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DOELSTELLINGEN

1) Krijtlijnen van een gedragsondersteunend kader bieden

2) Overzicht van laatste motivationele trends

3) Bouwstenen van een motiverend beleid en communicatiestijl bespreken

4) Inzichten bieden in waarom de situatie lastig is en aanbevelingen geven
voor motiverend beleid en communicatie
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DEEL I:

GEDRAGSONDERSTEUNEND KADER



PSYCHOLOGISCHE UITDAGINGEN

• Ons gedrag is ons belangrijkste wapen om verspreiding van het SARS-CoV-2-
virus in te dijken

• Overheid legt ingrijpende gedragsbeperkende maatregelen op

Vooral beperking van sociaal contact !

Mens is bij uitstek een sociaal wezen !



Opvolging
maatregelen

Mentale 
gezondheid

PSYCHOLOGISCHE UITDAGINGEN
Basisbehoeften

• Autonomie (ó niet op reis, niet op restaurant, avondklok, ..)
• Competentiegevoel (ó stoppen activiteiten, hobbies, )

• Sociale verbondenheid (ó beperking knuffelcontact, horeca, events, ..) 



ANDER CORONAGEDRAG

• “6 gouden gedragsregels”
• Zich laten testen
• Meewerken contact tracing
• Opvolgen quarantaine- en isolatieinstructies
• Zich laten vaccineren
• ….



WAT BEPAALT ONS GEDRAG? 
Compliance model?

• Assumptie: beter weten => anders doen
• Methode: kennis verstrekken
• Effect? 

§ doorgaans “beter weten”
§ soms “anders doen” (onder bepaalde voorwaarden)  
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Oefening: Zoek voorbeelden bij jezelf
• “Ik weet dat ik dit beter niet zou doen en toch doe ik het altijd weer!”
• “Ik weet dat ik het beter wel zou doen en toch kom ik er niet toe!” 



BIJ DISCREPANTIE TUSSEN “WETEN EN DOEN”
• Oordelen

§ dom (=> “eigen schuld, dikke bult”)
§ slechte wil, tegendraads, crimineel
§ gebrek aan burgerzin, verantwoordelijkheid

• Reacties  
§ verwijt 
§ meer controle
§ meer sancties

Noot: handhaving en sancties ??
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VEEL GEDRAG IS “TEGEN BETER WETEN IN”
Rol van
• Gewoontegedrag

§ Automatisch, vaak onbewust, moeilijk veranderbaar
• Context

§ Triggers in omgeving (cfr. “nudging”)
• Sociale factoren

§ invloed van “sociale modellen”, sociale normen 
• Gevolgen op korte vs lange termijn

§ Kortetermijngevolgen wegen zwaarder
• Moeite die het gedrag kost

§ Hoe minder moeite hoe beter
• Affectieve aspecten

§ Bv. angst, gemoedstoestand
• Risicoperceptie

§ Verschillend van reële risico’s (cfr. onrealistisch optimisme)
• …..
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Intuïtieve integratie 
van vele factoren



WAT BEPAALT ONS GEDRAG?

West, R., Michie, S., Rubin, J., & Amlôt, R. (2020). Applying principles of behavior change to reduce SARS-CoV-2 transmission. Nature Human Behaviour, 4, 451-459.

Fysiek
• Afstand kunnen houden 
• Mondmaskers ter beschikking
• Coherente communicatiestructuren
• Visuals, infographics, influencers,
• Webinars beleidsmensen 

Psychologisch
• Gedeeld mentaal model

• Virusoverdracht
• Bescherming ertegen

• Beheersingsstrategie
• Welke elementen?
• Welke stappen?

Fysiek
• Nudging

• Cues tot afstandhouden, gels, handen 
wassen

• Winkels die afstand toelaten
Social 
• Coronacompas 
• Barometerconcept
• Inspiratiegids 
• Fonds stimulatie sociale connecties
• Vast corona-moment in de week -

beleidsmakers?



VOORDELEN CORONABAROMETER

• Gemeenschappelijk “mental model”
§ Gedeelde risicoperceptie en actieplan

• Traject met doelen en tussendoelen
§ Motiverend kader

• Heldere koppeling gedrag - gevolg
§ Ten voordele
§ Ten nadele

• Sociaal mobilizerend en verbindend



MOTIVATIE
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• Risicoperceptie
• Probabiliteit
• Ernst

• Sociale normen
• Waargenomen verwachtingen
• In je referentiegroep

• Waargenomen “effectiviteit”
• Bij jezelf (om gedrag te stellen)
• Van het gedrag 

Barriers



RISICOPERCEPTIE VS ANGSTINDUCTIE

Risicoperceptie => motivatie
• Heldere (!) info over 

• Waarschijnlijkheid
• Ernst
• Oplossingsgericht actieplan
• Tonen van verwacht gunstig effect

Angstinductie => “worry”
• “Pas op want”- boodschap

• Dramatisering van gevolgen

• Geen of vaag actieplan 

• Geen verwacht effect van actie

Verwar risicoperceptie niet met angst. 
Ze hebben een erg verschillend 

effect op ons gedrag.
Inzicht 1



SOORTEN MOTIVATIE

• Eigenaarschap – commitment
• ‘Moet’-ivatie
• Demotivatie

Voorbeelden 

Voorbeelden 



DEEL II:

MOTIVATIONELE TRENDS



WWW.MOTIVATIONBAROMETER.COM SINCE 19/03/2020



• Morbée, S., Waterschoot, J.,…. Van den Bergh, O., & Vansteenkiste, M. (2020). Adherence to COVID-19 measures: The critical role of 
voluntary motivation on a short- and long-term basis. Manuscript submitted for publication.

• Vermote, B., Waterschoot, J.,…. & Vansteenkiste, M. (2020). Do Psychological Needs Play a Role in Times of uncertainty? Associations with 
Well-being During the  Covid-19 crisis. Manuscript submitted for publication.

• ….

Rapporten
Wetenschappelijke artikelen

Opinie artikelen



Ontmoediging
apathie

Demotivatie

Þ “Waarom volg jij de corona-maatregelen op?”

‘omdat ik anders 
zou worden 
gesanctioneerd’

‘omdat ik anders 
bekritiseerd word 
door anderen’

‘omdat ik mij schuldig 
zou voelen indien ik 
het niet zou doen’

‘omdat ik dan pas 
tevreden kan zijn 
over mezelf.

‘omdat ik dit 
persoonlijk zinvol 
vind’

‘omdat ik begrijp 
waarom deze 
belangrijk zijn’.

Persoonlijke 
zinvolheid

Straf, 
beloning, 

verwachting

Schaamte, 
schuld, 

zelfwaarde

Autonome 
motivatie of 

vrijwillige motivatie

Gecontroleerde motivatie of 
‘MOET-ivatie’

Internalisatieproces = 
Toenemend eigenaarschap, toewijding en verantwoordelijkheid

MOTIVATIE BAROMETER

‘ik kan de 
inspanning niet 
meer opbrengen’

‘ik denk niet dat 
onze huidige 
aanpak vruchten 
afwerpt’ Opgelegde maatregelen voelen niet 

noodzakelijk aan als een dwingend 
keurslijf, op voorwaarde dat we er 
ons mee kunnen vereenzelvigen. 

Inzicht 2



Zelfgerapporteerde
opvolgingEigenaarschap

MOET-ivatie

b = .08**/.04* 

b = .33**/.13**

Verzet

b = -.32**/-.18**

b = -.10**/-.04*

MOTIVATIE BAROMETER



OVERKOEPELEND MODEL
Complex samenspel

(1) Epidemiologische situatie

(2) Aard van de maatregelen

(3) Communicatiestijl



Vrijwillige 
motivatie 

Moet-ivatie

Risicobesef

Ontmoediging

OVERKOEPELEND MODEL

Hospitalisatie-
cijfers

Motiverend 
communicatie

Motiverend
beleid:

Effectieve 
maatregelen

Zorgen Volgen 
maatregelen



Hoe evolueert de motivatie in de afgelopen weken? 



GLOBALE MOTIVATIE



GELOOF IN EFFECT MAATREGELEN



RECENTE VASTSTELLINGEN

(1) Mensen houden zich minder aan de maatregelen

(2) Alle motivationele indicatoren wijzen op vermoeidheid
• Dalende overtuiging & commitment
• Toegenomen ontmoediging:

o Gebrek aan geloof in eigen kunnen
o Gebrek aan geloof in effectiviteit maatregelen

• Niet geheel realistisch risicobesef



DEEL III

BOUWSTENEN VAN EEN MOTIVERENDE 

COMMUNICATIESTIJL



Autonomie

De ervaring jezelf te mogen zijn en vrijwillig te mogen handelen, denken en voelen:
ervaring van keuze en psychologische vrijheid



Relationele verbondenheid

Ervaring van een warme, hechte en authentieke band met anderen, voor anderen
zorg dragen en geliefd worden



Competentie
Het gevoel hebben bekwaam te zijn om een activiteit uit te voeren, gewenste
doelen te bereiken en de eigen vaardigheden te ontplooien



ABC

Vrijwillige motivatie

Meer verzet & 
complotdenken

Betere slaapkwaliteit

(c
) c

op
yr

ig
ht

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need 
frustration as an unifying principle. Journal of Psychotherapy Integration, 3, 263-280

Betere mentale 
gezondheid

De reden waarom deze maatregelen ons 
zo moeilijk vallen is omdat ze indruisen 

tegen onze natuurlijke neigingen.
Inzicht 3



EVOLUTIE BASISBEHOEFTEN



Bouwstenen van een motiverend beleid en motiverende 
communicatiestijl 



Break-out sessie 1:

Overleg met 4 andere personen 
- (a) Wat een motiverende communicatiestijl en beleid 

inhoudt? 

- (b) Wat het betekent om op een demotiverende wijze te 
communiceren en beleid te voeren?  



COMMUNICATIEKOMPAS

Aelterman, N.*, Vansteenkiste, M.*, Haerens, L., Soenens, B., Fontaine, J., & Reeve, J. (2019). Towards an integrative and fine-grained
insight in motivating and demotivating teaching styles: The merits of a circumplex approach. (* equal contributions). Journal of Educational
Psychology, 111, 497-521.



Autonomie-ondersteunende beleidsmakers 
• vertrekken vanuit het standpunt van burgers en sectoren
• stellen zich flexibel op 
• geven duiding voor maatregelen
• proberen zin voor initiatief aan te moedigen zodat burgers en sectoren zich 

begrepen voelen en vrijwillig handelen. 

Controlerende beleidsmakers 
• plaatsen eigen agenda centraal 
• stellen zich rigide op 
• gebruiken angst- en schuldinductie 
• gebruiken sanctionering om burgers en sectoren in het gareel te krijgen of houden 

ALGEMENE BESCHRIJVING



WAT
= aard van de maatregelen

HOE
= communicatiewijze

Autonomieondersteuning

Intrusief & 
illegitiem

Noodzakelijk 
& legitiem

Dwingend Autonomie-
ondersteunend



OVERVIEW OF RESEARCH REPORTS

Maatregelen zonder virologische 
meerwaarde worden als intrusief ervaren.

Verklaar ze of voer ze af ! 
Inzicht 4



Structurerende beleidsmakers 
• creëren de optimale condities zodat burgers weten wat ze moeten doen 
• bieden de nodige hulp en houvast zodat burgers en sectoren zich 

bekwaam voelen om aan de verwachtingen te beantwoorden

Chaotische beleidsmakers 
• zijn onduidelijk 
• bieden onvoldoende of ongewenste hulp en ondersteuning 
• treden niet daadkrachtig op, zodat burgers en sectoren zich aan hun lot 

overgelaten voelen

ALGEMENE BESCHRIJVING



WAT
= aard van de maatregelen

HOE
= communicatiewijze

Structuur

Gebrek aan 
maatregelen Daadkracht Verwarrend Helder



• Mensen willen niet op de eerste plaats versoepelingen 
• Mensen willen veiligheid geboden door een daadkrachtige overheid Inzicht 5



DEEL IV:

HOE KAN JE OP EEN MOTIVERENDE WIJZE COMMUNICEREN?



Oefening:
Je krijgt één beeldfragement te zien van een persconferentie. 

Wat vind je (de)motiverend aan deze speech?
Hoe zou je de stijl omschrijven? 





Checklist = vraag
Question (Q)

Voorbeeld
Example (Ex)

Aanbevelingen

Aanbeveling
Anwers (A)



AUTONOMIE-ONDERSTEUNING
Q: Toets je het draagvlak en de invulling 

van een maatregel af? 

A: Betrek mensen bij het bepalen & 
invullen van de maatregelen

Ex. ‘Hoe zien jullie het haalbaar om deze 
maatregelen in te vullen?’ 

Tip 1

Tip 2

Q: Benadruk je dat je laten vaccineren 
een persoonlijke keuze is?

A: Volg het ritme van mensen in het 
nemen van een weloverwogen beslissing

Ex. ‘Je laten vaccineren is je eigen keuze. 
Sommigen wachten liever af. Dat is je 

goed recht.’ 



AUTONOMIE-ONDERSTEUNING
Q: Neem je echt het perspectief van 

anderen in?

A: Valideer de last van mensen; wees 
dankbaar voor de geleverde inspanningen

Ex. jongeren

Q: Cultiveer je een 
solidariteitsgedachte? 

A: Personaliseer motivatie & wijs naar 
collectief belang

Ex: “Ik volg de maatregelen/laat me 
vaccineren om zo snel mogelijk met mijn 

voetbalploeg in competitie te kunnen 
spelen”. 

Tip 3

Tip 4



AUTONOMIE-ONDERSTEUNING

Tip 5

Q: Zorg je voor verbinding? 

A: Probeer verbindende acties, zowel 
ludiek/luchtig als emotioneel 

ondersteunend, op touw te zetten. 

Ex: deel verbindende acties van scholen, 
buurtcomités, verenigingen uit je gemeente 

of ondersteun ze financieel



Hoe dreigend was de communicatie in de ogen van de 
deelnemers? 





AUTONOMIE-ONDERSTEUNING

Q: Zorg je voor een realistisch 
risicobewustzijn?

A: Gebruik visuele ‘als-dan’ strategieën om 
het concreet te maken wat de lange termijn 

gevolgen van ons gedrag zijn. 

Ex: tonen grafiek

Tip 6



RisicobesefMotiverend
beleid:

Effectieve 
maatregelen

Zorgen



STRUCTUUR
Q: Bevestig je het vertrouwen in de 

doeltreffendheid van de maatregelen en 
de capaciteit van mensen om vol te 

houden? 

A: Spreek het vertrouwen in ons wapen = 
ons gedrag uit 

Ex: terugverwijzing naar vorige periode, 
grafiek tonen, verwijzen naar “dammen”

Tip 7





STRUCTUUR

Tip 8

Q: Zorg je voor duidelijkheid? 

A: Geef zeer concreet, visueel aan wat van 
verwacht wordt van mensen en hoe ze aan 

deze verwachtingen kunnen tegemoet 
komen. Wees eensgezind! 

Ex: Magda? Wat-wat
Noteer concrete boodschap letterlijk



In welke mate kon de overheid de bevolking verbinden 
rond een gezamenlijk doel? 





STRUCTUUR
Q: In welke mate werk je doelgericht? 

A: Verwijs naar het lange termijn doel 
(controlefase), bouw tussendoelen in en 
voorzie een tijdstraject. Vier het bereiken 

van deze doelen als psychologische 
mijlpalen.

Ex: Bereiken van vaccinatiepercentages in 
bevolkingsgroepen, visualiseren van 

vooruitgang

Tip 9

Tip 10

Q: Voorzie je vaste 
communicatiemomenten? 

A: Zorg voor vaste 
communicatiemomenten in plaats van 

versnipperde communicatie

Ex: Iedere week politici & psychologen, 
vaste rubriek in schriftelijke communicatie 



“Rather than expecting citizens to
take responsibility and act wisely, it

is a matter of creating the
motivating conditions such that

people find it valuable and have the
necessary tools to take 

responsibility for themselves and
those around them”

COLLECTIEVE UITDAGING



- Checklist & presentatie ter beschikking via 
www.motivationbarometer.com

- Dank voor uw aandacht

CONCLUSIE

http://www.motivationbarometer.com/

