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Stellingen
Stellingen behorende bij het proefschrift: Procesoptimalisatie van gedragsinterventies; een integraal raamwerk ter

versterking van de effectiviteit van (gedrags)interventies in organisaties gebaseerd op de ’Reasoned Action

Approach’ en ‘Intervention Mapping’. Ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Maastricht, op

gezag van de Rector Magnificus, Prof. dr. L.L.G. Soete, volgens het besluit van het College van Decanen, in het

openbaar te verdedigen op maandag 14 december 2015 om 16.00 uur door Michael Heinz Dieter Rauner.

1. Het proces van gedragstraining kan door toepassing van de ‘Reasoned Action Approach’ van

Fishbein en Ajzen (2010) in kaart gebracht en verbeterd worden. (dit proefschrift, vooral hoofdstuk

3 en 4).

2. De effectiviteit van gedragstrainingen wordt door de factoren van de ’Reasoned Action Approach’

van Fishbein en Ajzen (2010) beïnvloed. (dit proefschrift, vooral hoofdstuk 3).

3. De toepassing van de principes van ’Intervention Mapping’ (Bartholomew et al., 2006; Schaalma et

al., 2001), waarin deelnemers aan gedragsinterventies een terugkoppeling krijgen over de

voortgang van de verandering en de mate waarop het beoogde resultaat wordt gerealiseerd, levert

een positieve bijdrage aan de optimalisatie van het proces bij gedragsinterventies (dit proefschrift,

vooral hoofdstuk 3 en 4).

4. Onderzoeken naar de effectiviteit van gedragsinterventies kunnen alleen met elkaar worden

vergeleken, als steeds dezelfde evaluatiemethode wordt toegepast op de gehanteerde

interventiemethoden en theorieën (dit proefschrift, vooral hoofdstuk 3, 4 en 5).

5. Door zicht te hebben op de belemmerende en bevorderende factoren van beoogd gedrag en dit

inzicht te delen met de doelgroep wordt een beter resultaat bereikt dan wanneer dat niet gebeurt

(dit proefschrift).

6. De ‘Internal Referencing Strategy’ (Garson, 2008; Haccoun & Hamtieux, 1994) is een betrouwbare

methode om de effecten van gedragsinterventies statistisch verantwoord te meten zonder gebruik

te maken van een controlegroep (dit proefschrift, vooral hoofdstuk 5).

7. Organisaties die geen systematisch en betrouwbaar onderzoek naar de effecten van

gedragstrainingen op prijs stellen, kunnen de kosten voor opleidingen beter direct aan de

werknemers uitbetalen en deze zelf een keuze voor een opleiding laten maken waardoor een

besparing wordt gerealiseerd in ondersteuning en advies op het gebeid van HRM en management

(gebaseerd op IIP en dit proefschrift).

8. Bij de meeste gedragstrainingen die worden aangeboden, kan het effect moeilijk worden gemeten,

omdat duidelijke en meetbare waarnemingen van de beoogde actie (het gedrag zelf), het doel, de

context en de tijd ontbreken (dit proefschrift, vooral hoofdstuk 2 en 6).

9. Geluk is het gerealiseerde resultaat minus de persoonlijke verwachting over dat resultaat. Bij een

negatief resultaat slaat geluk om in misère (eigen waarneming).



10. Vanuit de sociale vergelijkingstheorie kan men voor de Nederlandse context aannemen, dat

acceptatie door de burgerbevolking van de door de overheid voorgestelde bezuinigingen gelijk is

aan de mate waarin diezelfde overheid zichzelf vergelijkbare bezuinigingen oplegt (gebaseerd op

de ‘social comparison theory’ van Festinger, 1954).


