Veranderen van gedrag
Inleiding
Het veranderen van gedrag is een lastige zaak. Mensen hebben meestal goede
voornemens, maar binnen de kortste keer vervallen ze weer in oude gewoontes.
Waarom is het zo lastig om routines te doorbreken?
Mensen zijn gewoontedieren: ze zijn geneigd zo min mogelijk energie te verspillen
(zeker als het geen voordeel oplevert op korte termijn) en denken niet goed na over
hun eigen gedrag.
Het doorbreken van oude gewoontes vraagt om een positief-kritische houding ten
aanzien van jezelf, repetitie en doorzettingsvermogen.

Stappen in het veranderen van gedrag
Blijvende gedragsverandering verloopt in een aantal stappen.
1. bewustwording van gedrag en het effect ervan
2. doel bepalen
3. repeteren
4. evalueren (mogelijk bijstellen)

1. bewustwording van gedrag en het effect ervan
a. Eerst vaststellen welk gedrag veranderd moet worden.
Aan de hand van een rollenspel, assessment of observatie kan het gedrag in een
bepaalde situatie geanalyseerd worden. Het gaat daarbij om het effect van het gedrag
op de ander en of dat effect het gewenste resultaat oplevert (voor de persoon, de ander
en de organisatie). Soms gaat het om kleine zaken, zoals oogcontact, stemvolume of
stiltes laten vallen. Soms gaat het om complexe gedragingen: het soort vragen of de
formulering van de boodschap in combinatie met de lichaamstaal.
Een video van een rollenspel aan de hand van een casus geeft een goed inzicht daarin.
Het is belangrijk te onderzoeken welke factoren (zowel verbaal als non-verbaal)
bepalend zijn in de communicatie om vervolgens vast te stellen welke
gedragsverandering het meeste effect oplevert.
b. Vervolgens bepalen wat het positieve effect is van de verandering
Het is belangrijk om helder te maken wat de positieve effecten zijn van de
gedragsverandering voor de persoon zelf, de ander (collega of klant) en de
organisatie. Dit zijn belangrijke ijkpunten om te bepalen of de inspanning ook het

gewenste resultaat oplevert. Bovendien is het een soort beloning voor de inspanning
(positieve feedback) en dit kan stimulerend werken.
Bijvoorbeeld: als ik mijn vragen duidelijk formuleer en stiltes laat vallen, zal de ander
meer gaan praten. Het kost me minder energie en ik krijg meer informatie.

2. doel bepalen
Na de analyse wordt de gewenste situatie in beeld gebracht. Wat zijn de
gedragsalternatieven? Hoe kun je je gedrag zodanig aanpassen dat er een gewenst
effect ontstaat? Dit kan een deskundige aangeven, in een rollenspel onderzocht
worden of er wordt gebruik gemaakt van rolmodellen.
Als de gedragsalternatieven bekend zijn, wordt een keuze gemaakt voor het best
passende gedrag.
Een voorbeeld
Iemand moet vaak dingen drie keer tegen mensen zeggen en wordt vervolgens
boos. Uit het rollenspel en de video-analyse blijkt dat hij de ander niet aankijkt
en veel woorden gebruikt om zijn boodschap over te dragen. Bovendien
gebruik hij in zijn taal veel woorden als misschien, zouden, willen, enzovoort.
Als hij merkt dat de ander de boodschap niet oppikt, verlies hij de controle
over zichzelf en wordt hij boos.
Wat wil ik bereiken?
1. oogcontact maken met de ander (eventueel verbaal ondersteund)
2. vriendelijk kijken (glimlachen)
3. stiltes laten vallen
4. de boodschap kort en bondig houden (meer directief eventueel vooraf
uitgeschreven)
N.B. hoe concreter het gewenste gedrag beschreven is, hoe succesvoller de
verandering
Wat levert het op?
1. Ik krijg meer contact met de ander.
2. Ik hoef minder woorden te gebruiken.
3. Ik wordt minder boos.
4. Het kost me minder energie.
(Belangrijk is dat in de oefensituatie de voordelen ervaren worden en door
de herhaling bekrachtigd worden)

3. Het verankeren van gedrag
Het verankeren van nieuw gedrag berust op de volgende psychologische principes:
A. Het inprenten van het nieuwe gedrag vraagt om herhaling (min. 5x)
Routinegedrag verloopt altijd onbewust: we voeren de handeling uit zonder dat we
erover nadenken. Het gedrag zit diep verankerd in ons geheugen. Denk maar aan
fietsen, autorijden, lezen, omgaan met conflicten, tafelmanieren, assertiviteit
enzovoort. Stuk voor stuk handelingen die we in het verleden hebben aangeleerd en
waarover we niet meer hoeven na te denken.
Het aanleren van gedrag gebeurt door het herhalen van het gedragspatroon, zolang
totdat het in het geheugen gegrift staat, vrijwillig of onder dwang.
B.Gedrag dat beloond wordt, heeft een verhoogde kans op herhaling
Als je merkt dat je inspanning een positief effect heeft, ben je meer bereid om
daarvoor je best te doen. Dat positieve effect kan vele vormen hebben; meer salaris,
minder ruzie, meer complimenten of een positieve sfeer onder collega’s. Het bewust
letten op de positieve effecten stimuleert het aanleren van nieuw gedrag.
Tips bij het oefenen van nieuw gedrag
1.Kleine stapjes die kleine effecten opleveren.
Kies voor kleine gedragingen die effect opleveren, in plaats van complexe
gedragingen. Het onderhandelen bij een functioneringsgesprek vraagt om veel en
verschillende vaardigheden, in vergelijk met het goed vragen stellen aan klanten.
2. Oefenen in veilige situaties.
Onder stress vervallen we snel in routinegedrag. Bij het oefenen van nieuw gedrag is
het beter om voor situaties te kiezen die minder stress oproepen. Bijvoorbeeld het
doorvragen bij klanten als de rij met wachtenden minder groot is. Of het oefenen van
contact maken, door met mensen praatjes te maken en te experimenteren met het
nieuwe gedrag.

3. Oefening baart kunst.
Herhaling van het gedrag is noodzakelijk om het nieuwe gedrag in het geheugen te
verankeren. Je zult minimaal vijf keer het gewenste gedrag en het effect erop moeten
ervaren wil het in je lange termijn geheugen komen. En dan nog is het een kwestie
van volhouden en doorzetten om het nieuwe gedrag op de automatische piloot te
kunnen inzetten.

4. Evaluatie en bijstelling
Als het gewenste effect niet bereikt wordt, dan kan het zijn dat het gedrag niet op een
juiste manier uitgevoerd is. Soms ligt dat aan kleine dingen: knipperen met de ogen,
verkeerde woorden of de lichaamshouding. Dat betekent dat er nog eens kritisch naar
de uitvoering moet worden gekeken. Blijf jezelf steeds observeren en pas je stijl aan
als het gewenste effect uitblijft. Vraag eventueel iemand anders om advies.
Gedragsverandering kán, maar vraagt wel om een positief-kritische houding ten
aanzien van jezelf, durf en doorzettingsvermogen.

