I m p a c t A c a d e m y

Duurzame gedragsverandering
Vind de sleutel tot het juiste duwtje
Donderdag 22 november, 9.30-16.30 uur, Utrecht
Wetenschap vs. praktijk

Wat je tijdens dit ImpactAtelier leert

De meeste Nederlanders vinden dat we duurzame(re) keuzes

In dit sterk praktijkgerichte ImpactAtelier leer je:

zouden moeten maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
In de waan van alledag worden we vaak verleid om toch niet



vertalen naar jouw praktijk

altijd het verstandigste te doen. Soms omdat het makkelijker
is, soms simpelweg omdat al je vrienden het doen. In de







De juiste ‘gedragsknoppen’ te identificeren en weten
wanneer je daar aan moet draaien

vraag blijft echter: hoe pas je deze kennis toe in de praktijk en
hoe zorgen we voor duurzame gedragsverandering?

Op een gestructureerde manier menselijk gedrag te
analyseren en te begrijpen

mobiliteit, het kiezen voor groene energie, het stimuleren van
of duurzame consumptie of minder lang douchen. De grote

Met andere ogen naar problemen te kijken én
oplossingen te vinden die werken

sociale wetenschap is veel onderzocht en geëxperimenteerd:
we weten best veel over duurzaam gedrag – of het nu gaat om

Inzichten uit de gedragswetenschap concreet te



Via verrassende werkvormen een innovatief concept te
ontwikkelen waarmee je gedrag in de praktijk
succesvol kunt beïnvloeden

Oplossingen die écht werken
Tijdens dit ImpactAtelier brengen we de wetenschap naar
jouw praktijk. Geen abstract gedoe, maar direct toepassen.

Inschrijven

Aan de hand van de op wetenschap gebaseerde ‘Duwtje

Er is plaats voor slechts 30 deelnemers bij dit ImpactAtelier.

Werkwijze’ gaan we in vier stappen van doelgedrag naar

Deelname kost € 395,- (excl. BTW). Naast een verzorgde,

concreet concept. We analyseren je doelgroep aan de hand

praktijkgerichte dag met een inspirerende deskundige,

van vier ‘knoppen’ in het Duwtje gedragsmodel. Zo ontdek je

ontvang je een pakket studie- en achtergrondmaterialen en

de sleutel tot het juiste duwtje: welke combinatie knoppen is

een uitstekende mogelijkheid om te netwerken.

de juiste voor jou? Een workshop bomvol inspiratie en

Wil je je inschrijven? Ga dan naar www.impact-academy.nl.

voorbeelden om oplossingen te bedenken die écht werken.

drs. Aranka sinnema
Dit ImpactAtelier staat onder begeleiding van gedragsspecialist en nudging-expert drs. Aranka Sinnema. Aranka is senioronderzoeker en trainer bij Duwtje. Als sociaal psycholoog die zich heeft gespecialiseerd in groepsprocessen en humor
kijkt zij met een andere bril naar (onder meer duurzaam) gedrag en ziet ze invloeden die voor de meeste van ons
verborgen blijven. Haar enthousiasme voor het vakgebied gedragsverandering brengt ze graag over op anderen – bij
voorkeur door het zo praktisch en leuk mogelijk te maken. Door de kloof tussen wetenschappelijke theorieën en de praktijk
van alledag te overbruggen, kan niet alleen zij maar ook jij het verschil maken!

