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‘Je moet de juiste knop vinden’
Elk voorjaar lijkt het wel drukker te
worden in de Bollenstreek, de bloeiende
bollenvelden hebben een grote
aantrekkingskracht op toeristen. Dat zij
zo enthousiast zijn over bolbloemen is
goed nieuws voor het bollenvak. Dat zij
het veld ingaan om foto’s te maken, kan
echter ronduit schadelijk zijn. Kwekers
plaatsen hekken en borden, maar dat lijkt
de bollentoeristen niet te weerhouden.
Waarom niet? Blijkbaar is gedrag niet zo
eenvoudig te beïnvloeden.

Giel Dik
SOCIAAL PSYCHOLOOG UNIVERSITEIT
VAN AMSTERDAM
Dr. Giel Dik is sociaal psycholoog en heeft een achtergrond in sociale cognitie. Hij werkte als toegepast onderzoeker voor TNO (Preventie, Werk en Gezondheid) en was docent onderzoeksmethoden
en psychologie aan de Wageningen Universiteit en de Radboud
Universiteit Nijmegen. Op dit moment is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als docent voor de masterstudie Social
Influence, over onderwerpen als gedragsverandering en onderzoeksmethodologie. Dik is gespecialiseerd op het gebied van gedrag
en gedragsbeïnvloeding.
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Wat maakt dat bezoekers aan de bloeiende bollenvelden
ondanks de hekken, waarschuwingsborden en de berichten via de (social) media, toch het veld in gaan om foto’s te
maken? Dat gaat over gedrag van mensen. Waar wordt dat
gedrag door bepaald en kun je dat beïnvloeden op de een of
andere manier? Met deze vragen kloppen we aan bij sociaal
psycholoog Giel Dik, die is verbonden aan de Faculteit der
Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Wat verstaan we onder ‘gedragswetenschap’?
“Het is een verzamelnaam voor verschillende wetenschappelijke richtingen die het gedrag van mensen onderzoeken.
Dan kun je denken aan psychologie, sociologie en pedagogiek, maar ook aan communicatiewetenschappen. In alle
gevallen is het onderzoek erop gericht om het menselijk gedrag te begrijpen en helder te krijgen welke psychologische
factoren daarbij een rol spelen. Kortom: waarom gedraagt
de mens zich zoals hij zich gedraagt? Als je dat begrijpt,
kun je ook nadenken over de manier waarop je gedrag kunt
beïnvloeden. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat mensen
gezonder gedrag gaan vertonen, duurzamer gaan leven en
hun afval scheiden? Bij de universiteit draait het daarbij
allemaal om het verzamelen van wetenschappelijke kennis.
Die kennis kun je vervolgens toepassen, bijvoorbeeld bij
overheidscampagnes gericht op het verminderen van afval
op straat, energiezuinig gedrag of het omgaan met corona-

maatregelen. Overigens klinkt ‘beïnvloeden’ nogal negatief,
als in ‘manipuleren’. De wetenschap is echter vooral gericht
op gedrag dat goed is voor de maatschappij.”

Wat is er zoal bepalend voor het gedrag van mensen?
“Dat zijn heel veel factoren. Mensen doen dingen omdat
ze die leuk of lekker vinden, omdat het zo hoort, omdat
anderen het ook doen, omdat het haalbaar is of uit gewoonte. Ook de persoonlijkheid speelt een rol, de omgeving,
de normen en waarden van ouders en vrienden. En dan
reageert een mens ook nog eens verschillend per moment,
per situatie. De optelsom van allerlei factoren is uiteindelijk
bepalend voor gedrag. Mag je op de snelweg 100 km per uur,
maar rijdt iedereen harder? Dan is de kans groot dat jij dat
ook doet, tenzij dat heel erg tegen je principes ingaat. Ingaan
tegen wat anderen doen en vinden, gebeurt niet zo snel. De
geldende norm binnen de groep waar je bij hoort, is een van
de belangrijkste drijfveren voor gedrag. We zijn een sociale
soort, dat heeft met onze oorsprong te maken. Als je uit de
groep werd verstoten, stond je er alleen voor en was je kans
op overleven nihil. Je moet dus wel heel sterk in je schoenen
staan om daarvan af te wijken.”

In hoeverre is gedrag beïnvloedbaar?
“Ook dat is afhankelijk van allerlei factoren. Of je een mee21 mei 2021
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erg verschillen voor welke argumenten je gevoelig bent. Het
begint met in kaart brengen waarom mensen doen wat ze
doen in verschillende situaties. Vervolgens moet je de juiste
interventies doen om het gewenste gedrag te bewerkstelligen. Waar zijn mensen ontvankelijk voor? De juiste knop
vinden, dat blijft lastig. Zo weten we dat een boete uitschrijven voor te hard rijden weinig invloed heeft op gedrag omdat autorijders weten dat de pakkans vrij klein is. Ze denken
al snel: ‘het zal wel loslopen’. Als ze zeker weten dat ze bij
het overschrijden van de limiet een boete krijgen, zoals bij
een trajectcontrole, zie je direct dat men zich keurig aan de
snelheid houdt.”

Is de tijdgeest van invloed op gedrag?
“Jazeker. Denk aan de emancipatie van vrouwen en minderheden, maar bijvoorbeeld ook aan hoe we nu kijken naar het
dragen van bont en roken. Door de beeldvorming rondom
een thema te veranderen, kun je gedrag beïnvloeden. Er
zijn namelijk maar weinig mensen die sociale af keuring
trotseren.”

Hoe zit het met het gedrag van bollentoeristen? Waarom
gaan zij, ondanks hekken en waarschuwingsborden, toch
het veld in om foto’s te maken?
“Om daar meer inzicht in te krijgen, zou je met hen in
gesprek moeten gaan. Wat zijn hun drijfveren om toch het
veld in te gaan? Blijkbaar zijn de obstakels om het niet te
doen niet aanwezig in hun hoofden. Ze zien de borden wel,
maar bestuderen die nauwelijks. Daarbij hebben zij, omdat
ze vaak niks van bloembollen weten, een heel andere perceptie van de borden dan de kweker, wiens vak het betreft. Je
moet je voorstellen dat mensen met allerlei verschillende
achtergronden naar de bollenvelden komen. Of: ze zien het
bord, maar denken: ‘het zal zo’n vaart niet lopen’. De negatieve gevolgen worden onderschat, het staat te ver van ze af.
Datzelfde effect zien we bij corona. Vooral jonge mensen die
in hun omgeving niet met corona te maken hebben, hebben
een slecht beeld van hoe het virus hen kan treffen. ‘Ik word
hooguit verkouden. Moet ik daarom maandenlang thuis
blijven en niet kunnen feesten?’ Dus gaan ze op Koningsdag
gewoon naar Amsterdam.”

Het levert bollenkwekers nogal wat stress op. Een bord
negeren doe je toch met opzet?
“Bollentoeristen zijn er niet op uit om opzettelijk schade aan
te richten, er zijn niet zoveel mensen die zo in elkaar zitten.
Veel eerder denken zij: ‘Ik ga gewoon even rustig tussen die
planten in staan en loop er weer voorzichtig uit, niks aan
de hand’. Je kunt het vergelijken met een rood voetgangerslicht terwijl er nergens een auto te bekennen is. Je ziet het
signaal, maar denkt: ‘Ach, ik steek gewoon over, wat zou er
kunnen gebeuren?’ en je negeert het signaal. Wat ook speelt:
als je ziet dat andere mensen wel het veld ingaan, zul je sneller geneigd zijn om het ook te doen. ‘Waarom zij wel en ik
niet? Ik kan heus wel even een foto maken.’ Pas als bollentoeristen echt begrijpen hoe zij schade kunnen aanrichten
en wat de negatieve gevolgen daarvan zijn, zullen ze iets met
die wetenschap doen. Nu komt het niet binnen.”
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‘Omdat toeristen vaak niks
van bloembollen weten, hebben
ze een heel andere perceptie van
de borden dan de kweker’

Wat zou dan wel kunnen helpen?
“Wat kan helpen is als je het persoonlijk maakt en de
negatieve gevolgen van hun acties nog duidelijker maakt.
Dat kan bijvoorbeeld door op drukke zondagen persoonlijk
aanwezig te zijn op de velden, herkenbaar in gele hesjes, en
met de bollentoeristen in gesprek te gaan. Beantwoord vragen, vertel over het bedrijf en de gewassen, wat er allemaal
bij komt kijken om ze te telen, hoe het werkt met virussen.
Dan leren bezoekers waarom ze het veld niet in mogen.
Bovendien zijn ze, zodra je ze aanspreekt, niet anoniem
meer, en als kweker heb je ook een gezicht gekregen. Op die
manier kun je een nieuwe norm creëren: je gaat niet een
bloeiend bollenveld in om foto’s te maken. Wie dan nog van
die norm afwijkt, kan rekenen op afkeuring van dat gedrag
door de groep. En dat doen mensen niet zo snel. Bij gedragsverandering draait het allemaal om perceptie en wat er in de
hoofden van mensen gebeurt. Het is vaak een ingewikkelde
zoektocht, maar als je de goede knop eenmaal hebt gevonden, is het zo gepiept.”
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