een ruimer arsenaal aan mogelijkheden, en vooral ook aan een 
gecoördineerd werkkader waar we zoveel mogelijk inzichten kunnen 
bundelen en organiseren. De stap van inzicht naar daad is te groot. 
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Van inzicht tot uitzicht
 De theorie beslist wat 

we kunnen waarnemen.
Albert Einstein (1879 - 1955)

Bij Change Designers hebben we een poging ondernomen om zo’n vertaal-
stap uit te tekenen. Het gaat niet om een wetenschappelijk model, maar om 
een werkkader, gestoeld op bestaande onderzoeken en inzichten. Het is een 
instrument dat het kijken moet richten, als een tekenraster dat je helpt om 
het geheel niet alleen te vatten maar ook overzichtelijk en verhelderend in 
kaart te brengen. Het heeft dan ook niet de pretentie om verklarend of zelfs 
beschrijvend te zijn

We willen uiteindelijk tot een werkinstrument komen dat alle partijen, aca-
demici, opdrachtgevers en social marketeers helpt de neuzen in dezelfde 
richting te zetten. Het werkkader dat we hier voorstellen is hiertoe een eer-
ste aanzet, uiteraard opgezet vanuit onze praktijk.

Als efficiënt én effectief kader moet het aan een aantal voorwaarden vol-
doen, willen we het toepassen voor onze social marketing1-doeleinden:

Hoe brengen we de posities van de doelgroep in kaart, en hoe segmenteren 
we die zo handig mogelijk?

Wil je iemand brengen van punt A naar punt B, dan moet je uiteraard wel 
weten waar punt A is. Maar niet iedereen bevindt zich op datzelfde punt 
A. Niet iedereen reageert op “Bent u de files ook moe?” Niet iedereen zit 
immers in de file. 

Campagnes die een volledige gemeenschap in haar totaliteit proberen te 
benaderen met één enkele boodschap, verslikken zich in hun ambitie. Het is 
veel handiger om de doelgroep op te delen in functie van haar houding t.o.v. 
het gewenste gedrag, en je daarop te richten.

Hoe brengen we de barrières in kaart, de competitieve invloeden en de 
motivatoren of sleutels?

Je wil meer weten over die personen. Niet alleen hun sociodemografische 
gegevens interesseren ons, maar vooral ook hun drijfveren: waarom staan 
ze waar ze staan? Waarom bewegen ze niet automatisch naar ons gewenst 
gedrag? Wat leidt hen af? En wat prikkelt hen wel, wat zouden ze boeiend 
genoeg vinden om hun positie te verlaten?
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Hoe verfijnen we onze subdoelstellingen in functie van deze beginsituatie?

Is het bottom-line gedrag, hét gedrag dat we uiteindelijk willen bereiken, 
zoals “laat de wagen thuis wanneer er een alternatief mogelijk is” über-
haupt wel haalbaar binnen het bestek van deze campagne, voor elk seg-
ment? Moeten we een subdoel noteren? Of meerdere? Misschien is het wel 
handiger en realistischer om een doelstelling per segment aan te duiden. En 
misschien moeten we slechts één van die segmenten met slechts één van die 
doelstellingen proberen te bereiken. Welke kiezen we dan?

In functie van die laatste vraag is het meer dan handig om ook andere, hui-
dige initiatieven in kaart te kunnen brengen, zodat we complementair te-
werk kunnen gaan of versterkend, eerder dan elkaar te beconcurreren. Ook 
uit dat oogpunt willen we een model dat ons helpt om die initiatieven te 
vergelijken.

Hoe bepalen we de hefbomen?

Welke hefbomen hebben we ter beschikking om onze doelgroep in bewe-
ging te krijgen? Ons instrument moet uiteraard niet alleen begin- en eind-
punt en de tussenliggende obstakels tonen, maar ons ook suggesties doen 
voor een geïntegreerde aanpak. 

Pas wanneer we al deze vragen zo eerlijk en plichtgetrouw mogelijk hebben 
beantwoord, kunnen we een zinvolle campagne uittekenen. Dan hebben we 
niet alleen inzicht in de problematiek, maar ook overzicht over doelgroepen 
en subdoelen, doorzicht in hindernissen, motieven en processen en uitzicht 
op het grotere beeld, the bigger picture, zodat we onze campagne kunnen 
inpassen in een complementair geheel.
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Een werkkader in de steigers
Zonder adequate theorie is de 

realiteit irrelevant.
- Kent “Sparky” Gregory

· zeg me waar je staat en ik zeg je wie je bent 

Er zijn nogal wat modellen op de academische markt die vertellen hoe 
iemand vanuit inertie beweegt tot het stellen van het doelgedrag. Zo 
heb je het Stages of Change-model2, het Diffusion of Innovation-model3, 
het Theory of Reasoned Action-model4 enzoverder. Het is uiteraard hele-
maal niet onze bedoeling om hier nog een zoveelste aan toe te voegen. 
Integendeel, dit element uit ons werkkader verwijst met graagte naar de 
doorgewerkte wetenschappelijke modellen, en vat ze hier samen met het 
oog op een praktische situering van onze diverse doelgroepsegmenten.

fiG. 1. psYcHOlOGiscHe tredes in de OntWikkelinG naar GeWenst GedraG
dit kader VerWiJst VOOral naar de MOdellen Van rObinsOn en Van 

fisHbein en aJZen

Bij het onderzoeken van onze doelgroep willen we o.a. nagaan waar de 
meesten zich bevinden t.o.v. het bottom-line gedrag. Het spreekt voor zich 
dat dit situeringskader vraagt om een gedegen onderzoek van een represen-
tatieve doelgroep waarbij de vragen erop gericht zijn om de houding van de 
respondenten in kaart te brengen. 
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Misschien weten ze helemaal niet dat er een gedrag van hen gevraagd 
wordt (onwetendheid). Of misschien weten ze het wel, maar raakt het hen 
niet (bewustzijn). Of misschien zijn ze bezorgd, maar weten ze niet dat zij er 
wat aan kunnen doen (bezorgdheid). Of ze weten dat wel, maar houden het 
toch maar bij het oude (inzicht). Of ze zijn wel degelijk van plan ooit iets te 
doen, maar het komt er maar niet van (intentie). Of ze stellen het gewenste 
gedrag, maar houden het bij een uitzonderlijke keer (aftastend gedrag). Of ze 
doen netjes wat we van hen hopen (geïntegreerd gedrag). 

Aan de positie op de trede kun je overigens niet afleiden dat de vorige tre-
des zijn genomen. Mensen stellen soms een gedrag zonder te weten dat ze 
ons gewenst gedrag stellen. Of ze doen het “omdat de anderen het nu ook 
eenmaal doen” (sociale druk) of omdat “je een boete krijgt als je het niet 
doet” (druk van overheidswege).  Je kunt dus wel degelijk tredes overlaten, 
al loop je dan wankeler de trap op, en is de kans op vallen groter.

Met de vragen positioneren we de onderzochte doelgroep. Niet iedereen 
staat uiteraard op dezelfde plaats, maar doorgaans zullen zich wel enkele 
tendensen aftekenen. Sommigen zullen helemaal niet in het probleem en de 
bijhorende gedragingen geïnteresseerd zijn, anderen zullen net al jaren met 
het gedrag vertrouwd zijn, maar misschien stilletjes gedemotiveerd gera-
ken omdat ze geen feedback krijgen. 

Zo stellen we, op basis van het onderzoek5,  een aantal clusters samen, doel-
groepsegmenten, waaraan ook graag sociodemografische gegevens verbin-
den, zodat we weten welke groep we waar kunnen bereiken. Altijd handig 
voor het uittekenen van een campagne, en het bepalen van de subdoelen en 
de middelen.

· treden beklimmen met betonnen schoenen 

Nu we weten waar ieder staat, willen we uiteraard ook weten waarom ze 
daar staan, en wat hen verhindert om de volgende trede te nemen. Dit is bij 
social marketing een veel prangender vraagstuk dan bij gewone marketing 
omdat het bottom-line gedrag hoogstwaarschijnlijk niet meteen geboren zal 
zijn uit “de vraag van de markt”, maar er misschien wel haaks op zal staan. 
Bij gewone marketing blijk je immers vaak in te spelen op een directe be-
vrediging van wensen en verlangens. Je belooft luxe bij die auto, gemak bij 
dat apparaat, rust bij die zetel, huiselijkheid bij die kachel... Maar je hoort 
zelden zeggen: “koop deze vaatwasser, dan plukt u er binnen honderd jaar 
de vruchten van“.  Bij gewone marketing speel je in op momentane benefits. 
Meteen na het kopen ervaar je het nieuwe voordeel, of zo wordt het toch 
voorgesteld. 
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Bij social marketing hebben die handelingen niet altijd een direct waar-
neembare benefit. Wat is mijn directe benefit als ik de oplader van mijn gsm 
uit de stekker haal wanneer mijn toestel is opgeladen? Ik zie ze niet. Het is 
een extra handeling; ik kan het nauwelijks terugvinden op mijn energiere-
kening; en ik leg dat ding vast weer ergens waar ik het de volgende keer 
niet vind, terwijl ik precies wist in welk stopcontact hij zat. Je kunt dan wel 
zeggen dat de Prijs laag is (kleine moeite), als ik het Product (algemene ener-
giebesparing ten voordele van ons milieu) niet aantrekkelijk kan maken, blijft 
het bijzonder moeilijk. We spelen niet zomaar in op het bevredigen van een 
waardensysteem dat door de gewone marketing wordt ondersteund, we 
vragen de mensen hun waardensystemen te herbekijken. En het vergt nu 
eenmaal een pak meer energie om iemand iets te laten doen dat hij niet van 
plan was (social marketing), dan hem te bevestigen in zijn oorspronkelijke 
plan (marketing). 

Het inspelen op de bestaande motivaties en waarden, en het zorgvuldig 
ontwijken of wegwerken van barrières en concurrerende waarden en in-
vloeden, die ons doelpubliek op zijn stek vastspijkeren, vergt hier dan ook 
bijzondere aandacht.

fiG. 2. barrières en sleutels

In ons werkkader hebben we al een aantal trede-specifieke barrières en 
sleutels gegeven, - die van pas zullen komen wanneer er geen doelgericht 
onderzoek voor handen is - maar uit een voorafgaand onderzoek zullen 
vast ook thema-specifieke of zelfs doelgroep-specifieke barrières en sleutels 
naar voor komen. Ook deze willen we in kaart brengen. 
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Zo onderscheiden we de volgende trede-specifieke barrières en sleutels: 

trEDE BArrIèrE SlEutEl

onwetendheid

“ik weet van niks”

verwachting

“Ignorance is bliss”: 
hoe minder je weet, 
hoe minder je je zorgen 
hoeft te maken. Er wordt 
geen heil verwacht van 
interesse, enkel ellende: 
“‘t ging vroeger ook. We 
doen al genoeg. Ik moet er 
allemaal niks van weten.” 
Vaak is dit geboren uit 
negatieve ervaringen uit 
het verleden.

feitelijke kennis

We bieden de kennis zacht-
jes aan, ervoor wakend dat 
de luisteraar niet dichtklapt. 
Informatie wordt dan ook 
graag in een laagje entertain-
ment verpakt: infotainment.

bewustzijn

“ja, en?”

onbekommerdheid

We voelen ons niet betrok-
ken. De grote wereld is 
niet mijn wereld. Ik heb 
mijn eigen zorgen, en 
bekommer me niet om die 
van de anderen.

empathie

We betrekken de luisteraar. 
Hier kunnen een aantal 
story telling-technieken van 
pas komen: verwondering, 
suspension of disbelief, 
hooking the audience en 
voor dramatisering die identi-
ficatie mogelijk maakt.
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trEDE BArrIèrE SlEutEl

bezorgdheid

“los maar op”

waardenhiërarchie

“Ja, het is belangrijk. Maar 
er zijn nog andere dingen 
die belangrijk zijn.” Hier 
situeren we conflicten 
als economie - ecologie; 
persoonlijke status - maat-
schappelijk belang... 

onschuld

“Ja, het is erg. Maar het is 
niet mijn schuld. De over-
heid moet het maar oplos-
sen. Je kunt de zonden 
van de wereld niet op de 
kleine man afwentelen.” 

waarden

Een heikele opdracht: we 
willen de waarden die ons 
gedrag ondersteunen laten 
stijgen op de waardenladder 
van de doelgroep. Model-
leren en belonen zullen hier 
belangrijk zijn.

solidariteit

Een van de conditionele 
waarden die we meenemen. 
Onschuld counteren we be-
ter niet met schuldinductie, 
maar met sociale betrokken-
heid: “je kunt helpen!”.

inzicht

“ik kan niet helpen, 
vrees ik”

gewoontes

“Ja, ik weet het, maar zo 
simpel is het allemaal niet”. 
Het is moeilijk uit een vast 
patroon te breken, en dat 
te vervangen voor een 
onbekende, onoverzichte-
lijke houding. We vragen 
orde te vervangen door 
chaos, zekerheid door 
onzekerheid.  Gemak door 
ongemak.
Gewoontes worden bo-
vendien vaak ondersteund 
door sociale groepen en 
de daarbijhorende sociale 
druk.

oplossingen

Het bottom-line gedrag, of 
het subdoelgedrag moet 
zo laagdrempelig mogelijk 
zijn. Het gedrag op zich 
moet geen nieuw probleem 
vormen, maar een pasklaar 
antwoord, een inzichtelijke 
oplossing voor de bezorgd-
heid.  “Ok, dat kan ik wel.”
Om deze oplossingen 
tastbaar en haalbaar voor te 
stellen moeten we ze overi-
gen niet zomaar lippendienst 
bewijzen, maar ook concreet 
waarmaken en als aanlok-
kelijke voorbeelden naar voor 
schuiven.
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trEDE BArrIèrE SlEutEl

intentie

“ik wil wel helpen, 
maar...”

inzet van resources

“Ik zou het wel doen maar 
ik heb geen tijd/geld/
ruimte/...” Het implemente-
ren van een nieuw gedrag 
houdt een herverdeling 
van resources in. Een heel 
concrete barrière.

motivatie

Laten we de doelgroep 
helpen met hun resources. 
We verlagen de druk op hun 
resources met incentives. 

toegang

Uiteraard is het ook van ka-
pitaal belang dat het stellen 
van het gedrag überhaupt 
mogelijk is. 

aftastend 
gedrag

“was dat het nu?”

zelfvertrouwen

Het werkelijke stellen van 
het eerste gedrag is er 
doorgaans eentje van on-
zekerheid. Kan ik het wel? 
Doe ik het nu goed? Is dat 
het nu? Het zelfvertrouwen 
wordt aangetast.

Bekrachtigen

De doelgroep moet een 
directe feedback krijgen van 
haar gedrag. We mogen 
hen niet loslaten nadat ze 
dat gedrag eenmaal hebben 
gesteld. Het gedrag moet 
bekrachtigd worden.

geïntegreerd 
gedrag

“ik doe dat gewoon”

beleving

Wat onze doelgroep beleeft tijdens het stellen van het doel-
gedrag, kan zowel een hindernis als een motivator zijn: het 
komt erop neer een zo breed en positief mogelijke beleving 
op te zetten. 

tabel 1. trede-specifieke barrières en sleutels

let wel: de opsomming van barrières en sleutels in deze tabel is uiteraard 
niet exhaustief. Ze wijst enkel op een aantal bekende en voor de hand lig-
gende barrières en sleutels, en kan op die manier als een eerste checklist 
worden gehanteerd. Sommige barrières blijven overigens ook nazinderen in 
volgende treden, en sommige sleutels zullen meerdere barrières bespelen... 
We hebben ze vermeld op die plaats waar ze meest op de voorgrond treden. 
Ze spelen voortdurend hun rol en moeten tijdens het hele proces in de gaten 
gehouden worden. De kaders tussen de cellen van de tabel moeten dan ook 
niet als harde grenzen worden beschouwd maar als losse stippellijnen, die 
wisselwerking tussen cellen mogelijk maakt.

     lees verder p 81
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vervolg van p 76

Het woord barrière is overigens een verwarrend woord. De persoon die voor 
zo’n barrière staat, ziet die immers helemaal niet als een hindernis. Een hin-
dernis waartoe? “Hoezo? Is het feit dat ik oprecht geniet van mijn sauna 
in de tuin een hindernis?” Enkel de campagnevoerders benoemen die als 
dusdanig. Voor de persoon die er staat, gaat het wellicht omgekeerd om een 
rustgevende en zelfs begerenswaardige situatie. De directeur die met zijn 
grote slee de bedrijfsparking op rijdt, ziet geen hindernis in zijn bevestigde 
status. En ook de groene doener die de rijke cultuur van een ander continent 
heeft afgekruist, ziet geen hindernis in die multiculturele “must-see” die 
hem het vliegtuig heeft doen nemen. 

Je kunt als campagnevoerder dan ook niet botweg wijzen op hindernissen. 
Er is een fijnere aanpak nodig, wil je niet dat de campagne in je gezicht 
ontploft. Je wil je doelgroep heel voorzichtig wijzen op alternatieven, waar-
mee ze wat ze als positief ervoeren in de barrières zoveel mogelijk kunnen 
behouden of vervangen, en meteen ook het negatieve kunnen rechtzetten. 
Ze verwerken een hindernis.   

· terugval is geen toeval  

Onverwerkte barrières maken niet per se onmogelijk om een volgende trede 
te nemen. Je kunt tredes overslaan, maar niet altijd zonder gevaar. Onver-
werkte barrières zijn immers nog geen barrières geworden voor die perso-
nen. Het zijn nog steeds begerenswaardige situaties, die nog steeds een aan-
trekking uitoefenen. Ze blijven dus trekken aan je doelgroep en kunnen ook 
makkelijk terugval veroorzaken, ook in latere fases. Zo kan een negatieve 
beleving tijdens het gedrag, of de druk op de resources, of een hunker naar 
het oude gemak mensen terug katapulteren naar een vroegere fase. Opeens 
verliezen ze dan hun bezorgdheid of weigeren ze zelfs nog wat te maken te 
hebben met het gedrag: onwetendheid uit ontkenning. De verwachting dat 
het geen zin heeft op de informatie in te gaan, wordt hier dan versterkt; het 
wordt moeilijker om hen een nieuwe keer tot het gedrag te inspireren.

uiteraard wil je terugval tegengaan, en dit lukt enkel door op lange termijn 
te werken, in de breedte te plannen en alle mogelijke barrières zo goed mo-
gelijk door te werken en te voorzien. 

terugval gebeurt niet zomaar. Het wordt getriggerd. De aantrekkelijkheid 
van het oude gedrag is weer groter geworden dan dat van het nieuwe. Maar 
hoe kwam het precies? Bij terugval is het bijzonder interessant om na te 
gaan wat die terugval precies veroorzaakt. 



Ee
n 

te
ke

nr
as

te
r v

oo
r w

er
el

dv
er

be
te

ra
ar

s

82

· vele hefbomen maken licht werk 

Ze zeggen altijd dat tijd alles verandert. 
Niks van, je moet het zelf doen.

- Andy Warhol

tot hier toe bleef het bij het opzetten van de beginsituatie, en een eerste ver-
kenning van de mogelijke sleutels. Nu moeten we bepalen wat we willen 
doen. Kijkend naar het ingevuld werkkader zullen zich opportuniteiten ope-
nen en beperkingen. De haalbaarheid en onhaalbaarheid van het bereiken 
van het bottom-line gedrag voor specifieke doelgroepen zal kristalliseren. 
Op dit moment zouden we al kunnen beslissen waar we onze energie inzet-
ten, maar vooraleer die stap te nemen is het interessant toch even naar onze 
hefbomen te krijgen: de grote beïnvloedingssystemen die ons in staat kun-
nen stellen om onze doelgroep los te wrikken en in beweging te brengen.   

“Geef mij een plaats om te staan en ik beweeg de 
aarde” - Archimedes.

In ons werkkader hebben we het vooral over het aansturen van voluntaire 
gedragsverandering.  Een gedrag wordt immers beter door een brede groep 
opgevolgd wanneer ze op een doorleefde manier is verinnerlijkt dan wan-
neer ze is opgelegd. Dat maakt immers het verschil uit tussen een intern 
gemotiveerd aftastend gedrag, en een extern gemotiveerd aftastend gedrag. 
Bij interne motivatie - die je overigens makkelijkst bereikt wanneer je alle 
barrières van alle treden hebt weggewerkt - is de kans op terugval kleiner 
net omdat je al weet hoe je de barrières in je eentje kunt aanpakken. Krijg 
je opeens een aanval van gemakzucht en twijfel je tussen auto of fiets, dan 
komt meteen een klein stemmetje in actie dat je vertelt waarom je ook weer 
die fiets nam. Of je herinnert je hoeveel gemakkelijker je door die ene straat 
zult geraken met die fiets, waar je anders een kwartier zult moeten aan-
schuiven.  

Extern gemotiveerd gedrag daarentegen heeft de zwaartekracht van de bar-
rières niet meegemaakt.

In ons werkkader zijn we vertrokken bij de befaamde 4 E’s van de Britse 
Sustainable Development Council6. Die introduceerden de termen Engage, 
Encourage, Enable en Exemplify als hefbomen voor de overheid. Als social 
marketing bureau krijgen wij bovendien nog enkele extra elementen in de 
hand die we aan de vier hebben toegevoegd, zodat we hier nu een 7 E-model 
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bekomen. Elke E staat vermeld op een plaats/trede waar ze het meest op 
de voorgrond treedt, maar ook hier zien we dat niet begrenzend.  Bij het 
ontwerpen van een campagne, zo geloven we, kijk je op elk moment naar 
elke hefboom. 

fiG. 3. Het VOllediGe Werkkader

De hefbomen die ons ter beschikking staan zijn deze:

Enlighten: Schenk verlichting, schijn wat bij. Hier gaat het om het pure in-
formeren. Het doorgeven van de nodige kennis, waardoor onwetendheid 
bewustzijn wordt. Zoals voorheen aangegeven kan een deel van deze taak 
worden ingevuld met infotainment. Maar uiteraard is er ook nood aan hel-
dere, no-nonsense informatie, die via alle mogelijke kanalen ter beschik-
king wordt gesteld. Het speelveld is hier dan ook dat van de media, in de 
brede zin van het woord: van folder tot televisieprogramma. Wanneer het 
informeren aanleren wordt, tekenen we hier een E’tje bij: Educate

Enthuse: Enthousiasmeer, grijp, betrek. Om bewustzijn om te keren naar be-
zorgdheid heb je betrokkenheid nodig. Dit gaat om meer dan kennis, maar 
om inspirerende empathie; niet alleen om weten maar ook om voelen. We 
richten ons niet alleen op de barrière van de onbekommerdheid, maar ook 
op de verwachting. Waar die voordien dystopisch was, leiden we die naar 
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utopie, zonder ons evenwel te verliezen in onhaalbare beloftes. Op het mo-
ment van de beleving krijgen we onze beloftes immers voorgeschoteld, en 
dan moeten we ze kunnen waarmaken. Het heeft geen zin mensen voor te 
spiegelen dat het openbaar vervoer nemen ‘leuk’, ‘handig‘ en ‘snel‘ is, als je 
slechts één keer per uur een oude gammele bus kunt nemen op een half uur 
stappen van je deur.  Het Enthuse en de Experience - zie verder - lopen dus 
hand in hand, en moeten op elkaar worden afgestemd. 

Exemplify: Geef het voorbeeld, neem het voortouw, geef rolmodellen. We 
hebben het hier niet enkel over de minister van mobiliteit die de bus neemt. 
Het gaat ook om het nemen van maatregelen, het consequent oog hebben 
voor het bottom-line gedrag bij het opzetten van eigen initiatieven, het om-
gaan met ambtenaren e.d.. Dit is een stuk lastiger dan het klinkt. Hoe ver 
ga je daar immers in? Als overheid heb je immers ook waardenladders die 
wijzigen per verkiezing. leg je het bottom-line gedrag dan ook op aan be-
drijven die je steunt? 

En hoe voorbeeldig moet een overheidsinstelling als de openbare omroep 
zijn? Mag die dan nooit meer “lekker stout” zijn? 

Deze voorbeelden raken de doelgroep doorgaans niet persoonlijk, maar be-
spelen de maatschappelijk gedragen waarden wel. En deze zijn uiteindelijk 
ook een van de toetsstenen voor het persoonlijk waardenstelsel van de le-
den van onze doelgroep.

Encourage: In tegenstelling tot de vorige hefboom die zich op het bredere 
maatschappelijke effect richt, is dit een uiterst concrete, persoonlijke hef-
boom, die vooral van pas komt wanneer we de doelgroep vragen haar re-
sources te herverdelen. Hier hebben we het over incentives, beloningen, 
subsidies, fiscale wortels... Concrete schouderklopjes die de doelgroep mis-
schien kunnen losweken uit hun gewoontes.

Enable: Een aantal verwachte gedragingen vragen ook om begeleidende 
middelen. Fietspaden, busroutes, alternatieve energiebronnen... Deze moe-
ten uiteraard voorhanden én bereikbaar zijn voor onze doelgroep, en boven-
dien moeten ze ook op de hoogte zijn hoe ze middelen dan kunnen bereiken 
of inzetten...

Engage: Onze doelgroep bestaat uit actieve zingevers. We betrekken ze dan 
ook best actief bij het bewegen van de bevolking. Onze early adopters kun-
nen apostels worden, ambassadeurs. Zij zijn het best geplaatst om anderen 
over de lijn te helpen en bij te staan bij het stellen van nieuw gedrag.



Een tekenraster voor w
ereldverbeteraars

85

Ee
n 

te
ke

nr
as

te
r v

oo
r w

er
el

dv
er

be
te

ra
ar

s

Experience: Het organiseren van een goede beleving van het gedrag, is een 
gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Belangrijk hier-
bij is dat voor een volledige beleving wordt gekeken: zintuigelijk, esthe-
tisch, intellectueel, sociaal, persoonlijk, emotioneel...

Het zal duidelijk zijn dat campagnes die erin slagen om alle E’s, alle 
hefbomen, langdurig in te schakelen de grootste kans hebben om 
effectieve, volgehouden gedragsverandering te realiseren. Dit vraagt om 
langetermijnvisie, samenwerking en coördinatie. Het vraagt om een over-
zicht waarbij alle hefbomen en hun effecten in kaart worden gebracht, om 
een nauwgezette opvolging en bijsturing van de plannen mogelijk te ma-
ken. Wij willen dit voorlopig doen met ons werkkader.

· kiezen, starten en delen 

uiteraard maken we geen werkkader omwille van het kaderen, maar wel 
omwille van het werken. Op basis van onze analyse van de beginsituatie, 
de barrières, de sleutels, en de hefbomen, dienen we nu beslissingen te tref-
fen: op wie zullen we ons focussen? Schuiven we een specifiek subdoel naar 
voor? En welke hefbomen kunnen we best activeren, en hoe, voor het beste 
effect?

Het zal duidelijk zijn dat het kader geen pasklare antwoorden biedt. Het 
inspireert echter wel, en kan optreden als checklist voor mogelijke oplos-
singsmethodes. Het is een ladder die je wegduwt eens je er bent. We klim-
men niet omwille van de ladder, de ladder is er omwille van het klimmen. 

Bovendien is het een communicatiemiddel. Wanneer verschillende partijen 
rond eenzelfde bottom line gedrag werken, kunnen ze zo hun gegevens, 
inzichten en ingezette middelen uitwisselen. 

uitnodiging
 Dat is allemaal goed en wel in de praktijk, 

maar in theorie kan die nooit werken.
Frans management-gezegde

Wij gebruiken het alvast, omdat het ons helpt om helder te zien, en efficiënt 
en effectief te plannen. Wij hebben nood aan dit soort tools, want we moe-
ten de vertaalslag van het grote beeld naar de concrete campagne elke dag 
maken. 
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Als iemand ons kan helpen om het te verbeteren, graag. Als iemand zin 
heeft om er gebruik van te maken, ook graag. 

We weten dat elke losse campagne pas echt zin kan hebben als ze afgestemd 
is op andere, als we de vele insteken complementair kunnen coördineren. 
Wij zijn ervan overtuigd dat een gerichte overgang naar een duurzamere 
maatschappij nood heeft aan interdisciplinair overleg, en samenwerking op 
lange termijn. En wanneer je als social marketeers aan die duurzaamheids-
transitie wil meewerken, kun je dan ook niet louter in een uitvoerende rol 
gaan staan. Je moet mee in die samenwerking.  En dus willen we daar graag 
een steentje aan bijdragen. Het werkkader is zo’n steentje. 

 
 
Fran Bambust is imagineer bij Change Designers. Ze heeft 10 jaar ervaring 
als hoofd- en eindredactrice voor diverse televisieprogramma’s en zenders. Ze 
werkte als concept en content developer bij het communicatiebureau GGVD en 
leidde vervolgens het belevingsbureau Tinker Imagineers België. Ze sprak als 
gastdocente voor het Rits en de KUL, en schrijft zowel kinderboeken, biografieën 
als beschouwende artikels. Bij Change Designers is ze mee architecte van de 
Change Design-modellen.
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Voetnoten en referenties

1 We zien Social Marketing hierbij als de implementatie en aanpassing van 
commerciële marketing-activiteiten, -instellingen en -processen met als doel 
ethisch verantwoorde gedragsverandering door te voeren met een tijdelijke 
of permanente effect.

 In het voorliggende document hadden we het verband met bekende marke-
tingprincipes als de 4 P’s kunnen aangeven, maar bij nader inzien bleek dit 
het verhaal onnodig te compliceren.

 Noot: Het bepalen van die ethische doelen zelf, hoort niet tot het bereik van 
de Social Marketing, al zal de social marketeer wellicht vanuit een persoon-
lijke bezorgdheid zijn of haar eigen waardeschalen mee in het verhaal be-
trekken.

2 Pro-Change Behavior Systems. About us. Transtheoretical model. 2008 Mar. 
 Accessed 2009 Mar 21.
3 rogers, Everett M. (1964). Diffusion of Innovations. Glencoe: Free Press.
4 Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social 

behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
5 Al te vaak zal er geen budget zijn voor onderzoek, of zal er verwezen worden 

naar onderzoek dat niet specifiek met dit doel is opgesteld. In dat geval kan 
het model de social marketeer helpen om de bestaande gegevens te lezen of 
een kleine steekproef te organiseren. Wetenschappelijk verantwoord is dit 
dan niet, maar we verkiezen dit toch boven inertie of natte vingerwerk. De 
conclusie van deze vaststelling is volgens ons dan ook dat de banden tussen 
de academische wereld en de social marketing-bureau’s moeten worden aan-
gehaald, en liefst in functie van een dagelijkse realiteit en concrete campag-
nes. 

6 DEFrA, A framework for pro-environmental behaviours, Department for Envi-
ronment, Food and rural Affairs, londen, januari 2008.

7  Sommige studies hanteren hier liever het woord ‘Empowering’. Je wil niet 
zomaar wat engagement, maar ook dat sommige groepen ook daadwerkelijk 
hun verantwoordelijkheid opnemen en daar een mandaat voor krijgen. 

 Allen W, Kilvington M, Horn C. Using participatory and learning-based appro-
aches for environmental management to help achieve constructive behavior change. 
landcare research. New Zealand (2002)


