
Nudging

Definitie: “any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way 
without forbidding any options or significantly changing their economic incentives.”

- Een motivatie- of beïnvloedingstechniek

- Keuzearchitectuur: hoe presenteer je de keuze die moet worden gemaakt en elke optie 

waartussen moet worden gekozen

- Gebaseerd op gedragsinzichten: mensen zijn voorspelbaar irrationeel

- Nudging ≠ opties verbieden of verplichten

- Nudging ≠ belonen (bv. Korting, bonus)

- Nudging = suggereren; mensen gidsen naar betere keuzes

- Beter = voor zichzelf en anderen ≠ marketing of politieke campagnes


- Marketing: wel gedragseconomie, geen nudging (sludging)


Er zijn heel wat verschillende soorten nudges

- Verschillende overzichtslijsten of taxonomieën voor handen, bv. 


- Typology of Interventions in Proximal Physical Micro-Environments (TIPPME) - focus op 
aanpassen van de directe, fysieke omgeving


- EAST - Make it Easy, Attractive, Social, Timely

- MINDSPACE - Messenger, Incentives, Norms, Defaults, Salience, Priming, Affect, 

Commitment, Ego

- De meest volledige, praktische en onderbouwde taxonomie lijkt ons de taxonomie van 

Münscher et al. (2016)

A. Beslissingsinformatie

B. Beslissingsstructuur 
C. Beslissingsassistentie 

 


A1 vertaal informatie:

Incl. Herformuleer of vereenvoudig de informatie

Bv. Eindejaarsbonussen op voorhand uitbetalen (op het eind van het jaar dan verlies ipv winst)




A2 maak informatie zichtbaar:

Incl. Maak eigen gedrag zichtbaar (feedback). Maak externe informatie zichtbaar

Bv. Whisper courses: Google geeft wekelijks informatie die op dat moment voor managers nodig 
is via mini cursussen (eerste bevrediging hoe het met het personeel gesteld is om noden vast te 
stellen) -> door op het juiste moment beschikbaar te maken, wordt het vaker gebruikt in 
vergelijking met een jaarlijks studiedag


A3 bied een sociaal referentiepunt:

Incl. Verwijs naar een beschrijvende norm. Verwijs naar een opinieleider (naar welke mensen kijkt 
die doelgroep op?).

Bv. Vergelijkende feedback stappenteller


B1 wijzig de standaardkeuze:

Incl. Aanmoedigen om een andere keuze te maken

Bv. Thermostaat standaard 1° lager instellen, pop-up bij versturen e-mail buiten werkuren, 
orgaandonor zijn als standaard


B2 verander optiegerelateerde inspanning:

incl. Vermeerder/verminder fysieke/financiële inspanning, bv. Toegankelijkheid water


B3 verander het bereik of de samenstelling van de opties:

incl. Verander categorieën. Verander groepering van de opties.

Bv. Kleinere porties vlees aanbieden naast gebruikelijke porties


B4 verander de gevolgen: 

Incl. Koppel beslissingen aan kosten of baten. Verander de sociale gevolgen van de beslissingen. 

Bv. Deelname aan Health Risk Assessment koppelen aan een team-gebaseerde loterij; team 
incentive vs. Individuele incentive voor gewichtsverlies

-> groepsdruk om te testen want je wilt niet de reden zijn dat het team de incentive misloopt


C1 bied reminders aan:

Bv. Herinneringsmails, notificaties (bv. Duolingo)


C2 faciliteer betrokkenheid:

incl. Ondersteun het aangaan van een verbintenis met zichzelf of een publiek engagement.

Bv. stickK (mensen houden aan hun voornemens); I WILL statement Rotterdam School of 
Management - Erasmus University (Als jij hier afgestudeerd bent, wat wil je bereiken?)


Nudging, allemaal goed en wel, maar werkt het wel?

Is nudging effectief? Welk type nudges zijn het meest effectief voor welk toepassingsgebied? Wat 
zijn de risico- en succesfactoren?

- We maakten een wetenschappelijke stand-van-zaken op door te zoeken naar bestaande 

wetenschappelijke literatuurstudies rond nudging.

- Database: Web of Science

- Focus op meta-analyses en systematic reviews

- Gepubliceerd tussen 2011 en 22 maart 2021

- Uitgesloten: literatuurstudies die specifiek focussen op patiënten, zorgverleners of kinderen/

jongeren: studies die geen geaggregeerde resultaten rapporteren

-> We weerhielden 18 bestaande meta-analyses en systematic reviews


Is nudging effectief?

- Algemeen - succesratio * 62%

- Gezonder eten - alle bestaande reviews concluderen over het algemeen effectief


- Gezonde keuzes of calorieconsumptie verbeteren met gemiddeld 15%

- Groenten- en fruitconsumptie - 64% succesratio


- Beweging - succesratio 47%; meerderheid effectief

- Klimaat (i.e. energieconsumptie, transport, waterconsumptie, vleesconsumptie, 

voedselverspilling, recyclage, pesticiden etc.) - succesratio 75%

- De default veranderen (B1) lijkt algemeen sterkere resultaten op te leveren dan andere nudges, 

maar rond meerdere types nudges (bv. B3) nog te weinig wetenschappelijk onderzoek




-> Nudging lijkt over het algemeen effectief!


Maar …

- In een beduidend aantal studies maakt nudging geen verschil. Soms werkt het zelfs averechts.

- Nudges lijken niet altijd beter dan andere interventies (er zijn veel andere mogelijkheden)

- Weinig studies onderzochten de langetermijneffecten. Indicaties dat het effect vermindert of 

verdwijnt bij het verwijderen van de nudge. 

- De effectgroottes variëren sterk. Dit wijst er op dat de effectiviteit afhankelijk is van de 

kenmerken van de nudge, het toepassingsgebied, de doelgroep of de context, maar nog te 
weinig onderzoek om succes- of risicofactoren te onderscheiden.


- Relatief weinig studies focussen specifiek op werknemers in organisaties.

- Er zijn duidelijke indicaties voor publicatiebias en methode-bias, waardoor de effectiviteit wordt 

overschat

- Voor veel toepassingsgebieden is er onvoldoende onderzoek om de effectiviteit te kunnen 

inschatten, bv. veiligheid, performance management, mentaal welzijn, pensioensparen.


Welk type nudges zijn effectief voor welk toepassingsgebied?

Gezonde voeding

- Voedingsinformatie (A1-2), bv. Tabellen, ratings, symbolen, labels, posters etc.


- In 28% tot 57% van de studies effectief, afhankelijk van type informatie-nudge

- Helpen consumenten om gezondere keuzes te identificeren, maar dit vertaalt zich niet 

noodzakelijk in gezonder gedrag

- Directieve/interpretatieve informatie > descriptieve informatie


- Puur beschrijvend: bv. Tabellen van calorieën, nutri-score interpreteert, is nuttigere 
informatie 


- Sociaal referentiepunt (A3) effectief volgens 3 reviews

- Manipuleren grootte portie/servies/bestek (B1 defaults veranderen) - effectief volgens 5 reviews

- Positie/gemak (B2 fysieke inspanning vergroten/verkleinen) - 


- Algemeen - succesratio 36%; succesratio 87%

- Groenten- en fruitconsumptie - succesratio 57%


- Multi-nudge combinaties

- Algemeen - succesratio 26%

- Groenten- en fruitconsumptie - succesratio 60%


- Andere types nudges (B3, B4, C1, C2) - Onvoldoende studies

-> Informatie-nudges zijn vaak niet voldoende om mensen gezonder te doen eten, combineer met 
of opteer voor sociaal referentiepunt, nieuwe defaults of de nodige inspanning veranderen.


Beweging (bv. Traplopen, stappentellers

- Framing (A1) - winst vs. verlies framing - succesratio 17% - 47%

- Prompts (A1-2) - de weg wijzen, de te behalen winst verduidelijken (bv. caloriewinst) of het 

gewenste gedrag attractiever maken (bv. Een trap die als een piano werkt) - succesratio 
57-92%


- Sociaal referentiepunt (A3) - sociale normen, competitie, sociale vergelijking - succesratio 
50-100%


- Andere types nudges (B1-4, C1-2) - Onvoldoende studies

-> Een sociaal referentiepunt of prompts kunnen mensen in beweging zetten!


Klimaat (i.e. energieconsumptie, transport, waterconsumptie, vleesconsumptie, voedselverspilling, 
recyclage, pesticiden etc.)

- Algemeen


- Informatie vertalen/zichtbaar maken (A1-2), bv. tips, labels, verbruiksfeedback

- Sociaal referentiepunt (A3)

- Betrokkenheid faciliteren (B2), bv. doelstellingen, implementatie-intenties

- En andere nudges (?)

- > klein significant positief effect


- Elektriciteitsconsumptie

- Prijsinformatie, tips, technische informatie, audit & advies, verbruiksfeedback, apparaat-

feedback (A1 & A2), comparatieve feedbackvormen (A3), monetaire incentives, publiek 
zichtbaar verbruik (B4 financiële, sociale consequenties veranderen).




- > gemiddelde reductie van 6,48%, verbruiksfeedback & publiek zichtbaar verbruik werken 
beter dan de andere nudges


- comparatieve feedbackvormen (A3) - niet effectief

- Waterconsumptie


- > gemiddelde reductie van 7,30%, tips, verbruiksfeedback, vergelijking met gemiddelde 
verbruiker en apparaat-feedback, werken beter dan de andere nudges


- Sociaal referentiepunt (A3), Betrokkenheid faciliteren (C2) - succesratio > 75% 

- Energie & Waterconsumptie


- Labelling (A1-2) - 93% succesratio

- Sociaal referentiepunt (A3) - 92% succesratio; gebruik injunctieve feedback bij wie al goed 

bezig is. 

- Sommige mensen (beduidend onder gemiddelde) gebruiken plots meer -> oplossen door 

toevoegen van injunctie feedback

- Hergebruik handdoeken door hotelgasten


- Sociaal referentiepunt (A3) - klein significant positief effect

- Andere types nudges (B1-3, C1-2) - Onvoldoende studies

-> Als je mensen wil aansporen tot meer duurzaam gedrag, kom je met een sociaal referentiepunt 
en het verstrekken van informatie wellicht al een stap verder.


Een stappenplan

“Nudging is geen mirakeloplossing. Voor veel opties kennen we de effectiviteit bovendien nog 
niet. Experimenteer eerst op kleine schaal en blijf monitoren na bredere implementatie.”

Populair -> bedrijven kopiëren -> klakkeloos kopiëren werkt niet zo goed

1. Definieer het gedragsprobleem. Wat is het ongewenste en het gewenste gedrag? -> doe een 

nulmeting!

2. Evalueer of keuzearchitectuur überhaupt toepasbaar is op dit probleem. 

-> indien de doelgroep een sterke weerstand (bijvoorbeeld persoonlijke overtuiging, publieke 
opinie) vertoont tegen het gewenste gedrag of hun gedrag door externe factoren wordt 
gedetermineerd, zal nudging geen oplossing bieden. (Nudging niet proberen bij sterke anti-
vaxers, maar de groep die geen uitgesproken mening heeft)


3. Onderzoek waarom de doelgroep het gewenste gedrag niet stelt.  
Bv. aan de hand van het Behaviour Change Wheel dat een onderscheid maakt tussen 
vaardigheden, motivatie en opportuniteiten (cf. AMO-model) of biases index


4. Evalueer systematisch voor elke bottleneck welk type nudging (cf. taxonomie) een oplossing 
zou kunnen bieden.


5. Implementeer en evalueer aan de hand van een Randomized Controlled Trial (RCT, i.e. voor- 
en nameting, controlegroep, random toewijzing)


Ethisch? Paternalisme?

Nudging krijgt vaak de kritiek een vorm van manipulatie en paternalistischte zijn.

- Niet nudgen is ook nudgen: elke mogelijke keuzearchitectuur is een nudge

- Doe steeds een pilootexperiment

- Indicaties dat transparantie het effect van nudges niet noodzakelijk teniet doet. 


- “Houd er rekening mee dat de vooraf ingestelde optie uw keuze kan beïnvloeden.” “Merk op 
dat u de vooringestelde waarde kunt aanpassen”


- (Doel) “Houd er rekening mee dat wij u met de vooraf ingestelde keuze willen aanmoedigen 
om voor de ecologisch meest duurzame optie te gaan.


- (Mechanisme) We weten dat mensen bij het invullen van formulieren meestal blijven bij de 
vooraf ingestelde opties, daarom hebben we optie X aangeduid


- Personaliseer nudges, bv. andere pensioenspaarformule voor mensen met kortere 
levensverwachting

- Piloten en stewards hebben een minder lange levensverwachting -> doen minder aan 

pensioensparen -> toch nudgen om te sparen?


