
De modellen van W

Het 7E werkmodel
— Het 7E-model is een instrument om inzicht te krijgen in gedragsvraagstukken. Het doel van het 

model is om strategieën aan te reiken die bijdragen aan het effectief veranderen van gedrag. 

Dit model is geïnspireerd op 
© Fran Bambust
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Aan de slag! Sparren met jezelf

 Stap 1   Bepaal je doelstelling

— In eerste instantie ga je bepalen wat jouw doelstelling is. Wie doet wat als je doel bereikt is? Denk ook na over het achterliggende probleem van het huidige gedrag van je doelgroep,  

met andere woorden waarom je een bepaald gedrag verwacht. 

Bijvoorbeeld: We willen de Limburgers oude materialen doen hergebruiken in plaats van weg te gooien. 
                  Op deze manier kunnen we de afvalberg verkleinen.
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 Stap 2   Verken je doelgroep

— Wat is de houding van jouw doelgroep ten opzichte van het gewenste gedrag? Segmenteer je doelgroep op basis van hun houding en drempels door middel van onderstaand diagram.  

We gaan de doelgroep opdelen in verschillende persona’s die elk een specifieke aanpak vereisen. Maar let op! Jouw doelgroep bestaat waarschijnlijk uit een combinatie van een aantal persona’s. 

Doorloop onderstaand diagram een aantal keren om je volledige doelgroep in kaart te brengen.

Begrijpt de doelgroep waarom een 
bepaald gedrag verwacht wordt?

Weet de doelgroep dat het gedrag  
van hen verwacht wordt?

Hecht de doelgroep 
waarde aan het probleem?

Heeft de doelgroep de intentie  
om het gedrag te stellen?

Is het verwachte gedrag
een gewoonte van de doelgroep?

Jean Serrien

Sanne Touchepas Guy Peurrien Uma Percu Jesse DefoisMelanie Veubien Jefa Toujours

Jean Serrien weet niet dat er een 
bepaald gedrag van hem gevraagd 
word. Hij kent de gevolgen van het 

gedrag niet en stelt er zich ook 
geen vragen bij.

Sanne Touchepas weet wel dat 
er een bepaald gedrag gevraagd 
wordt, maar het raakt haar niet. 

Ze vindt het onbelangrijk.

Guy Peurrien weet dat er een 
bepaald gedrag gevraagd wordt 
en is er in lichtere mate bezorgd 

over. Maar hij weet niet wat 
hij eraan kan doen. Hij ziet zijn 

eigen verantwoordelijkheid niet 
en denkt geen impact te hebben 

op het probleem.

Uma Percu weet dat er een 
bepaald gedrag verwacht 

wordt en begrijpt ook waarom. 
Maar ze doet er niets aan. Er 
zijn te veel obstakels die haar 

tegenhouden.

Melanie Veubien vindt het 
probleem belangrijk en heeft 

wel de intentie om haar gedrag 
te veranderen. Jammer genoeg 

komt dat er niet van. 

Jesse Defois beseft hoe 
belangrijk het probleem is 
en stelt ook af en toe het 

gewenste gedrag. Maar soms 
vervalt hij in oude gewoonten. 

Jefa Toujours doet eigenlijk 
altijd wat er van haar verwacht 
wordt. Het verwachte gedrag 

is een gewoonte geworden.

Onderneemt de doelgroep
actie om het probleem te verhelpen?



 Stap 3   Kies & combineer strategieën
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Jesse Defois

Melanie Veubien

Sanne Touchepas

Enlighten Enthuse Engage Encourage Enable Exemplify Experience

”Ik weet van niets”
Acties om te informeren en te verhelderen.

“Ik kan daar niet veel aan doen” 
Acties die aantonen dat het gedrag 
gedragen is door anderen en vertrouwen 
geven in het gedrag. 

“Ik wil wel helpen, maar ik weet niet hoe” 
Acties om drempels weg te werken en het gedrag makkelijker 
te maken. Ondersteun en faciliteer het gewenste gedrag. 

“Eerst zien, dan geloven”
Acties om vertrouwen te wekken door 
zelf het goede voorbeeld te geven en een 
consistent beleid te voeren. 

”Sorry, maar ik heb mijn eigen zorgen” 
Acties om te inspireren, enthousiasme te wekken en 
te verwonderen. Maak het persoonlijk door middel 
van storytelling en emoties.

“Ik wil wel helpen, maar ik heb daar geen tijd voor”  
Acties om mensen uit hun vaste patronen te halen door middel van 
beloning en waardering. Toon de weg naar winst maar ook naar verlies.

“Als het dat maar is” 
Acties gericht op het geven van 

een positieve beleving. 

Opgelet! Het 7E-model is een stapsgewijs model. 
Met één campagne wordt de Jean Serrien uit je doelgroep geen Jefa Toujours.

Volledig op  
de hoogte

Totaal niet op  
de hoogte
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 Stap 4   Evalueer je campagne

— Het bekomen van een gedragsverandering kan jaren duren. Daarom ligt de focus van de evaluatie voornamelijk op de beoordeling van de attitudeverschuiving. 

Hoe staat jou doelgroep aan het einde van de campagne ten opzicht van het gewenste gedrag? Bepaal opnieuw met welke persona’s jouw doelgroep overeenkomt 

aan het einde van de campagne. Merk je verschuivingen op ten opzichte van aan het begin van de campagne?

Persona’s in het begin van de campagne: Welke strategieën hadden het meeste effect op je doelgroep?

Persona’s aan het einde van de campagne: Welke strategieën hadden het minste effect?

Tip: gebruik deze evaluatie als basis voor je volgende campagne.


