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Programma

Deel 1 - Psychologie van uw inwoner: een kijkje in hun hersenen

▪ Kwisje: wie wint de titel ‘inwonersfluisteraar’?
▪ Kennisoverdracht

Deel 2 – De praktijk

▪ Kennis over werking wijken én individuen



Kwisje: wie is de consumentenfluisteraar?

▪ Iedereen gaat staan en pakt een kaart

▪ Bij elke vraag kan een groen en rood antwoord worden gegeven

▪ Als fout : ga weer zitten …

▪ Een makkelijk begin (= motiverend ..)

Kwisje
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Horen deze twee mensen bij elkaar?

Groen : ja

Rood : nee



Welk zintuig heeft veruit de meeste receptoren per cm2  
en bepaalt voor 75% hoe we ons voelen? 

Groen: onze ogen

Rood: onze neus/ reukzin



Welke toiletrol is door een vrouw opgehangen?

Groen Rood



Wanneer worden door vrouwen de meeste online 
aankopen gedaan?

Groen: door de weekse avond, 22 uur

Rood: weekenddag, overdag



Wanneer leest een doorsnee mannelijke autokoper
advertenties/ posts op internetfora over de auto die hij
wil hebben?

Groen: na de aanschaf

Rood: vlak voor de aanschaf



Hoeveel procent van ons gedrag is gewoontegedrag?

Groen: 70 – 75%

Rood:   95 – 98%



Hoe lang duurt het gemiddeld voordat iemand zich echt 
thuis voelt in zijn nieuwe huis?

Groen: 7 maanden

Rood:   17 maanden



Wat is belangrijker als het gaat om je thuis voelen in een 
nieuwe woning?

Groen: kennis gemaakt met de buren

Rood:   geen post meer ontvangen van de vorige bewoner



Wat werkt het beste?

Groen: € 1499

Rood: € 1.499,-



Wat is het effect van warm weer op besluiten?

Groen: geen effect

Rood: minder kritisch



In hoeveel procent van de gevallen bepaalt de 
vrouw de keuze van de woning?

NB: Amerikaans onderzoek

Groen: 62%

Rood: 92%



Shake out vraag:

Hoeveel procent van de Nederlandse vrouw geeft toe wel eens te 
flirten om korting te krijgen?

Antwoord: 31%



Voorspelbaar Onvoorspelbaar

• Pluk de dag • Uitgestelde behoefte (sparen, ..) 

• Eerder gedrag beste voorspeller
toekomstig gedrag

• Wisselvallig .. Iets vandaag niet, morgen wel
doen

• Inconsistentie .. auto = Porsche, onderbroek = 
Zeeman

• Doen wat anderen ook doen • Afzetten tegen wat groep doet

Gedrag mens = (on)logisch?

Wie vindt dat het gedrag van de (mede)mens logisch is?
A. Altijd logisch

B. Soms logisch/ soms niet
C. Altijd onlogisch



(te) vaak: uitgegaan van de rationeel denkende mens .. →
de logica van onze moderne hersenen
• Logisch/ abstract denken
• Toekomstgericht
• Talig

We hebben echter twee hersenstructuren ..

Maak ook kennis met de logica van ons oerbrein : de 4V’s
• Voedsel
• Veiligheid
• Voortplanting
• Verbonden met de groep

Kenmerken:
• Instinctief/ overleven
• Alleen hier en nu
• Visueel 

De mens = onlogisch ! / ?







Mindset 1 – de volger Mindset 2 – intern leider

Reageren, marionet emoties, gewoontes en sociale
impulsen

Proactief, aan de slag met wat je eigenlijk wilt

Geregeerd door emoties: oerbrein →
- Koppelt emoties aan beelden en associaties
- Bepaalt daarmee ‘bril’ waardoor wekijken→

vooringenomen (eigen ervaringen en associaties
hierbij) + via spiegelneuronen overnemen
vooringenomenheid ander

Temperen emoties, vanuit prefrontale cortex 
(impulsbeheersing, emoties ‘laten gaan’) →
meenemen toekomst/ uitgestelde behoeftes + 
belangen groep

Negatieve emoties voeden deze mindset →
overlevingsemoties → reageren vanuit
machteloosheid .. 

Positieve emoties voeden deze mindset → handelen
vanuit kracht

Effecten deze emoties:
- Moraliserende en (ver)oordelende gedachten over 

ander en zelf
- Bevodert zwart/wit denken .. Vanuit vraag

oerbrein: alles veranderen of alles bij oude laten?

Effecten deze emoties:
- Relativering
- Meerdere perspectieven zien



Stofjes Hoe los gemaakt? Effect?

Ego: 
- Dopamine: kortdurend geluk
- Endorfine: tempert pijn en

angst, runners high bij
doorzetten/ afzien

- Complimentje kijgen + als iets 
afgemaakt

- Verliefd, fysiek doorzetten, veel 
lachen

- Basisbehoefte: Plezier
- Basisbehoefte: Duidelijkheid 

icm autonomie

Sociaal:
- Serotonine: langdurig geluk
- Oxycocine: knuffelhormoon/ 

‘verbondenheid met ander 
voelen’

- Gezond eten, gewaardeerd 
voelen (je mag er zijn)

- Fysiek contact, aandacht

- Basisbehoefte: waardering
- Basisbehoefte: Ergens bij willen 

horen

Beïnvloeding chemische werking brein



30 jaar onderzoek naar hoe mensen anderen 
effectief overtuigen .. 

6 onzichtbare drijfveren (her)ontdekt:
1. Schaarste
2. Wederkerigheid
3. Sociaal bewijs
4. Autoriteit
5. Sympathie/ ons soort mensen
6. Commitment en consistentie

Weapons of influence ..





Psychologie effectieve e-strategie: →
combinatie van: 
- Kennen en benutten sociale 

wijkdynamieken
- Kennen en benutten individuele 

gedragsmechanismen



GVT’s wijk GVT’s individu

Partnermarketing: inzet organisaties en/of bewoners met 

aanzien

Sociale vergelijking: bijv. E-verbruik, uitkomsten enquête of 

appeltaartgesprek

Koppelkansen, zowel fysiek als social (welke zorgen
heft men → negatieve emoties meest sturend!!)

Re-framing vanuit andere woonwensen

Gelijkvormigheid woonproblemen Timing: zowel qua seizoen als energie/ accu

Samen inkoopkorting (of -voordeel: zie isolatiesubsidie

Overijssel)

Ontmoetingsplek én communicatiekanalen
afhankelijk van levensfase

Vriend van de wijk: intermediair t.a.v. kansen in systeemwereld

(wederkerigheid)

Altijd keuze bieden (ideaal: 3)

Geef inzicht in ‘werking woning’: x% e-rekening is 

gascomponent, daarvan weer x% verwarming woning –> logica
isoleren

Ontkracht misvattingen kosten: bijv. prijs set PV-panalen, of 

isolatie spouw-/vloer .. a.d.h.v. rekenvoorbeelden

Erken dat de woning = domein van de vrouw .. 













Cialdini
Peak end rule



Belangrijk onderscheid: bestaan verschillende 
bloedgroepen/ segmenten 

- Degenen die al overtuigd zijn → wegnemen drempels en 
bieden aanleiding al bestaande voornemens NU te gaan 
realiseren; deel: totaalpakket

- Degenen die al grotendeels overtuigd zijn → helpen de 
meest gewenste maatregelen te nemen (top 3: PV-
panelen, isolatie gevel, isolatie vloer – waarbij eerste 
vooral geld oplevert en tweede vooral extra comfort), 
daarna contact houden en proberen te verleiden verder 
te gaan .. stap voor stap

- Degenen die tegen zijn → proberen te verleiden tot 1 
eerste maatregel .. Het liefst geframed vanuit heel 
andere hoek .. Buurman Bert: niet meer betalen e-
belasting .. 



Peak end rule ..



Bij concreet verbouwingsproject:
• Inrichten tijdelijke huiskamer
• Bewoner in bouwteam (check a la Vrouwen Advies 

Commissie)
• Restmateriaal in container aan buurt beschikbaar stellen
• Complimentenkaartje medewerkers in de bouwkeet
• Instructiefilmpje in bouwkeet
• Naam op overall in Dld
• Mobiel toilet

Communicatie algemeen: 
• Je maakt deze reis niet alleen
• Visueel (infographic/ animatiefilmpje)
• Nieuwsbrief
• 6-wekenregel

Praktijk van .. verbouwingen



Bedankt! 

NOG VRAGEN?

HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT

EN … SUCCESS MET HET TOEPASSEN VAN OPGEDANE INZICHTEN .. ☺


