
Nudging als strategie om te kiezen voor 
gezonde voeding

Pieter Raymaekers

Symposium “Hoe maak je gezonde voeding vanzelfsprekend op de werkvloer?”

23/11/2018 



2

1. Oorsprong: vanwaar komt nudging?

2. Definitie: wat is nudging?

3. Typologie: welke soort nudges zijn er?

4. Praktijkvoorbeelden rond gezonde voeding

5. Prakijkoefeningen rond gezonde voeding

Structuur workshop
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Twee denksystemen

AUTOMATISCH
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Twee denksystemen

?
REFLECTIEF
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Twee denksystemen

Automatisch systeem Reflectief systeem

Intuïtief Rationeel

Ongecontroleerd Gecontroleerd

Moeiteloos Moeizaam

Associatief Deductief

Snel Langzaam

Onbewust Bewust

Ervaring Volgt regels

1 2
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• Kennis uit Psychologie & Gedragseconomie

• Wij zijn minder rationeel dan we zelf denken. 

• Ons feilbare denken heeft een invloed op ons 

gedrag, onze keuzes en onze beslissingen. 

Voorspelbare irrationaliteit



2.
Definitie
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Definitie van nudging

• Richard Thaler en Cass Sunstein

2008

• Nudge = een duwtje (in de goed 

richting)

• KEUZE-ARCHITECTUUR

• KEUZEVRIJHEID – geen dwang

• Softe sturing in tegenstelling tot 

stokken (wetten en regels) of 

wortels (subsidies). 
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Definitie Thaler & Sunstein < Nudge, p. 14:

• Een nudge is een duwtje in de goede richting dat betrekking heeft op alle 

mogelijke aspecten van de keuzearchitectuur die het gedrag van 

mensen op voorspelbare wijze veranderen zonder opties te verbieden 

of de financiële stimulansen aanzienlijk te wijzigen.

• Wil iets gelden als een nudge dan moet de interventie gemakkelijk en 

goedkoop te vermijden zijn. Het is geen verplichting.

• Fruit op ooghoogte neerzetten geldt als een duwtje in de goede richting, 

junkfood verbieden niet. 

Definitie van nudging
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Kopenhagen

Schiphol

Rotterdam – Den Haag

LSD Chicago

Lier

StockholmKent - UK
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Kritiek(en) op nudging

• Gebrek aan transparantie

• Manipulatie en betutteling

• Van democratie naar technocratie

• Kosteneffectiviteit

• Korte versus lange termijn

• Who’s nudging the nudgers?

RMO (2014)



3.
Typologie
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1. Informatie vereenvoudigen en framen

2. De (fysieke) omgeving aanpassen

3. De standaardoptie (default) wijzigen

4. Gebruik maken van sociale normen 

Vier soorten nudges



4.
Praktijkvoorbeelden

gezonde voeding
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1. Informatie vereenvoudigen en framen
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1. Informatie vereenvoudigen en framen
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2. De (fysieke) omgeving aanpassen
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2. De (fysieke) omgeving aanpassen
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2. De (fysieke) omgeving aanpassen

SIZE MATTERS
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2. De (fysieke) omgeving aanpassen

https://www.youtube.com/watch?v=9MImOh4hWUM

https://www.youtube.com/watch?v=9MImOh4hWUM
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2. De (fysieke) omgeving aanpassen
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2. De (fysieke) omgeving aanpassen

https://www.youtube.com/watch?v=LF4ETgw29BA

https://www.youtube.com/watch?v=LF4ETgw29BA
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3. De standaardoptie (default) wijzigen
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4. Gebruik maken van sociale normen 



4.
Praktijkoefeningen
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Het gaat om 2 modules met telkens 8 mogelijke acties die je 
kan nemen om mensen gezonder te laten eten en drinken. 

Gaat het hier om een nudge (√) of niet (X)?

 Indien het geen nudge is, welke interventie is het dan wel?
Juridisch (J)

Economisch (E)

Communicatief (C)

 Indien wel een nudge is, welke soort nudge wordt toegepast?
1. Informatie vereenvoudigen en framen

2. De (fysieke) omgeving aanpassen

3. De standaardoptie (default) wijzigen

4. Gebruik maken van sociale normen

To nudge or not to nudge?
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Actie √ of X Soort

Nudge

Gesneden fruit en snoepgroentjes op een aantrekkelijke 

wijze presenteren en aanbieden tijdens vergaderingen.

Elke medewerker verplichten om minstens één stuk fruit uit 

de fruitmand te nemen

Dichtbij en op veel plaatsen gratis water aanbieden aan de 

werknemers. 

Affiches ophangen met informatie over het gemiddelde en 

het gewenste voedingspatroon. Bijvoorbeeld: “Elke Belg eet 

gemiddeld één stuk fruit per dag! …. En dat is nog te 

weinig!”

To nudge or not to nudge? – M1
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Actie √ of X Soort

Nudge

Het budget voor catering bij vergaderingen en recepties 

ongelijk verdelen tussen ongezonde en gezonde voeding in 

het voorbeeld van die laatste

Op een receptie naast een glaasje cava een ruim aanbod 

voorzien van water met een infusie van kruiden/fruit.

Het broodjesgamma op de vergaderingen automatisch 

uitbreiden met een gezond aanbod en, indien geen 

tegenbericht, meer gezonde broodjes in de mand leggen dan 

ongezonde. 

De drankautomaten aanpassen zodat gezonde dranken een 

prominentere plaats en een groter aanbod krijgen in 

vergelijking met meer gesuikerde dranken.

To nudge or not to nudge? – M1
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Actie √ of X Soort

Nudge

Gekleurde stickers met voetstappen op de grond markeren 

in de richting van de waterkoelers. 

Een interne suikertaks hanteren waardoor ongezonde 

dranken en snacks qua prijs minder aantrekkelijk worden.

Een interne en interactieve app lanceren die bijhoudt hoe 

gezond uw voedingspatroon is en waarbij collega’s zichzelf 

met elkaar kunnen vergelijken.

Om de zoveel tijd per mail een reminder rondsturen waarin 

iedere college aangeraden wordt om één keer fruit en één 

keer groenten per dag te eten. 

To nudge or not to nudge? – M2
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Actie √ of X Soort

Nudge

Ongezonde dranken op een minder gemakkelijk bereikbare 

plaats positioneren

Een interne informatiecampagne lanceren over de voordelen 

van gezonde voeding en de nadelen van ongezonde 

voeding.

Elke afdeling standaard en ongevraagd wekelijks een verse 

fruitmand leveren, tenzij de afdeling zelf anders aangeeft. 

Gezonde voedingsambassadeurs zoeken die op vrijwillige 

basis collega’s aanzetten om gezond te eten en te drinken. 

To nudge or not to nudge? – M2
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Eerste hulp bij vegetarische grootkeuken

ALMA 2: KU Leuven

29 oktober 2018
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Haal de keuze-architect in u naar 
boven en bedenk zelf een nudge?



Bedankt!
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