
1. Hoe hack je een kalkoen?

2. Wat gebeurt er als een tennisser de volgende rally alvast in z’n hoofd afspeelt?

3. Waarom hebben veel mensen een slecht of nerveus gevoel als ze bij 

 Booking.com reserveren?

4. Wat weerhoudt mensen om van de bank af te komen?

Inhoud van het webinar:
Uit psychologisch en cognitief onderzoek is er steeds meer bekend over hoe ons brein werkt, hoe we 
informatie verwerken en wat ons gedrag bepaalt.

Kennis waarvan grote bedrijven als Facebook, Google en Booking.com gretig gebruik maken om ons te 
beïnvloeden in onze keuzes. En die je ook enorm kan helpen in je communicatie. 

Aan de hand van filmpjes en voorbeelden laat ik je zien hoe onze keuzes voor het grootste deel 
beïnvloed worden door ons onbewuste brein, en de gevolgen daarvan. Maar ook wat de manieren zijn 
om het bewuste én onbewuste brein aan te spreken en mensen zo te motiveren om in actie te komen en 
aan nieuwe dingen te beginnen. Vooral door nieuw gedrag fysiek én mentaal zo eenvoudig mogelijk te 
maken. 

Je krijgt veel praktische voorbeelden van en handvatten voor betere communicatie: wat werkt juist niet 
en wat werkt juist wél om anderen tot nieuw gedrag of andere keuzes aan te zetten.

Aan het einde van de lezing heb je inzicht in:
• welke factoren bepalen of iemand in actie komt
• hoe je mensen kunt beïnvloeden (op een positieve en negatieve manier)
• hoe je eenvoud moet inbouwen en onzekerheid voorkomen
• het antwoord op de vragen aan het begin van deze tekst

Deelnemers krijgen na afloop checklists die ze kunnen gebruiken om hun communicatie op te zetten of 
te verbeteren

Voor wie is deze lezing:
iedereen die probeert om anderen fysiek of mentaal in beweging te krijgen

BREIN-communicatie: 
zo krijg je méér mensen
in beweging!



Over Bart Stroes
Ik heb jarenlang in reclame- en communicatie gewerkt als creatief en adviseur. De laatste jaren heb ik 
me gespecialiseerd in Behavioural Design, het ‘ontwerpen’ van gedrag. Grondleggers van Behavioural 
Design zijn B.J. Fogg, die met zijn gedragsmodel een enorme invloed heeft gehad op de manier 
waarop scoial media en webistes zijn opgebouwd, en Daniel Kahneman, de eerste psycholoog met een 
Nobelprijs voor Economie die aantoonde dat we helemaal niet zo rationeel zijn als we denken, dat we 
vol vooroordelen en automatismen zitten en voornamelijk onbewust beslissen.

“Veel beter dan afvragen hoe je mensen 
kunt motiveren om in beweging te komen, 
kun je je afvragen: wat houdt ze nu tegen?”
Vrij naar Daniel Kanhneman, 
Psycholoog, Nobelprijswinnar voor de Economie

Veel voorkomende vragen van ouders/kinderen (basisschool) die op een sport willen:
• Is er plek op woensdagmiddag?
• Komt mijn kind bij een vriend/vriendinnetje?
• Kan mijn kind meekomen met de andere kinderen?

Ken je een sportclub die deze vragen duidelijk benoemt en/of beantwoordt op hun site?

> Onzekerheden direct wegnemen maakt nieuw gedrag veel makkelijker

Herkenbaar bij basisschoolkinderen?

Werken met ouderen

Hoe ouder mensen worden, hoe meer ze vasthouden aan leefpatronen
• Kun je je activiteiten aansluiten op deze leefpatronen?
• Of doorbreken je activiteiten juist deze leefpatronen?

> Aansluiten op gewoonten is een van de aspecten die nieuw gedrag makkelijker maakt 


