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SAMENVATTING STRATEGIE (1/3)
De kernboodschap van de campagne is:
• Per 1 juli moet in elke huis op elke verdieping een rookmelder hangen.

• De campagneboodschap moet aandacht trekken, fluent, concreet en consistent zijn. Bij voorkeur communiceren we 
zo veel mogelijk visueel. Wanneer er wel tekst wordt gebruikt zijn dit korte, concrete handelingsperspectieven op B1-
niveau. Er is gekozen om in de kernboodschap het woord verdieping te gebruiken in plaats van woonlaag (zoals deze 
in de wet beschreven staat), dit woord kan voor de doelgroep te complex zijn.

• Het handelingsperspectief hier is ook: koop rookmelders en plak ze op.

• De belangrijkste factoren om op in te spelen:
• Een positieve sociale norm neerzetten (injunctief & descriptief)
• Laten zien dat (bijna) iedereen zelf rookmelders kan ophangen, door:

• Kennis te verstrekken over plak-en magneetstickers
• Een diversiteit aan “echte” mensen in beeld te brengen die hun rookmelder ophangen.

• Inertia verminderen door duidelijke reminders, commitment of implementatie intenties in te zetten.

• Verwijs in alle campagnematerialen naar de Rookmelderwijzer op rookmelders.nl voor meer informatie, bij voorkeur 
met een makkelijk scannen te QR-code of voor online communicatie een directe hyperlink.



SAMENVATTING STRATEGIE (2/3)
• Neem tegelijkertijd belangrijke informatie over hoe rookmelders makkelijk opgehangen kunnen worden, en waar 

rookmelders opgehangen moeten worden in de directe campagne mee. Alle communicatie is erop gefocust zo  
makkelijk en duidelijk mogelijk te maken welke rookmelders je moet hebben, en waar en hoe je ze ophangt.

• De tone of voice is overwegend positief en motiverend en blijft weg van angst aanjagen. Risicoperceptie verhogen 
vormt geen belangrijk onderdeel van de campagne. Het advies is dus om weg te blijven van ervaringsverhalen van 
mensen die brand hebben meegemaakt, of het tonen van huizen waar brand is geweest. De enige uitzondering hierop 
is het rechtzetten van de misvatting dat je brand altijd zelf kan detecteren (zelfs wanneer je slaapt).

• Ook blijft de campagne weg van een geheven vingertje of weerstand verhogende termen als “verplichting” of termen 
als “jij moet”. Er is een dunne scheidslijn tussen een norm stellen in de communicatie, en weerstandopwekkende 
communicatie. In combinatie met het gebrek aan actieve handhaving jaagt sommige communicatie je doelgroep 
waarschijnlijk alleen maar tegen je in het harnas. “Jij moet per 1 juli in jouw huis op elke verdieping rookmelders 
ophangen” roept mogelijk weerstand op. Feitelijke weergave van de nieuwe norm “Per 1 juli moet in elke huis op elke 
verdieping een rookmelder hangen.” Aangevuld met een persoonlijke boodschap “Hang jij ze ook op?” of “Ook jij kan 
ze makkelijk zelf ophangen” werkt minder weerstandopwekkend, maar spreekt de ontvanger toch persoonlijk aan.



SAMENVATTING STRATEGIE (3/3)
• We adviseren de brandweer als belangrijkste afzender te nemen voor de campagne, omdat deze als meest 

betrouwbaar en sympathiek wordt gezien. Tegen het ministerie “de overheid” zit naar verwachting meer weerstand. 
De bundeling van krachten van de Nederlandse Brandwonden Stichting en het Ministerie zorgt wel voor extra 
autoriteit, omdat het laat zien dat alle belangrijke partijen erover eens zijn dat een rookmelder op elke verdieping 
belangrijk is. Om sympathie nog meer te verhogen kan het werken om de brandweer een “gezicht” te geven. 
• Pas er hierbij op dat in communicatie vooral “echte mensen” gerepresenteerd worden, die niet tot de 

brandweer behoren, om de doelgroep te laten voelen dat iedereen rookmelders op kan hangen.

• Aanvullende technieken waar de campagne of vervolgcampagnes zich op kunnen focussen zijn:
• Altercasting (verhogen gevoel van verantwoordelijkheid voor anderen)
• Zelfoverschatting (duidelijk maken dat je brand niet altijd zelf detecteert, vooral niet als je slaapt)
• Kostenperceptie (waarde toevoeging rookmelders duidelijk maken).

• Let op: deze aanvullende technieken zijn, zoals het woord als zegt aanvullend op de kernfactoren uit 
campagnestrategie.



ACHTERGROND
• Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders te hebben. Deze 

verplichting bestond al langer voor nieuwbouwwoningen, maar gaat nu ook gelden voor bestaande 
bouw. Alle bouwlagen met een a) verblijfsruimte of b) besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen 
loopt dienen te zijn voorzien van een rookmelder. Voor kamerwoningen geldt dat elke kamer voorzien 
moet zijn van een rookmelder. 

• Deze wetgeving is een belangrijke stap in het voorkomen van slachtoffers bij brand. Immers, de meeste 
slachtoffers bij brand ontstaan door het inademen van rook. Daarbij wordt rook niet altijd tijdig 
opgemerkt, wanneer bewoners bijvoorbeeld slapen. Rookmelders alarmeren bewoners, zodat zij vaak 
tijdig kunnen vluchten en redden zo mensenlevens.

• Dat een rookmelder verplicht wordt, betekent dat woningeigenaren vóór 1 juli 2022 rookmelders op de 
juiste plaatsen in huis geïnstalleerd moeten hebben. Dit vraagt om een aantal gedragingen van 
woningeigenaren: zij moeten uitzoeken waar, welke en hoeveel rookmelders zij moeten hebben, 
rookmelder(s) aanschaffen en (een) rookmelder(s) ophangen.

• Om het publiek op de hoogte te stellen van deze verplichtstelling en woningeigenaren aan te zetten tot 
bovengenoemde gedragingen komt er een landelijke campagne. In dit document beschrijven we de 
gedragsstrategie voor de campagne en de totstandkoming hiervan.



ONZE VISIE OP GEDRAG (1/2)
• Gedragsverandering realiseren is een complexe opgave. Wetenschappelijke inzichten leren ons dat 

mensen niet zomaar hun gedrag veranderen als we hen met enkel kennis in beweging proberen te 
krijgen. In de praktijk blijkt namelijk dat mensen vaak pas bewuste of rationele afwegingen maken als 
we een groot belang, ruim de tijd en bovendien voldoende energie en cognitieve capaciteit hebben.

• Onszelf voorbereiden op een ernstige situatie, zoals een brand, is rationeel gezien van groot belang. 
Toch heeft nog niet iedereen een rookmelder in huis hangen. Brand is –gelukkig- een situatie waar we 
niet dagelijks mee geconfronteerd worden, maar dit zorgt er ook voor dat het ophangen van 
rookmelders niet altijd even hoog op de prioriteitenlijst staat.

• Andere prikkels in onze omgeving eisen onze aandacht op. Bij de ontwikkeling van een effectieve 
campagnestrategie, moeten we dus goed rekening houden met alle factoren die van invloed zijn op het 
doelgedrag dat we voor ogen hebben.

• Een valkuil bij de ontwikkeling van campagnestrategieën, is dat er in de praktijk nog vaak wordt 
uitgegaan van een rationeel mensbeeld, en minder rekening wordt gehouden met deze onbewuste 
factoren. Ook gaat men bij het ontwikkelen van campagnes vaak af op wat intuïtief goed voelt, of wordt 
er veel nadruk gelegd op een creatief, angstaanjagend of hip concept. Dit betekent echter nog geen 
effect op gedrag. In de praktijk zien we dat een aanpak waarin psychologische factoren worden 
meegenomen effectiever is om daadwerkelijk gedrag te veranderen.



ONZE VISIE OP GEDRAG (2/2)
Psychologische factoren die ons gedrag beïnvloeden kunnen we opdelen in drie clusters:

1. Psychologische drijfveren en weerstanden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze behoefte aan veiligheid of de 
behoefte om bij de groep te horen. Ook kunnen mensen weerstand ervaren tegen de communicatie omdat ze 
sceptisch zijn (‘de kans dat ik brand krijg in huis is klein’ of  “ik merk het heus wel als er brand ontstaat.)

2. Persoonlijke competenties. Hiermee bedoelen we kennis en vaardigheden die de doelgroep heeft. Welk 
gedrag kunnen zij überhaupt vertonen? Hierbij kun je denken aan kennisniveau, bijvoorbeeld kennis over 
waar een rookmelder moet komen te hangen. Of aan fysieke mogelijkheden, bijvoorbeeld of iemand in staat 
is zichzelf in veiligheid te brengen ondanks een lichamelijke beperking.

3. De omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van rookmelders en de juiste middelen om 
ze op te hangen. Heb je bijvoorbeeld een trappetje in huis?

Het is belangrijk om deze psychologische factoren goed in kaart te brengen, en op basis hiervan een 
gefundeerde campagnestrategie te ontwikkelen. We hechten daarom veel belang aan een gestructureerde en 
onderbouwde werkwijze om gedragsverandering te realiseren. Zo raadplegen we altijd wetenschappelijke 
inzichten en doen we onderzoek naar welke onbewuste en bewuste factoren bepaald gedrag, zoals het 
plaatsen van rookmelders, kunnen beïnvloeden. Want pas als je begrijpt hoe dat gedrag tot stand komt, kun 
je het veranderen. 



ONZE WERKWIJZE
Om te komen tot een gedegen gedragsstrategie werken we met ons wetenschappelijk gefundeerde Behavior
Change Model - Campaigns. Met het BCM - campaigns werken we in zes stappen toe naar het ontwikkelen 
van een campagnestrategie en een briefing voor creatieve concepten. In dit document beschrijven we de 
eerste vier stappen van dit proces. 



STAP 1: DOELANALYSE
De doelanalyse is een belangrijke fase. Immers, 
voor elke doelgedraging en doelgroep zijn 
andere motieven, weerstanden en 
omgevingsfactoren relevant.

In samenspraak met de opdrachtgever en op 
basis van gevonden literatuur bakenden we het 
doelgedrag en de doelgroep af.

Op de volgende pagina’s tonen we de uitkomsten 
hiervan.



DOEL
Het doel van de campagne is tweeledig:

1. De Nederlandse bevolking informeren dat huiseigenaren vanaf 1 juli 2022 verplicht zijn om in hun 
woning(en) rookmelders te hebben hangen op elke woonverdieping. 

2. Woningeigenaren stimuleren om rookmelders op te hangen op elke woonverdieping in huis, bij 
voorkeur in de vluchtweg. 

Kernboodschap:
Vanaf 1 juli 2022 moet in alle woningen op elke (woon)verdieping, bij voorkeur in de vluchtweg*, een 
rookmelder hangen. Deze verplichting moet ervoor zorgen dat woningen veiliger worden.

*Er is gekozen om de kernboodschap in te steken op rookmelders ophangen in de vluchtweg. Dit is geen wettelijke vereiste 
per 1 juli, maar verhoogt de veiligheid aanzienlijk. Vanuit gedragsperspectief is het ook makkelijker om de doelgroep direct 
te stimuleren om de rookmelder in de vluchtweg te hangen, dan de doelgroep nu te motiveren hem op een zelfgekozen plek 
op te laten hangen en op een later moment te motiveren om de rookmelder te verplaatsen. 

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



DOELGEDRAG
Het doelgedrag betreft het gewenste gedrag dat wij van particuliere woningeigenaren wensen. Dit 
doelgedrag is opgesplitst in de volgende gedragingen:

1. Inventariseren of je rookmelders hebt op iedere woonverdieping;
2. Aanschaffen van rookmelders;
3. Rookmelders (laten) ophangen op iedere woonverdieping in de vluchtweg.

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie
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hangen op elke 
woonverdieping 

Rookmelder(s)
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Rookmelder(s) 
ophangen in de 

vluchtweg



DOELGROEP
We richten ons in de campagne op:
Particuliere woningeigenaren die een koophuis bezitten dat voor 2003* is gebouwd, en niet op iedere 
woonverdieping een gecertificeerde rookmelder hebben hangen.

Deze groep is op te delen in:
• Eigenaar-bewoners: Woningeigenaren die zelf in hun huis wonen.
• Particuliere verhuurders: Woningeigenaren die één of meerdere van hun woningen verhuren.

We focussen ons met deze campagne op de primaire doelgroep: eigenaar-bewoners van koopwoningen. 

We richten ons in de campagne nadrukkelijk niet op:
Huurders, leden van VVE en woningcorporaties. Dit zijn echter wel interessante kanalen om onze primaire 
doelgroep via te bereiken. Net zoals de doelgroep die wel al rookmelders op elke verdieping heeft, maar deze 
niet op de juiste plek heeft hangen. Potentieel is dit voor vervolgcampagnes nog een belangrijke groep om 
mee te nemen, maar het verplaatsen van rookmelders heeft andere drijfveren dan een nieuwe rookmelder 
ophangen en vraagt daarom ook een andere strategie.

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie

*Voor woningen die na 2003 zijn gebouwd is het al verplicht om op elke woonverdieping rookmelders te hebben 
hangen.



RISICOGROEPEN
Binnen de primaire doelgroep voorzien wij een aantal risicodoelgroepen. 

1. Doelgroepen die een kleinere kans hebben om het gewenste gedrag uit te voeren vanwege verminderde 
zelfredzaamheid of financiële obstakels. Groepen die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking, senioren en woningeigenaren met een lage sociaal economische status 
(SES) (Brandweeracademie, 2019). Ook zij met een lager opleidingsniveau en/of een niet-westerse migratie-
achtergrond verdienen extra aandacht. Lager-opgeleiden en niet-westerse personen met een migratie-achtergrond 
lijken moeilijker benaderbaar voor voorlichting en preventie dan andere bevolkingsgroepen (Miller & Davey, 2007; 
Barmentloo, 2014). Met name eerste generatie migranten hebben vaker moeite met de Nederlandse taal (CBS, 
2008). Taalbarrières en laaggeletterdheid zijn volgens onderzoek (Barmentloo, 2014) mede verantwoordelijk voor 
het ontbrekende effect van brandpreventiecampagnes.

2. Doelgroepen die een groter risico lopen op letsel bij brand, omdat zij meer vluchttijd nodig hebben. Dit zijn mensen 
die verminderd zelfredzaam of minder mobiel zijn. Denk aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking, senioren, huishoudens met kinderen en huishoudens met huisdieren. Daarnaast betreft het ook mensen 
die brand waarschijnlijk later detecteren doordat zijn een auditieve of visuele beperking hebben 
(Brandweeracademie, 2019).

In onze analyse maken we geen onderscheid tussen deze doelgroepen, maar we houden extra rekening met 
risicodoelgroepen bij het ontwikkelen van de strategie.

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



STAP 2: PSYCHOLOGISCH 
LANDSCHAPSANALYSE
In stap twee brachten we het psychologisch 
landschap van de gekozen doelgedraging in 
kaart. We onderzochten welke motieven, 
weerstanden en omgevingsfactoren relevant zijn.

Dit deden we door deskresearch uit te voeren. 
We keken in bestaande literatuur wat er al 
bekend was over de psychologische 
gedragsfactoren van de gekozen doelgedraging. 
Ook interviewden een aantal experts over het 
onderwerp. 

Vanuit deze bevindingen stelden we 
gedragsmodellen op. 



DESKRESEARCH
Om inzicht te krijgen in het probleem- en doelgedrag voerden we deskresearch uit. Hierbij onderzochten we 
wat relevante motieven en weerstanden zijn voor de doelgroep om rookmelders te kopen en rookmelders op te 
hangen. We zochten naar relevante, wetenschappelijke en populaire literatuur met betrekking tot het 
aanschaffen en ophangen van rookmelders in de vluchtweg.

Ook maakten we gebruik van overkoepelde literatuur over gedragsverandering en veiligheidsgedrag. De 
opgehaalde informatie is opgenomen in de gedragsstrategie.

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



INTERVIEWS
Tijdens de landschapsanalyse interviewden we vier experts, van de brandweer, de Nederlandse Brandwonden 
Stichting en onderzoekers op het gebied van veiligheidsgedrag, om aanvullend inzicht te krijgen in het 
probleem- en doelgedrag. Daarnaast haalden we bij hen aanvullende factoren op die mogelijk niet uit de 
literatuur naar voren kwamen.

We interviewden deze experts aan de hand van semigestructureerde interviewschema’s.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren:
- Visie op de nieuwe wet
- Motieven en weerstanden voor de doelgroepen
- Doelgroepsegmentatie / belangrijke risicodoelgroepen
- Praktische haakjes: soorten rookmelders, waar moeten de rookmelders hangen, hoe hang je ze zo veilig 

mogelijk op?
- Wat zijn kansrijke contactmomenten om de doelgroep te benaderen?
- Wat zijn effectieve eerdere campagnes, wat werkt goed en wat werkt minder goed?

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



UITKOMSTEN ANALYSEFASE
Uit de literatuur en deskresearch kwamen veel relevante motieven en weerstanden naar voren om rookmelders 
(al dan niet) te kopen en op te hangen voor eigenaar bewoners. Op de volgende pagina’s beschrijven we deze 
factoren en in de bijlage staan bijbehorende definities. 

We maken hierin onderscheid tussen:
• Algemene factoren die zowel op het kopen als het ophangen van rookmelders van toepassing zijn. Hierbij 

kun je denken aan de response efficacy (de overtuiging dat rookmelders belangrijk zijn in de detectie van 
brand). 

• Specifieke factoren, die specifiek zijn voor alleen het aanschaffen van rookmelders, zoals beschikbaarheid 
over financiële middelen en factoren die specifiek zijn voor het ophangen van rookmelders in de 
vluchtroute, zoals fysieke capaciteiten.

Deze factoren geven we weer in twee gedragsmodellen op pagina 23 en 24. Eén voor het kopen van 
rookmelders, en één voor het ophangen van rookmelders in de vluchtweg. Gedragsmodellen zijn een 
schematische weergave van de gevonden factoren die zijn samengesteld op basis van inzichten uit de 
analysefase.

*De procesmodellen focussen zich op eigenaar bewoners en niet op verhuurders. Voor verhuurders ziet het psychologisch 
landschap er voornamelijk hetzelfde uit, echter hier spelen factoren gericht op verantwoordelijkheid en weerstand een grotere
rol . Zie hiervoor pagina 69 gericht op fasering.

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



DRIJFVEREN ROOKMELDER KOPEN 
Motieven
Algemeen
• Eerdere negatieve ervaring met brand
• Kennis over de gevolgen van rook bij brand
• Mate waarin rookmelders top of mind zijn
• Kennis over kans bij brand
• Waargenomen kans op brand
• Waargenomen ernst van brand / rook
• Response efficacy
• Self-efficacy
• Ervaren verantwoordelijkheid (kopen & ophangen)
• Verantwoordelijkheid dragen voor anderen
• Injunctieve norm
• Descriptieve norm
• Kennis van wettelijke verplichting
• Angst voor brand

Specifiek voor kopen
• Kennis over waar rookmelders te koop zijn
• Kennis over welke rookmelder geschikt is
• Beschikbaarheid financiële middelen

Weerstanden
Algemeen 
• Zelfoverschatting 
• Optimism bias
• Eerdere negatieve ervaringen met rookmelders (vals alarm)
• (Angst voor) ongewenst afgaan van rookmelders

• bij roken of koken in huis
• Rookmelder is lelijk / past niet in interieur
• Reactance tegen de wet
• Inertia

Specifiek voor kopen
• Ervaren tijd kopen
• Ervaren moeite kopen
• Waargenomen financiële kosten
• Kennisgebrek over welke rookmelder

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



DRIJFVEREN ROOKMELDER OPHANGEN
Motieven
Algemeen
• Angst voor brand
• Eerdere negatieve ervaring met brand
• Kennis over de gevolgen van rook bij brand
• Mate waarin rookmelders top of mind zijn
• Kennis over kans bij brand
• Waargenomen kans op brand
• Waargenomen ernst van brand / rook
• Response efficacy
• Self-efficacy
• Ervaren verantwoordelijkheid (kopen & ophangen)
• Verantwoordelijkheid dragen voor anderen
• Injunctieve norm
• Descriptieve norm
• Kennis van wettelijke verplichting

Specifiek voor ophangen in vluchtweg
• Kennis over waar rookmelder moet hangen
• Response efficacy belang juiste plek

Weerstanden
Algemeen 
• Optimism bias
• Zelfoverschatting 
• Eerdere negatieve ervaringen met rookmelders (vals alarm)
• (Angst voor) ongewenst afgaan van rookmelders

• bij roken of koken in huis
• Rookmelder is lelijk / past niet in interieur
• Reactance tegen de wet
• Inertia

Specifiek voor ophangen in vluchtweg
• Kennisgebrek over juiste plek om rookmelder op te hangen
• Kennisgebrek over hoe goed en veilig op te hangen
• Ervaren tijd ophangen
• Ervaren moeite ophangen
• Beschikbaarheid middelen (boormachine, trappetje, krukje etc.)
• Fysieke beperking

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



PRAKTISCHE BARRIÈRES

GEDRAGSMODEL – AANSCHAFFEN ROOKMELDER(S)

ATTITUDE 
TEGENOVER HET 

AANSCHAFFEN VAN 
ROOKMELDER(S)

AANSCHAFFEN 
ROOKMELDER(S)

INTENTIE OM 
ROOKMELDER(S) 

AAN TE SCHAFFEN

BESCHIKBAARHEID 
ROOKMELDERS

KENNIS OVER 
WAAR 

ROOKMELDERS TE 
VERKRIJGEN ZIJN

INERTIA 
(WEEERSTAND 

TEGEN 
ENERGIEVERBRUIK)

REACTANCE TEGEN 
DE WET

WAARGENOMEN 
ESTHETIEK VAN 

ROOKMELDER(S)

INJUNCTIEVE 
NORM

EERDERE 
NEGATIEVE 

ERVARINGEN (MET 
ROOKMELDERS)
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KANSRIJKE MOMENTEN
Naast het in kaart brengen van belangrijke psychologische factoren is het ook essentieel om te bedenken op 
welk moment we de doelgroep idealiter bereiken.

Uit de literatuur en interviews met experts blijkt dat de doelgroep vaak het risico van brand of rookmelders 
niet top of mind heeft.

Drie kansrijke momenten voor communicatie worden onderscheiden:

• Wanneer de doelgroep in aanraking komt met brand, in eigen woning of omgeving.

• Wanneer de doelgroep een verhuizing of verbouwing heeft.

• Wanneer de doelgroep een zorgrol krijgt (bijv. door het krijgen van kinderen of zorg voor ouders in huis).

● Vóór 1 juli
● Als jij nog niet aan de plicht voldoet (dus nog niet op elke verdieping en in vluchtweg een rookmelder 

hebt hangen)

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



STAP 3: PSYCHOLOGISCH 
LANDSCHAPSCHECK
In stap drie zetten we vragenlijsten uit om het 
psychologisch landschap uit de vorige stap te 
verifiëren. We onderzochten welke motieven, 
weerstanden en omgevingsfactoren relevant zijn.

In de volgende pagina’s nemen staan we stil bij 
de kenmerken van het onderzoek en de 
belangrijkste bevindingen.

Met behulp van deze bevindingen hebben we de 
gedragsmodellen aangepast. 



KENMERKEN VRAGENLIJST
Tijdens de psychologische landschapscheck hebben we vragenlijsten afgenomen onder de doelgroep 
eigenaar-bewoners. Het doel hiervan was om de gedragsmodellen, met de belangrijkste drijfveren om 
rookmelders te kopen en op te hangen, te verifiëren. 

Om goed inzicht te krijgen in de drijfveren van de doelgroep en om verschillen tussen eigenaar-bewoners met 
en zonder rookmelders in kaart te brengen, hebben we tijdens de analyses onze doelgroep opgesplitst in drie 
verschillende subgroepen:
• Eigenaar-bewoners die op elke verdieping een rookmelder hebben hangen (50%)
• Eigenaar-bewoners die op sommige verdiepingen een rookmelder hebben hangen (30%)
• Eigenaar-bewoners die geen rookmelders hebben hangen (20%)*.

De vragenlijst werd beantwoord door 506 respondenten. De respondenten zijn benaderd via een 
panelbureau. De belangrijkste demografische gegevens van de respondenten zijn weergegeven op de 
volgende pagina’s.

*Deze drie groepen zijn geen representatie van de verdeling in de Nederlandse samenleving of het panel waarin we de 
vragenlijst uit hebben gezet. Om in alle categorieën voldoende respondenten te hebben is de vragenlijst eerder gesloten 
voor respondenten die al op elke verdieping een rookmelder hebben hangen.   

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



KENMERKEN VRAGENLIJST
In de vragenlijst vroegen we elk construct uit met twee tot drie verschillende items. De items zijn 
geformuleerd als stellingen met een 5-punt Likertschaal. Respondenten geven met deze schaal per item aan 
in hoeverre ze het eens of oneens zijn met de stelling. 

• Bijvoorbeeld:

“De kans op een brand in mijn woning is hoog..” 

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie

Helemaal mee oneens Neutraal Helemaal  mee eens



ACHTERGROND RESPONDENTEN
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BELANGRIJKSTE GEDRAGSFACTOREN (1/3)
De gedragsfactoren die de grootste rol spelen, het sterkst zijn, bij het kopen en ophangen van rookmelders, 
zijn: 

• Attitude
• Respondenten met een positievere attitude zijn ook vaker van plan om een rookmelder 

voor de verdiepingen zonder rookmelder te gaan kopen en op te hangen.
• Prijs van rookmelders

• Respondenten die de prijs van rookmelders hoger vinden hebben een lagere intentie 
om een te gaan kopen

• Injunctieve norm
• Respondenten die denken dat mensen in hun omgeving van ze verwachten dat ze 

rookmelders ophangen hebben ook een hogere intentie om eentje te gaan kopen.
• Descriptieve norm

• Respondenten die een positievere descriptieve norm ervaren hebben een lagere intentie 
om rookmelders te gaan kopen

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



BELANGRIJKSTE GEDRAGSFACTOREN (2/3)
• Roken in huishouden

• Respondenten die aangeven dat een persoon in het huishouden rookt hebben een 
hogere intentie om een rookmelder te kopen.

• Intentie
• Respondenten die de intentie hebben om een rookmelder te gaan kopen hebben ook 

een hogere intentie om deze op te hangen.
• Woonsituatie

• Respondenten die zonder kinderen samenwonen hebben een lagere intentie om 
rookmelders op te gaan hangen.

• Kennis over plakken
• Respondenten die weten dat je een rookmelder kunt plakken hebben een hogere 

intentie om rookmelders op te gaan hangen.

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



BELANGRIJKSTE GEDRAGSFACTOREN (3/2)
De gedragsfactoren waarop we focussen in de gedragsstrategie zijn:

• Attitude
• Intentie (het gedrag zelf)
• Injunctieve norm
• Descriptieve norm 
• Kennis over het plakken van rookmelders.

De factoren prijs van de rookmelder, roken in het huishouden en woonsituatie zijn voorspellend voor het 
aanschaffen van een rookmelder, maar zijn geen knoppen waar we aan kunnen draaien.

• Vanzelfsprekend zou het stimuleren van roken, of kinderen geven aan kinderloze stellen een 
niet passende gedragsstrategie zijn.

• Ook de prijs van een rookmelder kunnen we niet veranderen. Mogelijk kunnen we door middel 
van framing wel iets doen aan de perceptie van prijs. 

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



NIET RELEVANTE FACTOREN
Uit de analyses blijkt dat enkele gedragsfactoren niet relevant zijn voor het gedrag en de intentie(s). 
Daarbij gaat het met name om:

• De sociaal demografische gegevens. Deze gegevens zijn minder of niet voorspellend voor de 
intenties voor het kopen en ophangen van rookmelders dan de gedragsfactoren. 

• Enkele gedragsfactoren zijn (helemaal) niet voorspellend:
• De waargenomen kans op brand. 
• De angst die een respondent voor brand ervaart. 
• De verwachte ernst van brand.
• De optimism bias van de respondenten (brand overkomt mij niet).
• De ervaringen met rookmelders (irritatie door en last van vals alarm en piepen).
• De kennis over het gevaar van rook bij brand. 

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN (1/2)
Naast de belangrijkste gedragsfactoren keken we ook naar gedragsfactoren die een rol spelen én verschillen 
tussen de drie groepen respondenten: 
• Respondenten die op elke verdieping een rookmelder hebben hangen.
• Respondenten die op sommige verdiepingen een rookmelder hebben hangen.
• Respondenten die geen rookmelders hebben hangen.

Deze groepen verschilden van elkaar op alle volgende factoren*:
• Attitude
• Kennis van de wet
• Self-efficacy
• Inertia
• Reactance
• Descriptieve norm
• Injunctieve norm
• Zelfoverschatting / response efficacy
• Gevoel van verantwoordelijkheid
• Self-efficacy - hulp vragen
• Esthetiek
• Nadenken over mogelijkheid brand

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie

*Voor een volledig overzicht en toelichting op deze factoren 
zie bijlage.



BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN (2/2)
De aanvullende gedragsfactoren waarop we focussen in de gedragsstrategie zijn:

• Kennis van de wet  
• Self-efficacy
• Inertia
• Reactance

De factoren hulp vragen, esthetiek, nadenken over mogelijkheid brand, zelfoverschatting/response efficacy
en verantwoordelijkheid spelen ook een rol maar krijgen geen prominente plek in de gedragsstrategie, vanwege: 

• Het is aannemelijk dat een deel van de respondenten niet om hulp hoeft te vragen, als ze kennis 
hebben van de mogelijkheid om rookmelders met magneet- en plakstrips op te hangen. Voor de 
overige groep adviseren we om dit mee te nemen in mogelijke vervolgcampagnes.

• De esthetiek hebben we geen directe invloed op. Zie de aanvullende aanbevelingen.
• De campagne zal het denken aan brand en rookmelders onder de aandacht brengen. Vanwege de 

aard van ons onderzoek is het onduidelijk of respondenten aan brand denken doordat zij een 
rookmelder hebben, of dat zij rookmelders hebben doordat ze vaker aan brand denken.

• In de strategie en de aanvullende adviezen wordt stil gestaan bij de achterliggende keuze van de 
factoren en de mogelijke technieken om op in te spelen op zelfoverschatting/response efficacy en 
verantwoordelijkheid.

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



CONCLUSIE
Uit het onderzoek zijn meerdere interessante bevindingen gekomen. De belangrijkste inzichten geven weer 
dat onderstaande factoren de grootste rol spelen bij het kopen en ophangen van rookmelders:

• Attitude & Intentie
• Injunctieve norm
• Descriptieve norm 
• Waargenomen kosten van rookmelders
• Kennis over het plakken van rookmelders
• Kennis van de wet  
• Self-efficacy
• Inertia
• Reactance
• Zelfoverschatting / response efficacy
• Gevoel van verantwoordelijkheid 

Met behulp van de inzichten van het onderzoek hebben we de gedragsmodellen samengevoegd en 
ingekort. Op de volgende pagina wordt het verkleinde gedragsmodel weergegeven. In de gedragsstrategie 
zetten wij op bovengenoemde gedragsfactoren in. 

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



VERKLEIND GEDRAGSMODEL
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STAP 4: GEDRAGSSTRATEGIE
In stap 4 zetten we alle gevonden informatie om 
naar een gedragsstrategie. 

Op de volgende pagina’s beschrijven we 
stapsgewijs de gedachtelijn van de strategie. Deze 
start met de drie stappen van de strategie en de 
kernelementen met bijbehorende technieken, 
waar de strategie uit bestaat. Vervolgens 
benoemen wij nog een aantal aanvullende 
elementen en adviezen voor bijvoorbeeld de 
fasering, risicogroepen en valkuilen. 

De strategie dient als basis voor een creatieve 
partij om de campagne vorm te geven.



INLEIDING GEDRAGSSTRATEGIE
De inzichten uit het onderzoek voorzien ons van kernelementen voor een gedragsstrategie. Zie het als knoppen waar we 
aan kunnen draaien en die we zo moeten afstemmen dat onze doelgroep zo effectief mogelijk in beweging wordt 
gebracht. Niet ieder mens is hetzelfde, en een campagne sluit nooit voor 100% aan voor alle eigenaar-bewoners.

De kernboodschap van onze strategie is: Per 1 juli moet in elke huis op elke verdieping een rookmelder hangen. In alle 
communicatie hierom heen adviseren wij om ook de juiste plek te communiceren en sturen we op het ophangen in de 
vluchtweg. We vermijden in de communicatie zoveel mogelijk de term “vluchtweg”, omdat dit voor verwarring kan 
zorgen bij de doelgroep.

We focussen ons in deze strategie eerst op het grootste deel van de doelgroep, waar een campagne het meest geschikt 
voor is en waar we de meeste potentie verwachten op gedragsverandering. Dit is iedereen die fysiek in staat is om zelf 
of binnen zijn huishouden rookmelders op te hangen. 

In vervolg ‘flights’ of deelcampagnes kan de strategie aangescherpt worden naar specifieke risicodoelgroepen, 
bijvoorbeeld door het rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting op de kaart te zetten of in te zetten 
op het benaderen van naasten van om bij kwetsbare familieleden, vrienden of kennissen om rookmelders op te hangen. 

Op de volgende sheets beschrijven we de kernelementen in meer detail en koppelen we relevante gedragstechnieken 
aan de kernelementen. Vervolgens geven we nog aanvullend advies over mogelijk vervolgcampagnes en potentieel 
interessante aanvullende elementen.

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalys

e

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



KERN GEDRAGSSTRATEGIE

STAPPEN OM TOT HET DOELGEDRAG TE KOMEN

1.Opvallen & Openstaan: De doelgroep ziet de boodschap en de doelgroep staat open voor 
de boodschap.

2.Weten & Willen: De doelgroep weet dat de wet eraan komt en wil een rookmelder 
aanschaffen.

3. Kunnen & Doen: De doelgroep heeft vertrouwen dat ze een rookmelder kan aanschaffen 
en ophangen en doet dit ook.

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalys

e

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



FACTOREN GEDRAGSSTRATEGIE

Opvallen & Openstaan

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalys

e

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie

Weten & Willen Kunnen & Doen

REACTANCE TEGEN 
DE WET

INJUNCTIEVE 
NORM

DESCRIPTIEVE 
NORM

GEVOEL VAN 
VERANTWOORDELI

JKHEID 
TEGENOVER 

ANDEREN

WAARGENOMEN 
KOSTEN 

(FINANCIEEL)

KENNIS VAN DE 
WET

ZELF-
OVERSCHATTING/R
ESPONSE EFFICACY

INERTIA

SELF-EFFICACY 
(AANSCHAFFEN)

KENNIS OVER HOE 
ROOKMELDERS 
OPGEHANGEN 

KUNENN WORDEN

INTENTIE



KERNELEMENTEN GEDRAGSSTRATEGIE (1/2)
VAN DE DRIE STAPPEN NAAR VIER KERNELEMENTEN VOOR DE STRATEGIE

1. Opvallen & Openstaan: de doelgroep ziet de boodschap en de doelgroep staat open voor de boodschap.
• Kernelement 1: Basis op orde.

2.Weten & Willen: de doelgroep wil een rookmelder aanschaffen.
• Kernelement 2: Motiveren.

3. Kunnen & Doen: de doelgroep heeft vertrouwen dat ze een rookmelder kunnen aanschaffen en 
ophangen, en doet dit ook.
• Kernelement 3: Makkelijk maken.
• Kernelement 4: Implementeren.

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalys

e

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



KERNELEMENTEN GEDRAGSSTRATEGIE (2/2)
• Kernelement 1: Basis op orde. Dit element is randvoorwaardelijk en speelt in op een juiste cognitieve 

verwerking van de boodschap en houdt rekening met eventuele weerstand (reactance) tegen de 
boodschap.

• Kernelement 2: Motiveren. We stellen een duidelijk nieuwe norm. Normen zijn een sterk middel om 
gedrag te beïnvloeden. In deze campagne gebruiken we de norm als de kernmotivator. Daarnaast 
minimaliseren we zelfoverschatting.

• Kernelement 3: Makkelijk maken. Het grootste obstakel dat we zien, is de kloof tussen willen en 
daadwerkelijk doen. We zetten daarom sterk in op het zo makkelijk mogelijk maken van het 
inventariseren, aanschaffen en ophangen van rookmelders en zorgen dat de doelgroep het gedrag ook 
daadwerkelijk kán vertonen.

• Kernelement 4: Implementeren. Zelfs als de doelgroep weet wat er moet gebeuren en het gedrag ook 
wil en kan uitvoeren is het soms nog lastig om in beweging te komen. We dragen daarom een aantal 
technieken aan om de koppeling tussen intentie en gedrag te versterken.

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalys

e

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



KERNELEMENT 1: BASIS OP ORDE (1/4)
Basis op orde. 
Dit element is randvoorwaardelijk en speelt in op een juiste cognitieve verwerking van de boodschap en 
houdt rekening met eventuele weerstand (reactance) tegen de afzender en de boodschap.

1.1 Cognitieve verwerking
De boodschap die we gaan brengen moet qua uitwerking van de creatie en qua tone of voice in basis 
voorzien in een goede verwerking van de informatie. We houden daarom rekening met een optimale 
cognitieve verwerking, daarom zorgen we dat de boodschap over alle te ontwikkelen middelen:

• Aandacht trekt. De boodschap moet dus opvallen: dit kan door campagnemateriaal visueel als auditief 
opvallend te maken. Een andere manier om effectief de aandacht van de doelgroep te trekken, is door 
aan te sluiten op de doelen of waarden van de ontvanger en de boodschap zelfrelevant te maken.

• Fluent is. Denk hierbij aan eenduidigheid. een boodschap is niet op meerdere manieren of ‘verkeerd’ 
te interpreteren) en toegankelijkheid (geen beeldspraak of ingewikkeld taalgebruik (alles B1-niveau).

• Concreet is. De boodschap moet een eenduidig handelingsperspectief bevatten; de doelgroep moet 
weten wat er van haar verwacht wordt. 

• Consistent is. Communiceer in al je campagnematerialen hetzelfde handelingsperspectief, zeker als je 
met meerdere boodschappers of kanalen werkt. Zorg ervoor dat er geen verwarring ontstaat, door 
bijvoorbeeld een boodschap te richten op huurders en verhuurders, als je wil uitstralen dat 
verhuurders verantwoordelijk zijn voor het ophangen van de boodschap.

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



KERNELEMENT 1: BASIS OP ORDE (2/4)
Technieken: Cognitieve verwerking
• Disrupt then reframe: Deze techniek leidt de aandacht af van het eigenlijke doel, waardoor mensen 

even van de automatische piloot stappen: wat gebeurt hier? Op dat moment geef je de juiste 
informatie, die ze dan op een meer bewust niveau verwerken. 

• Zelfrelevant maken: We voelen ons meer aangesproken als een boodschap specifiek aan ons is gericht, 
in tegenstelling tot een algemene boodschap aan een groep. Dit kan in communicatie-uitingen door 
bijvoorbeeld jij-vragen te stellen. 

• Duidelijk handelingsperspectief bieden. Duidelijke concrete stappen communiceren zorgt ervoor dat 
mensen het makkelijker vinden om het gewenste gedrag te vertonen. Door het doelgedrag op te delen 
in kleine, haalbare doelen zorg je ervoor dat het makkelijker is om de eerste stap te zetten. 

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalyse

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



KERNELEMENT 1: BASIS OP ORDE (3/4)
1.2 Afzenderschap en reactance
Een boodschap ontvangen over risico’s of gevaar kan voor de ontvanger spannend zijn. Een risico of gevaar 
waarnemen kan immers zorgen voor gevoelens van angst of onzekerheid. Wie er precies over risico’s en gevaar 
communiceert, is daarom extra belangrijk. We moeten de boodschapper kunnen vertrouwen: de boodschapper moet 
ons immers de zekerheid bieden dat we juist geïnformeerd worden over potentieel gevaar en hoe we hier ter zijner 
tijd mee om moeten gaan. Als we gaan twijfelen over de inhoud en geloofwaardigheid van de boodschap en sceptisch 
zijn, kan dit als resultaat hebben dat we de boodschap niet aannemen of opvolgen. Of we een boodschapper 
vertrouwen, hangt af van drie determinanten: (Peters, Covello, & McCallum, 1997).
• De perceptie van kennis en expertise van de boodschapper.
• Openheid en eerlijkheid.
• Bezorgdheid en zorgzaamheid.

Wanneer we een boodschapper niet vertrouwen, of het gevoel hebben dat ons iets wordt opgelegd (bijvoorbeeld een 
wet) leidt dit vaak tot reactance. Reactance is een weerstand die ontstaat als we het gevoel hebben dat onze 
autonomie aangetast wordt. Mensen houden er niet van om gestuurd te worden, om iets te doen omdat een ander dit 
zegt. Dit geeft een emotionele reactie. Weerstand ontstaat dan puur en alleen het feit dat een verzoek van die ander 
komt (bijvoorbeeld van de “betuttelende overheid”). Voor de doelgroep is dit een uitstekende reden om daar tegenin 
te gaan. Soms liggen eerdere negatieve ervaringen met de boodschapper eraan ten grondslag. “Eerst alle 
coronaregels, en nu dit weer. We mogen ook niks meer zelf bepalen.”
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KERNELEMENT 1: BASIS OP ORDE (4/4)
Technieken: afzenderschap en reactance
• AUTORITEIT: We hebben vaak automatisch vertrouwen in autoritaire figuren en experts. Logisch: die mensen 

hebben er verstand van en het voorkomt dat we zelf in alles een expert moeten worden! Algemeen gezegd kan 
autoriteit slaan op iemands macht over of invloed op een persoon, omdat we voelen dat diegene hogere rang, 
(sociale) status, leeftijd, positie, ervaring of capaciteiten heeft. Essentieel is dat de boodschap en de 
autoriteitsfiguur met elkaar in overeenstemming zijn. Verkeerd gebruik van autoriteit kan weerstand of juist 
averechts effect tot gevolg hebben, doordat men zich ertegen gaat afzetten. De brandweer of de Nederlandse 
Brandwonden Stichting zijn dus goede autoriteiten op het gebied van brandveiligheid. 

• SYMPATHIE: We zijn sneller geneigd om in te stemmen met het verzoek van iemand die we aardig vinden, dan 
iemand die ons onvriendelijk lijkt. Sympathie opwekken voor je boodschapper is daarom belangrijk. Het wekt 
bijvoorbeeld sympathie op wanneer de afzender een gezicht krijgt. Geef de doelgroep dus het gevoel dat ze 
worden aangesproken door een concreet persoon in plaats van een instantie. Europees onderzoek naar Trusted
Brands (Readers Digest, 2009) geeft een indicatie dat brandweerlieden als zeer betrouwbaar worden gezien 
(95%), politici scoren veel lager (7%). Daarnaast is uit recent onderzoek gebleken dat de Brandweer de hoogst 
gewaardeerde overheidsorganisatie is, waar ook de sterkste band mee wordt gevoeld [REF]. We adviseren 
daarom om de Brandweer als primaire afzender te gebruiken in plaats van het ministerie. De samenwerking met 
de Nederlandse Brandwonden Stichting en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
kunnen aanvullende autoriteitscue’s geven. De Nederlandse Brandwonden Stichting is mogelijk ook een 
sympathieke boodschapper, het risico is wel dat de doelgroep sceptisch is tegenover deze parijt omtrent de 
belangen van bijvoorbeeld de verkoop van rookmelder, aangezien de Stichting afhankelijk is van giften van 
donateurs.
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KERNELEMENT 2: MOTIVEREN (1/2)
Kernelement 2.1: Norm stellen.
We zien in de literatuur en in de vragenlijsten dat de sociale norm een sterke voorspellende factor is voor 
het kopen en ophangen van rookmelders. Het is echter geen onderwerp waar mensen dagelijks over praten, 
of wat erg opvalt in je omgeving wanneer je gewoon je leven leidt. We gaan daarom in de campagne actief 
inzetten op deze sociale norm. Zowel de injunctieve, als de descriptieve norm zijn hierin belangrijk.

• Injunctieve norm. De feitelijke norm: wat hoort er eigenlijk? Het feit dat er een wettelijke 
verplichting komt op het ophangen van rookmelders, kan in de juiste framing en vanuit de 
juiste afzender, de urgentie en erkenning van het belang benadrukken. 

• Descriptieve norm. De subjectieve norm: wat zie je bij anderen? Heeft iedereen in jouw 
omgeving een rookmelder hangen? Vinden zij dit belangrijk?
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KERNELEMENT 2: MOTIVEREN (2/2)
Technieken: sociale norm
• Fait accompli: Het creatieve concept kan de aankomende wet presenteren als een voldongen feit (fait 

accompli), waardoor aannemelijk een substantieel deel van de doelgroep dit zal opvolgen zonder al te 
veel weerstand te ervaren. De framing van de noodzaak door een sterke afzender (zie 1.2) brengt 
onbewust een duidelijk signaal met zich mee (o.a. erkenning van belang, consensus tussen belangrijke 
relevante partijen brandweer, brandwonden stichting, ministerie). Het presenteren al een voldongen 
feit, zorgt ervoor dat er 

• Sociale bewijskracht: Mensen zijn geneigd om zich te conformeren aan de norm. We volgen graag het 
gedrag van andere mensen. Immers ‘als iedereen het doet zal het wel goed zijn’. De meeste 
woningeigenaren hebben wel al rookmelders in huis: ongeveer 75% van de huiseigenaren (CBS 
Woononderzoek, 2018). Dit kan in campagnes getoond worden. Ook letterlijk in beeld brengen van 
wat andere mensen doen (bijvoorbeeld afbeeldingen van verschillende mensen die hun rookmelder 
ophangen) kan de sociale norm versterken. Het is hierbij belangrijk om de juiste cijfers in de juiste 
context te noemen. Een ander sterk effect, waarbij je het noemen van cijfers vermijdt, is het benoemen 
van de positieve trend: steeds meer mensen hangen rookmelders op.
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KERNELEMENT 3: MAKKELIJKER MAKEN (1/3)
Makkelijker maken
We zien dat voor een groot deel van de doelgroep de attitude en intentie hoog is, maar dat het grootste obstakel te 
vinden is in de intentie-gedragskloof: het gaat vaak mis in de stap tussen willen en daadwerkelijk doen. We willen 
daarom alle stappen richting het checken, aanschaffen en ophangen van rookmelders zo makkelijk en duidelijk 
mogelijk maken en alle obstakels zo veel mogelijk wegnemen. Daarbij houden we ook rekening met het gevoelsaspect 
van gedragsobstakels (soms kun je iets wel, maar voelt het doelgedrag als iets dat jij niet kunt). We maken de stappen 
zowel gevoelsmatig als feitelijk zo makkelijk mogelijk. 

We focussen ons met dit kernelement op:
• Self-efficacy boosten. Self-efficacy is het vertrouwen in eigen kunnen; het gevoel dat je zelf in staat bent 

om het doelgedrag uit te voeren. Na het zien van de campagneboodschap wil je dat de doelgroep 
achterblijft met het gevoel “dit is iets wat ik kan en zo niet, dan weet ik wie ik kan vragen.” 

• Makkelijk maken. De route naar aanschaf en ophangen zo makkelijk mogelijk maken, door obstakels te 
verwijderen en hulp te bieden. Kunnen we helpen met kopen? Dan helpen we daarmee, het liefst met 
korting, acties, directe verwijzing vanuit de tool naar aanschaf etc. Kunnen we helpen met ophangen dan 
doen we dat. Door tips te geven over hoe je je rookmelder ophangt, waar dit kan etc. De stappen -
checken, kopen, ophangen- kunnen we centraal stellen 
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KERNELEMENT 3: MAKKELIJKER MAKEN (2/3)
Technieken: self-efficacy en gemak
• Social modeling: We leren door gedrag van anderen ”af te kijken” en dit gedrag na te doen. Wanneer we 

twijfelen of we iets kunnen, werkt het motiverend om gelijke anderen gewenste gedrag ook te zien uitvoeren. In 
de campagne is het daarom belangrijk om te laten zien dat iedereen rookmelders kan ophangen. Een diverse 
mix van jong, oud, man, vrouw, dure en goedkope huizen en verschillende achtergronden is hierin belangrijk. 
Let hierbij op dat we het gedrag zo makkelijk mogelijk willen laten lijken. Het liefst dus géén voorbeelden 
waarin mensen met schroevendraaiers e.d. in hun hand op een te hoge trap zijn. Juist mensen die met een plak-
of magneetstrip hun rookmelder ophangen willen we in beeld brengen.

• Makkelijk maken: Verwijs naar stickers en magneettrips. Uit het onderzoek bleek dat het grootste deel van de 
respondenten niet weet dat je rookmelders ook veilig kunt ophangen met de daarvoor bestemde plak- of 
magneetstrips. Dit is een essentiële component om mee te nemen in de campagne. Zowel in taal als in beeld is 
het belangrijk om te laten zien dat (bijna) iedereen zelf een rookmelder kan ophangen. 

• Makkelijk maken: Verwijs in de campagnestrategie naar de tool op de website rookmelders.nl (zie hiervoor ook 
de volgende pagina’s over de gedragsreis).

• Geef duidelijk de gedragsstappen weer. Door het doelgedrag op te delen in kleine, haalbare doelen zorg je 
ervoor dat het makkelijker is om de eerste stap te zetten. Een “mantra” kan hierbij helpen. Denk bijvoorbeeld 
aan de campagne “Hang op, klik weg, bel uw bank”. 

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalys

e

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie

https://youtu.be/dUdh2Mv8Ee0


KERNELEMENT 3: MAKKELIJKER MAKEN (3/3)
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Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/284764/al-8-miljoen-keuzes-ingevuld-in-
het-donorregister.html

https://www.wonenvlaanderen.be/node/6979

Afbeelding: bol.com



MAKKELIJK MAKEN – DE GEDRAGSREIS
Er zijn twee mogelijke gedragsroutes / scenario’s vanaf het moment dat de doelgroep beslist dat ze 
rookmelders in huis wil hebben tot het moment dat zij deze ophangt. 

1. In het ideale scenario beslist iemand om rookmelders te kopen en op te hangen en gaat hij direct op zoek 
naar alle benodigde informatie: Waar moeten rookmelders komen te hangen? Hoeveel rookmelders is het 
veiligst? Wat is voldoende, beter, best? Moeten mijn rookmelder koppelaar zijn? Hoe hang ik ze op? Met de 
juist informatie in zijn achterhoofd koopt deze persoon vervolgens rookmelders en de benodigde middelen 
om deze op te hangen. Bij thuiskomst weet hij direct waar hij ze moet ophangen

2. Daarnaast is er het realistische scenario. In dit geval besluit iemand om één of meerdere rookmelders te 
kopen omdat ze horen van de nieuwe wet ‘1 rookmelder op iedere woonlaag’. Deze persoon bestelt of koopt 
ze en komt er bij thuiskomst pas achter dat hij eigenlijk niet weet waar deze het beste kan komen te hangen 
of hoe deze te bevestigen. Deze persoon heeft op dát moment nog relevante informatie nodig over hoe de 
rookmelder op te hangen en wat de goede plek is.

Op de volgende pagina staan deze twee routes visueel weergegeven.
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MAKKELIJK MAKEN – DE GEDRAGSREIS
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MAKKELIJK MAKEN – DE GEDRAGSREIS
Gedragsreis
Er zijn naar verwachting weinig mensen die het ideale scenario uit zichzelf door zullen lopen. Het opzoeken 
van veel informatie kost immers tijd en moeite. Dit betekent niet dat we hier niks mee kunnen. We kunnen 
onze doelgroep juist helpen om de gedragsroute uit het ideale scenario te laten doorlopen. Concreet betekent 
dit dat we de doelgroep met de campagne verleiden om naar de Rookmelderwijzer op rookmelders.nl te 
gaan. Hier kun je laagdrempelig een aantal vragen invullen, waarna je een persoonlijk advies krijgt over 
hoeveel rookmelders jij in huis kunt hangen (voldoende, beter, best). Vervolgens verwijst de tool je direct 
door naar de website, waar je rookmelders kun bestellen. Bij bestelling van deze rookmelders wordt een 
infographic meegeleverd met de juiste informatie over bevestigingsinstructie en een bevestigingssticker aan 
het plafond. 

Rekening houdend met het tweede scenario is het ook belangrijk om te zorgen dat we de groep die direct 
overgaat tot het kopen van een rookmelder, op een andere manier voorzien van duidelijke informatie. We 
willen in de boodschap al benadrukken dat rookmelders op elke verdieping in de vluchtweg nodig zijn. In 
deze communicatie wil je het liefst ook duidelijk maken dat er meerdere opties zijn om rookmelders op te 
hangen, en dat dit erg makkelijk is.
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KERNELEMENT 4 – IMPLEMENTEREN (1/3)
Kernelement 4: Implementeren.
Zelfs als we het gedrag zo makkelijk mogelijk maken en de doelgroep weet wat er moet gebeuren, ze wil én 
kan rookmelders ophangen, mislukt dit soms nog. Omdat we ons onder de douche bedenken dat we de 
rookmelders nog moeten ophangen, maar zodra we eruit stappen alweer afgeleid worden door één van 
onze kinderen. Of omdat je nét bedenkt naar de bouwmarkt te gaan als deze op het punt staat om te 
sluiten.

Je wil daarom graag zorgen voor:
• Herinneringen op het juiste moment
• Commitment creëren op het kopen en ophangen van rookmelders
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KERNELEMENT 4 – IMPLEMENTEREN (2/3)
Technieken: implementeren
• Commitment & Consistentie. Mensen hechten van nature veel waarde aan consistentie. Dit maakt de wereld om ons heen 

voorspelbaar, waardoor we er een logisch geheel van kunnen maken. Deze behoefte aan voorspelbaarheid motiveert ons 
om onszelf in lijn te gedragen met eerder vertoond gedrag (commitment). Sterker nog: als we dat niet doen krijgen we 
een vervelend gevoel. Het is mogelijk om mensen een commitment te laten maken. Deze campagne-video  illustreert deze 
techniek goed.  Ook in deze campagne wordt ouders bijvoorbeeld gevraagd om een belofte te maken om hun rookmelders 
te testen. De tone of voice van deze campagnevideo sluit niet goed aan op de bevindingen uit onze onderzoek, maar het 
maken van een belofte “I’d like you to make a promise. Repeat after me: I swear. I test my smoke alarm on clock change 
day” You did promise, didn’t you? is een goede techniek om inertia te verminderen.

• Implementatie-intenties. Het probleem met intentionele gedragingen, is dat we er vaak niet goed over nadenken waar, 
hoe en wanneer we het gedrag uitvoeren. Implementatie-intenties kunnen hierbij helpen. Dit zijn plannen die een 
concrete situatie koppelen aan gewest gedrag. Dus "Als ik in situatie X ben, dan doe ik gedraging Y". Het is essentieel dat 
deze plannen zo concreet mogelijk zijn. Hoe concreter, hoe groter de kans dat mensen ze uitvoeren. 

• Prompts. Prompts zijn cues of aanwijzingen in de omgeving die ons aan het gewenste gedrag herinneren. Je 
communicatie valt samen met de handeling die op dat moment plaats moet vinden. Denk aan communicatie die je 
herinnert aan het kopen van een rookmelder op het moment dat je in een bouwmarkt staat, in plaats van als je in de auto 
ergens langsrijdt.
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https://www.youtube.com/watch?v=jsyKyZLUJ1E
https://www.youtube.com/watch?v=Ir2bekewg-8


KERNELEMENT 4 – IMPLEMENTEREN (2/3)

Een voorbeeld van de Media Markt

Stap 1: 
Doelanalyse

Stap 2: 
Landschapsanalys

e

Stap 3: 
Landschapscheck

Stap 4: 
Gedragsstrategie



AANVULLEND ADVIES
Tot slot zijn er nog een aantal elementen die niet de kern van onze strategie vormen, maar waar wij wel 
advies over kunnen geven. Denk aan elementen die wel interessant kunnen zijn om te gebruiken in deel- of 
vervolgcampagnes, op de website of andere communicatiematerialen. Maar ook aan de fasering en 
mogelijke valkuilen.

Dit zijn de elementen:
• Zelfoverschatting minimaliseren
• Inspelen op verantwoordelijkheid 
• (Perceptie van) kosten.
• Esthethiek.
• Risicogroepen.
• Website.
• Fasering.
• Valkuilen.

We beschrijven ons advies met betrekking tot deze elementen op de volgende pagina’s.
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ZELFOVERSCHATTING
Uit de vragenlijsten kwam naar voren dat mensen zonder rookmelders een hogere zelfoverschatting hebben 
dan mensen zonder rookmelders. Deze mensen zijn in de veronderstelling dat ze zelf in staat zijn om brand 
tijdig te detecteren, omdat je brand wel tijdig ziet of ruikt. Opvallend is dat deze mensen wel vertrouwen 
hebben in de werking en het nut van rookmelders, ze denken alleen dat het zonder rookmelder ook wel 
goedkomt.

Technieken
Stealing thunder: Stealing thunder is een techniek waarmee je in jouw boodschap al tegenargumenten 
benoemd die jouw doelgroep mogelijk heeft. Dit zorgt ervoor dat je doelgroepen deze tegenargumenten 
later niet alsnog zelf aandraagt. “Je denkt misschien dat je brand in je huis wel ruikt…” of een disrupt die 
deze verkeerde overtuiging ontkracht “Wist je dat je in je slaap niet ruikt?”
Laten ervaren: Een andere techniek om zelfoverschatting te ontkrachten is door mensen zelf iets laten te 
ervaren. In dit geval is het natuurlijk heel lastig om dat via een campagne na te bootsen. Wellicht is dit wel 
een interessante techniek in voorlichtingsactiviteiten waarin je mensen door middel van simulatie of virtual 
reality kunt laten ervaren hoelang het duurt tot je brand detecteert.
Gelijke anderen: Ook laten zien dat gelijke anderen een andere perceptie of ervaring hebben kan helpend 
zijn. Het risico met deze strategie is dat wanneer je anderen inzet om bijvoorbeeld te laten zien dat zij niet 
op tijd wakker werden van brand zonder rookmelder, is een verkeerde normstelling. Bovendien treedt vaak 
cognitieve dissonantie op “ik zou dat zelf echt wel ruiken.”  “Zijn slaapkamer zat vast verder weg”. We 
adviseren daarom om in deze campagne niet op deze techniek in te zetten. 
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VERANTWOORDELIJKHEID
Uit het onderzoek kwam naar voren dat verantwoordelijkheid voelen voor anderen een belangrijk motief 
was om rookmelders op te hangen. Ook zagen we dat mensen met kinderen vaker rookmelders hadden. Dit 
kan in de campagne ingezet worden, door mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Technieken
Altercasting: Mensen vervullen verschillende sociale rollen. Zo kun je moeder, dochter, buurvrouw, 
werkgever, teamgenoot etc. zijn. Bij elke sociale rol passen bepaalde verantwoordelijkheden. Deze 
verantwoordelijkheden kun je activeren door iemand in een bepaalde rol te plaatsen. Iemand aanspreken 
als verantwoordelijke ouder, kan ervoor zorgen dat deze rol extra geactiveerd wordt en je doelgroep zich 
hiernaar wil gedragen (voorwaarde is wel dat iemand zich ook een verantwoordelijke ouder voelt). 
Kanttekening hierbij is wel dat mensen die al verantwoordelijkheid dragen over anderen, bijvoorbeeld 
stellen met kinderen al vaker rookmelders hebben hangen. Dit is dus een techniek die alleen voor sub-
doelgroepen interessant is. Dit concept kan evenals sociale bewijskracht ook beeldend weergegeven 
worden. Denk aan foto’s waarin een moeder een rookmelder opplakt, met kinderen op de achtergrond, of 
een zoon die een rookmelder ophangt voor zijn vader in rolstoel.

Let op: Deze techniek werkt alleen wanneer de doelgroep zich daadwerkelijk identificeert met de rol 
waarin je haar plaatst. Daarbij is het goed om te beseffen dat de groep die zorg draagt voor kinderen of 
andere kwetsbare huisgenoten al vaker rookmelders heeft hangen.
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(PERCEPTIE) VAN KOSTEN
Uit het onderzoek blijkt dat de perceptie dat een rookmelder duur is sommige mensen tegenhoudt om een 
rookmelder aan te schaffen. We kunnen helaas niks veranderen aan de daadwerkelijke prijs van 
rookmelders, maar wel aan de perceptie van de prijs. 

Technieken
Informeren: Rookmelders worden steeds goedkoper. Sommige mensen zijn misschien nog steeds in de 
veronderstelling dat alle rookmelders duur zijn, maar tegenwoordig kun je al voor 10 euro een rookmelder 
kopen. Door mensen hierop te wijzen krijgen ze een reële perceptie van de prijs.

Framing: Mogelijk vind iemand 10 euro voor een rookmelder nog steeds veel geld. Door dit op een slimme 
manier te framen kunnen we het zo brengen dat het goedkoop lijkt. Bijvoorbeeld door te zeggen dat de 
rookmelder 10 jaar meegaat, en het dus eigenlijk maar 1 euro per jaar kost. 1 euro per jaar om met een 
gerust hart te slapen, klinkt als een koopje.
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ESTHETIEK

Uit het zowel de literatuur als de vragenlijst kwam naar voren dat het lelijk vinden van rookmelders, of niet in het 
interieur vinden passen een belangrijk obstakel kan zijn om rookmelders op te hangen óf om rookmelders op de juiste 
plek (prominent midden in de kamer) op te hangen.

In de campagne kunnen we hier niks aan veranderen. Immers, wij hebben geen directe invloed op het uiterlijk van de 
rookmelder. Het zou potentieel interessant kunnen zijn om de consument te attenderen op verschillende soorten 
rookmelders die er zijn, of nader onderzoek te doen of gesprek te gaan met leveranciers over het aanbod van 
rookmelders te uit te bereiden.   
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Afbeelding rookmelder bol.com Rookmelder Coolblue Rookmelder Flow

https://www.bol.com/nl/nl/p/smartwares-rookmelder-rm149h-hout-design-met-5-jaar-batterij/9300000042825090/?Referrer=ADVNLGOO002062-G-138065397584-S-1100272537871-9300000042825090&gclid=EAIaIQobChMIiJavx9PM9gIVg7p3Ch0DUgwSEAQYBSABEgK4cvD_BwE
https://www.coolblue.nl/product/882368/jalo-kupu-lichtbruin-10-jaar.html?cmt=c_a%2Ccp_13436153900%2Ca_122732824745%2Ct_pla-1300500659220%2Cn_g%2Cd_c&gclid=EAIaIQobChMIiJavx9PM9gIVg7p3Ch0DUgwSEAQYAiABEgKJLPD_BwE
https://www.gewoongroener.nl/product/rosie-uil-rookmelder/?gclid=EAIaIQobChMIw-6k-NPM9gIV1IxoCR2iqQbAEAQYAiABEgKrJfD_BwE


RISICOGROEPEN (1/2)
Zoals eerder aangegeven focussen we ons met de kernstrategie op de algemene groep eigenaar-bewoners, die zelf (of 
iemand in het huishouden hebben die) fysiek in staat zijn om rookmelders op te hangen. 

In vervolg ‘flights’ is het aan te raden om de strategie aan te scherpen naar specifieke risicodoelgroepen, of op andere 
momenten te interveniëren. 
• Risicodoelgroepen (zie pagina 12): dit zijn groepen waarbij de mogelijkheid tot aanschaf en ophangen 

belemmerd zijn. Deze groepen verdienen extra aandacht in vervolg-flights door in te zetten op actievere 
middelen.

• Een vervolgcampagne voor mensen die zelf niet fysiek in staat zijn om rookmelders op te hangen kan hier twee 
routes volgen:
• 1. Focus op de risicogroep zelf. Een campagne kan hen activeren om hulp te vragen bij familie of 

bijvoorbeeld het rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting.
• 2. Focus op naasten. Uit de literatuur en vragenlijsten kwam naar voren dat mensen die zich 

verantwoordelijk voelen voor anderen in hun huishouden vaker rookmelders aanschaffen. Dit gevoel van 
verantwoordelijkheid kan met een campagne aangesproken worden met als doel dat ze risicogroepen 
gaan helpen.

VOORBEELD: Een mooi voorbeeld van inzetten op naasten met een campagne, om hulp te verlenen aan een 
kwetsbare doelgroep is de campagne één tegen eenzaamheid die wij eerder ontwikkelden in samenwerking 
met OpenNow en TBWA. 
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https://www.eentegeneenzaamheid.nl/toolkit/communicatiemateriaal/


RISICOGROEPEN (2/2)
• Een andere risicodoelgroep is de groep met beperkte financiële middelen. Voor deze groep zijn de kosten van 

een rookmelder een grote barrière om tot aanschaf over te gaan. Ook zullen zij eerder geneigd zijn om niet op 
elke verdieping een rookmelder te plaatsen. Het zou deze groep erg helpen als zij hierin tegemoet gekomen 
worden. 
• We weten dat in het verleden in bepaalde steden de brandweer gratis rookmelders heeft uitgedeeld. 

Deze acties kunnen in het vervolg specifiek gericht worden op mensen met beperkte financiële middelen 
omdat deze doelgroep hier het meeste baat bij heeft. 

• Net als gratis rookmelders zijn kortingsbonnen voor rookmelders ook aantrekkelijk voor deze doelgroep.
• Als een financiële tegemoetkoming niet mogelijk is, helpt het deze groep als ze worden gewezen 

(bijvoorbeeld op de website rookmelders.nl) op de goedkoopste rookmelder die te verkrijgen is.

• Tot slot zijn lager-opgeleiden en niet-westerse personen met een migratie-achtergrond een risicodoelgroep, 
omdat zij moeilijker benaderbaar zijn voor preventie en voorlichting. 
• Zorg voor simpele, heldere en zo visueel mogelijke communicatie op B1-niveau. 
• Zorg voor communicatie in de taal van de niet-westerse personen met een migratie-achtergrond.
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WEBSITE (1/2)
In de campagnestrategie pleiten we ervoor om het publiek te verwijzen naar de Rookmelderwijzer op rookmelders.nl. 
Deze tool zit gedragstechnisch goed in elkaar en helpt consumenten met gepersonaliseerd advies en duidelijke 
handelingsperspectieven. Hoewel de website op veel vlakken gedragstechnisch goed in elkaar zit, is het te adviseren 
om de website nog een keer goed te doorlopen. Binnen de scope van deze opdracht was het niet haalbaar om de hele 
website door te nemen. Een aantal adviezen die wij wel vast mee willen geven zijn:

Toevoegen kopje: “Hoe plaats ik mijn rookmelders?”
Op de website staat momenteel geen aparte sectie / kopje “hoe plaats ik mijn rookmelder”. Dit is ondergebracht in de 
sectie “Waar plaats ik mijn rookmelders”. Aangezien kennis over plak- en magneetstrips één van de grootste 
kennishiaten en obstakels is, adviseren wij dit advies een losse sectie te geven met duidelijke kop, zodat dit 
makkelijker vindbaar is op de site en direct in het oog springt.

Gebruik fear-appeals voorzichtig en alleen op het juiste moment.
Als je een rookmelder wil kopen via de website rookmelders.nl, word je doorverwezen naar de website van de 
Nederlandse Brandwondenstichting. Op deze pagina staat een afbeelding met slachtoffers van brand. Dit kan als 
confronterend werken voor je doelgroep. Als beelden te confronterend zijn, kan dit ervoor zorgen dat de doelgroep 
juist wegkijkt of in dit geval wegklikt. Als je er wel voor kiest om fear-appeals te gebruiken, is het ook goed om na te 
denken op welk moment je dit doet. Fear-appeals werken in op risicoperceptie, een factor die met name inspeelt op 
attitude en intentie. Op het moment dat jouw doelgroep al op de verkooppagina van rookmelders zit, is intentie er al. 
Een fear appeal voegt niks meer toe, en kan alleen nog maar averechts werken.
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WEBSITE (2/2)
Kostenframing op website 
Eén van de obstakels om rookmelders te kopen is de financiële kosten die aanschaf van een rookmelders met zich 
meebrengt. De Nederlandse Brandwonden Stichting speelt hier slim op in door de rookmelders ook aan te bieden bij 
een donateurschap en als het ware voor een paar euro per maand aan te bieden. 

• Belangrijk om te beseffen is dat er vaak het idee heerst dat donateurschap aan een stichting moeilijk op te 
zeggen is, of dat mensen bang zijn om dit te vergeten. Dit kan mogelijk voor weerstand zorgen. Het is te 
adviseren om de perceptie van prijs (bijv. weergeven totaal betaalde bedrag na minimaal aantal maanden 
donateurschap vs. in 1 keer betalen), transparantie over opzegmogelijkheden etc. weer te geven op de website.

• Ook de prijsweergave van bijvoorbeeld �3,00 tot �24,95 euro kan voor verwarring zorgen. 
• Daarnaast kan “uitverkocht” naast een product, zorgen voor een gevoel van schaarste waardoor de doelgroep 

sneller overgaat tot kopen. Op het moment van schrijven zijn de twee duurdere rookmelders echter 
uitverkochten. Mensen geloven echter vaak dat duurdere producten beter zijn (price-value bias). Wanneer 
duurdere rookmelders op de website uitverkocht zijn, kan dit ook voor twijfels zorgen over de overgebleven 
goedkopere rookmelders: “zijn deze minder goed?”

• Bovendien 
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FASERING
• De campagne wordt nu opgehangen aan 1 juli, de datum dat de wettelijke verplichting ingaat. Dit is een goede 

en bruikbare kapstok voor de campagne, omdat deze datum een gevoel van urgentie creëert. Uiteraard blijft de 
wettelijke verplichting ook hierna gelden, maar het natuurlijke momentum van de campagne zal afnemen.

• Momenten waarop de campagne weer nieuw leven ingeblazen kan worden zijn bijvoorbeeld de 
brandpreventieweken. 

• Daarnaast weten we vanuit gedragsperspectief dat het ook goed is om in te spelen op momenten dat mensen 
openstaan voor informatie over rookmelders. Zo zijn er bepaalde life-events (zie pagina 21) zoals een zorgrol
krijgen (o.a. kinderen krijgen of zorg voor ouders), verhuizen/verbouwen en in aanraking komen met een brand 
in je eigen woning of omgeving. Dit zijn momenten waarin mensen uit hun routine worden gehaald en actief 
nadenken over zaken als veiligheid.
• In samenwerking met gemeentes zou je bijvoorbeeld kunnen kijken of je ingelicht kunt worden wanneer 

iemand kinderen krijgt, verhuist/verbouwt, of een brand in eigen woning of in de buurt heeft, zodat je 
op dat moment specifieke communicatie kunt sturen die daarbij aansluit. 

• Huurders: de wet geldt voor woningeigenaren, daar vallen huurders niet onder. Echter, de huurders zijn degene 
die de gevolgen ervaren van het ontbreken van rookmelders. Potentieel kunnen zij een interessante doelgroep 
zijn om aan te spreken of om  in is te zetten om verhuurders te bereiken, bijvoorbeeld door een toolkit te 
ontwikkelen of een standaard brief te ontwikkelen die een huurder naar verhuurder, VVE of woningcorporatie 
kan sturen. 

• Let op: voorlopig raden we deze strategie om op huurder te focussen ten zeerste af, om diffusie van 
verantwoordelijkheid tussen verhuurders en huurders te voorkomen.
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Angst aanjagen 
Hoewel het wenselijk kan zijn om misvattingen en denkfouten ten aanzien van rookmelders te corrigeren, is 
het belangrijk om voorzichtig zijn met het aanjagen van angst. Het is wellicht verleidelijk om de doelgroep 
te confronteren met de gevolgen van brand en het risico te benadrukken. We raden dit echter af en pleiten 
ervoor om niet teveel nadruk te leggen op het risico van brand, of voorbeelden bij mensen waarbij het niet 
goed is gegaan. Uit recent onderzoek (Jansen, 2021) en onze eigen vragenlijst kwam naar voren dat de 
risicoperceptie geen belangrijke voorspeller is voor het aanschaffen van rookmelders.

Over het algemeen vinden mensen het confronterend en spannend om na te denken over brand in huis. Ze 
willen er liever niet in al te veel detail bij stil staan dat het ook mis kan gaan in hun huis. Afschrikwekkende 
beelden van mensen in afgebrande huizen, of mensen die vertellen hoe ze iemand hebben verloren tijdens 
een woningbrand en mensen die verwondingen hebben opgelopen kunnen juist averechts werken. 

Als campagnebeelden te confronterend zijn, kan dit ervoor zorgen dat de doelgroep juist wegkijkt en geen 
aandacht meer heeft voor de boodschap en het handelingsperspectief dat wij communiceren.

We willen juist het ophangen van de rookmelders stimuleren. Daarbij adviseren wij om géén beelden van 
brand te gebruiken. Liever zien we de focus op een diversiteit aan mensen die de juiste handeling uitvoeren: 
de rookmelder ophangen.

VALKUILEN
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Gevaren bij communiceren over wetgeving en handhaving daarvan
De nieuwe wetgeving kan mensen het gevoel hebben dat hen iets word opgelegd door de overheid, het moet
van de overheid, ik heb hier zelf niets in te zeggen. Dit kan weerstand (reactance) oroepeMensen houden er 
niet van als ze het gevoel hebben dat hun autonomie aangetast wordt, als ze gestuurd worden om iets te 
doen omdat een ander dit wil. Puur en alleen het feit dat een verzoek van die ander komt (bijvoorbeeld van 
de “betuttelende overheid”), is een uitstekende reden om daar tegenin te gaan. In combinatie met een gebrek 
aan actieve handhaving, onmogelijk nog erger. Communiceer dus ook niet over negatieve gevolgen zoals 
potentie boetes of risico voor verzekeringen, want die zijn er (nog) niet. 

Toch is het wel de wens om het Nederlandse publiek op de hoogte te stellen van de nieuwe wet. We kiezen 
er daarom om rookmelders niet teveel als een verplichting te communiceren (vanuit de extrinsieke 
motivator), maar het te brengen als een nieuwe norm (mensen hebben namelijk een intrinsieke motivatie om 
zich te gedragen zoals de mensen om zich heen, omdat we een diepgewortelde drive hebben om niet buiten 
de groep te willen vallen). Deze nuance komt nauw, en kan staan of vallen met de juiste woorden en 
zinsconstructies. 

“Jij moet per 1 juli in jouw huis op elke verdieping rookmelders ophangen” roept waarschijnlijk weerstand 
op. Feitelijk weergave van de nieuwe norm “Per 1 juli moet in elke huis op elke verdieping een rookmelder 
hangen.” Aangevuld met een persoonlijke boodschap “Hang jij ze ook op?”  of “Ook jij kan ze makkelijk zelf 
ophangen” werkt minder weerstandopwekkend, maar spreekt de ontvanger toch persoonlijk aan.

VALKUILEN
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OVERZICHT GEDRAGSFACTOREN
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GEDRAGSFACTOR TOELICHTING GEDRAGSFACTOR

Angst voor brand Emotionele component. Kan versterkt worden door eerdere ervaring met brand. Dit is een subjectieve ervaring en staat niet altijd in directe 
verhouding tot daadwerkelijke kans op brand.

Eerdere ervaring met brand Het ervaren van een brand in huis of in de omgeving versterkt de risicoperceptie en bereidheid om preventieve brandveiligheidsmaatregelen te 
nemen.

Waargenomen kans (Vulnerability) Waargenomen kans op brand. Dit beschrijft hoe groot de doelgroep denkt dat de kans is dat brand ontstaat in zijn of haar woning. Het gaat 
hier om de waargenomen kans. Dit is dus een subjectieve ervaring en komt niet noodzakelijk overeen met de daadwerkelijke kans.

Waargenomen ernst  (Severity) Waargenomen ernst van een brand. Dit beschrijft hoe ernstig de doelgroep denkt dat gevolgen zijn, als er brand ontstaat in zijn of haar 
woning. Het gaat hier om de waargenomen ernst. Dit is dus een subjectieve ervaring en komt niet noodzakelijk overeen met de daadwerkelijke 
ernst.

Zelfoverschatting (wensdenken) De perceptie dat je ook zonder rookmelder zou weten als er een brand in je huis ontstaat en hier geen rookmelder voor nodig hebt.
Ook de verkeerde perceptie dat je bij brand wel snel genoeg weg kunt komen.

Top of mind In hoeverre het risico van een brand in je huis of het ophangen van een rookmelder jouw aandacht vragen

Kennis over de gevolgen van rook bij 
brand

Feitelijke kenniscomponent. Bij veel mensen wordt het idee van “vlammen” geactiveerd als zij denken bij risico’s aan brand. Minder bekend is 
dat de rook vaak al eerder slachtoffers eist.

Optimism bias De verwachting dat een brand jou niet gaat overkomen. Je ontkent niet dat branden een risico zijn, maar denkt dat het jou niet zal overkomen.
Hangt samen met zelfoverschatting.

Kennis over de kans op brand Feitelijke kenniscomponent. Mensen onderschatten de kans dat brand en weten niet altijd hoe brand kan ontstaan, door bijvoorbeeld het 
doorbranden van opladers, kortsluiting etc. Hangt samen met optimism bias.

Response efficacy Vertrouwen dat het gewenste gedrag de risico’s bij brand verminderd. Komt vaker terug in het model.
- In hoeverre draagt een rookmelder bij aan het voorkomen van risico’s bij brand? (belangrijk bij kopen)
- In hoeverre draagt een rookmelder in de vluchtweg bij aan brand? (belangrijk bij ophangen)

Self-efficacy Vertrouwen in het eigen kunnen / dat jij in staat bent het gewenste gedrag te vertonen. Komt vaker terug in het model.
- Vertrouwen in het kunnen kopen / installeren van een rookmelder. 
- Vertrouwen in het kunnen kiezen van de juiste plek. 
- Vertrouwen dat je anderen om hulp kunt vragen wanneer je de rookmelder zelf niet op kan hangen.
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GEDRAGSFACTOR TOELICHTING GEDRAGSFACTOR

Ervaren verantwoordelijkheid aankoop / ophangen Subjectieve gevoel van verantwoordelijkheid om de rookmelder te kopen of op te hangen. In huishoudens 
met meerdere personen is vaak onuitgesproken wie van beide partners verantwoordelijk is voor het kopen en 
ophangen van rookmelders.

Ervaren verantwoordelijkheid tegenover anderen Wanneer binnen huishouden verantwoordelijkheid wordt gedragen voor andere huisgenoten, zoals kinderen, 
kwetsbaren of ouders worden vaker rookmelders opgehangen.

Kosten van een rookmelder De financiële drempel van het aanschaffen van een rookmelder.

Eerdere negatieve ervaring met rookmelders Wanneer er een negatieve eerdere ervaring is met rookmelders, bijvoorbeeld overlast door piepen, batterijen 
vaak leeg of vaker een vals alarm is de kans kleiner dat iemand een rookmelder opnieuw ophangt.

Angst voor vals alarm Irritatie over het (mogelijke) ongewenste afgaan van de rookmelder. Hangt samen met eerdere negatieve 
ervaringen

Injunctieve norm Sociale norm die communiceert welk gedrag wenselijk is; hoe iets “zou moeten” zijn. Communiceert 
ongeschreven of (in dit geval met de nieuwe wet) geschreven regels.

Descriptieve norm Sociale norm die communiceert wat andere mensen doen.

Tijd Waargenomen tijdsinvestering van het kopen / ophangen van een rookmelder.

Moeite Waargenomen moeite van het kopen / ophangen van een rookmelders

Roken in huis Reden om niet een rookmelder op te hangen – verwachting van false alarms

Waargenomen esthetiek Weerstand tegen rookmelder in interieur / rookmelder lelijk vinden

Kennis over welke rookmelder te kopen Kennis over welke rookmelders er zijn. Welke rookmelders voldoen aan de juiste norm en welke te kiezen.

Kennis over waar rookmelder moet hangen Kennis over waar de rookmelder het veiligst hangt.
- Gaat over ruimte in huis (vluchroute), scenario voldoende, beter, best.
- Gaat over waar in de ruimte (50 cm van de wand, 50 cm van plafond bij schuin dak)

Kennis over hoe rookmelder veiligst / makkelijkst geïnstalleerd kan 
worden.

Kennis over verschillende bevestigingsmogelijkheden:
- Boren
- Bevestigingssticker
- Magneetsysteem
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GEDRAGSFACTOR TOELICHTING GEDRAGSFACTOR

Kennis wetgeving Kennis van de wettelijke verplichting die vanaf 1 juli 2022 geldt.

Reactance tegen de wet Weerstand tegen de boodschapper. De doelgroep kan weerstand ervaren doordat de wet “opgelegd” voelt. Dit 
gaat samen met een gevoel van “Ik bepaal zelf wel of ik een rookmelder neem. De overheid heeft daar niks 
mee te maken.”

Fysieke capaciteiten Gaat over de fysieke staat waarin iemand verkeerd. Is iemand fysiek in om op een krukje of trappetje te staan 
en een rookmelder te plaatsen. 

Beschikbaarheid middelen Beschikbaarheid van de benodigde middelen om een rookmelder op te hangen. Heeft iemand een krukje, 
trappetjes, schroevendraaiers etc. in huis?

Beschikbaarheid rookmelders Omgevingsfactor. Zijn rookmelders makkelijk beschikbaar voor de doelgroep? Bijvoorbeeld via internet, of 
een winkel in de buurt.



RESULTATEN VRAGENLIJSTONDERZOEK
Onderzoek rookmelders



INHOUD
• Voorbereiding dataset
• Analyses
• Bevindingen in relatie tot rookmelderbezit

• Huidige situatie
• Intentie om te kopen 
• Intentie om te installeren

• Bevindingen in relatie tot kennis
• Van de wet
• Van het installeren 
• Kennis van de beste plek
• Van de gevaar van rook

• Bevindingen in relatie tot de gedragsbepalers



VOORBEREIDING DATASET
• Voor we de data analyseerden, bereidden we deze eerst met enkele stappen voor. Daarbij onderzochten 

we per respondent of deze de vragenlijst aandachtig en bewust heeft ingevuld:
• In de vragenlijst stelden we drie verschillende controlevragen. Hierbij worden respondenten gevraagd 

om een specifieke antwoord te kiezen.
• Bijvoorbeeld: ‘Dit is een controlevraag. Kies antwoordoptie 2’.

• Bij het voorbereiden van de data haalden we respondenten die bij deze vragen het verkeerde antwoord 
kozen uit de data.

• De steekproef bevatte uiteindelijk 506 respondenten.



ANALYSES (1/3)
Naast het opschonen van de data voerden we meerdere analyses uit:
• We begonnen met een factoranalyse. Met deze analyse konden we bepalen of de items van constructen 

bij elkaar passen en/of verschillende constructen samen bij één overkoepelend construct passen.
• Bijvoorbeeld: Passen de items van het construct ‘Descriptieve norm’ bij elkaar.

• Op basis van de resultaten van de factoranalyse maakten we een nieuwe selectie items per construct.
• Bijvoorbeeld: We combineren de items van het construct ‘Attitude’

• Met de nieuwe selectie voerden we per construct een betrouwbaarheidsanalyse uit. Daarmee 
onderzochten we of de items per construct voldoende veel met elkaar overlappen om er één variabele 
van te maken. Constructen waarbij de verschillende items veel overlap met elkaar laten zien combineren 
we in één item. Bij constructen waarbij de items niet voldoende sterk bij elkaar passen kozen we ervoor 
om de items los mee te nemen in de analyses. 



ANALYSES (2/3)
• Het doel van de data analyse was het onderzoeken van het kopen en ophangen van rookmelders. 

Daarbij ging het specifiek om:
• Het onderzoeken van de intentie om rookmelders te kopen:

• Welke gedragsbepalers hangen samen met de intentie om rookmelders te kopen?
• Het onderzoeken van de intentie om rookmelders op te hangen:

• Welke gedragsbepalers hangen samen met de intentie om rookmelders op te hangen?
• De verschillen tussen huishoudens met rookmelders op elke verdieping, rookmelders op 

sommige verdiepingen en zonder rookmelders:
• Hoe verschillen deze groepen van elkaar?



ANALYSES (3/3)
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen voerden we meerdere analyses uit:
• Welke gedragsbepalers hangen samen met de intentie om rookmelders te kopen?

• Voor deze onderzoekvraag voerden we een hiërarchische multiple regressie uit, waarbij we 
eerst het belang van de sociaal demografische gegevens en daarna het belang van de 
gedragsfactoren voor het kopen van rookmelders in kaart brachten.

• Welke gedragsbepalers hangen samen met de intentie om rookmelders op te hangen?
• Voor deze onderzoekvraag voerden we een hiërarchische multiple regressie uit, waarbij we 

eerst het belang van de sociaal demografische gegevens en daarna het belang van de 
gedragsfactoren voor het ophangen van rookmelders in kaart brachten.

• Hoe verschillen huishoudens met een rookmelder op elke verdieping, met rookmelders op sommige 
verdiepingen en zonder rookmelder van elkaar?
• Voor deze onderzoekvraag voerden we een GLM uit, waarbij we de verschillen tussen de drie 

groepen in kaart brachten.



ROOKMELDERBEZIT
Op de volgende slides gaan we in op:
• De huidige situatie: verdeling van rookmelderbezit
• De intentie om een rookmelder voor 1 juli te kopen
• De intentie om een rookmelder voor 1 juli te installeren
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ROOKMELDERBEZIT
N=506
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GEDRAGSINTENTIE: KOPEN
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GEDRAGSINTENTIE: OPHANGEN
N=254
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KENNIS
Op de volgende slides gaan we in op:
• Kennis van de wet
• Kennis van het installeren
• Kennis van de beste plek
• Van de gevaar van rook
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KENNIS VAN DE WET
N=506
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KENNIS: OPHANGEN
N=506
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KENNIS: PLEK
N=506
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KENNIS: GEVAAR VAN ROOK
N=506
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GEDRAGSBEPALERS
Op de volgende slides gaan we in op:
• De gedragsbepalers per gedrag

• Wat zijn de gedragsbepalers van de intentie: rookmelders kopen
• Wat zijn de gedragsbepalers van de intentie: rookmelders installeren
• Hoe verschillen de drie groepen van elkaar

• rookmelders op elke verdieping
• rookmelders op sommige verdiepingen
• geen rookmelders
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ROOKMELDERS KOPEN: MODEL
• De sociaaldemografische gegevens voorspellen bij elkaar niet significant de intentie om rookmelders 

voor 1 juli te kopen (Ad. R Square -.03, Sig F Change 0.905).
• De gedragsfactoren voorspellen ongeveer 40% van de verschillen tussen de respondenten (Ad. R Square 

.415, Sig F Change .000).
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ROOKMELDERS KOPEN: GEDRAGSBEPALERS (1/2)
• De significante gedragsbepalers zijn

• De attitude ten opzichte van het kopen en installeren van rookmelders (voor verdiepingen 
zonder rookmelder) (B .71, p .000)
• Respondenten met een positievere attitude zijn ook vaker van plan om een rookmelder 

voor de verdiepingen zonder rookmelder te gaan kopen)
• De verwachte kosten van rookmelders  (B -.243, p .002)

• Respondenten die de prijs van rookmelders hoger vinden hebben een lagere intentie om 
eentje te gaan kopen

• De injunctieve norm (B .217, p.007)
• Respondenten die denken dat mensen in hun omgeving van ze verwachten dat ze 

rookmelders ophangen hebben ook een hogere intentie om eentje te gaan kopen.
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ROOKMELDERS KOPEN: GEDRAGSBEPALERS (2/2)
• De significante gedragsbepalers zijn

• De descriptieve norm (B -.250, p.011)
• Respondenten die een positievere descriptieve norm ervaren hebben een lagere intentie 

om rookmelders te gaan kopen.
• Roken in huis (B .400, p .040)

• Respondenten die aangeven dat een persoon in het huishouden rookt hebben een hogere 
intentie. 

Ko
pe
n



• De sociaaldemografische gegevens voorspellen bij elkaar niet significant de intentie om rookmelders 
voor 1 juli op te hangen(Ad. R Square .03, Sig F Change 0.119).

• De gedragsfactoren voorspellen ongeveer 73% van de verschillen tussen de respondenten (Ad. R Square 
.73, Sig F Change .000).
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ROOKMELDERS OPHANGEN: MODEL



ROOKMELDERS OPHANGEN: GEDRAGSBEPALERS
• De significante gedragsbepalers zijn

• De intentie om een rookmelder te gaan kopen (B .427, p .000)
• Respondenten die van plan zijn om een rookmelder te gaan kopen hebben ook een 

hogere intentie om een rookmelder op te gaan hangen.
• De attitude ten opzichte van het kopen en installeren van rookmelders (voor verdiepingen 

zonder rookmelder) (B .490, p .000)
• Respondenten met een positievere attitude zijn ook vaker van plan om een rookmelder 

voor de verdiepingen zonder rookmelder te gaan ophangen)
• De woonsituatie (B -.323, p .005)

• Respondenten die zonder kinderen samenwonen hebben een lagere intentie om 
rookmelders op te gaan hangen.

• De kennis over het plakken van rookmelders (B .209, p .031)
• Respondenten die weten dat je een rookmelder kunt plakken hebben een hogere intentie 

om rookmelders op te gaan hangen.
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VERSCHILLEN TUSSEN DE DRIE GROEPEN
• We hebben de verschillen tussen de drie groepen (respondenten met rookmelders op elke verdieping, 

respondenten met rookmelders op sommige verdiepingen en respondenten zonder rookmelders) 
statistisch onderzocht. 

• De drie groepen verschillen bij de meeste gedragsfactoren significant van elkaar. 
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VERSCHILLEN TUSSEN DE DRIE GROEPEN
• Respondenten zonder rookmelder hebben een lagere self-efficacy voor het kopen dan respondenten met 

een rookmelder op sommige verdiepingen en op alle verdiepingen (Geen=4.2, Gedeeltelijk=4.5, 
Volledig=4,7).

• Respondenten zonder rookmelder ervaren een lagere descriptieve norm dan respondenten met 
rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige verdiepingen 
(Geen=2.6,Gedeeltelijk=3.2,Volledig=3,7). Het verschil tussen respondenten met sommige 
rookmelders en respondenten met rookmelders op elke verdieping is ook significant.

• Respondenten die op elke verdieping een rookmelder hebben geven vaker aan dat (ook) anderen in het 
huis verantwoordelijk zijn voor het kopen en ophangen van rookmelders (!) (Geen=2.8,Volledig=3,2). 
De groep met een deel rookmelders zit er tussen, en verschilt niet significant van de andere twee 
groepen.
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VERSCHILLEN TUSSEN DE DRIE GROEPEN
• Respondenten zonder rookmelder ervaren een lagere injunctieve norm dan respondenten met 

rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige verdiepingen 
(Geen=2.8,Gedeeltelijk=3.4,Volledig=3,6). Het verschil tussen respondenten met sommige 
rookmelders en respondenten met rookmelders op elke verdieping is niet significant.

• Respondenten zonder rookmelders ervaren een lagere self-efficacy voor het om hulp vragen dan 
respondenten met een rookmelder op elke verdieping (Geen=4.1, Volledig=4.4). Respondenten meer 
rookmelders op een deel van de verdiepingen scoren tussen de twee groepen, maar wijken van geen van 
de twee significant af (Gedeeltelijk=4,3)

• In hoeverre respondenten bang zijn voor brand verschilt niet significant tussen de drie groepen 
(Geen=3.1,Gedeeltelijk=3.3,Volledig=3.4).
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VERSCHILLEN TUSSEN DE DRIE GROEPEN
• Respondenten zonder rookmelder ervaren een lagere injunctieve norm dan respondenten met 

rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige verdiepingen 
(Geen=2.8,Gedeeltelijk=3.4,Volledig=3,6). Het verschil tussen respondenten met sommige 
rookmelders en respondenten met rookmelders op elke verdieping is niet significant.

• Respondenten zonder rookmelders ervaren een lagere self-efficacy voor het om hulp vragen dan 
respondenten met een rookmelder op elke verdieping (Geen=4.1, Volledig=4.4). Respondenten meer 
rookmelders op een deel van de verdiepingen scoren tussen de twee groepen, maar wijken van geen van 
de twee significant af (Gedeeltelijk=4,3)

• In hoeverre respondenten bang zijn voor brand verschilt niet significant tussen de drie groepen 
(Geen=3.1,Gedeeltelijk=3.3,Volledig=3.4).
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VERSCHILLEN TUSSEN DE DRIE GROEPEN
• In hoeverre respondenten denken dat de gevolgen van een brand erg zijn  verschilt niet significant 

tussen de drie groepen (Geen=4.3,Gedeeltelijk=4.3,Volledig=4.4)
• Respondenten die op elke verdieping een rookmelder hebben geven vaker aan dat ze verantwoordelijk

zijn voor het kopen en ophangen van rookmelders dan respondenten die nog geen rookmelders hebben 
(Geen=4.1, Volledig=4.4). Respondenten met rookmelders op sommige verdieping scoren tussen de 
twee groepen en wijken van geen van de twee significant af (Gedeeltelijk=4.2).

• Respondenten met rookmelders op elke verdieping en rookmelders op sommige verdiepingen ervaren 
lagere levels van inertia voor het kopen van rookmelders den respondenten zonder rookmelders 
(Geen=2.3, Gedeeltelijk=1.9,Volledig=1.7). Het verschil tussen respondenten met rookmelders op elke 
verdieping en op sommige verdiepingen is niet significant. 
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VERSCHILLEN TUSSEN DE DRIE GROEPEN
• Respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige 

verdiepingen ervaren hogere levels van self-efficacy voor het ophangen van de rookmelder dan 
respondenten zonder rookmelder (Geen=3.8,Gedeeltelijk=4.1,Volledig=4.4). Respondenten met 
rookmelders op elke verdieping ervaren daarnaast ook een hogere efficacy dan respondenten met 
rookmelders op sommige verdiepingen.

• Respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige 
verdiepingen hebben een positievere attitude ten opzichte van het kopen en ophangen van rookmelders 
(voor elke verdieping) dan respondenten zonder rookmelders 
(Geen=3.8,Gedeeltelijk=4.3,Volledig=4.7).
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VERSCHILLEN TUSSEN DE DRIE GROEPEN
• Respondenten met rookmelders op elke verdieping schatten de effectiviteit van rookmelders hoger in 

dan respondenten zonder rookmelder (Geen=4.0,Volledig=4,3). Respondenten met rookmelders op 
sommige verdiepingen scoren tussen de twee groepen, maar wijken niet significant af van één van de 
twee (Gedeeltelijk=4.2).

• Respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige 
verdieping geven vaker aan dat ze verantwoordelijk zijn voor het welzijn en de veiligheid van anderen
dan respondenten zonder rookmelders (Geen=4.2,Gedeeltelijk=4.5,Volledig=4.6). Het verschil tussen 
respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige 
verdiepingen is niet significant. 
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VERSCHILLEN TUSSEN DE DRIE GROEPEN
• Respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige 

verdiepingen ervaren de kosten van een rookmelder als lager dan respondenten zonder rookmelders 
(Geen=3.2,Gedeeltelijk=2.8,Volledig=2.5). Respondenten met rookmelders op elke verdieping scoren 
daarnaast ook lager dan respondenten met rookmelders op sommige verdiepingen. 

• Respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige 
verdiepingen vinden rookmelders minder lelijk dan respondenten zonder rookmelders. Respondenten 
met rookmelders op elke verdieping verschillen niet significant van respondenten met rookmelders op 
sommige verdiepingen (Geen=3.1, Gedeeltelijk=2.6, Volledig=2.5).

Ba
sis



VERSCHILLEN TUSSEN DE DRIE GROEPEN
• Respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige 

verdiepingen ervaren minder zelfoverschatting dan respondenten zonder rookmelder. Het verschil 
tussen respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige 
verdiepingen is niet significant (Geen=2.1,Gedeeltelijk=1.8,Volledig=1.6).

• Respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige 
verdiepingen ervaren lagere levels van inertia dan respondenten zonder rookmelders. Het verschil tussen 
respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige 
verdiepingen is niet significant (Geen=2.5,Gedeeltelijk=2.0,Volledig=1.8).
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VERSCHILLEN TUSSEN DE DRIE GROEPEN
• Kennis erover of een rookmelder opgehangen moet worden om te werken verschilt niet tussen de drie 

groepen.
• Respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige 

verdiepingen geven vaker aan dat ze weten waar ze een rookmelder op kunnen hangen dan 
respondenten zonder rookmelders. Respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten 
met rookmelders op sommige verdiepingen verschillen niet significant van elkaar 
(Geen=3.7,Gedeeltelijk=4.1,Volledig=4.3).
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VERSCHILLEN TUSSEN DE DRIE GROEPEN
• Respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige 

verdiepingen ervaren minder reactance dan respondenten zonder rookmelders. Respondenten met 
rookmelders op elke verdieping ervaren daarnaast ook minder reactance dan respondenten met 
rookmelders op sommige verdieping (Geen=3.1,Gedeeltelijk=2.6,Volledig=2.1).

• Respondenten met rookmelders op elke verdieping geven vaker aan dat ze over de mogelijkheid van 
brand nadenken dan respondenten met rookmelders op sommige verdiepingen en respondenten zonder 
rookmelder. Het verschil tussen respondenten met rookmelders op sommige verdiepingen en 
respondenten zonder rookmelders is niet significant (Geen=2.4,Gedeeltelijk=2.4, Volledig=2.7). 
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VERSCHILLEN TUSSEN DE DRIE GROEPEN
• Respondenten met rookmelders op elke verdieping geven vaker aan dat ze voor het invullen van de 

vragenlijst bekend waren met de wet dan respondenten met rookmelders op sommige verdieping 
(Geen=2.2, Gedeeltelijk=2.2, Volledig=2.4).

• Respondenten met rookmelders op sommige verdiepingen geven vaker aan dat je de rookmelder in de 
hal/overloop moet ophangen dan respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten 
zonder rookmelders (Geen=.4,Gedeeltelijk=.6,Volledig=.5). 

• De kennis over magneetstrippen verschilt niet significant tussen de drie groepen. Ze is in alle drie de 
groepen laag. 

• De kennis over het plakken verschilt niet significant tussen de drie groepen. Ze is in alle drie de groepen 
laag. 

Ba
sis



VERSCHILLEN TUSSEN DE DRIE GROEPEN
• Respondenten met rookmelders op elke verdieping en respondenten met rookmelders op sommige 

verdiepingen schatten de percentage van huishoudens in Nederland met rookmelders hoger in dan 
respondenten zonder rookmelder (Geen=39.4,Gedeeltelijk=52.1,Volledig=55.7). 

• De kennis over de gevaar van rook verschilt niet significant tussen de drie groepen.
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