
Een online training gedragsverandering op woensdag 11 november: 

9:00-12:30. 
  
Deze cursus is gratis. Je kunt je opgeven door te mailen naar lisanne.van.geffen@rws.nl en je mag 

met meerdere personen per organisatie aansluiten. 
Hieronder een globale opzet van de training en informatie over de trainers. 
  
ONLINE TRAINING GEDRAGSVERANDERING VOOR NGO’S EN 
NATUURORGANISATIES 
  
Tijdens deze online-training word je getraind in de kennis van gedragsverandering. De training duurt in 
totaal 3,5 uur. Van te voren vul je een vragenlijst in zodat de training specifiek afgestemd kan worden 
op jullie situaties. In het eerste deel van de training ligt de focus op het overdragen van 
gedragskennis. In het tweede deel op de toepassing daarvan, onder andere door de (vooraf gedeelde) 
input. 
  
Opzet training 
09:00 – 09:15 Korte kennismaking met deelnemers en trainers 
09:15 – 10:30 Een duik in de wereld van gedragsverandering. Waarom doen mensen wat ze doen? 
En hoe kun je dit beïnvloeden? Aan de hand van sprekende voorbeelden wordt je meegenomen in de 
basisprincipes van gedragskennis en gedragsverandering. 
10:30 – 10:45 Pauze 
10:45 – 11:00 Introductie aan de slag: van probleem naar oplossing. 
11:00 – 12:20 Aan de slag! In subgroepen wordt er gewerkt aan de toepassing van de kennis. 
12:20 – 12:30 Terugblik op de training, kernpunten, laatste vragen en afronding 
  
  
Trainers van Novi Mores 
  
Kirsten Ruitenburg 
Kirsten studeerde in 2010 af in de sociale psychologie, in de master Gedragsverandering aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar studie richtte ze Novi Mores op, het onderzoeks- en 
adviesbureau voor gedragsverandering. Ze houdt zich voornamelijk bezig met gedragsvraagstukken 
rondom thema’s als afval, duurzaamheid en gezondheid. Naast deze onderzoeks- en 
advieswerkzaamheden, geeft ze trainingen en lezingen om mensen te inspireren en enthousiasmeren 
met een gedragsaanpak. Zo verzorgt ze in-company trainingen bij gemeenten om bijplaatsingen aan 
te pakken, afvalscheiding te verbeteren en snoeproutes aan te pakken. Maar ook trainingen op het 
gebied van klimaatadaptie, duurzaamheid en meer algemene trainingen om grip op gedrag te krijgen 
voor overheid en bedrijfsleven. Kirsten werkte ook gedurende twee seizoenen mee aan het 
televisieprogramma Over de Kop van de publieke omroep NTR. Daarin vertaalde ze 
wetenschappelijke studies naar spraakmakende televisie items en video’s. Ook gaf ze in de 
televisiestudio uitleg over het menselijk gedrag. 
  
Karin Bongers 
Karin is cum laude afgestudeerd en gepromoveerd in de sociale psychologie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Na haar promotieonderzoek heeft ze drie jaar als postdoc 
onderzoeker gewerkt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij naast het verrichten van 
onderzoek, ook onderwijscolleges verzorgde voor studenten sociale 
psychologie. Daarna heeft Karin ruim tien jaar ervaring opgedaan in het toepassen van 
gedragswetenschappelijke kennis in beleid en praktijk, zowel op lokaal niveau, op 
regionaal niveau als op Rijksniveau. Karin verzorgt regelmatig workshops, trainingen en 
cursusmodules. Zo verzorgt Karin sinds 2017 de cursusmodule ‘Met kennis van gedrag beleid maken’ 
in het Rijkstraineeprogramma, waarin cursisten aan de hand van casussen een vertaalslag maken van 
de theorie naar hun eigen uitvoeringspraktijk. Ook heeft Karin het Behavioural Insights Team van het 
ministerie van IenW en liaisons getraind in de toepassing van gedragsinzichten. Daarnaast ontwikkelt 
en verzorgt Karin in company trainingen voor diverse organisaties bij overheid, semi-overheid en 
commerciële bedrijven. In de workshops en trainingen die Karin verzorgt, staat naast interactieve 
kennisoverdracht, het enthousiasmeren van deelnemers voor de toepassing van gedragsinzichten 
centraal. 
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