
 

Stages of change model 
 

 

Het transtheroretisch model van Prochaska en Diclemente (2002), ook wel stages of change model genoemd beschrijft 

verschillende stadia van (gedrags)verandering. Deze vijf fasen brengen iemand van besef dat gedragsverandering 

wenselijk is tot het vasthouden van het nieuwe gedrag.  

 

Het is vrij eenvoudig om te achterhalen in welke fase iemand zit. In de document beschrijven we per fase aan wat mogelijke doelen zijn en hoe je 

mensen het beste kunt benaderen. 

 

De werkcoaches (klantmanagers) zullen veel te maken krijgen met klanten die in fase 1 en 2 zitten van het model. Het zijn vaak klanten die al langere 

tijd thuis zitten en wellicht allerlei redenen aanvoeren om niet ergens aan deel te nemen of niet willen. Maar er zullen ook klanten in fase 3 zitten die 

misschien net de arbeidsmarkt hebben verlaten, hebben gewerkt maar om wat voor reden dan ook weer in de uitkering terecht zijn gekomen. Het is 

van belang dat je de klanten op de juiste manier benaderd die aansluit bij de fase. Motiverende gespreksvoering kan hierbij helpen. 

 

Het schema op de volgende pagina kun je gebruiken als leidraad in de gesprekken.  

 

  



 

 Fase Omschrijving klant Mogelijk doel  Aanpak Maatregelen/ Acties 
1 Voorstadium • Geen besef (niet betrokken) van het 

probleem. 
• Klant staat niet open voor verandering. 
• Ontwijken van moeilijke vragen. 
• Afspraken niet na komen als het gaat om 

iets wat te maken heeft met verandering. 
• Toont geen interesse. 
• De klant ziet het nut van verandering niet 

in. 
 

Inzien dat 
verandering nodig is 

• Benoem nadelen van huidig gedrag en 
voordelen van gewenst gedrag. 

• Geef aan dat in de uitkering zitten niet 
de oplossing is maar dat je wilt gaan 
onderzoeken hoe je kan helpen om de 
situatie te verbeteren. 

• Klanten confronteren met risico’s. 
• Evaluatie van eigen gedrag. 
• Ervaringsverhalen. 
• Sociale ondersteuning vergroten. 

 

• Opiniërende artikelen; open discussies.  
• Kennisoverdracht. 
• Geef informatiefolders mee. 
• Nodig uit voor een groepsgesprek/ 

voorlichting. 
 

2 Overwegen • Staat open voor verandering. 
• Klanten zijn nog steeds niet 

ondernemend. Blijven in het oude patroon 
hangen. 

• Ze verzinnen vaak smoezen. 
• Ontwijken de gespreksonderwerpen. 
• Weerwoord hebben: JA MAAR… 
• Klant kan onrealistisch optimistisch zijn. 

 

Aanzetten tot een 
besluit 

• Laat mensen zelf de voordelen 
benoemen. 

• Coaching, informeren. 
• Klant confronteren met risico’s. 
• Evaluatie van hun eigen gedrag: Wat 

vind je er zelf van… 
• Stel de vraag; zijn er mensen in de 

naaste omgeving die je zouden kunnen 
ondersteunen? 

3a Beslissen • Is van plan te veranderen. 
• Heeft misschien weinig succes gehad. 
 

Besluit om te 
veranderen 

• Weerstanden wegnemen. 
• Zelfvertrouwen vergroten. 

• Coaching, informeren. 
• Klanten hindernissen en mogelijke 

oplossingen laten opschrijven. 
 

3b Handelen • Probeert nieuw gedrag uit. 
• Doen goed mee met een programma 

maar zien hun mogelijkheden buiten het 
programma nog niet in. 

• Vanuit zichzelf gemotiveerd om te 
veranderen. 

• Af en toe nog angstig en onzeker om niet 
in staat te zijn om het gewenste gedrag 
uit te voeren. 
 

Positieve ervaring 
opdoen en nieuwe 
gewoonte aanleren 

• Aanmoedigen, feedback geven, 
vervolgaanbod doen. 

• De klant kort en bondig en zakelijk het 
laatste duwtje in de rug geven om over 
te gaan naar de volgende fase. 

• Klanten hindernissen en mogelijke 
oplossingen laten opschrijven. 

• Geef ze veel positieve feedback. 
• Klanten zelf belangrijke beslissingen 

laten nemen betreffende zijn 
toekomst. 

 

4 Vasthouden • Doet het uit gewoonte. Tevreden houden en 
terugval voorkomen 

• Klachten serieus nemen. 
• Wijs ze niet af als ze terugvallen, maar 

help ze om de draad weer op te 
pakken. 

• Kleine beloningen. 
• Positieve feedback blijven geven. 
• Klant laten na denken over zijn 

mogelijkheden. 
• Deze mensen kun je inzetten als 

ambassadeurs.  
 

  



 

Fase 1: Voorstadium   
Mensen in deze fase zijn zich niet bewust van de ongewenste gevolgen van hun gedrag. Of ze vinden niet dat het nodig is om te veranderen. Deze fase 

kost veel tijd en vergt veel geduld. Doel met mensen in deze fase is dat ze tot inzicht komen dat verandering nuttig is voor hen. 

 

Het is nodig om objectief en op een begrijpelijke manier in te gaan op de gevolgen van probleemgedrag. En op de voordelen van het gewenste gedrag. 

Je kunt iemand helpen door een duidelijke reden aan te reiken voor verandering. Tot slot is het belangrijk om de deur open te houden voor verder 

contact. Waar kunnen mensen terecht als ze op een gegeven moment zover zijn dat ze willen veranderen? 

 

Tips: 
• Jij bent misschien overtuigd dat verandering voor hen belangrijk is, zij zijn dat niet!  

• Preek niet, maar spreek mensen als volwassen, weldenkende wezens aan. Begrijp en bemoedig. 

• Zet mensen aan tot denken.  

• Benoem dat ze er nog niet mee bezig zijn: "Ik hoor je zeggen dat je op dit moment niet van plan bent om …".  

• Ontkracht mythes. 
 

Fase 2: Overwegen   
Mensen in deze fase zijn vaak ambivalent: ze zien de nadelen van het huidige gedrag, maar hebben (nog) niet besloten om te veranderen. In deze fase 

spelen mensen met de gedachte om te veranderen, maar zijn ze nog niet voldoende gemotiveerd om het te doen. Ze zijn nog niet zover dat ze een 

besluit nemen. Iemand wil misschien meer fietsen en aan lichaamsbeweging doen, maar wil er de komende maand nog niet mee beginnen. En 

misschien denken mensen dat ze niet in staat zijn om te veranderen. Het is heel gemakkelijk om keuzes uit te stellen. Verandering kost tenslotte 

moeite, tijd en is niet altijd leuk.  

 

In deze fase kun je best een beetje prikkelen: "Stel het gedrag niet uit, maak er nu werk van". Laat merken dat hun gedrag niet overeenkomt met wat 

ze eigenlijk willen. 

 

 



 

Tips: 

• Leg de verandering niet op: dit moet uit de mensen zelf komen. Ook hier is preken uit den boze. 

• Vraag mensen naar de voordelen van het gewenste gedrag. 

• Geef zelfvertrouwen. 

• Zet mensen nog niet aan tot de actie zelf – dat is nog een stap te ver.  

 

Fase 3a: Beslissen 
Mensen die in deze fase zitten, willen veranderen. Ze denken na over hoe zet dit gaan doen en hoe de omgeving zal reageren. In deze fase zijn er de 

nodige drempels weg te werken. Die drempels kunnen zitten in: 

• Praktische zaken ("Als ik met de fiets naar het werk ga, en mijn kind van school haal, ben ik dan niet veel meer tijd kwijt?"). 

• Prijs: hoeveel kost een nieuwe fiets? 

• Moeite: hoeveel gedoe levert het op als ik ga fietsen?  

• Het sociale vlak ("Wat vinden mijn collega’s ervan als ik ga fietsen naar het werk?"). 

• In deze fase is het van belang om de doelgroep daadwerkelijk tot actie aan te zetten 

 
Tips: 

• Prijs mensen voor het besluit om te veranderen.  

• Zet ze aan om de eerste stapjes te zetten.  

• Vraag mensen hoe ze het gedrag willen uitvoeren: laat ze specificeren wat, waar en wanneer. Psychologen noemen dit implementatie-intentie (het 

uitvoeren van voornemens). 

• Geef praktische informatie. 

• Neem weerstanden weg. 

 

 

  



 

Fase 3b: Handelen (Actie fase) 
In deze fase gaan mensen daadwerkelijk aan de slag. Ze zetten stappen om het oude gedrag in te ruilen voor het nieuwe gedrag. Dat kost veel 

inspanning en gaat zeker niet vanzelf: het oude gedrag is misschien wel flink ingesleten en het nieuwe gedrag voelt nog niet vertrouwd. Wie nieuw 

gedrag uitprobeert, bekijkt doorgaans of het goed bevalt. De psycholoog John Porter heeft hierover wel eens gezegd: "We zijn allemaal net 

wetenschappers: alles wat we doen, evalueren we". Het nieuwe gedrag is nog niet geconsolideerd en dus is er een reële kans op terugval. 

 

Het is heel belangrijk om mensen aan te moedigen om door te gaan, ook als het door omstandigheden even niet gelukt is. Geef mensen feedback en 

bevestiging. Help ze om nieuwe gewoontegedrag aan te leren. 

 
Tips: 

• Kleine beloningen en schouderklopjes dragen bij aan een positief gevoel. 

• Vier persoonlijke successen. Zet deze mensen in het zonnetje. 

• Laat mensen uitspraken doen over het nieuwe gedrag. Mensen willen consistent zijn in wat ze zeggen en doen. Dit helpt ze om het nieuwe gedrag 

vast te houden. 

 

Fase 4: Vasthouden 
In deze fase is het nieuwe gedrag vanzelfsprekend geworden. Het kost ook geen moeite meer. Deze mensen kun je inzetten als ambassadeurs. 

 

Vergeet deze groep niet, want zij doen datgene wat jij wilt. Laat merken dat je blij met ze bent!  

 
Tip: 

Ook in deze fase kunnen mensen terugvallen. Bijvoorbeeld omdat ze klachten hebben die niet worden opgelost. Houd deze mensen tevreden. Luister 

naar ze. En wijs ze niet af als ze terugvallen, maar help ze om de draad weer op te pakken. 

 

Door: Bewegen Werkt Coach Ronald IJdens.  

Bron: Kennisplatform Crow 

https://www.crow.nl/mobiliteit-en-gedrag/weblog/september-2013-(1)/in-welke-fase-zit-je-doelgroep

	Stages of change model
	Fase 2: Overwegen
	Fase 3b: Handelen (Actie fase)


