
 

 

Uitnodiging 

Opleidingsdag Gedragsverandering 
Datum: donderdag 30 maart 2023 
Tijdstip: van 09.30 – 16.30 uur 
Locatie. MRDH. Hans Horlingszaal, Westersingel 12, Rotterdam  
 
Het ROV Zuid-Holland heeft opdracht gegeven aan SHIFT om een opleidingsdag te 
verzorgen over gedragsverandering. Deze opleidingsdag is bestemd voor netwerkpartners 
van overheden in Zuid-Holland. 
 
Volgens de experts kan zo'n 90% van de ongevallen worden toegeschreven aan het gedrag 
van verkeersdeelnemers. Tijdens deze opleidingsdag krijg je als deelnemer tools om je 
kennis over gedragsverandering uit te breiden en te verdiepen.  
Met de CASI methode als basis bespreken we cases en bekijken we de kansen voor 
effectieve interventies gericht op gedrag. 
SHIFT zet een team van gedragswetenschappers/gedragspsychologen in die veel ervaring 
hebben in het maken van een vertaalslag van de theorie naar praktijk. Zij zijn 
gespecialiseerd op het gebied van verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit, afval en 
klimaatadaptatie.  
De CASI-methode is een instrument dat ontwikkeld is door de Rijksoverheid. Aan de hand 
van een stappenplan ga je concreet aan de slag met een praktijkcase. Het is daarbij niet 
nodig dat je nu al veel gedragskundig inzicht hebt.  
 
Programma  
9.00 – 9.30 uur Inloop 
9.30 – 10.30 uur Voorstelronde. 

Inleiding gedrag. Wat is de rol van het onbewuste en waarom is kennis 
hierover zo belangrijk? 
uitleg CASI-methodiek 

10.30 – 11.00 uur Doelbepaling. Hoe pak je dat aan?  
11.00 – 11.15 uur Pauze 
11.15 – 12.00 uur Doelgroepenanalyse 
   Welke gedragsbepalers zijn er en hoe herken je ze? 

Hoe bepaal je welke gedragsbepalers een rol spelen in jouw casus? 
12.00 – 12.45 uur Oefening 

Wat is mijn doelgedrag en welke gedragsbepalers passen hierbij? 
12.45 – 13.30 uur Lunchpauze 
13.30 – 14.00 uur Persona’s. Wat is een persona? Hoe maak je een persona?  
14.00 – 14.30 uur Oefening persona’s maken  
14.30 – 15.00 uur Strategie. Welke interventiestrategieën zijn er en wanneer zet je welke 
in?  
   Werken met techniekenkaarten. 
15.00 – 15.15 uur Pauze 
15.15 – 16,.00 uur Oefening: ontwikkel een strategie en pitch 
16.00 – 16.30 uur Afsluiting  
 

Deelnemen 
Aan de trainingsdag op 30 maart kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Vol is vol, dus 
wees er snel bij. Bij voldoende belangstelling wordt een tweede trainingsdag op 13 april 
georganiseerd.  
Gedragsverandering in het verkeer een lastige kwestie maar door de juiste aanpak kunnen 
we veel bereiken! Samen maken we een punt van nul! Doe mee op 30 maart! 
 


