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Menselijk gedrag begrijpen

Hoe maken wij keuzes?

Ons gedrag wordt gestuurd door grotendeels
onbewuste emoties. Meningen, intenties en motieven
sturen gedrag niet aan maar hobbelen er achteraan



“… ‘she should easily be able to go to university, she could even 
go to Oxford’ … it just germinated … I wanted to sort of show off 
and I wanted to show that I could go to the best university …”

Prestige and reflections in the university choice process, Sally Baker & B. Brown, British Journal of Sociology of Education, 2007

Photo by David Jakab from Pexels

Rationele factoren als baan-perspectief of vraag vanuit maatschappij bepalen
studiekeuze niet. Factoren als geslacht, ouders, vrienden, status, nabijheid, 
hobby, interesse, etc wel. Of zuiver emotionele factoren als het gebouw…

https://www.pexels.com/@david-jakab-283330?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/brown-concrete-cathedral-1130683/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels




MEER EMOTIE

MEER EMOTIE

MEER EMOTIE

Had ik al MEER EMOTIE gezegd?



Drie ‘knoppen’

Hebzucht

Angst
De Kudde



Onze voortdurende
zoektocht naar
beloning

Meer, groter, hoger, 
beter, spannender, 
mooier, lekkerder

HEBZUCHT



BELONING IS DE MOTOR WAAROP WE LOPEN

HEBZUCHT

Nucleus Accumbens

Passie
Ambitie

Verlangen

Lust
Liefde

Honger

Enthousiasme

Motivatie

Drive

Obsessie

Verslaving
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Straal uit:
NLT = ambitie



Gamification
Apps, points, scores, levels
Team challenges



Een wedstrijdelement in 
NLT projecten?



Een goed gevoel…



• NLT is ambitie, een wedstrijdje, is cool



Drie ‘knoppen’

Hebzucht

Angst
De Kudde



Onze neiging alles te
vermijden wat ons
iets kost, onzeker is, 
verlies of gevaar
oplevert

Verlies aversie, 
risico aversie, FOMO, 
paniek, fobie

ANGST



Fear Circuits (Neurosynth.org)

ANGST: 
De emotie achter
onzekerheid

Maak een keuze tussen

a. Een zekere € 240
b. 25% kans op € 1000 (en dus 75% kans op € 0)

Tversky & Kahneman, Science 1992

84%
16%
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DECIDOPHOBIA

Angst de verkeerde
keuze te maken
• Onzekerheid
• Verlies van opties
• Geen weg terug
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edwin josé vega ramos on Pexels.com

Keuzestress: hoe meer keuze, hoe minder gekocht
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KEUZESTRESS
INGEWIKKELD
GEDOE





Angsten verdwijnen bij (illusie van) controle
Minder stress, minder zorgen
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NLT ALS VRIJBLIJVEND VAK ?



Geneeskunde

Numerus Fixus sinds 1970

Sinds 1970: aantal WO studenten ongeveer 
verdubbeld (100K naar 220K)

Belangstelling voor Geneeskunde vervijfvoudigd. 

In 1970: 1500 geneeskunde studenten. Nu (2010): 
8000 aanmeldingen voor 2850 plaatsen

Effect van schaarste op studiekeuze:
Een Numerus Fixus maakt een studie nog gewilder



• NLT is ambitie, een wedstrijdje, is cool
• NLT is vrijblijvend, jouw controle, 

maar ook schaars en exclusief



Drie ‘knoppen’

Hebzucht

Angst
De Kudde



Onze neiging
gedachtenloos en
automatisch te doen
wat we andere mensen
zien doen

Besmettelijk gedrag, 
mode, hypes, cultuur, 
celebrity endorsement,  
leading by example

De KUDDE



Kijk hier eens naar…

Flickr: Kitty Terwolbeck Flickr: Linda McGee Flickr: Russel Smith

http://www.flickr.com/photos/kittysfotos/
http://www.flickr.com/photos/lambatofa/


De KUDDE



De Nederlandse Zesjes-Cultuur
NL studenten in het buitenland doen wel ineens hun best
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Besmettelijke Ideeën



Besmettelijke Ideeën
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De default optie: wat blijkbaar
de meeste mensen kiezen



• NLT is ambitie, een wedstrijdje, is cool
• NLT is vrijblijvend, jouw controle, 

maar ook schaars en exclusief
• NLT is de nieuwste trend, iedereen doet het, hoort

gewoon bij een beta pakket, is de default



Drie ‘knoppen’

Hebzucht

Angst
De Kudde
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