
Conversation company
Gedragsinzichten benutten voor 
een natuurlijke aanpak van de 
Eikenprocessierups 



Urban Connector is een innovatie- 
en adviesbureau voor iedereen die 
bouwt aan duurzame steden en 
warme buurten.



GEDRAGSBEÏNVLOEDING
OM ONS HEEN



















GEDRAGSVERANDERING
ENKELE INZICHTEN





B.J. Fogg’s behavior model



7E-model (Fran Bambust)



7E-model: enable

• Maak het gedrag 
mogelijk.

• Maak het zo makkelijk 
mogelijk.





7E-model: enthuse

• Enthousiasmeer

• Speel in op intrinsieke 
motivatie

• Speel in op waarden





7E-model: encourage

• Extrinsieke motivatie

• Schets de mogelijke 
winst

• Geef een beloning, 
subsidie, ...







7E-model: engage

• Toon dat er een groep 
mensen achter staat.

• Benut het 
groepsgevoel, het 
plezier van samen zijn.





7E-model: enlighten

• Geef informatie.

• Maak het 
inzichtelijk.





7E-model: exemplify

• Geef als overheid 
het goede 
voorbeeld.

• Wees 
consequent: 
‘walk the talk’.





7E-model: experience

• Laat het 
gewenste gedrag 
beleven.





GEDRAGSVERANDERING
& FRAMING



Framing

kader jouw boodschap binnen een 
waarde van je doelgroep.











Q&A

URBANCONNECTOR.BE



NU IS HET AAN JULLIE !!!



ENKELE IDEEËN ALS 
UITSMIJTER



Als uitsmijter …



Als uitsmijter …



Als uitsmijter …

Van ‘bestrijding van de 
eikenprocessierups’ naar: ‘we kiezen voor 
het gezond houden van onze mooie 
natuur’.



Als uitsmijter …

Wij Limburgers, zijn trots op onze natuur. Ze is groots. Ze is 
mooi. Ze biedt ons koelte en gezonde lucht. Ze geeft onze 
kinderen de ruimte om te ravotten en te ontdekken. Kortom: 
ze is er altijd voor ons.

Maar ook wij kunnen voor haar zorgen. Dat doen we door 
haar te helpen zichzelf te herstellen. Bv. wanneer de 
eikenprocessierups uitkomt. Dan zetten we mezen, kevers en 
wespen uit. Als natuurlijke vijanden zorgen ze ervoor dat 
populatie van de eikenprocessierups binnen de perken blijft. 
Zo blijft onze mooie natuur in evenwicht.



Doe mee met de geveltuinactie in de 
buurt!

Tot 1 december kan je je inschrijven 
voor de geveltuinactie van de 
gemeente. Wie zich inschrijft moet zelf 
niet veel meer doen. De gemeente 
komt gratis bij je langs om de 
verharding uit te breken en het plantgat 
uit te graven. Daarnaast kan je ook 
meedoen met de aankoopactie waarbij 
je voor maar 5 euro een gevelplant kan 
kiezen.

De gemeente organiseert voortaan 
jaarlijks een geveltuinactie. Dat maakt 
onze straten gezelliger en verbetert de 
luchtkwaliteit. In straten en lanen met 
veel bomen, zorgen bloeiende 
geveltuinen zelfs voor het tegengaan 
van de eikenprocessierups.



BEDANKT

URBANCONNECTOR.BE


