
 

 

De kunst van het verleiden 
Social Marketing bij Reinaerde Fit  

 

Bij Reinaerde zetten we Social Marketing in om cliënten en begeleiders te verleiden tot gezond(er) 

gedrag. Social marketing is de toepassing van commerciële marketing concepten en technieken om 

maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen. 

 

Er zijn acht basiselementen die helpen om tot een goede Social Marketing strategie te komen: 
(Bron: https://www.loketgezondleven.nl/vraagstuk/sociale-marketing ) 

 
1.  Focus op consument 

Kruip in de huid van de doelgroep. Weet wat hen bezighoudt, leer hun zorgen en dromen kennen en 
begrijp wat hen bewust of onbewust (de)motiveert om gezond te leven. Gebruik daarbij beschikbare 
kennis en vul die eventueel aan met onderzoek. 
 

2.  SMART gedragsdoel 
Beschrijf duidelijk het gedrag dat je bij de doelgroep wilt veranderen. Formuleer dit gedragsdoel 
SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) en bij voorkeur positief. 
 

3.  Theorie 
Wat zegt de theorie over gedragsverandering? Gebruik theoretische inzichten en gedragsmodellen 
(bijv. uit de boeken ‘Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: een planmatige aanpak’ of 
‘Planning health promotion programs.  An intervention mapping approach’. 
 

4.  Diep inzicht (insight) 
Maak, zodra je de doelgroep kent en begrijpt, een selectie van de belangrijkste diepe inzichten die je 
kunt gebruiken om gedrag te beïnvloeden. Waarmee kan je je doelgroep verleiden? Wat motiveert en 
activeert hen écht? 
 

5.  Kosten-baten analyse 
Maak een kosten-batenanalyse van het gewenste gedrag. Wat ziet de doelgroep als voordelen (baten) 
en nadelen (kosten) van het gewenste gedrag? 
 

6.  Concurrentie-analyse 
Besef dat het gewenste gedrag concurreert met ander (ongewenst) gedrag. Zet deze 
concurrentiemogelijkheden op een rijtje. Wat ziet de doelgroep als voor- en nadelen van deze 
concurrentiemogelijkheden? 
 

7.  Segmentatie 
Voorkom een ‘one size fits all’ benadering. Definieer de doelgroep op basis van zowel demografische 
als sociaal-psychologische factoren zoals houding, waarden en motieven voor het gedrag. 
 

8.  Marketingmix 
Baseer de marketingmix op de kennis en inzichten uit de hiervoor genoemde basiselementen, en 
beschrijf de marketingmix aan de hand van de vijf marketing P’s: 

 Product: welke concrete activiteiten/middelen ontwikkel je? 

 Plaats: waar vinden de activiteiten plaats en waar zijn de mensen en middelen aanwezig? 

 Prijs: vergroot de baten en verklein de kosten van het gewenste gedrag. 

 Promotie: hoe en waar promoot je het gedrag? 

 Partners: welke (publieke en private) partijen kunnen je helpen 

 
 

 

Heb je vragen over hoe wij Social Marketing inzetten?  

Stuur een mail naar ReinaerdeFit@Reinaerde.nl of kijk op Facebook.nl/ReinaerdeFit 

https://www.loketgezondleven.nl/vraagstuk/sociale-marketing
https://www.loketgezondleven.nl/afkortingen/smart
https://www.loketgezondleven.nl/abbr/smart
mailto:ReinaerdeFit@Reinaerde.nl


 

 

 

Social Marketing voorbeelden uit de praktijk 
 

1. Focus op consument 
 

 
Van wie wil je het gedrag beïnvloeden? 
Wat houdt hen bezig? 
Wat motiveert hen om gezond of minder gezond te leven? (bewust of onbewust)  
 

 

Voorbeeld JOGG: 
(Bron: www.jongerenopgezondgewicht.nl) 
 
Kinderen hebben teveel overgewicht. Deskundigen noemen zoete drankjes als belangrijkste 
oorzaak. Met name bij Turkse en Marokkaanse kinderen is dit een groot probleem. 
 
Kinderen worden heel erg beïnvloed door hun ouders. Daarom is het belangrijk dat de ouders 
betrokken worden bij de gedragsverandering.  
 
 
 
Voorbeeld Reinaerde Fit: 
Als doelgroep leggen wij de focus op de begeleiders die deelnemen aan het volleybaltoernooi. 

 

Het grootste belang van een begeleider is het welbevinden van de cliënt. In dit gedrag zit een groot 

verzorgend aspect.  

 

Wij willen graag dat de begeleider kiest voor het activeren van de cliënt. Verzorgen en activeren 

kan tegenstrijdig voelen voor begeleiders. Zij voelen in hun dagelijkse werkzaamheden niet veel 

ruimt te werken aan een vitaler leven voor de cliënt. Wij willen het nemen van de eerste stap voor 

hen aantrekkelijker maken.  

 

http://www.jongerenopgezondgewicht.nl/


 

 

2. SMART gedragsdoel 
 

 
Welk gedrag wil je veranderen? 
 

 

Voorbeeld JOGG: 
 (Bron: www.jongerenopgezondgewicht.nl) 
 
 
Het drinken van zoete drankjes door kinderen. 

 

Een positieve en SMART doelstelling, die volgens de doelgroep zélf realistisch is: 

 

Lekker Fit! Turkse en Marokkaanse moeders laten hun kinderen minimaal twee keer per dag water 

te laten drinken.  

 
 
Voorbeeld Reinaerde Fit: 
 
 
Wij willen op het volleybal toernooi begeleiders een eerste stap laten nemen om gezondheid een 

punt van aandacht te maken op hun locatie. Wij willen hen een wens laten opschrijven, zo vragen 

wij hun commitment aan een doel waar wij als coaches dan mee kunnen helpen.  

 

Wij willen de begeleider de cliënt actief laten benaderen in plaats van verzorgend. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.loketgezondleven.nl/afkortingen/smart
http://www.jongerenopgezondgewicht.nl/


 

 

3. Theorie 
 

 
Met behulp van welke theoretische inzichten en gedragsmodellen wil je het 
veranderen? 
 

 

Voorbeeld JOGG: 
Mogelijk hebben ze deze theorie meegenomen in het bepalen van hun strategie: 

ASE – model (Theory of Planned Behavior)  

De intentie om bepaald gedrag te gaan vertonen, hebben we alleen als we zelf positief tegen het 

gedrag aankijken (attitude). Daarnaast is het belangrijk dat de sociale omgeving ons steunt in hoe 

we ons gedragen (sociale invloed), maar ook of we denken dat we het gedrag zouden kúnnen 

vertonen (eigen-effectiviteit). Een gebrek aan vaardigheden of de aanwezigheid van drempels 

(barrières) kunnen gedragsverandering juist verhinderen. 

(Ajzen, 1985) 

 

 

 

 

Voorbeeld Reinaerde Fit: 
 

Wij zijn bij Reinaerde Fit al een aantal jaar bezig met het inzetten van gedragsveranderingen op 

groepen met bijvoorbeeld het Trans-theoretisch model. 

 

Ook de Fun Theory zetten we 

in. Hoe zorg je dat het gedrag 

als leuk wordt ervaren?  



 

 

4. Diep inzicht (insight) 
 

 
Wat zijn de belangrijkste inzichten die je tot nu toe hebt gehad? 
Waarmee kan je je doelgroep verleiden? Wat motiveert en activeert hen écht? 
 

 

Voorbeeld JOGG: 
 (Bron: www.jongerenopgezondgewicht.nl) 

 

Uitgebreid deskresearch en kwalitatief onderzoek laten zien dat veel Turkse en Marokkaanse 

moeders onzeker zijn over de opvoeding.  

 

Ze willen een goede moeder zijn, maar missen vaak de handvatten en steun vanuit de omgeving.  

 

Lekker Fit! vertaalde deze insights naar het concept ‘Lekker Fit! helpt je een goede moeder zijn’. 

 
 
Voorbeeld Reinaerde Fit: 
 
Wij zien dat de groepen vanuit de beste bedoeling voor hun cliënt willen werken. Hun grootste 

drijfveer is het geluk van de cliënt. Dit is hetgeen wat hen in beweging brengt. 

 

Door hen aan te spreken op hun betrokkenheid, is de wetenschap dat zij werkelijk bijdragen aan 

ontwikkeling van kwaliteit van leven van de cliënt. Hier zit de grootste drijfveer voor iedere 

begeleider in beweging te komen voor de doelgroep waar zij mee werken. 

 
 
 

 
 
  

http://www.jongerenopgezondgewicht.nl/


 

 

5. Kosten-baten analyse 
 

 
Wat ziet de doelgroep als voordelen (baten) van het gewenste gedrag? 
Wat ziet de doelgroep als nadelen (kosten) van het gewenste gedrag? 
 

 

Voorbeeld JOGG: 
 (Bron: www.jongerenopgezondgewicht.nl) 

 

 
 
 
Voorbeeld Reinaerde Fit: 
De begeleiders zien als nadelen:  

 tijdsgebrek door de vele werkzaamheden,  

 begeleiders zijn onzeker over het activeren/motiveren van cliënten,  

 gebrek aan kennis over gezondheid,  

 gewenste gedrag levert niet direct geluk op,  

 begeleider staat er alleen voor wanneer andere begeleiders niet ondersteunen. 

 

De begeleiders zien als voordeel:  

 cliënten worden gelukkig/gezonder 

 ze hebben even ontspanning tussen de drukke werkzaamheden,  

 ze krijgen een kans op hun ideeën verder uit te werken,  

 cliënten raken enthousiast. 

  

http://www.jongerenopgezondgewicht.nl/


 

 

6. Concurrentie-analyse 
 

 
Met welk gedrag concurreert het gewenste gedrag? 
Wat ziet de doelgroep als voor- en nadelen van deze concurrentiemogelijkheden? 
 

 

Voorbeeld JOGG: 
 (Bron: www.jongerenopgezondgewicht.nl) 
 

JOGG omschrijft het tevreden willen stellen van het kind als het concurrerende gedrag van het 

wenselijke.  

 

Ouders willen hun kind graag blij zien en geven hen daarom liever gezoete dranken om zo niet een 

‘slechte ouder te zijn’.   

 

Voordeel van het concurreren van het oude gedrag is het gezondheidsaspect. In bijvoorbeeld 

overgewicht en in tandgezondheid.  

 

Nadeel wordt ondervonden dat de kinderen mogelijk het nieuwe gedrag niet zullen accepteren. 

Ouders zijn bang geen goede ouder te zijn. 

 

 

Voorbeeld Reinaerde Fit: 
Concurrentie gedrag is passiviteit/inactiviteit. 

 

Voordelen hiervan zijn: 

 begeleiders hoeven niet zichzelf niet aan te passen,  

 werkzaamheden blijven hetzelfde,  

 begeleiders hoeven de confrontatie niet aan te gaan met andere,  

 begeleiders kunnen bij hun eigen gewoontes blijven. 

 

Nadelen hiervan zijn:  

 cliënten worden minder zelfstandig, meer ondersteuning nodig, 

 begeleiders denk niet meer naar over mogelijkheden tot zelfontplooiing,  

 dagen de cliënten niet uit om zich zelf te ontwikkelen op het gebied van een gezondere 

leefstijl.        

 
  

http://www.jongerenopgezondgewicht.nl/


 

 

7. Segmentatie 
 

 
Hoe oud is de doelgroep? 
Hebben ze lichamelijke of cognitieve beperkingen? 
In welke omgeving bevind de doelgroep zich? 
Welke houding heeft de doelgroep? 
Wat zijn de waarden van de doelgroep? 
 

 
Voorbeeld JOGG: 
 (Bron: www.jongerenopgezondgewicht.nl) 
 

De doelgroep zijn ouders van kinderen van een Turkse of Marokkaanse afkomst wonend in 

Rotterdam.  

 

De ouders worden geprikkeld om hun kinderen gezonder te laten drinken middels het concept 

‘Lekker Fit! helpt je een goede moeder zijn’.  

 

Ouders willen graag geen slechte ouders zijn en vinden het daarom moeilijk de gezonde keuze voor 

hun kind te maken. 

 

Voorbeeld Reinaerde Fit: 
 

Er zijn 3 doelgroepen waar wij ons op richten. Dit zijn de fitte medewerker en de niet fitte 

medewerker op het volleybaltoernooi. En als 3de groep de medewerker die niet op het 

volleybaltoernooi aanwezig is geweest. 

 

Fitte medewerkers: 
Zij zullen makkelijk te motiveren zijn deel te nemen aan de actie. Zij zijn geïnspireerd om een actie 

op te zetten voor de cliënten. Deze medewerkers vinden een gezonde leefstijl belangrijk en willen 

dit graag overbrengen aan de cliënt. 

 

Niet fitte medewerkers: 

Deze medewerkers vinden het niet noodzakelijk om deel te nemen aan gezonde initiatieven. Zij 

kunnen deel maken van dezelfde teams als de fitte medewerker. Het kan zijn dat zij het belang niet 

zien door eigen normen en waarden of gebrek aan interesse. Zij zien het niet als hun taak deze 

kennis over te dragen aan de cliënt. 

 

Medewerker die niet aanwezig is: 
De medewerkers die niet aanwezig zijn op het toernooi zullen wij in eerste instantie niet kunnen 

bereiken met de actie. Zij kunnen zowel fit als niet fitte medewerkers zijn. Wij zien dat in het 

bereiken van deze groep een extra uitdaging zit en een risico. 

 
 

http://www.jongerenopgezondgewicht.nl/


 

 

8. Marketingmix (5Ps) 
 
 
Product: Welke concrete activiteiten/middelen ontwikkel je? 
Plaats: Waar vinden de activiteiten plaats en waar zijn de mensen en middelen 
aanwezig? 
Prijs: Tegen welke prijs vergroot de baten en verklein je de kosten van het 
gewenste gedrag? 
Promotie : Hoe en waar promoot je het gedrag? 
Partners: Welke (publieke en private) partijen kunnen je helpen? 
 

 
Voorbeeld JOGG: 
 (Bron: www.jongerenopgezondgewicht.nl) 

 
Bij de ontwikkeling stelden ze de vragen: 

 Zijn onze producten op die plekken waar moeders komen? (Plaats). 

 Verkleinen de producten de door de moeders genoemde nadelen van water drinken en 
vergroten ze de voordelen? (Prijs).  

 Zijn het de juiste mensen die het verhaal vertellen? (Promotie).  

 En natuurlijk werken we samen met publieke en private partners, waaronder Evides, het 
lokale drinkwaterbedrijf” 

 
Activiteiten: 

 Met de slogan ‘Met water geef ik mijn kind het beste!’ wordt water drinken gekoppeld aan 
goed moederschap.  

 Bij de workshop ‘Pimp mijn Waterkaraf’ praten moeders informeel met een 
workshopleidster over zoete dranken en water. Hier wordt onder andere gesproken over 
een gezond gebit. En dat water uit de kraan zeker schoon is.  

 Door water drinken bij kinderen populair te maken, maakt Lekker Fit! het gemakkelijker 
voor de moeders om thuis water te schenken.  

 Activiteiten voor kinderen zijn onder andere de wedstrijd ‘Pimp-up je waterflesje’, de 
Waterspelen, een Waterkwartet en een Waterlied. 

 
RESULTAAT 
Na een jaar drinken de kinderen gemiddeld 100 ml minder zoete drankjes per dag. Een goed begin, 
want onderzoek van de Vrije Universiteit laat zien dat één pakje minder per dag binnen 1,5 jaar al 
leidt tot een kilo gewichtsverlies. De aanpak is 
uitgerold naar alle Lekker Fit! basisscholen in Rotterdam. De gemeente Rotterdam gaat ook meer 
partners betrekken bij de wateraanpak. 
 
  

http://www.jongerenopgezondgewicht.nl/


 

 

Voorbeeld Reinaerde Fit: 

 
Product  
Wij reiken volleyballen uit op voorwaarden dat er voor de locatie een vitaal werkdoel wordt op 
geschreven. De beste vitale doelen maken kans op een volleybalnet! Voor de mensen die niet 
aanwezig zijn, bieden wij dezelfde actie aan! 
 
Plaats 
Eerste instantie verkrijgbaar op het volleybaltoernooi, hierna spreidt het zich uit over de gehele 
organisatie. 
 
Prijs 
Tijdsinvestering en commitment aan het gestelde doel. Het levert gezondheid bevorderende 
initiatieven op. 
 
Promotie  
Het is populair omdat je een gratis volleybal kan krijgen en automatisch mee doet aan een 
prijsvraag! 
 
Partners 
De fitte medewerkers, mensen die de ballen uitreiken, afdeling communicatie en Reinaerde Fit.      
 

 

  



 

 

Gedragsveranderings theorieën 
 

Fun Theory  

Ongewenst gedrag afleren door de ‘fun 

factor’ toe te voegen. 

(Volkswagen - TheFunTheory.com) 

Hierin zijn deze theorieën in verwerkt: 

Operant conditioneren: een 

conditioneringsproces dat werkt met 

positieve (bekrachtigers) en negatieve 

(bestraffers) stimuli. Je krijgt bij operant conditioneren pas na het vertonen van gedrag een 

positieve of negatieve stimulus aangeboden. 

Social proof: Wij mensen kopiëren graag het gedrag van anderen. Positief of negatief.  

 

Transtheoretisch model (Stages of Change) 

Dit model beschrijft de fasen die we doorlopen om nieuw 

gedrag eigen te maken. De eerste vijf fasen brengen iemand 

van besef tot volhouden van het gedrag. Het model heeft ook 

een zesde stap: terugval.  

(Prochaska & Di Clemente, 1977) 

 

 

ASE – model (Theory of Planned Behavior)  

De intentie om bepaald gedrag te gaan vertonen, hebben we alleen als we zelf positief tegen het 

gedrag aankijken (attitude). Daarnaast is het belangrijk dat de sociale omgeving ons steunt in hoe 

we ons gedragen (sociale invloed), maar ook of we denken dat we het gedrag zouden kúnnen 

vertonen (eigen-effectiviteit). Een gebrek 

aan vaardigheden of de aanwezigheid van 

drempels (barrières) kunnen 

gedragsverandering juist verhinderen. 

(Ajzen, 1985) 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik0dLvv_vTAhUH1BoKHfN_BhkQjRwIBw&url=https://mcself.wordpress.com/2009/10/23/the-fun-theory-changing-stairs-into-a-piano/&psig=AFQjCNHybpfrb2GtiOfcj4jqBhVmF2VZKQ&ust=1495267558021709


 

 

Goal Setting Theory  

Deze theorie gaat over hoe je goede, haalbare gedragsdoelen kunt stellen. Het idee is dat een goed 

gedragsdoel voor ogen hebben de kans vergroot dat je dit doel ook behaalt. Een goed doel kan dus 

dienen als motivator.  

(Locke and Latham, 1968) 

 

 

Health Belief Model 

Het model is vooral gericht op gezondheid en 

ziekte en voorspelt de waarschijnlijkheid dat we 

in actie komen. Hierin zijn onder meer 

predisponerende factoren en bewustzijn (kennis, 

de aanleiding tot actie, en risicoperceptie) terug 

te vinden. Ook is attitude (de voordelen van een 

bepaald gedrag) herkenbaar en gaat het in het 

model over barrières.  

(US Public Health Service, 1950-1960) 

 

Social Cognitive Theory 

Dit model heeft het over het ontstaan en behoud van 

gedragspatronen. De factoren ‘omgeving’ (sociaal en 

fysiek), persoonlijk (eigen-effectiviteit, emotie) en 

gedrag (capaciteit, kennis) hebben volgens dit model 

constant invloed op elkaar.  

(Bandura, 1986) 

  



 

 

Integrated-change (I-change) model 

 

  

 

Het Integrated-change model van Hein de Vries uit 2004 combineert vijf wetenschappelijk 

theorieën over de totstandkoming van gedrag: 

- Transtheoretisch Model  

- ASE – model, Theory of Planned Behavior  

- Goal Setting Theory  

- Health Belief Model 

- Social Cognitive Theory 

(Hein de Vries, 2004) 

 


