
De BeestenBende is speciaal ontwikkeld om kinderen al op 
jonge leeftijd actief te betrekken bij de problematiek van 
zwerfafval en de leefbaarheid van hun wijk. 
Om zo hun gedrag blijvend positief te beïnvloeden…

Het geheim van

Denk maar eens na: ook al weet je wat 
een initiatief als Greenpeace of Unicef doet 

en ben je je bewust van het belang ervan, 
dat betekent nog niet dat ook JIJ in actie komt. 

We kunnen dit goed zien in het volgende model1:

Veel (educatie)programma’s proberen het 
gedrag van mensen te veranderen door puur 

op kennis en bewustwording te sturen. 

Maar dan ga je voorbij aan 
de cruciale andere factoren 
die gedrag beïnvloeden…

Want er is méér nodig dan kennis en 
bewustwording alleen, om mensen aan 

te zetten tot gewenst gedrag

De BeestenBende speelt daarom 
juist in op ál die factoren

Want wil je het relevant maken voor (jonge) 
mensen om het gewenste gedrag te 

ontwikkelen, dan moet je dus verder kijken 
dan kennis en bewustwording alleen

1 Dit schema, de zogenaamde Gedragsboom©, is een sterke popularisatie van bekende sociaal psychologische inzichten.Voor meer informatie en uitleg zie  
  ‘Het Geheim van De BeestenBende: Een leefbaarheidsinitiatief op basis van gedragswetenschappelijke technieken’ (Ubachs/full contact, 2014).
2 Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Utrecht deden psychologisch en sociologisch onderzoek naar respectievelijk betrokkenheid, houding en gedrag, en 
  gevoel van collectieve daadkracht

Daarin schuilt het geheim EN 
het succes van De BeestenBende

Wetenschappelijk onderzoek2 laat zien dat  
De BeestenBende een aantoonbaar effect 

heeft op de houding en het gedrag van 
deelnemers én op dat van hun omgeving 
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Wat heb ik 
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