PSYCHOLOGIE HELPT BIJ GEWENST GEDRAG

NUDGING: EEN
SUBTIEL DUWTJE
IN DE RUG
Van een lijn op de grond tot felgekleurde veiligheidskleren: ook de chemie kan profiteren van
inzichten uit de psychologie om mensen onbewust
aan te zetten tot gewenst gedrag. Welkom in de
wereld die nudging heet.
Tekst: Inge Janse

B

ert Pol wil het eerst
maar eens gezegd hebben: vrijwel elke interventie wordt tegenwoordig nudging genoemd.
“Maar letterlijk slaat het alleen op
een duwtje in de goede richting
geven zonder dat mensen het in de
gaten hebben”, weet de oprichter van
Tabula Rasa, een bureau in Den Haag
voor gedragsbeïnvloeding en communicatie. “Gebeurt het wél bewust,
dan is het gewoon voorlichting.”
Nudging dus. Pol, die ook als docent
en onderzoeker interventies verbonden is aan de TU Twente, vertaalt
wetenschappelijk onderzoek naar
oplossingen voor maatschappelijke
problemen. De onbewuste duwtjes
in de rug spelen daarbij vaak een
rol. Een goed voorbeeld daarvan is
de vlieg in urinoirs: zonder precies
te vertellen wat de functie is, zorgt
deze minimale interventie voor
schonere toiletten doordat mannen
onbewust beter mikken. Nudging zie
je ook vaak in kantoorpanden, via
voetstappen op de grond, voorbij de
lift en richting de trap. “Dat werkt
behoorlijk goed, want meer mensen
nemen dan de trap. We hebben nu
eenmaal de neiging om lijnen te
volgen, zonder dat we daar erg in
hebben.” Nog zo’n truc: in de kantine
de vette happen helemaal achteraan
zetten, eventueel wat lastiger
bereikbaar. Mensen zullen dan eerder de gezonde alternatieven nemen. Volgens Pol werken nudges
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vooral in combinatie met voorlichting over nut en noodzaak van het
gewenste gedrag. Je vertelt dus
eerst wat de bedoeling is en vergroot vervolgens de kans dat mensen die gewenste actie ook (onbewust) uitvoeren. “Het gaat om de
kleinere beslissingen waar niet
zoveel van afhangt en waar je met je
hoofd niet echt bij bent. Je reageert
dan op impulsen, zoals het volgen
van een lijn op de grond.” Minder
goed werken nudges bij het maken
van grote beslissingen. “Dan gaan
mensen bewust nadenken, zoals
over gezondheid. Laat je je bij een
hernia opereren of neem je rust?”

Toeval of succes?

Maar mag dat eigenlijk wel, mensen
onbewust sturen in hun gedrag?
Volgens Pol hangt dat vooral af van
je bedoeling. “Trek je een lijn naar
een klif zodat mensen ervan afvallen, dan is dat tamelijk immoreel”,
zegt hij met gevoel voor understatement. Ook bij sommige commerciële toepassingen zet hij zijn
vraagtekens, zoals de geur van
versgebakken brood in een supermarkt waardoor je honger krijgt en
onbewust meer gaat kopen.
Een voordeel van nudging is dat het
vaak om relatief goedkope interventies gaat: een lijn op de grond, een
herschikking van de kantine of een
tactisch geplaatste sticker in de wc.
Maar hoe begin je? Pol raadt aan om
gewoon eerst eens te googelen naar

nudging, aangezien er veel artikelen
voor beginners zijn. Daarna wordt
het complexer, want elke situatie is
uniek, en successen van de buren
bieden geen garanties voor je eigen
probleem. Dat is – natuurlijk – het
moment dat Pol aanraadt om een
expert in de hand te nemen. “Je kan
het zelf gaan proberen. Maar werkt
het, dan is het toeval. En werkt het
niet, dan weet je nog niets en moet
je maar nieuwe dingen blijven
bedenken.”

Normaal is de norm

Tot slot geeft de nudging-expert nog
enkele tips voor chemiespecifieke
uitdagingen. Wil je meer bijna-incidenten laten melden? Verplicht dan
iedereen om na elke klus een registratieformulier in te vullen, met als
eerste vraag of er bijna-incidenten
waren. Geef daarbij de garantie dat
je dit zonder gevaren mag melden
én dat het weinig tijd kost om dit te
doen, dan wordt het onbewust een
normale actie.
Het dragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen en veiligheidskleren kan volgens Pol onbewust gestimuleerd worden door
deze felle kleuren te geven. Je valt
dan namelijk op als je deze niet
draagt. “En mensen volgen meestal
de meerderheid. Wat normaal is, is
de norm, en iedereen wil normaal
zijn.” Wat ook kan: leg de veiligheidsmiddelen in een kluisje waarin
ook de toegangspas zit om op het
terrein te komen. Iets complexer is
de methode waarbij je het terrein op
moet via een detectiepoort, en dat
de veiligheidskleren een chip bevatten. Heb je de kleren niet aan, dan
gaat de detectiepoort ook niet open.
In beide gevallen geldt dat werknemers altijd geconfronteerd worden
met de gewenste actie. p

Veiligheid
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Mensen gooien
sneller hun
afval in een
groene prullenbak dan in
een traditionele
grijze, blijkt uit
een recente
proef van de
gemeente
Rotterdam.
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Een afbeelding
van een tv zorgt
ervoor dat
fietsen tijdens
transport voorzichtiger worden behandeld.

De pianotrap op
het metrostation van Rotterdam Centraal
moet meer
mensen verleiden om de trap
te nemen.

Zonder het te weten, doet vrijwel elk
chemiebedrijf onbewust mee aan nudging. Zo realiseert SHE-manager
Reinout van Zevenbergen van Croda
zich pas na enige tijd dat ook zijn
bedrijf al veel stille duwtjes in de rug
geeft. Neem de witte belijning op de
site, die onuitgesproken duidelijk
maakt waar voetgangers het beste
kunnen lopen. Blauwe lijnen fungeren
als geheugensteuntje om persoonlijke
beschermingsmiddelen te dragen.
Maar er is meer. Zo tonen beeldschermen in de kantoren voorbeelden van
goede initiatieven, in de hoop dat dit
anderen aanzet tot kopieergedrag.
“Als medewerkers hun gebied opruimen, dan zetten wij een foto op deze
schermen met de tekst ‘opgeruimd
staat netjes’. We hopen dat anderen
dat dan ook doen voor hun afdeling”,
legt Van Zevenbergen uit. Ook leggen
de schermen uit wat gewenst gedrag
is, zoals het verwijderen van het roodwitte lint nadat een afzetting is verwijderd.
Daarnaast functioneert het ongevallenbord als een nudge. Niet alleen
maakt Croda al bij aankomst duidelijk
dat het veiligheid en milieu zeer serieus neemt, ook koppelt het deze info
aan de interne beeldschermen. Van
Zevenbergen: “Daar tonen we de
resultaten van onze doelstellingen,
zoals gemelde bijna-ongevallen en
lekkages. Zo laten we zien dat we het
belangrijk vinden hiermee bezig te
zijn.”
De SHE-manager vermoedt dat er nog
veel meer mogelijk is via nudging.
“Maar het ontbreekt ons aan de kennis over de mogelijkheden. We zijn als
veiligheidskundigen vooral bezig om
zaken heel expliciet naar voren te
brengen en bewustzijn te creëren.
Misschien kan nudging het effect
daarvan vergroten.” En de morele
kant, hoe kijkt hij daartegen aan?
“Zoals winkels het gebruiken om
tegen je wil in producten te kopen,
daar kun je bezwaar tegen hebben.
Maar wij doen het om mensen veilig
naar huis te laten gaan. Als je iemand
onbewust helpt om een veilige route
te lopen, tast je hem dan aan in zijn
autonomie?”
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