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Het 7E-model Het 7E-model 
Samengevat 
 
Het 7E-model is een goede methode om de brainstorm rond mogelijke communicatie-acties 
te structureren. Het is gebaseerd op zeven hefbomen die mensen stimuleren om te komen 
tot ander gedrag en mee te stappen in een nieuw verhaal. 

Voordelen 
 Het 7E-model laat toe om verder te 

denken dan de typische 
communicatie acties die niet verder 
gaan dan ‘informatie aanbieden’. 

 Het zorgt voor een gestructureerde 
manier van brainstormen. 

 

Beperkingen 
 De uiteindelijke keuze van welke 

communicatie-acties je opneemt in 
het communicatieplan hangt af van:  
- de behoeften van de doelgroep 

- de middelen die je hebt om het 
communicatieplan te 
implementeren (budget, 
ressources, timing,…) 

 
Voorbeeld 
 
In het kader van EMAS (Eco Management and Audit Scheme) wil de FOD P&O een 
cultuurverandering bij de medewerkers promoten op vlak van milieuzorg, energieverbruik, 
duurzaam eten, milieuvriendelijk vervoer,… Hieronder vind je het resultaat van een 7E-
brainstorm. Sommige acties kunnen onder meerdere E’s worden geplaatst. 

 

 
 

 7E_Template 

Waarom gebruiken ? 
Doelstelling 

 Brainstormen rond mogelijke 
communicatie-acties voor het 
communicatieplan van een project 

 Structureren van de communicatie-
acties rond 7 hefbomen (link met de 
communicatiedoelstellingen) 
 

Context 
Tijdens een project is enkel informeren 
vaak niet genoeg om je doelgroepen te 
overtuigen om mee te stappen in het 
verhaal en hun houding en gedrag te 
veranderen. 
 
Het 7E-model gaat uit van 7 hefbomen 
voor gedragsverandering:  

 Enlighten: informeren 

 Enthuse: enthousiasmeren 

 Exemplify: het goede voorbeeld geven 

 Encourage: belonen en ondersteunen 

 Enable: het mogelijk maken, faciliteren 

 Engage: betrekken 

 Experience: een positieve ervaring 
aanbieden 

 
Welke ‘E’ in het communicatieplan het 
belangrijkst is, hangt af van je 

Hoe gebruiken ? 
Stappen 

 Baken de doelgroep af en breng de 
verwachtingen  en behoeften in kaart 
(zie ook Doelgroepen Portret  - Fiche). 

 Bedenk, samen met de leden van de 
projectgroep of met enkele leden van 
de doelgroep, telkens 3 acties om je 
doelgroep : 

- te informeren 
- te enthousiasmeren 
- te belonen 
- te betrekken 
- een positieve ervaring te bieden 
- gedrag te vergemakkelijken 
- een voorbeeld te geven 

 Kies er daarna die acties uit die je 
doelgroep het meest ondersteunen in 
de verandering én die haalbaar zijn (qua 
budget, timing,…).  
 

Methodologie en advies 

 Je kan natuurlijk ook meer dan drie 
acties per ‘E’ bedenken. 

 Afhankelijk van het project en de 
verwachtingen en noden van je 
doelgroep zal je bepaalde acties meer 
naar voor schuiven in het uiteindelijke 
communicatieplan. Een doelgroep die 
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 COMM Collection 29 : Communicatie bij verandering 
www.7e-model.be 
Bambust F., Effectief gedrag veranderen met het 7E-Model, 2015, Politea, ISBN 978-
2-509-02389-6 

communicatiebehoeften van je doelgroep. 
 

bijvoorbeeld al geïnformeerd is 
(Enlighten) en overtuigd (Enthuse), 
heeft misschien enkel nog een positieve 
ervaring (Experience) nodig om mee te 
stappen in het project.  

 

http://www.fedweb.belgium.be/sites/default/files/COMM_Collection_29_NL_online.pdf
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