30-07-13

Secretariaat
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

The Fun Theory

T +31 (0)43  389 77 66
F +31 (0)43  389 76 84
info@rovl.nl

Blog #mvd01.
The Fun Theory
Via Twitter, jaja ik twitter sinds kort, kwam ik achter een interessante site. Op de homepage staat: 'This site
is dedicated to the thought that something as simple as fun is the easiest way to change people’s behaviour
for the better. Be it for yourself, for the environment, or for something entirely different, the only thing that
matters is that it’s change for the better. 'Kort door de bocht vertaald: Je kan het gedrag van mensen in
positieve zin beïnvloeden door het gewoon leuk te maken. Tjek de website www.thefuntheory.com of klik op
onderstaand filmpje en oordeel zelf.
Iets voor verkeersveiigheid? Reageer!
Bart Pastoor
Benieuwd naar mijn twitter? http://twitter.com/bartpastoor
Bekijk dit voorbeeld in Zweden. Hoe verleid je mensen om de trap te nemen ipv de roltrap.

« terug

Reacties
marjo zegers

www.rovl.nl/home/blog/the-fun-theory

1/2

30-07-13

The Fun Theory

04062010 11:59
Geweldig idee!!
zal zeker kinderen en jeugdigen aanspreken, maar ook volwassenen.
Auto parkeren op parkeerplekken in plaats van "de school binnen te rijden" stappenteller introduceren: voor
iedere stap vanaf de auto ( of misschien wel vanaf thuis) krijg je punten. Wedstrijdje: wie heeft in een week
de meeste stappen? Welk kind? Welke ouder/opa/oma/oppas? Prijs en publicatie aan verbinden. Iedereen
staat immers graag positief in de picture.

ton florisson
17062010 16:43
Ha Bart! Heeft VW ons idee geleend of hebben wij (onbewust) hun idee overgenomen? Ik herinner me nl dat
in mijn basisplan een dergelijk voorstel was opgenomen: Beloon zachtrijders met een mercibon. Overigens,
leuk filmpje.
Dat geldt ook voor de muzikale trappen. Zo zie je maar weer hoe eenvoudig mensen in hun gedrag zijn te
beïnvloeden, blijkbaar. Mits je het maar plezant voor ze maakt. Net zoals bij de bijen. Die vang je niet met
azijn maar met honing.
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