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U zag een nudge uit de metro in stockholm. Misschien wat extreem, maar het kan 
ook goedkoper, met rode tape of voetjes op de grond die leiden naar de trap in plaats 
van de lift. Een ander bekend voorbeeld bent u daarnet voorbij gewandeld als u naar 
hier kwam, tellers of zandlopers aan verkeerslichten. Ook bekend zijn de vlieg in het 
urinoir, betere informatie op energieprestatiecertificaten of het gebruik van defaults 
zoals bij orgaandonatie. Nudges, kleine duwtjes in de goede richting, maar 
gedragseconomie gaat over veel meer. 
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Van harte welkom op deze SERVacademie over gedragseconomie 
In het bijzonder ook onze sprekers. 
Wij zijn bijzonder blij en trots dat zij er zijn vandaag, want Will Tiemeijer, Petra 
Jonkers, Jan-Emmanuel De Neve en Fran Bambust zijn bij het beste wat er op 
Nederlandstalig vlak te vinden is rond dit onderwerp. 
En het bijzondere is dat we bijna geen moeite hebben moeten doen om ze hier te 
krijgen. Dat bewijst dat ze naast deskundig ook gebeten zijn door het onderwerp en 
gemotiveerd zijn om mee aan de kar te trekken om de discussie en het beleid in 
Vlaanderen en België vooruit te helpen. Alvast veel dank daarvoor Will, Petra, Jan-
Emmanuel en Fran. 
We zijn ook blij met de grote opkomst vandaag. Niet alleen deze middag hier op de 
SERV, want deze namiddag organiseren we samen met de Vlaamse overheid een 
tweede sessie hierover, specifiek voor beleidsmedewerkers van alle departementen. 
Ik wil daarom Patrick Vandenberghe, Brigitte Mouligneau en Sarah Spiessens van het 
nieuwe departement Kanselarij en Bestuur en Kristof Rubens van het departement 
leefmilieu, natuur en energie bedanken voor de vlotte samenwerking. 
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Ik ga kort het thema inleiden, de scene klaar zetten voor de optredens die volgen, en 
daarna het woord geven aan onze gastsprekers. 
Waarom heeft de SERV het initiatief genomen voor een SERVacademie over 
gedragseconomie? 
De reden is kort gezegd dat we merken dat er in andere landen en binnen alle grote 
internationale organisaties zoals de Wereldbank en de OESO heel wat rond te doen 
is, en het in vergelijking daarmee bij ons nog redelijk stil is rond dit onderwerp, 
terwijl het beleidsmatig gaat om een van de belangrijkste ontwikkelingen van de 
laatste jaren. 
Waarover gaat het? Meer en meer wordt duidelijk dat mensen veel minder rationeel 
handelen en veel minder vaak bewuste keuzes maken dan beleidsmakers 
veronderstellen wanneer zij beleidsmaatregelen nemen, zoals verplichtingen, 
subsidies of informatiecampagnes. 
Dat besef was er al langer, maar het wordt de jongste jaren steeds meer onderbouwd 
en beter begrepen, door de inzichten samen te brengen uit de economie, de sociale 
psychologie, de neurobiologie, en andere gedragswetenschappen, en door meer de 
link te leggen naar wat het beleid ermee kan.  
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Ik vermeld kort vier hoofdconclusies uit de literatuur, aan de hand van een infographic van Fran 
Bambust.  
Ten eerste: mensen zijn slechts ‘beperkt rationeel’ en ‘beperkt wilskrachtig’. We zijn niet mister spock 
uit star trek. Onze keuzes worden vertekend en beïnvloed door allerlei psychologische, sociale en 
omgevingsfactoren.  
We wegen verlies zwaarder dan winst, willen onzekerheid het liefste vermijden, hebben een voorkeur 
voor status quo, hechten meer belang aan voordeel nu dan voordeel later, we willen houden wat we 
hebben, we laten ons sterk beïnvloeden door wat anderen doen, we kiezen vaak automatisch en 
onbewust, we overschatten systematisch onze eigen kennis en ook ons vermogen om ons te houden 
aan zaken die we onszelf opleggen, we hanteren vaker simpele vuistregels dan dat we weloverwogen 
kiezen, enz.  
Ten tweede: menselijk keuzegedrag vertoont weldegelijk een bepaalde systematiek. Onze keuzes zijn 
deels voorspelbaar. We zijn voorspelbaar irrationeel. Dus eerder Homer Simpson dan Mister Spock. 
Ten derde: we kunnen die kennis gebruiken om beter beleid te ontwerpen, door beter (of ook) in te 
spelen op irrationele en onbewuste denkprocessen van mensen. Bijvoorbeeld door aandacht te 
hebben voor de wijze waarop een keuze wordt gepresenteerd. 
Ten vierde: we zouden de inzichten uit de gedragseconomie structureler en systematischer moeten 
toepassen als we beleid ontwikkelen.  
Want dat kan veel beleid effectiever maken, en zeker in tijden van besparingen is het des te 
belangrijker om de middelen efficiënt en slim in te zetten. En het heeft ook een belangrijke sociale 
component. Want we moeten als burger steeds meer zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid 
nemen. Denk bv. aan uw elektriciteitsfactuur. Vroeger was er één leverancier en kon u niet kiezen. Nu 
moet u prijzen vergelijken tussen tientallen mogelijke leveranciers met diverse tariefplannen en 
binnenkort gaan die prijzen ook nog eens verschillen naargelang het tijdstip van de dag of de 
beschikbaarheid van goedkope stroom uit zon of wind. Dan is het belangrijk dat de overheid in haar 
beleid uitgaat van reële veronderstellingen over hoe mensen keuzes maken en wat ze aankunnen. 
De overheid moet dus meer als keuzearchitect functioneren, en daarvoor bestaan er ondertussen heel 
wat praktische hulpmiddelen die kunnen helpen. 
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Tot slot, wat willen we bereiken met deze SERVacademie en waarover willen we 
het hebben, in de presentaties die zo dadelijk volgen en in de discussie achteraf? 
We hebben 4 vragen of thema’s voor ogen, met hopelijk voor elk wat wils. 
Wie er nog weinig van afweet, willen we vooral enthousiasmeren. We willen weten 
of het echt werkt en concrete voorbeelden zien van de bijdrage die de 
gedragseconomie kan leveren aan effectiever beleid. En kleine nudge dus, een duwtje 
in de goede richting voor wie een zetje nodig heeft om er meer over te willen weten 
en ermee aan de slag te gaan. 
Voor wie er al sterk in gelooft en er morgen mee aan de slag wil, willen we stilstaan 
bij de hoe vraag. Want ook al komt het in grote mate neer op starten en doen, de 
stap tussen enthousiast zijn en het doen is niet evident. Moet ook Vlaanderen een 
Behavioural Insights Team krijgen? En hoe moeten we gedragswetenschappelijke 
kennis inbedden in de beleidsprocessen? Wat zijn m.a.w. de relevante governance-
vragen? 
Voor wie eigenlijk vindt dat gedragseconomie gewoon oude wijn in nieuwe zakken is, 
en niets nieuws onder de zon, willen we ingaan op de vraag of het een hype is die wel 
weer zal overwaaien. Of gaat het integendeel om een belangwekkende transformatie 
in de beleidspraktijk zoals je die maar eens in de zoveel jaar tegenkomt? We zien 
namelijk dat beleid daardoor meer en meer tot stand komt op basis van Randomised 
Controlled Trials, gecontroleerde experimenten naar wat echt werkt in de praktijk. 
We zien ook dat doordat het meer mainstream wordt, de kennis snel accumuleert. 
Tot slot zijn er ook mensen die het allemaal wantrouwen en het gevaarlijk vinden. Is 
dit geen manipulatie? Hoe ver mag een overheid gaan? M.a.w. wat zijn de ethische  
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en politiek-filosofische vragen? 
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