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We zijn meer onderdeel van onze 
omgeving dan we soms (willen) 
denken. Op vakantie of in een winkel 
doe je niet als thuis. Wil je 
communicatieve routes naar 
gedragsverandering ontwerpen? Werk 
dan vanuit een mensbeeld dat recht 
doet aan de manier waarop we in 
onze omgeving ‘geworpen’ zijn, 
adviseert Harrie van Rooij.

Een filmpje dat ik graag laat zien tijdens trainin-
gen toont mensen die in een bibliotheekgebouw 
achteloos de lift naar de tweede etage nemen. 
Totdat iemand met een rolletje tape een paar 
 lijnen trekt die naar de trap leiden. Vanaf dan 
neemt bijna iedereen de trap. 
Onderzoek naar de psychologie achter alledaag-
se keuzes staat sterk in de belangstelling. 
 Experimenten geven soms ontluisterende inkijk-
jes in de menselijke geest. Steeds vaker komen 
we tevoorschijn als tamelijk wilsonbekwame 
stakkers die worden gedreven door allerlei facto-
ren die er niet toe zouden moeten doen. Zoals 
klakkeloze kopieerdrang, nudges in de omge-
ving, doorzichtige marketingtrucs en stofjes in 
de hersenen. Moraal: niet onze deftige doelen 
en verstandige overwegingen bepalen wat we 
doen, maar triviale prikkels. Niets aan te doen.

MALLE KEUZES
De meesten van ons kunnen prima leven zonder 
zich druk te maken over mensbeelden. Toch 
roepen tragikomische voorbeelden, zoals dat 
met de lift, wel degelijk verzet op. In de genoem-
de trainingen brengt het beeld van de ‘homo 
psychologicus’ met al zijn malle keuzes geregeld 
emotie en protest teweeg. Zeker als het vraagte-
kens zet achter vertrouwde beleidsinterventies.
Heel wat overheidsprofessionals zijn bijvoor-
beeld gewend om invloed uit te oefenen via 
 routes als bestraffing, beloning en argumentatie. 
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MENSEN ZIJN 
 HELEMAAL NIET 

LOSGEZONGEN VAN 
HUN OMGEVING, ZE 
ZIJN ER INNIG MEE 

VERSTRENGELD

Zij vinden de suggestie soms aanmatigend dat 
zulke praktijken zouden berusten op een illusoir 
mensidee. (Zie over betekenisverlies bij professi-
onals die hun werkgereedschap moeten loslaten 
ook het vorige artikel in deze reeks, gepubli-
ceerd in Communicatie december 2017.) 
Het onbehagen gaat echter niet alléén over ge-
reedschap dat niet meer werkt. Een karikaturaal 
beeld zoals hierboven geschetst doet volgens 
sommigen de menselijke waardigheid geweld 
aan. Verzet tegen de homo psychologicus wijst 
op iets dat we willen beschermen.  
Wat moet beschermd worden? Misschien niet 
per se de klassieke homo economicus die altijd 
handelt vanuit beredeneerd eigenbelang.  
Je hoeft maar om je heen te kijken om te zien 
dat die niet bestaat. Maar je neerleggen bij het 
verhaal over een breindwalende slampamper is 
een ander uiterste.
Gedragswetenschappen tonen vooral een cor-
rectie op een dominant ideaal van het moderne 
zelf. Wat is dat voor een ideaal? Volgens veel filo-
sofen staat in onze culturele traditie het ideaal 
van de losgemaakte rede voorop. Daar zijn we 
allemaal mee opgevoed. Met een nuchter ver-
stand kun je jezelf, als je je best doet, onttrekken 
aan misleidingen en een zuiver oordeel vormen 
over wat eraan de hand is. Mens-zijn betekent 
dat je je kunt ontdoen van de sluiers die worden 
veroorzaakt door passies, schone schijn, 
 manipulatie en andere dwaalsporen.
De droom van de losgemaakte rede gaat boven-
dien over identiteit, over wat je échte zelf is. Ook 
dit zelf zien we graag als iets dat onafhankelijk 
en afgebakend is, als een onveranderlijke kern. 
Je bent geen onderdeel van andere zelven of 
 zaken, je bent een eigen entiteit. 

BOHEMIAN RAPSODY
Wat doen nu de gedrags- en breinwetenschap-
pen? Ze corrigeren dit beeld door uit te lichten 
hoe nuchtere en onafhankelijke oordeels-
vorming dikwijls ver te zoeken is. Zo schetsen  
ze in eerste instantie een negatief tegenbeeld;  
ze laten zien hoe we afwijken van het ideaal. 
Voor wie zich bezighoudt met gedragsverande-
ring en communicatie, is reflectie op mensbeel-
den waardevol. Als die vol inconsistenties zitten, 
dan zitten je interventies dat ook. Als die op ge-
spannen voet staan met de werkelijkheid, zullen 
je oplossingen vaak schuren. En als ze 
 karikaturaal en pessimistisch zijn doe je weinig 
goeds voor de menselijke waardigheid.
Ofte wel: het is fijn om te beschikken over een 
mensbeeld dat recht doet aan de bevinding dat 
ons gedrag nogal doortrokken is van omgevings-
factoren. Het is ook fijn als je daarbij niet steeds 
je hoofd hoeft te schudden.
Zelf laat ik me graag inspireren door het idee van 
de Duitse filosoof Martin Heidegger dat de mens 

is ‘geworpen in het zijn’. Echt, een begrip als  
 geworpenheid kan je in je vak verder helpen. 
Het kan noties met elkaar verbinden die je mis-
schien al had. En het kan bezieling terugbren-
gen. Wat betekent het om geworpen te zijn? Om 
te beginnen dat ieder mens geboren wordt in 
een wereld waar alles al betekenis heeft. Met de 
jaarwisseling nog maar kort achter ons, weten 
we dat de Bohemian Rapsody het mooiste liedje 
is dat er bestaat. We weten ook dat de Nacht-
wacht het prachtigste schilderij is. Nu is er een  
behoorlijke kans dat jij het daar niet mee eens 
bent. Maar ook dan zul je je in je oordeel juist 
moeten verhouden tot deze werken. Ze vormen 
simpelweg de ordenende punten in discoursen 
over – in dit geval – wat mooi is. Je bent gewor-
pen in een wereld waarin je je moet verhouden 
tot betekenissen die vóór jou zijn gevormd.
Bovendien leef je in een wereld waar je eigen 
identiteit niet vastligt, maar in de omgang met 
anderen betekenis krijgt. Dat is in deze tijd meer 
dan ooit het geval. Als ik vijftig jaar geleden was 
geboren had ik, als zoon van een bakker, met 
stelligheid kunnen zeggen dat ik in essentie een 
bakker ben. Tegenwoordig is dat veel minder 
vanzelfsprekend. Ik moet mijn eigen identiteit 
ontwikkelen, ontdekken, ont-werpen. Het dage-
lijks bestaan laat de hele tijd zien hoe moeizaam 
het idee van een identiteit is als we daarmee ten-
minste zoiets als een vaste essentie bedoelen. 
Wie je bent wordt aan alle kanten door je omge-
ving meegedefinieerd. Ik ben bijvoorbeeld een 
vader, zoon van een bakker, echtgenoot en advi-
seur. Bij al die identiteiten horen gedragingen, 
verwachtingen en rollen. Je rol bepaal je niet 
 alleen zelf, die wordt uitgenodigd door je omge-
ving. Thuis doe je anders dan op je werk of voor 
een klas. Op de sportvereniging zien ze weer 
een andere kant van je. Wil de echte jij opstaan? 
Misschien heb je wel eens een jubileum of een 
feest gehad waarbij plotseling al die rollen 
 samenkwamen. Dan merk je hoe verwarrend 
zoiets als identiteit kan zijn.

GELAAT
Emanuel Levinas, leerling van Heidegger, radi-
caliseert het sociale aspect van identiteit door te 
wijzen op het appel van de noodlijdende ander. 
Pas tegenover het gelaat (face) van de ander 
word je jezelf gewaar. De Wageningse filosoof 
Vincent Blok voegt aan deze face ook nog de 
sur-face toe als ‘identiteitstichtende’ factor – de 

Nieuw gedrag
Sta je voor een belangrijke 
verandering, bij jezelf of in 
je een organisatie? Over-
weeg of de volgende vragen 
je kunnen helpen:
•  Hoe kun je het gewenste 

gedrag verankeren in de 
omgeving? 

•  Hoe zou het werken als 
mensen zich actief uit-
spreken voor het nieuwe 
gedrag?

•  Hoe zou je met elkaar de 
zin van het nieuwe ge-
drag kunnen bepalen en 
ervaren?

•  Hoe wordt bepaald en in 
stand gehouden wat ‘nor-
maal’ is? Hoe zou een 
nieuw normaal kunnen 
ontstaan en hoe zouden 
abjecte vormen van nor-
maal kunnen verdwijnen?
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omgeving waarin we leven. Als je zo kijkt zie je 
mensen die helemaal niet zijn losgezongen van 
hun omgeving. Ze zijn er innig mee verstrengeld. 
Denk bijvoorbeeld aan de dreigingen van kli-
maatverandering. Daarbij gaat het vrij letterlijk 
over de mens die zichzelf alleen kan redden 
door zijn omgeving te redden.
Wat brengt ons deze lange aanloop over mens-
beelden en waar we allemaal in geworpen zijn? 
We zouden het toch over gedragsverandering en 
communicatie hebben… Welnu, in de gedrags- 
en menswetenschappen is veel onderzoek te 
vinden naar gedragsverandering dat een derge-
lijk mensperspectief ondersteunt en dat, omge-
keerd, beter te begrijpen is vanuit het idee van 
geworpenheid.

Ik zal hieronder enkele inzichten bespreken, 
zonder uitputtend te willen zijn.

•  Om te beginnen laat veel onderzoek zien dat 
we beter niet alles kunnen verwachten van de 
intenties van mensen. Uitgaan van goede 
 bedoelingen is bijvoorbeeld vaak naïef. Ook 
uitgaan van slechte bedoelingen is dikwijls 
 ongegrond. De studies van psycholoog Daniel 
Kahneman laten bijvoorbeeld zien hoe men-
sen geneigd zijn tot ethisch gedrag in situaties 
waarbij ze daar niets concreets mee te winnen 
hebben. We presenteren onze intenties graag 
als solide koersbepalers, in de praktijk blijken 
ze meervoudig en kneedbaar.

•  Vervolgens is normalisatie een factor van je-
welste; in voortdurende interactie met elkaar 
en met onze omgeving definiëren wat normaal 
is (en wat niet). We zoeken naar bewijzen voor 
wat normaal is door te kijken wat anderen 
doen, of door opvattingen uit te wisselen.  
Dat is vermoedelijk vanuit evolutie te verklaren. 
Als íedereen het doet of zegt is dat een sterke 
aanwijzing dat het veilig, aantrekkelijk en aan-
vaardbaar is. Je hoeft maar te kijken naar ro-
ken, drinken en CO2-uitstoot om te snappen 
hoe misleidend zulke automatismen kunnen 
zijn. Zie ook het kader hiernaast.

•  De populaire theorie van nudging is erop 
 gericht om (sociale, fysieke en virtuele) omge-
vingen zo in te richten dat mensen zich op een 
bepaalde manier gaan gedragen. Denk aan 
het voorbeeld van de lift waar we mee begon-
nen. Of aan kleuren en muziek die overlast van 
hangjongeren verminderen. 

•  Ook zoiets als ethisch gedrag staat niet los van 
fysieke omgevingen. Kleine, schijnbaar onbe-
tekenende drempels kunnen mensen ervan 
weerhouden spullen te stelen. Experimenten 
laten zien dat in sommige  situaties mensen 
muntgeld dat ergens op een tafel is achterge-
laten, makkelijk in hun zak steken. Maar niet 
als het in een glazen potje met deksel zit.

•  Ook woorden maken deel uit van ons gedrag. 
Taal is geen passief instrument, maar onder-
deel van de werkelijkheid. Door ons uit te 
 spreken doen we dingen. We leggen beloftes 
af, spreken onszelf uit. Daardoor verandert de 
sociale constructie van de werkelijkheid. 
 Onderzoek laat zien dat het afleggen van een 
eed echt invloed kan hebben. Een simpeler 
voorbeeld is de foot-in-the-doortechniek waar-
bij een handige verkoper je eerst een paar keer 
laat instemmen met het belang van het goede 
doel. ‘Vindt u dat armoede de wereld uit 
moet?’ Na een paar keer ‘ja’ is het moeilijker 
om niet te doneren. Ook betekenisgeving via 
taal is dus een vorm van jezelf engageren.

•  Wat voor woorden geldt, geldt ook voor daden. 
Veel veranderingen verlopen helemaal niet 
langs de weg van overtuigingen en kennis, 
maar beginnen bij nieuw gedrag. Je kunt 
 mensen in kleine stapjes uitnodigen om din-
gen anders te doen. Kijk naar bijvoorbeeld ge-
scheiden afvalstations. Die zijn ooit op allerlei 
plekken neergezet, waarna we het langzaam 
maar zeker normaal en belangrijk begonnen te 
vinden om ons afval te scheiden. Klassiek ge-
zien kom je via kennis tot een  oordeel, waarna 
gedragsintenties en gedrag volgen. In het echt 
is het dikwijls omgekeerd. Mensen gaan eerst 
iets doen en ervaren, om langzaam maar zeker 
geëngageerd en vertrouwd te raken met het 
nieuwe. Ik doe, dus ik ben. 

•  Ook processen van zelfovertuiging beschik-
ken over veranderkracht die te maken heeft 
met de combinatie van actie, reflectie en woor-
den. De studies van Deci & Ryan en anderen 
laten op tal van terreinen zien hoe belangrijk 
het is dat mensen zelf hun doelen formuleren. 
Veranderargumenten die je zelf bedenkt en 
omarmt, zijn veel krachtiger dan argumenten 
die anderen je aanreiken. Zeker voor duurzame 
veranderingen is een (inter)actief proces nodig 
waarbij we onszelf het nieuwe toe-eigenen.

Bij alle voorbeelden hierboven speelt betekenis-
geving een centrale rol. Er is niet vanzélf sprake 
van een omgeving die als stimulerend of nor-
maal wordt ervaren. Dat zijn uitkomsten van 
 sociale processen van van duiden en worden 
geduid waar we steeds in zijn verwikkeld.  
Het beeld van de geworpen en ontwerpende 
mens past daar goed bij.

Harrie van Rooij is communicatieadviseur, 
 onderzoeker en filosoof. Hij is onophoudelijk 
 geïnteresseerd in de relatie tussen woorden, 
 werkelijkheid en gedrag. Reacties graag naar 
hjm.van.rooij@casema.nl

Dit is deel 4 uit de serie ‘De kernboodschap  
en andere illusies’.

Wat is normaal?
Bij het definiëren van ‘normaal’ spelen doelen en 
belangen een rol. Als maatschappelijke onderwer-
pen ingewikkeld zijn, kan het voorkomen dat tegen-
gestelde opvattingen van normaal naast elkaar wor-
den geaccepteerd. Ontzettend veel mensen vinden 
bijvoorbeeld dierenmishandeling afschuwelijk en 
abnormaal. Tegelijk gelden de voorverpakte produc-
ten van de bio-industrie voor veel supermarktbezoe-
kers als de normaalste zaak van de wereld.
Een ander voorbeeld is roken. Twintig jaar geleden 
wisten we ook dat roken ongezond is, dat meeroken 
schadelijk is en dat overlast veroorzaken niet netjes 
is. Toch was het heel normaal als iemand in je 
woonkamer ongevraagd een sigaret opstak. Het is 
namelijk eenvoudiger om twee normaal-frames 
naast elkaar te dulden, dan om diepgewortelde 
 gewoontes op de schop te nemen. Laat staan 
 verslavingen. 
Toch gebeurt het soms dat krachtige normaal-
frames worden afgebroken onder invloed van 
 tegenframes. Op een dag werd roken in de horeca 
en op het werk verboden. Dat vonden veel mensen 
overdreven en rigide. Maar het nieuwe normaal was 
overal te zien en bovendien sterk in overeenstem-
ming met wat mensen (ook) al lang vonden.  
Het kantelpunt was snel bereikt. Al binnen een  
paar jaar vond bijna niemand het meer normaal  
om binnen te roken.

IN 2008 WAS ROKEN IN DE HORECA NOG  
HEEL NORMAAL.


