
Gemeente Lausdiir , 

Aan de gemeenteraad van Leusden Maart 2019 

Geachte dames en heren, 

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een SIRE campagne is gestart over het gedrag 
van de mensen in Nederland en wel onder de naam "DOESLIEF". 
De centrale stelling is: 
"Gedrag kan veranderen door mensen eron te attenderen." 
... gericht op de onbewust asociale Nederlander.... 
....onaardig zijn maar het niet doorhebben.... 
In het bijgesloten krantenartikel: 
...een ander voorbeeld van gedragsverandering is hondenpoep.... 
Volgens hoogleraar Paul van Lange (VU) lag^n eerst de stoepen er vol mee. Nu 
is dat anders. "Je ziet hondenbezit(s)ters vaak lopen met poepzakjes." 

In Leusden is dat niet aan dovemansoren gezegd, wij hebben aan Clarenburg, 
waar nu schitterende nieuwe appartementen gebouwd worden, bij het oude 
toegangshek een afvalbak voor de zakjes hondenpoep. 
Het weiland waar ik op uitkijk, het natuurgebied, en in de zomer Lakenvelder 
koeien of later schapen grazen, wordt dan duchtig bemest, het gras groeit welig. 
De hele dag door zie ik burgers van Leusden hun honden uitlaten maar helaas 
slechts een enkeling die een zakje bij zich heeft, laat staan de stinkende 
hondenpoep meeneemt en in de bak doet. 
Mag ik de bewoners van Leusden de spiegel van Sire voorhouden? 
Ik herinner me dat er bij de laatste verkiezingen een folder was met de tekst: 
hondenbelasting afschaffen, ik heb niet op die partij gestemd, ik wil de 
hondenbezitter wel aan het lijntje zodat ik met mijn rollator, anderen in een 
rolstoel en jonge ouders met de kinderwagen niet steeds om de drollen heen 
hoef te lopen en thuis de wielen inspecteren. 
Ik zou graag bloemzaad in de groene bermen strooien maar doe dat niet omdat 
anders kleine kinderen in de hondenpoep lopen als ze bloemetjes willen 
plukken. 
Hulde aan degenen die wel een zakje meenemen en na gebruik in de bak gooien 
zonder aan het lijntje te zitten. 
Ik geniet als mijn dochter met haar hond  en gevuld zakje me bezoekt, 
echt waar. 
Met vriendelijke groet.
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Sire houdt de onbewust asociale 
Nederlander een spiegel voor 
«DOESLIEF Onaardig zijn maar het niet doorhebben, daar moet een Sire-campagne wat aan doen. 
Volgens deskundigen heeft dat zeker zin. 'Gedrag kan veranderen door mensen erop te attenderen.' 

Clarlssa üesdek en llona Bos 
REDACTIE BINNENLAND 

Voor de klant is bellen tijdens het 
afrekenen van de boodschappen in 
de supermarkt heel normaal. Niets 
asociaals aan. De caissière ziet dat 
anders; een begroeting zou wel zo 
vriendelijk zijn. Onaardig zijn maar 
het niet doorhebben, de Stichting 
Ideële Reclame (Sire) wil met de 
campagne #Doeslief (doe eens lief) 
Nederlanders een spiegel voorhou
den zodat zij hun gedrag veranderen. 

De campagne confronteert Ne
derlanders met concrete voorbeel
den van onaardig gedrag en spoort 
hen aan om dit gedrag te herkennen, 
zegt Paul van Lange (57), hoogleraar 
sociale psychologie aan de Vrije Uni
versiteit (VU) en tevens verbonden 
aan de Sire-campagne. De hoop is dat 
iemand in eenzelfde situatie zich be
wust wordt van zijn of haar gedrag 
en zich anders opstelt. 

Voordringen 
Bellen tijdens het afrekenen is een 
van de voorbeelden. Een ander is 
voordringen om een stoel in een 
drukke trein te bemachtigen. Of het 
verspreiden van haattweets, omdat 
iemands standpunt niet bevalt. "Bij 

#DOESüEF 

IN 2018 IS 53.265 

Vroeger lagen stoepen 
vol hondenpoep. 
Nu nemen mensen 
een zakje mee. 

tot 70 procent van de Nederlanders 
probeert zijn gedrag te verbeteren 
als hij zich ervan bewust is." 

Van Lange sluit zich hierbij aan: 
"Twintig jaar geleden schoten trein
reizigers meteen de trein in zonder 
te wachten op de mensen die eruit 
kwamen." Tegenwoordig is dat an
ders: reizigers wachten meestal net
jes totdat de mensen zijn uitgestapt. 
"Gedrag kan langzaam veranderen 
door mensen erop te attenderen. 
Zoals bijvoorbeeld met deze campag
ne. Ze kunnen opnieuw leren en een 
nieuwe norm aannemen." Een ander 
voorbeeld van gedragsverandering is 
hondenpoep. Volgens Van Lange la
gen de stoepen er eerst vol mee. "Nu 
is dat anders. Je ziet hondenbezitters 
vaak lopen met poepzakjes." 

Straffen 
Bij doelbewust voordringen of haat
tweets versturen wordt het corrige-
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