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1. Artikel 1: Overchoice and assortment type: When 

and why variety backfires 
 Abstract: In het algemeen wordt er gedacht dat meer keuze altijd samenhangt 

met een groter marktaandeel. In deze paper wordt duidelijk dat dit niet zo is. 

 Waarom? Er zijn twee soorten producten. 

 A) Vergelijkbaar assortiment 

 B) Niet vergelijkbaar assortiment 

 Bij niet vergelijkbare assortimenten/ producten krijgt de klant een cognitieve 

overbelasting en krijgen ze bij hun keuze meer een gevoel van spijt aangezien 

ze toegevingen moeten doen als ze het ene of het andere product zouden 

kopen. 

 Gevolg: het marktaandeel groeit niet verder en zakt zelf. Dit fenomeen wordt 

Overchoice genoemd. 

 Oplossingen? Simplificatie van informatie presentatie, omkeermogelijkheden 

van keuzes, reductie van de onderliggende niet vergelijkbaarheid. 

 

 Inleiding: Door meer opties toe te voegen, verhoogt de kans dat de klant niets 

kiest. Attribute allignability speelt hier een cruciale rol.  

 Het negatieve effect komt vooral voor bij producten die niet makkelijk te 

vergelijken zijn, de verschillen zijn meestal alles of niets over gewenste 

aspecten van het product. Er moet dus een afweging gemaakt worden door de 

klant. 

 

 1.1 Assortment Size and consumer choice 

 A) The positive impact of assortment size 

 Door het uitbreiden van het assortiment is de kans groter dat een klant een 

product vindt die bij hem/ haar past. 

 Uitzondering: Als er te veel keuze is, dan zorgt dit voor frustratie en verwarring 

bij de consument. Soms zal die dan ook geen keuze maken en dus niets kopen. 

Dit werd gevonden bij hele grote extremen. (Dus echt super veel keuze) 

 Doel van onderzoekers: Manieren zoeken om de perceptie van consumenten 

te behouden/ vergroten terwijl de effectieve variëteit daalt. 

 B) The nonnegative impact of assortment size 

 The rational choice principle of regularity: De kans om een product te kiezen 

uit assortiment A, mag niet verkleinen als A een optie meer heeft dan B. Je hebt 

meer keuze bij A dus zou het oftewel gelijk moeten blijven of vergroten. Het 

kan dus niet zijn dat door meer keuze bij A, de klanten naar optie B gaan. 

 C) Evidence to the contrary – Overchoice 

 Er zijn verschillende onderzoeken gebeurd om te testen of dit principe wel 

klopt.  
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 Bevindingen: Voorkeur voor geen opties stijgt signficant wanneer er keuzes 

bijkomen dan wanneer er maar 1 keuze is. (De tweede keuze is even 

aantrekkelijk) 

 Antwoordapparaat: Uitgestelde keuze gaat van 42% naar 58% bij meer keuze. 

 Confituur: 24 smaken vs. 6 smaken: 1,8% vs. 12% koopt confituur. Bij minder 

keuze kochten de consumenten dus meer. 

 Online etenswinkel: Assortiment daalde sterk, terwijl de verkoop toch steeg 

met 11%. 

 Conclusie: Grotere assortimenten zorgden dus voor meer schade dan dat ze 

hielpen. 

 

 1.2 The moderating role of assortment type 

 Er zijn dus bevindingen voor en tegen: hoe komt dit? Er is een moderator, 

namelijk het type van assortiment. 

 A) Attribute alignability 

 De attributen zijn duidelijk vergelijkbaar tussen producten. 

 Bijvoorbeeld: 24 vs. 28 liter per zoveel km verbruikt door auto’s. 

 Dit zorgt ervoor dat consumenten de alternatieven beter onthouden en ze 

kunnen het gemakkelijker verwerken. Dit heeft op zijn beurt een invloed op het 

keuzegedrag.  

 B) Assortment alignability 

 Definitie: Een set van merkvarianten die verschillen op basis van één 

component. Elke variant heeft bijvoorbeeld een verschillende kwantiteit op die 

ene component. 

 Bijvoorbeeld: 18 tabletten vs. 24 tabletten in een pakje. Duidelijk vergelijkbaar 

in kwantiteit en dus ook prijs. 

 Omgekeerde = nonalignable assortment: Merkvarianten kunnen niet zomaar 

vergeleken worden aangezien ze verschillen op meerdere componenten en 

niet gewoon in kwantiteit. Er zijn meerdere aantrekkelijke aspecten die de ene 

variant wel heeft en de andere niet, en omgekeerd. Het is alles of niets. 

 Bijvoorbeeld: studiekeuze, etenswaren (zalm vs. Biefstuk) 

 Kenmerken: a) Categorisatie gebeurt op het niveau van het assortiment en niet 

op het niveau van een attribuut. Bijvoorbeeld: garantie: Als het gaat om 12 

maanden vs. 24 maanden dan is het op het niveau van het attribuut. Als het 

gaat om garantie of geen garantie dan is het op het niveau van assortiment.  

 b)  De exacte voorkeuren van het product spelen een rol in de categorisatie van 

dat product. Bijvoorbeeld: 3 totaal verschillende auto’s, normaalgezien zou dit 

gecategoriseerd worden op basis van assortiment. Maar als het louter gaat om 

het aantal plaats in de auto (voorkeur), dan zijn ze wel makkelijk vergelijkbaar 

en gaat het om een attribuut. Dus categorisatie is afhankelijk van een specifieke 

voorkeur. 
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 C) The impact of assortment alignability 

 Wat is de invloed van assortment type? 

 Mensen zullen hun keuze uitstellen als de keuze moeilijker is, dit is het geval bij 

productvarianten die niet makkelijk te vergelijken zijn. 

 Onderzoek: Grotere assortimenten zorgen voor meer frustratie, meer spijt en 

minder voldaanheid met hun keuze. 

 Hypothese: Er zijn twee verschillende merken elk met verschillende 

productvarianten. A heeft veel keuzeconflicten, terwijl B minder 

keuzeconflicten heeft. Consumenten zouden eerder bij B gaan kiezen dan bij A. 

Het marktaandeel zal stijgen bij assortiment stijgingen bij varianten die 

vergelijkbaar zijn, terwijl het marktaandeel zal stijgen bij assortiment stijgingen 

bij varianten die niet of moeilijk vergelijkbaar zijn. 

 

 1.3 Studie 1 

 De hypotheses zijn bevestigd in een onderzoek rond microgolven. Het 

probleem is dat de causale effecten nog niet duidelijk zijn. 

 Mogelijke causale effecten: A) cognitieve overload, als die overload weg is, dan 

zou het negatieve effect ook moeten verdwijnen of verminderen. B) Anticipatie 

op mogelijke angst op spijt. 

 

 1.4 Studie 2 

 Doel: onderzoek overchoice effect en de overload hypothesis. 

 Focus alleen op non-alignable assortments. De alternatieven hierbij zijn 

beschreven op meerdere attributen. De variaties kwamen dan neer op 

verschillen in attributen, sommige waren identiek, andere verschillend. 

 De invloed op congitieve overload kon dus alleen maar afhankelijk zijn van de 

manier waarop de attributen werden gepresenteerd. 

 Je hebt full profiles en simplified profiles. 

 Full profile: Presentatie met daarin alle informatie, ook al verschilden de 

attributen over de varianten heen. 

 Simplified profile: Alleen de verschillen over de varianten heen werden hierbij 

gepresenteerd. 

 Hypothese: Door de simplificatie zou er een reductie moeten zijn in cognitieve 

belasting. Dus zou het uitstellen van hun keuze ook moeten verminderen. 

 Resultaten: De hypothese is bevestigd. Bij full profiles zakte de keuze bij twee 

alternatieven ipv 1 alternatief, bij simplified profiles steeg de keuze bij twee 

alternatieven ipv 1 alternatief. 

 Voorkeur ratings: Gemiddelde voorkeur daalde bij full profiles – 2 

alternatieven, terwijl de gemiddelde voorkeur steeg bij simplified profiles – 2 

alternatieven. 

 Discussie: De twee hypotheses zijn bevestigd. Ook is er aangetoond dat door 

juist maar 1 extra alternatief toe te voegen er al een effect kan zijn, het is dus 
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niet nodig om met super veel alternatieven te werken zoals eerder is 

aangehaald. Choice overload kan dus al voorkomen door 1 extra alternatief. Er 

zijn geen extremen, dus 100en alternatieven nodig. 

 

 1.5 Studie 3 

 Onderzoek naar het causale effect van perceptie van spijt. Het onderzoek werd 

gevoerd door mensen wel of niet te zeggen dat het aangekochte product 

teruggebracht kon worden. Als het teruggebracht kan worden, dan zal er 

minder spijt zijn en zal er dus een minder negatief effect moeten zijn. 

 Kenmerken onderzoek: producten niet aligneerbaar, de golfballen konden 

verschillen op basis van controle en afstand. Je weet niet waar de vader van je 

vriend problemen mee heeft waardoor er dus een onzekerheidsfactor is. 

 In de ene conditie krijg je te horen dat je ze terug kan brengen en inwisselen 

voor een andere soort, hierdoor zou je anticipatie op spijt moeten 

verminderen. 

 Resultaten: Als ze twee alternatieven in een merk kregen dan daalde de keuze 

van dat merk, als ze te horen kregen dat ze de ballen konden inwisselen dan 

steeg de keuze van dat merk. 

 

 1.6 General discussion and conclusions 

 A) Summary of research: zie alle resultaten 

 B) Theoretical implications: Systematische ontkrachting van het rationele 

keuzeprincipe van regulariteit. Ook is in deze studie het concept assortment 

type zeer belangrijk.  

 C) Managerial implications: Te veel keuze kan dus ook negatieve effecten 

hebben, maar er zijn manieren om dit toch om te keren. Managers moeten dit 

in hun beleid opnemen en er dus rekening mee houden. 

 D) Future research: Wanneer spelen anticipatie op spijt en informatie overload 

een rol en wanneer niet, en in welke mate?  
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2. Artikel 2: When choice is demotivating: can onse 

desire too much of a good thing? 
 Abstract: Veel literatuur dat meer keuze beter is. Toch is er een betere 

outcome bij beperktere keuzes en meer tevredenheid. 

 Inleiding: Limitatie: De bevindingen zijn meestal gebaseerd op vergelijkingen 

tussen totaal geen keuze en een paar keuzes (beperkte mogelijkheden). 

 Maar: in de echte wereld klopt deze vergelijking niet, er zijn veel meer 

mogelijkheden dan in de gevoerde experimenten. Wat zou er gebeuren 

moesten de opties dus veel groter worden en de verschillen tussen die opties 

kleiner? 

 Bij te veel keuze krijgen mensen problemen met het omgaan van die moeilijke 

keuzes. Ze schakelen over tot het beperken van hun keuzes door minder opties 

in rekening te brengen en dus minder informatie in rekening te brengen. 

 Het aantal opties heeft dus een direct effect op de selectie, evaluatie en 

integratie van informatie. Mensen vergemakkelijken hun keuzegedrag door op 

simpele heuristieken te vertrouwen. 

 Er is een stijging in eliminatiegedrag bij keuzes als het aantal mogelijkheden 

toeneemt. Hierbij wordt er meteen ook minder informatie bij betrokken. De 

informatie overload zorgt dus voor een verandering naar een efficiëntere 

keuzeregel die niet compenseert voor de verloren informatie. 

 Belangrijk in de volgende studies: Minimaliseren van de gemakkelijke voorkeur 

matching. Er werd gezorgd dat de participanten vooraf niet al een duidelijke 

voorkeur hadden. Ook werd er gezorgd dat er geen voor de hand liggende juist 

en fout antwoorden waren. 

 Hypothese: Is het hebben van een meer handelbare set van keuzes meer 

intrinsiek motiverend dan het hebben van een overaanbod aan keuzes? 

 

 2.1 Studie 1 

 Supermarkt – proevertjes experiment: Er werd onderzocht wat de initiële 

attractie was naar de proevertjes en wat het uiteindelijke koopgedrag was. 

 Er werd duidelijk geselecteerd op de producten, er werden alleen exotische 

confituren gepresenteerd zodat er vooraf nog geen voorkeur zou zijn. Het was 

relatief goedkoop anders zou de prijs het koopgedrag kunnen beïnvloeden.  

 De hypothese werd bevestigd: Meer mensen kochten confituur die als 

proevertje werd tentoongesteld in een beperkte set van keuzes dan als er super 

veel keuzes waren. (30% vs. 3%) 

 Veel keuze kan initieel aantrekkelijk zijn voor consumenten, maar kunnen 

achteraf de motivatie om het product te kopen reduceren. 

 Beperkingen: Door een beperkt keuze-aantal aan te bieden, kon er de perceptie 

gecreëerd worden dat er iets speciaals was aan die confituren. Daarnaast kan 

een beperkte keuze een andere groep consumenten aangetrokken hebben, 

mensen die bijvoorbeeld meer vast beraden waren om al confituur te kopen. 
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Terwijl een overaanbod van keuze, mensen aantrok die minder vastberaden 

waren om confituur te kopen. Tenslotte kan het ook zijn dat ze niet het gevoel 

hadden klaar te zijn met het kiezen aangezien de meeste maar 2 verschillende 

confituren proefden door sociale druk en tijdsdruk. Zo zouden mensen 

misschien meer proeven zonder bijstanders en dan wel het gevoel krijgen een 

goede keuze te kunnen maken. 

 

 2.2 Studie 2 

 Optionele paper taak experiment: Onderwerp keuze was oftewel 6 oftewel 30.  

 Intrinsieke motivatie werd gemeten door het aantal studenten die de taak 

effectief gemaakt hebben en de kwaliteit van de uiteindelijke taak. 

 De taak heeft geen invloed op hun punten, er was geen verschil tussen de 5 

assistenten in hoeveel studenten de taak opnamen of niet.  

 Studenten die beperkte keuze mogelijkheden hadden leverden meer papers in 

dan studenten die een overaanbod kregen. (74% vs. 60%) Ze scoorden ook 

significant beter. Er waren wel geen verschillen in normale tussentijdse 

examens tussen de studenten, dit is dus niet de reden van het beter of slechter 

scoren op kwaliteit. 

 Opvallend: Bij een zelfde keuze als onderwerp, werd er beter gescoord door 

studenten die minder opties hadden dan bij studenten die meer opties hadden. 

Dit is contra-intuïtief en spreekt veel vroegere bevindingen tegen. 

 Conclusie: Meer keuze lijkt initieel aantrekkelijker, maar zorgt voor een beuk in 

de intrinsieke motivatie. Wat zijn de mechanismes achter dit fenomeen? 

 Mogelijke verklaringen: Het gebruik maken van een beslissingsheuristiek die 

zorgt voor het minder zoeken naar keuzes die aanleunen bij hun voorkeuren. 

Ze gebruiken niet alle informatie en gaan louter op zoek naar de eerste optie 

die min of meer aantrekkelijk genoeg is en niet optimaal. Terwijl bij beperkte 

opties er sprake is van rationele optimalisatie; Welke keuze is de beste? 

 Bijkomend zullen mensen met te veel keuzes ook minder zeker en overtuigd 

zijn van hun keuze, met ook een lagere verwachting van tevreden te zijn. 

 Alternatieve verklaring: Ze voelen zich meer verbonden met hun keuze en daar 

hangt een risico aan dat ze een te groot gevoel krijgen van 

verantwoordelijkheid. Dit inhibeert de mogelijkheid om bezig te zijn met hun 

keuzes door een angst voor latere spijt.  

 Gevolg is studie 3: Een gecontroleerde labo experiment om te testen of de 

hypothese klopt: Gebruiken mensen met te veel keuze een bevredigende 

heuristiek terwijl mensen met een beperkte keuze een optimalisatie heuristiek 

gebruiken? De verwachtingen ten opzichte van de keuzes van de mensen 

werden hier dus onderzocht. 

 Studie 3: hypothese 2: Voelen mensen met meer keuze zich verantwoordelijker 

voor hun keuzes? Ze moesten predicties maken hoe voldaan ze waren met hun 

voorkeur. Daarnaast moesten ze ook aangeven hoe geïnformeerd ze waren 
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over hun keuze. Tenslotte waren er ook ratings over hoe leuk, moeilijk en of ze 

gefrustreerd waren tijdens het beslissingsmakingproces. Achteraf werden er 

ook ratings afgenomen over de mate van bevrediging en spijt. 

 

 2.3 Studie 3 

 Chocolade experiment 

 Resultaten: Er waren geen verschil bij correcties voor gender en ras.  

 Geen bevestiging van de hypothese dat mensen met te veel keuze 

rapporteerden dat ze gewoon voor tevredenheid gingen en dat mensen met 

een beperktere keuze gingen voor het beste. Ze waren beiden van overtuigd 

dat ze tevreden gingen zijn, maar niet dat de keuze het optimale was. Ook was 

er geen verschil in de verwachting van tevredenheid, ze waren even tevreden. 

Het aantal heeft dus geen invloed hierop. Verder was er ook geen verschil in de 

mate waarin ze zich geïnformeerd voelden. 

 Mensen met te veel keuze rapporteerden de keuzes leuker te vinden, maar 

tegelijk ook moeilijker. Daarbij horend was het ook frustrerender voor de 

mensen met te veel opties. 

 Er was geen correlatie tussen hoe leuk ze het beslissingsproces vinden en hoe 

moeilijk of hoe frustrerend ze het vinden. Dit is een interessant gegeven. Er was 

wel een correlatie tussen hoe moeilijk en hoe frustrerend ze het 

beslissingsproces vonden. Beslissingen kunnen dus leuk en overweldigend zijn. 

 Smaak, genieten en tevredenheid zijn direct gecorreleerd met subjectieve 

plezierbeleving.  

 In beide keuze groepen waren de consumenten meer tevreden met de gekozen 

chocolade dan de consumenten in de niet keuze groep. 

 Opnieuw is de beste keuze een beperkte keuze, beter dan te veel keuze of geen 

keuze. 

 

 2.4 Discussie 

 Er is geen verschil in heuristiek die ze gebruiken, de tevredenheids heuristiek 

wordt niet meer of minder gebruikt. Er is ook geen verschil in de verwachtte 

tevredenheid. Daarnaast hebben ze ook hetzelfde gevoel van geïnformeerd te 

zijn.  

 Speelt een huidige trend mee waar mensen niet weten wat goede en wat 

slechte keuzes zijn? 

 Paradox: de vrijheid is groter dan ooit te voor, dit zorgt er ook voor dat mensen 

het beste willen en dus meer en meer afhankelijk zijn van anderen en 

instituties.  
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3. Artikel 3: The evolutionary bases for sustainable 

behavior: implications for marketing, policy, and 

social entrepeneurship. 
 Abstract: Onderzoek naar de evolutionaire basis van het menselijk destructief 

en ecologisch schadend gedrag. Er zijn 5 predisposities in kaart gebracht die 

door evolutie inherent verweven zitten in de mensen. Namelijk: a) voorkeur 

voor eigenbelang b) motivatie voor relatieve status ipv absolute status c) 

neiging om onbewust anderen te kopiëren d) kortzichtigheid e) negeren van 

zaken die we niet voelen. Als marketeers moeten we hiermee rekening houden 

en beïnvloedingsstrategieën bedenken die samengaan met deze inherente 

predisposities.  

 Inleiding: Alle organismes zijn gericht om grondstoffen te exploiten. Door onze 

evolutie en technologie kan dit onze ondergang worden. Onze voorouders 

waren met veel minder en gingen van plaats tot plaats. Tot tegenstelling tot 

ons, wij zijn met biljoenen en leven met veel op één gepakt. Toch hebben wij 

dezelfde neigingen zoals onze voorouders, ook al is de context helemaal 

anders.  

 Paradox: Bijna iedereen zegt dat ze de natuur en het milieu willen behouden, 

maar als je dan naar concrete cijfers kijkt, zie je dat maar een kleine minderheid 

zich echt bezig houdt met zijn/ haar voetafdruk te verminderen. Eg: Duurzame 

producten, waterverbuik, energieverbruik. 

 Hoe kunnen we ons evolutionair verleden gebruiken om strategieën te 

ontwikkelen om mensen tot duurzaam gedrag aan te zetten. 

 Hoe zijn die 5 gedragingen tot stand gekomen?  

 

 3.1 Evolution and modern behavior 

 Het begon met de evolutietheorie van Darwin. Deze theorieën krijgen een 

grotere invloed in marketing, recht, geneeskunde en in het bedrijfsleven. De 

natuurselectie gaat niet alleen over fysieke kenmerken, ook beïnvloeden ze 

gedragingen en psychologische tendensen. We erven adaptieve strategieën die 

misschien vroeger nuttig waren, maar nu niet meer. 

 Distinguishing proximate and ultimate causes of behavior: Hoe hebben 

bepaalde gedragingen onze voorouders geholpen in het overleven of 

reproduceren? Eg: Kinderen die zoete en vette zaken eten ipv groenten. De 

evolutionaire ultieme reden hiervoor is dat onze voorouders deze energie rijke 

producten echt nodig hadden om te overleven, wat nu niet het geval is.  

 Ultieme uitleg/oorzaak: Uitleg via de evolutionaire tendensen. 

Proximate uitleg/oorzaak: Uitleg via cultuur, doelen, voorkeuren, leren, 

gebruik, genot, gelukzaligheid, waarden, emoties en persoonlijkheid 
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 Deze twee oorzaken zijn niet competitief, maar complementair. Ze zijn dus 

beide correct, maar er wordt niet altijd rekening gehouden met de ultieme 

oorzaken. Ze zijn automatisch en niet-bewust. 

 Mismatches between current and ancestral environments: We leven in onze 

huidige omgeving met gedragingen die ontwikkeld zijn bij onze voorouders die 

dus in een volledige andere omgeving leefden. Onze breinen zijn wel adaptief, 

maar dat produceert niet altijd even adaptieve gedragingen. Bijvoorbeeld: 

mensen zoeken naar seksuele getinte zaken zoals porno, maar dit helpt niet 

perse om zich voort te planten. 

 Marketing vroeger: Strategieën gebruiken die tegen de tendensen ingaan. Dit 

zorgt voor een mismatch en werkt dus niet goed, nu gebruiken ze meer en 

meer technieken om de marketing af te stellen en dus te matchen met die 

evolutionaire gedragingen. Zoals gezond eten zoeter laten smaken. 

 

 3.2 Evolutionary reasons for modern ecological problems 

 Hangt samen met het debat of mensen goed of slecht zijn van nature. Mensen 

zouden van nature goed zijn en Rousseau zei dat onze maatschappij ons slecht 

maakt waardoor we die destructieve gedragingen stellen. Toch is dit fout 

gebleken, want de oudere maatschappijen waren ook niet natuur bewarend. 

Ze hadden een lagere impact door de lagere populaties. 

 De meeste huidige problemen hangen samen met één of meerdere van die 5 

evolutionaire tendenties. Deze kunnen in de moderne wereld wel drastische 

gevolgen hebben. 

 Het doel is nu zoeken hoe die tendenties tot stand zijn gekomen, om zo ook 

manieren te zoeken om die tendenties te veranderen. 

 

 A) Propensity for self-interest (natural tendency for self-interest) 

 Veel problemen door het conflict van eigenbelang en groepsbelang. 

Eigenbelang is bijna altijd gelinkt aan nadelen voor de groep. Zie tragedy of the 

commons metaphor. 

 Strategiën die mensen proberen er toe aan te zetten om de groep boven hen 

te zetten zijn dus suboptimaal omdat ze niet matchen. We moeten dus die 

eigenbelang tendensen gebruiken ten voordele van het milieu. We bespreken 

een paar voorbeelden 

 1) Kin Selection and psychological kinship 

 Eigenbelang is niet altijd gewoon gelinkt aan het individu, het gaat meer om je 

genen door te geven. Je hecht dus ook belang aan je verwanten en 

nakomelingen. Soms kan dit dus door jezelf op te offeren en cooperatie te 

vertonen in sociale dilemma’s. Om deze gedragingen meer te stimuleren kan 

je inspelen op die gedragingen. Voorbeeld: er zal niet genoeg water zijn voor je 

kinderen etc. 

 2) Reciprocal altruism and social obligation 
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 Naast je familie help je ook anderen, meestal omdat je iets in de plaats krijgt. 

Dit gebeurt meestal in kleine stabiele groepen die een gevoel hebben van 

elkaar afhankelijk te zijn, deze groepen zijn ook effectief beter in het behouden 

van resources. 

 De meest gebruikte strategie is tit-for-tat influence strategy: dit valt onder de 

cause related marketing. Bijvoorbeeld: per gsm die verkocht wordt storten ze 

2 euro naar het goede doel. Deze strategie blijkt suboptimaal. 

 Een betere manier is om een indirecte reden te geven, namelijk als hotel 

bijvoorbeeld al zeggen de cliënten dat ze aan het goede doel gedoneerd 

hebben op hun kap. Zo steeg het zelf bewustzijn van de klant, en gingen ze hun 

handdoeken met 37% meer hergebruiken. 

 3) Indirect reciprocity, reputation and group identity 

 Niet iedereen kan meteen iets terugdoen, toch werken we met die mensen 

samen. Dit is indirecte reciprociteit. De persoon krijgt wel een goede reputatie 

en een hogere status. 

 Beïnvloedingsstrategieën werken dus goed als de reputatie ervan afhangt, en 

nog sterker voor mensen die sterk afhankelijk zijn van hun reputatie. Een 

gewone poster of sticker met ogen kan dus al een invloed hebben op het 

gedrag.  

 Onderzoek heeft aangetoond dat mensen anderen kunnen aanzien als een deel 

van hun familie/groep, dit is zeer sterk als er een goede lokale groep identiteit 

is. 
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 B) Desire for relative status 

 Universele menselijke drang naar status uit zich in overconsumptie. Dit is van 

alle tijden en culturen. Het belangrijkste is hierbij relatieve status en niet 

absolute status. Ook in geluk zie je dit. 

 Strategieën die overconsumptie willen verminderen die niet het belang van 

status inzien zijn dus ook suboptimaal. Je moet dus opnieuw opzoek naar 

nieuwe strategieën. 

 1) Costly signaling and competitive altruism 

 Dure gedragingen stellen om zo je status te bevestigen.  Naast consumptie kan 

je ook op een andere manier je status vergroten. 

 Je kan bijvoorbeeld grote sommen geld doneren, deze mensen worden ook als 

behulpzaam beschouwd en meer betrouwbaar. In de hele historiek was het al 

duidelijk dat mensen via zelfopoffering hun status willen vergroten. Dit is 

genaamd competitief altruïsme. 

 2) Status and competitive environmentalism 

 Status verwerven via positieve gedragingen naar het milieu als ze zichtbaar zijn. 

Bijvoorbeeld een lijst publiceren met de meest ecologische bedrijven. 

 Prijs van groene producten: soms beter om ze duurder te maken, zo verhoogt 

de verkoop. Soms als ze goedkoper zijn, daalt de verkoop omdat het dan lijkt 

dat je ze niet kan verkopen. 

 

 C) Unconsciously copying the behavior of others 

 Mensen zijn kuddebeesten en doen elkaar na, dit zorgde vroeger voor veel 

voordelen zeker in onzekere situaties. Mensen leren veel van elkaar en er zijn 

zelf specifieke neuronen aan verbonden. Meestal is dit een onbewust proces. 

 Het probleem ligt er bij dat er een conflict kan zijn tussen wat mensen geloven 

dat ze moeten dan en wat ze andere mensen zien doen. Het gedrag van de 

buren in het kader van pro-milieu gedrag is de sterkste predictor. Zelfs mensen 

die eerst zuinig waren, gaan meer consumeren als ze weten dat hun buren veel 

produceren.  

 Er zijn dan ook veel campagnes goed bedoeld, maar niet effectief omdat ze 

focussen op het negatieve. Campagnes moeten dus worden bijgesteld om de 

focus te leggen op de goede zaken die veel mensen doen om zo meer mensen 

tot die gedragingen aan te zetten. 

 1) Cost effective social incentives 

 Twee manieren om mensen te overtuigen: informatie of geld. 

 Ze werken eigenlijk allebei niet beter dan gewoon instructie of je moet echt al 

veel geld betalen wat het natuurlijk duur maakt, ook gaat de intrinsieke 

motivatie volledig weg. 

 Het is beter om gebruik te maken van sociale manieren ipv financiële manieren. 

Het is dus beter om aan te tonen hoeveel keer anderen dit gedrag stellen en je 
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moet het laten blijken dat veel mensen dit doen, absolute aantallen werken 

dus beter dan percentages. 

 2) Social imitation and large scale behavioral change 

 Gedragingen worden geïmiteerd onafhankelijk van of ze schadelijk of niet 

schadelijk zijn.  

 Onderzoek: smiley krijgen bij minder verbruik: werkte super effectief in alle 

demografieën.  

 3) Following the ancestral leader 

 Voorkeur om bepaalde mensen te intimiteren. We doen mensen na die 

prestigieus zijn en succesvol zijn. Ook mensen met kenmerken van onze 

voorouders worden meer gevolgd, namelijk mensen met een dominant 

gezicht. Ook al is dit niet gecorreleerd met die mensen hun echte leiderschap 

skills. 

 

 D) Valueing the present over the future 

 Natuurlijke selectie heeft geen doel, het kijkt niet vooruit. Het gaat over het 

maximaliseren van het hier en nu. De evolutionaire gedragingen zijn nog niet 

mee geëvolueerd met onze context waardoor we directe resultaten veel meer 

appreciëren dan lange termijn resultaten. Strategieën die dus alleen maar 

focussen op die zaken matchen dus niet. 

 1) Life history theory and predictable environments 

 Life history theory: In de kindertijd krijgt men aangeleerd hoeveel ze de 

toekomst moeten evalueren en de presente tijd. Mensen die in hun kindertijd 

in gevaarlijke onvoorspelbare contexten zijn opgegroeid hechten minder 

belang aan de toekomst en stellen dus minder positieve gedragingen ten 

aanzien van het milieu. Ook zijn ze impulsiever. 

 Dus: Zorg dat je een voorspelbare toekomst voorspeld om mensen tot 

positievere gedragingen aan te zetten. 

 2) Gender differences and te power of female choice 

 Mannen hechten door evolutionaire tendensen minder waarde aan de 

toekomst omdat ze de ouder zijn met de minste obligaties. Hierdoor moeten 

ze competitiever zijn en gaan ze minder caren om het milieu. 

 Mannen gaan meer aan de toekomst denken als er minder competitie is. Ook 

speelt de voorkeur van de vrouwen een belangrijke rol, als vrouwen dus milieu 

vriendelijke mannen willen, dan gaan ze zich ook zo meer gedragen. 

 

 E) Disregarding impalpable concerns 

 Mensen voelen in de present de gevolgen niet meer van hun acties, als je iets 

koop ga je waarschijnlijk niet doodgaan omdat het giftig is. Mensen 

onderschatten dus de effecten van hun gedrag op het milieu. Ons brein is te 

onontwikkeld om iets zoals climate change te begrijpen. 

 1)Tangible links and visceral cues 
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 Mensen zijn gevoeliger aan zaken die inwerken op hun modaliteiten. We weten 

cognitief dat er problemen zijn in de wereld, maar we voelen ze niet thuis 

waardoor we ons gedrag ook niet aanpakken. 

 2) Harnessing dormant biophilia 

 Biophilia: inherente appreciatie voor de natuur. 

 Mensen spenderen ook veel geld om in zo’n omgevingen te zijn. 

 

 3.3 Conclusie 

 Problemen liggen in onze natuur vast, maar kunnen verholpen worden door 

onze strategieën hier op aan te passen. 

 

4. Encouraging pro-environmental behaviour: an 

integrative review and research agenda 
 Abstract: Dit is een onderzoek gevoerd om het huidige beleid voor 

milieupsychologie te evalueren. Het gaat om vier zaken: a) identificatie van 

gedrag dat moet veranderen b) identificatie van de basisfactoren die aan de 

grondslag liggen van dat gedrag c) ontwerpen en toepassen van interventies 

om dat gedrag te veranderen en d) evaluatie van de effecten van die 

interventies. Hoe zijn deze vier puntjes al bestudeerd? 

 

 4.1 A systematic approach to encourage pro-environmental behaviour 

 Veel milieuproblematieken zijn direct gelinkt met menselijk gedrag, als we dat 

gedrag dus kunnen veranderen dan zou de problematiek ook moete 

verminderen. 

 We gaan de vier puntjes dus systematisch bespreken om zo manieren te vinden 

om milieu vriendelijker gedrag te verwezenlijken. 

 

 4.2 Selection and assessment of environmental behaviour 

 Welke gedragingen en hoe gaan we ze meten? 

 A) Which behaviours should be changed? 

 Het gaat om gedragingen die een significant effect hebben op de 

milieukwaliteit. 

 Voorbeelden: Koopgedrag is belangrijker dan recycling gedrag. De thermostaat 

lager zetten of minder met de auto rijden is belangrijker dan het verbieden van 

plastieken zakken. 

 Onderzoekers hebben tools gemaakt die handig zijn in het onderzoeken naar 

de impact op het milieu. 

 Voorbeeld: Life-cycle analysis or input-output analysis: meet het totale 

energieverbruik van een gezin. 
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 B) Measurement of behaviour 

 Welke groepen zijn de doelgroepen? Welke zijn het waard? Het is belangrijk 

om veranderingen in gedrag langdurig te gaan onderzoeken om zo te evalueren 

of de interventies wel werken. 

 De meeste huidige onderzoeken zijn gebaseerd op zelf-evaluaties, deze blijken 

niet altijd zo betrouwbaar. Er moet dus meer onderzoek zijn naar betrouwbare 

instrumenten om het eigen gedrag te evalueren. 

 De focus hier ligt meer op het vinden van coherente patronen van 

milieugerelateerd gedrag en op het vinden van gemeenschappelijke oorzaken. 

De focus ligt dus niet op specifieke gedragingen zoals recylce gedrag. 

 Er zijn verschillende manieren om deze gemeenschappelijke oorzaken te 

vinden (als ze zelfs bestaan). 

 Eerste manier: Zelf gerapporteerde (frequenties) van engagement. 

 Veel verschillende onderzoeken hadden andere factoren waardoor het 

vergelijken moeilijk was, in het algemeen werd het wel duidelijk dat individuen 

heel inconsistent zijn in hun milieu gerelateerd gedrag. Dit indiceert dat 

gedragingen zeker ook afhankelijk zijn van status, comfort, moeite en kansen. 

 Rasch analyses: Tonen aan welke gedragingen populair zijn en welke niet, maar 

niet waarom ze populair zijn of niet. 

 Tweede manier: Meters (gas, elektriciteit etc) opnemen: Je weet perfect 

hoeveel je verbruikt, maar het is wel een probleem dat je niet weet welke 

gedragingen nu precies zorgen voor dit verbruik. 

 Derde manier: Je gaat eerst kijken welke goederen een gezin in bezit heeft en 

dan hoeveel ze deze goederen gebruiken. Je telt dan volgens de gegeven data 

alles op en je krijgt een totaalbeeld over hun gebruik en welke gedragingen hier 

aan verbonden zijn. Zo kan je feedback geven over welke gedragingen ze 

kunnen aanpassen. 

 Deze manier impliceert samenwerking tussen milieuwetenschappers en 

psychologen. 

 

 4.3 Factors influencing environmental behaviour 

 Focus ligt op belangrijkere antecedenten en op het verwijderen van eventuele 

barrières voor verandering. Daarom moeten we factoren begrijpen die het 

gedrag inhiberen of promoten. 

 Het gaat vooral over drie zaken: kosten-baten analyse, morele en normatieve 

bezorgdheden en affect. We proberen deze op een coherente manier samen 

te brengen. 

 Ook zijn er twee tekortkomingen: Geen aandacht aan omgevingsfactoren en de 

verwachting dat mensen rationele keuzes maken terwijl ze eigenlijk vooral 

habitueel handelen. 

 A) Motivational factors: three lines of research 

 1) Het wegen van kosten en baten 
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 Theory of planned behaviour: manier van reizen, afval composten, koopgedrag 

van energiebesparende lampen, gebruik van niet gewit papier, waterverbruik, 

vleesconsumptie en algemeen milieuvriendelijk gedrag. Deze theorie is 

succesvol in het verklaren van al deze gedragingen. 

 2) Morele en normatieve bezorgdheden 

 Ten eerste werd de waardenbasis van milieu-overtuigingen en gedrag 

onderzocht. Hoe meer waarden en sterker die waarden zijn, hoe meer ze 

milieuvriendelijk gedrag vertonen. Voorbeelden waarden: zelftranscendentie, 

prosociaal, altruïstisch etc. 

 Ten tweede werd milieubezorgdheid gemeten a.d.h.v. the New Environment 

Paradigm Scale. Mensen met een grotere milieubezorgdheid, vertoonden een 

grotere kans om milieuvriendelijk gedrag te stellen. Deze relaties zijn wel niet 

sterk. 

 Ten derde zijn de morele obligaties onderzocht a.d.h.v. the Norm-Activation 

model en the value-belief-norm theory of environmentalism. Ze zijn succesvol 

in het verklaren van lage kost gedragingen, maar niet voor hoge kost 

gedragingen zoals rijgedrag. Hiervoor is the Theory of Planned Behaviour (TPB) 

veel beter omdat die meerdere factoren in rekening brengt. 

 Ten vierde werd de invloed van sociale normen op gedrag onderzocht. De 

gebruikte theorie hierbij was the theory of normative conduct: Er zijn injuctive 

normen (in welke mate gedrag geaccepteerd of niet geaccepteerd moet 

worden) en descriptieve normen (in welke mate gedrag als normaal wordt 

beschouwd). 

 3) Affect 

 Rijgedrag is sterk gerelateerd aan affectief en symbolische factoren. De theorie 

van de betekenis van materiële bezittingen is veelbelovend. Mensen gebruiken 

materiële zaken voor drie dingen: instrumentele, symbolische en affectieve 

redenen. Instrumentele redenen zijn voor rijgedrag dus minder belangrijk. 

 4) Een integratief perspectief op milieu motivatie 

 Tot nu toe zijn het allemaal aparte zaken die elk een deeltje verklaren, maar er 

is nog geen integratief perspectief. 

 Optie: Goal-Framing theorie: Gedrag komt voort uit meerdere motivaties. 

Wanneer een doel geactiveerd is, stuurt dit de perceptie van de mensen, wat 

zien ze, welke informatie onthouden ze etc. 

 Er bestaan drie verschillende doel-frames: Een hedonistische (beter voel op dit 

moment, is de sterkste), een gain-goal-frame (je bezit bewaken en vergroten) 

en een normatieve goal-frame (op een gepaste manier handelen). 

 De normatieve goal-frame heeft de meeste externe en sociale steun nodig om 

focaal te worden. 

 Motivaties zijn dus bijna nooit homogeen, er zijn altijd verschillende motivaties. 

Sommige versterken elkaar, anderen verzwakken elkaar. 
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 TPB is gefocust op gain goal frames terwijl NAM en VBN gefocust zijn op de 

normatieve goal frames. Deze theorie geeft dus een integratief perspectief om 

de andere theorieën aan elkaar te koppelen. 

 B) Contextual factors 

 Naast de motieven en het individu in het algemeen, is de context natuurlijk 

heel belangrijk. Deze is wel nog niet veel onderzocht terwijl dat in sommige 

gevallen de context de doorslaggevende factor kan zijn. Bijvoorbeeld: als er 

geen recycleermogelijkheden zijn, dan kunnen mensen ook niet recycleren. 

 De contextuele factoren kunnen werken in vier verschillende manieren: a) 

directe invloed b) mediërende rol c) modererende rol d) volgende de goal-

framing theorie kunnen contextuele factoren bepalen welk type motivatie het 

gedrag het meest beïnvloedt. 

 De context is dus belangrijk en hierdoor moet er in multidisciplinaire teams 

gewerkt worden. 

 C) Habitual behaviour 

 Mensen maken niet altijd de meest logische keuzes, veeleer gaat het om 

gewoontegedrag. Dit houdt drie dingen in: a) er is een doel b) dezelfde actie zal 

waarschijnlijk herhaald worden, want uitkomsten zijn ongeveer hetzelfde c) de 

gewoontes zijn gemedieerd door mentale processen. 

 Hoe meer een situatie voorkomt, hoe meer ze gedrag gaan stellen en hoe 

sterker die mentale associatie wordt. 

 Gewoontes verwijzen naar de wijze waarop gedragskeuzes worden gemaakt en 

niet naar de frequentie van die gedragingen.  

 Response-frequency measure of general habit strength: veel accurater dan het 

simpel vragen aan mensen hoeveel keer ze een gedrag stellen. 

 Gewoontes gaan vaak gepaard met selectieve aandacht en mispercepties. De 

context moet al veel wijzigen voor mensen hun gedrag gaan bijstellen. Uit 

onderzoek blijkt wel als je mensen met een auto verplicht alternatieven te 

zoeken, dat dit langdurig wel het autogebruik verminderd. Deze resultaten 

waren het sterkst voor mensen die uit gewoonte de auto gebruiken. 

 Om zo’n interventies te kunnen bedenken is het belangrijk om te weten te 

komen hoe zo’n gewoontes gevormd, bekracht en behouden worden. 

 

 4.4 Interventions 

 Als alles in kaart is gebracht, dan kunnen we interventie strategieën toepassen 

gericht op de relevante factoren. Eg: Gedrag sterk gerelateerd aan attitudes? 

Campagnes maken om attitudes te veranderen. 

 Er is een verschil tussen antecedente en consequente interventies.  

 Antecedente interventies: Gericht op het veranderen van factoren die voor het 

gedrag zijn. Eg: informatie, educatie etc. 

 Consequente interventies: Gericht op het veranderen van factoren die volgen 

na het gedrag. Eg: feedback, beloning, straf etc. 
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 Ook is er een verschil tussen informationele strategieën en structurele 

strategieën. 

 A) Informationele strategieën 

 Het veranderen van percepties, motivaties, kennis, normen zonder de 

eigenlijke externe context te veranderen.  

 Assumptie dat nieuwe informatie, attitudes verandert die op hun beurt het 

gedrag veranderen. Meestal hebben zo’n informatie campagnes niet zo’n grote 

invloed. 

 Overtuigen: wordt gebruikt om de attitudes te beïnvloeden en de altruïstische 

en ecologische waarden te versterken. (Voorbeeld) 

 Inzet strategieën: succes in het aanmoedigen van milieuvriendelijk gedrag.  

 Uitlokken implementatie intenties: Ook vragen hoe ze hun gedrag veranderen, 

zo versterk je de intenties. Individuele sociale marketing strategieën werken 

zeer goed. 

 Sociale support en support models: informatie via normen of rolmodellen. 

 Conclusie: deze strategieën werken vooral wanneer het gedrag relatief 

makkelijk en niet kostelijk veranderbaar is. Ook speelt informatie een rol bij het 

succes van de structurele strategieën: mensen moeten eerst weten waarom 

zo’n veranderingen nodig zijn. 

 B) Structural strategies 

 Soms is informatie niet genoeg afhankelijk van de context, soms is het 

veranderen naar milieuvriendelijk gedrag een te grote kost voor de persoon. 

Daarom zijn er andere strategieën om de context te veranderen, deze kunnen 

op hun beurt wel ook indirect attitudes en motivaties beïnvloeden. 

 Voordelen en nadelen veranderen: Aanbod en kwaliteit vermeerderen terwijl 

bij milieuschadelijke gedragingen dit verminderen. Legale regulaties om 

milieuvriendelijkheid te belonen en onvriendelijkheid te straffen. Prijsbeleid 

aanpassen ten voordele van het milieu. 

 Het is dus duidelijk dat er vooral met beloningen en straffen wordt gewerkt. 

Maar zijn deze wel altijd even effectief? 

 Soms kan het zijn dat door te sterke beloningen, mensen het gedrag alleen 

stellen voor de beloning en dat dus de attitudes niet veranderen. Wanneer de 

beloning wegvalt, dan verandert het gedrag meteen. Het zijn dus korte termijn 

effecten. 

 Verder onderzoek moet dus onderzoeken onder welke condities beloning en 

straf effectief zijn of welke combinatie nodig is. 

 Meestal zal er wel een combinatie nodig zijn die ook afgestemd is op een 

bepaalde doelgroep aangezien verschillende groepen verschillende motivaties 

hebben om deze gedragingen te stellen. 
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 4.5 Evaluating the effectiveness of interventions 

 Focus lag meer op de informationele strategieën, terwijl de structurele 

strategieën waarschijnlijk beter werken. 

 Wat moet nog onderzocht worden en hoe? Enkele en combinaties van 

interventies, de lange termijn effecten, monitoren van gedragsveranderingen, 

monitoren van veranderingen in milieu impact, kwaliteit van het leven. Meestal 

werd gewoon de perceptie van het kwaliteit van leven gemeten, maar niet de 

echte kwaliteit. 

 Zo’n onderzoeken zijn heel kostelijk en duren lang. Maar ze zijn het zeker waard 

voor de praktijk. 

 Beleidsmaatregelen zijn sneller acceptabel als ze eerlijker blijken te zijn en ook 

als ze niet te veel individuele vrijheid afnemen. Mensen die heel bewust zijn 

van het probleem en een sterke morele obligatie vinden om het probleem te 

verminderen, voor deze groep mensen zijn de beleidsregels makkelijk te 

accepteren. 

 Attractief maken van producten en gedragingen die milieuvriendelijk zijn werkt 

beter dan producten en gedragingen die milieuonvriendelijk zijn, onattractief 

te maken.  

 Ook is initiële kritiek op de beleidsregel niet beslissen voor het begrip voor de 

regel nadat die ingevoerd is. Mensen passen zich aan. 

 

 4.6 Conclusions 

 Meten ven gedrag, condities in rekening brengen, context, wanneer en welke 

interventies, evalueren interventies, adaptatie aan beleidsmaatregelen. 

 

5. Artikel 5: Planning and conducting experimental 

advertising research and questionnaire design 
 Abstract: Studie over wat de belangrijkste beslissingen zijn die gemaakt 

moeten worden bij het plannen van een experimentele advertentie onderzoek. 

Wat zijn de goede methodologieën etc.? Deze set van tips zou andere 

onderzoekers moeten helpen om hun onderzoek te optimaliseren. 

 Inleiding: Het is belangrijk om het verschil te weten tussen experimenteel 

onderzoek en onderzoek vanuit een modelering perspectief. Dit modelering 

perspectief heeft als doel voorspellingen te doen, terwijl experimenteel 

onderzoek vooral zaken wil verklaren en begrijpen. 

 Er is een grote toename in de beschikbaarheid van gedrag gerelateerde online 

data, waardoor big data onderzoek belangrijker en ook echt mogelijk wordt. 

Het gevaar hierbij is dat er bias kan zijn in de verzameling en interpretatie van 

die data, experimenteel onderzoek zal dus niet verdwijnen. 
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 Doel: Wat moet een onderzoeker nu juist doen omtrent reclame onderzoek. 

Welke stimuli? Waar rekening mee houden? 

 In het algemeen gelden deze tips voor alle experimentele onderzoeken, maar 

opmerkelijk bij dit soort onderzoek is het belang van de context. Deze is in 

constante evolutie, ecologische validiteit is dus ook een must. Er zijn 

complexere en realistische stimuli nodig die de echte wereld en haar contexten 

reflecteren. 

 Hoe ga je verschillende doelgroepen via verschillende manieren van berichten 

op verschillende media bereiken in verschillende situaties? 

 Voorbeeld: Mensen gaan door de meerdere mogelijkheden veel meer multi- 

tasken tijdens reclames en ze hebben een directe toegang tot online reviews. 

 Ecologische validiteit impliceert externe data die veel worden genereerd in 

echte wereld situaties waardoor de stimulus manipulatie en controle sample 

wel in gevaar worden gebracht. Hiervoor moeten er oplossing komen. 

 

 5.1 Contribution to theory and practice 

 Het eerste doel is een meerwaarde te brengen tot kennis en theorie. Hiervoor 

moet je een relevante onderzoeksvraag opstellen, voordat je dit doet is een 

literatuurstudie belangrijk. Pure replicaties gebeuren niet veel omdat ze niet 

positief ontvangen worden, ook al is replicatie in het algemeen belangrijk. Er 

moet een soort van meerwaarde zijn, niet alleen voor de theorie maar zeker 

ook voor de praktijk. 

 

 5.2 Stimuli 

 Manipulaties van stimuli om zo het effect te zien van de manipulaties op 

consumenten responses. Het ontwikkelen van correcte en relevante test 

stimuli is dus belangrijk. 

 A) Realism and control 

 Er moet een balans zijn tussen realistische studies en controle studies. 

Realistisch omdat ze relevant moeten zijn voor de praktijk, controle omdat ze 

relevant moeten zijn voor de theorie. 

 Vignettes: Korte, geconstrueerde beschrijvingen van een persoon, object of 

situatie getoond aan de respondenten om meningen uit te lokken over die 

scenario’s. Ze kunnen nuttige inzichten leveren over het gedrag en beslissingen 

van consumenten. Maar ze zijn nog altijd niet realistisch. 

 Maar als je te realistisch wilt gaan is het moeilijk om de variabelen te 

manipuleren en ze realistisch te houden. Controle over die manipulaties is dus 

zeer moeilijk. 

 Voorbeeld: Sommige componenten zijn confounds op zich. In een cross-

culturele studie gebruik maken van een lokale bekende persoon en een 

internationale bekende persoon. Je moet eerst meten hoe bekend, attractief 
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en betrouwbaar deze personen lijken voor de respondenten. Maar afhankelijk 

van de die kenmerken kunnen er verschillen zijn afhankelijk van het relatief 

verschil tussen die bekende personen. Er moet dus zeker gekeken worden of 

er geen confounds zijn. 

 B) Real or hypothetical brands 

 Je gebruikt bestaande merken als je die wil vergelijken met een nieuw merk, 

deze moet zorgvuldig geselecteerd worden. 

 Je gebruikt nieuwe hypothetische merken om confoundings uit te sluiten, want 

veel mensen hebben als bepaalde associaties en ervaringen (positief of 

negatief) met merken. Deze kunnen je manipulatie verstoren waardoor je dus 

best geen bestaande merken hiervoor gebruikt. De verschillen zouden niet 

aangetast worden als je één merk gebruikt voor heel je onderzoek, maar de 

effect sizes zelf kunnen wel vertekend zijn. 

 Oplossing: Studie baseren op veel verschillende merken om zo het confounding 

effect te neutraliseren. Dit kan wel heel duur zijn en niet praktisch zijn. 

 Oplossing 2: Een controle groep toevoegen: De gemiddelde attitude score van 

elk merk in de controle groep wordt afgetrokken van de gemiddelde score van 

de postscore van datzelfde merk in de testgroep. Zo kan je de merk attitudes 

meten. 

 Oplossing 3: Pre-metingen: gevaar voor interactieve testing effect, namelijk dat 

de PP rekening houden met hun pre meting en hun post meting hierop 

afstellen. 

 Nieuwe hypothetische merken kunnen ook voor confounds zorgen: valse 

herkenning, ongewenste of bias connotaties. Er mogen geen associaties 

gemaakt worden aan een bestaand merk. 

 

 5.3 Samples 

 A) Randomness, representativeness and relevance 

 Onderzoek is altijd gebaseerd op statistiek, dus ook altijd op steekproeven die 

random gekozen zouden moeten zijn om zo de bevolking te representeren. In 

dit soort onderzoek rond reclame is dit veeleer niet het geval. De populaties 

zijn veel niet concreet beschreven. Veel studies hebben geen random gekozen 

populaties en meestal zijn ze ook niet representatief. Toch worden ze 

geaccepteerd voor theorieën te testen zo lang ze relevant zijn in de context van 

de studie. 

 Voorbeeld: bewustmaking campagnes over binge drinking waarbij men 

studenten gebruikt in het onderzoek. Dit is een relevante context aangezien de 

campagnes waarschijnlijk bedoeld zijn voor studenten. 

 Toch is er een verschil tussen studentenpopulaties en de echte populatie. 

Studenten hebben minder geld, en hun leven is atypisch voor de consumptie 

situatie en minder ervaring met veel producten. 

 Crowdsourcing websites: Voorbeeld MTurk: Voordelen: lage kost, makkelijk, 

grote heterogene PP, verschillende nationaliteiten, moeilijk bereikbare 
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groepen. Toch is het niet representatief voor de gehele populatie: meestal zijn 

ze jonger, hoger opgeleid, minder tewerkgesteld, minder religieus, liberaler, 

lager inkomen en meer vrouwen. 

 Dus: Een soort van representativiteit en randomisering is wenselijk. 

 B) Sample size 

 De steekproef moet groot genoeg zijn, maar mag ook niet te groot zijn. 

 Power: De mogelijkheid van een test om een effect te detecteren, als het effect 

ook echt bestaat. Grotere steekproefen hebben een grotere power. 

 Hoe hoger de gewenste power, hoe kleiner de verschillen in scores en hoe 

groter de standaarddeviaties. 

 Algemene regel: tussen de 30 en 40 participanten. Als je ook een controle 

groep wilt heb je toch 60 participanten nodig. Als je dan het verschil in geslacht 

wil zien heb je eigenlijk 4 condities en heb je dus 120 participanten nodig. 

 C) Subsample equivalentie/ Comparability 

 Belang van vergelijkbaarheid van condities. Normaal werkt randomnisatie, 

maar als de groep te klein is, kan dit verkeerd lopen. Daarom zijn er 3 manieren 

om dit op te lossen: a) vergroot het aantal participanten b) onderverdeel de 

participanten volgens relevante kenmerken in de studie, beslis welke mensen 

in welke categorie zitten en verdeel het dan c) matched samples: als er in de 

ene groep een bepaald profiel zit, dan moet er in de andere groep een 

vergelijkbaar profiel zitten. 

 

 5.4 Data collection 

 Aanbevolen sequentie van metingen in een vragenlijst: 

Briefing>Manipulation>afhankalijke 

variabelen>kwaliteitscontrole>Mediërende en modererende 

variabelen>Mogelijke confounds-filteren>manipulatie 

check>Sociodemographische vragen>Vragen over het doel van het 

experiment (hebben ze het door?)>Debriefing 

 A) Briefing 

 Goede uitleg over wat het experiment gaat. Meestal wordt er een vals doel 

uitgelegd, anders gaan mensen zich anders gedragen. Oftewel het doel extra 

bekrachtigen of juist helemaal niet. Dit valse doel moet wel geloofwaardig zijn, 

sowieso wordt er op het einde een vraag gesteld of ze iets door hadden. Zo 

kunnen de onderzoekers controleren voor de mensen die het echte doel 

doorhadden. In de debriefing wordt dan wel het echte doel van het experiment 

verteld. 

 Groter probleem bij within-subject studies omdat zij aan meer gemanipuleerde 

variabelen blootgesteld worden, ze kunnen dus makkelijker achterhalen wat 

het echte doel is in vergelijking met de between-subject studies waarbij de 

participanten maar aan 1 gemanipuleerde variabele blootgesteld worden. 

Within-subject studies worden gebruikt omdat ze minder mensen nodig 

hebben en een grotere power hebben. 



Alexander Spriet – 2018-2019 

 B) Manipulatie (check) 

 Gemanipuleerde variabele tonen of primen. Daarna de afhankelijke variabelen 

meten. Meestal zijn deze in reverse causal order: eerst intenties, dan merk 

attitudes dan stimuli gerelaeerde responses en gedachten.  

 Manipulatie check direct na de manipulatie is niet goed. Beter om dit achteraf 

te doen anders kunnen er vertekende resultaten optreden. Ze hebben een 

invloed op de relaties tussen variabelen. Afhankelijk van de manipulatie check 

ervoor of erna te doen, kunnen er dus andere resultaten zijn. 

 Time lapse problemen: te veel tijd tussen de aanbieding van de stimuli en de 

manipulation check.  

 Oplossing: je kan de prime/Stimulus opnieuw tonen als ze het vergeten zouden 

zijn. Oftewel doe je een pretest en gebruik je ze niet in de main study. Zo kan 

je wel nooit zeker weten of de manipulatie in de main study gewerkt heeft. Ook 

heeft een check in de main study het voordeel om PP uit te sluiten. 

 Manipulatie checks zijn handig om te kijken voor welke PP de manipulaties te 

duidelijk waren, die worden dan uitgesloten. 

 C) Mediation: measurement of mediation and experimental causal chains 

 Mediator: mechanisme dat het effect verklaart. Hoe beïnvloedt een criterium  

een predictor? Ze zijn ook belangrijk voor de theorie constructie. 

 Als mediators ook gemeten variabelen zijn dan is de standaard manier om deze 

te testen: the Hayes’s PROCESS macros.  

 Wel kritiek: Alleen maar gebruiken als de mediators makkelijk te meten zijn and 

moeilijk om te manipuleren zijn. 

 Beter: Gebruik van experimentele causale ketting designs: Dit gebruiken vanaf 

dat een mediator makkelijk te manipuleren is. 

 D) Moderation and median splits 

 Er is een grens aan de relatie tussen de predictor en de relatie, ze zijn gebonden 

aan condities. Een moderator speelt in op die relatie, het geeft nuance, het kan 

de relatie versterken of verzwakken. 

 Een moderator kan kwalitatief en kwantitatief zijn. Kwalitatieve moderatoren 

kunnen makkelijk toegevoegd worden bij de ANOVA’s. Kwantitatieve 

moderatoren minder en dan wordt soms de median-split procdure gebruikt om 

ze om te vormen tot dichotome variabelen. 

 Veel kritiek op die manier: Er is verlies van informatie (verlies op individueel 

niveau), er is minder power, er is een grotere kans op type II errors: Significante 

effecten zullen niet statistisch significant zijn. Ook type I errors kunnen 

vergroot worden. 

 Groeiende consensus dat moderatoren tot dichotomen mogen omgevormd 

worden, en dat continue metingen de beste aanpak is. 

 E) Replicatie en robuustheid check 

 Meestal worden alleen onderzoeken gepubliceerd die een significant effect 

hebben. De kans om een type 1 error te hebben is veel groter dan 5%. 
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Replicatie is dus belangrijk en zeker het controleren van confounding 

variabelen in je nieuwe studie. 

 F) Quality control 

 Face to face: grote interne validiteit, gevaar voor sociaal wenselijke 

antwoorden want er is een interviewer, ook gevaar voor extereme 

antwoorden. Oplossing: Balanced Inventory for Desirable Responding. 

 Online: goedkoper, sneller, representatievere sample, minder controle, gevaar 

voor multi tasken. 

 Oplossingen: Controles opzetten om mensen die careless antwoorden of 

inattentief antwoorden eruit te halen. 

 Voorbeelden: Minimum en maximum tijden, instructie manipulatie check 

(bogus: vul 6 in), mensen die niet opletten zullen veel niet 6 invullen terwijl dit 

het enigste juiste antwoord is. Ook zelf rapporteringen van de kwaliteit van 

responsen (moeten we jouw data gebruiken?). Bepaalde antwoordtendensen 

opsporen die op niets slaan, opsporen van antwoorden die altijd nummer 5 zijn 

bijvoorbeeld. Superturkers eruit laten; hebben te veel ervaring met 

vragenlijsten. 

 

 5.5 Measures 

 Welke items en welke scale formats gebruiken we? 

 A) Decisions concerning the items 

 Content or construct validity: Meten de meet instrumenten het construct? 

 Een construct zou gedefinieerd moeten worden in termen als object, attribuut 

en persoonentiteit. 

 Er bestaan al een heel wat gevalideerde meetinstrumenten, daarnaast zijn er 

ook goede methodologische regels om een nieuw construct te maken. Toch 

moet je altijd checken of de constructvaliditeit wel goed zit. 

 Single versus multiple items: Aad (attitude towards an ad) Ab (attiturde towards 

a brand). 

 Gebruik van meerdere items is inherent betrouwbaarder, een hogere 

gemiddelde correlatie zorgt voor een betere interne consistentie. Er is meer 

informatie. 

 Voordelen single items dan? Deze zien we op basis van de vergelijkbare 

voorspellende validiteitstesten. 

 Single items: Als het double concrete is, het object moet concrete singular zijn. 

Dat betekent dat het bestaat uit  object dat makkelijk en uniform voorspelbaar 

is. Ten tweede moet het attribuut van het construct (attitude, liking, kwaliteit) 

ook makkelijk en uniform voorspelbaar zijn. Een ander argument is het 

vermijden van common methods bias, dit is een fenomeen wanneer een 

correlatie overschat wordt wanneer 2 of meerdere constructen op dezelfde 

manier gemeten worden. 
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 Voorbeeld: Materialistische waarden van een consument: bestaat uit 

meerdere componenten en is dus niet uniform. Hiervoor gebruik je dus beter 

multiple items. 

 Reversed items: Items die omgekeerd gecodeerd moeten worden, ze meten 

eigenlijk het tegenovergestelde voor wat ze bedoeld zijn. 

 Voordelen: Verbeteren de aandacht, vergroten constructvaliditeit, counteren 

de tendens om akkoord te gaan, verminderen de confirmatie bias. 

 Nadelen: Zorgt voor verwarring, lagere factor ladingen, slechte interne 

consistentie. 

 Vermijden van: negaties, atonymic expressions (usually/often) 

 Toch beter wel dan niet: Als je het niet doet krijg je careless responding, 

aquiescence (stilzwijgende toestemming) en confirmatiebias. 

 Hoe het aanpakken?: Extreem verwoorde items vermijden want die leiden tot 

inconsistente antwoorden, gebruik dus een gebalanceerd aantal van normale 

en reversed items. Alterneer de items en distribueer gerelateerde items over 

de vragenlijst heen. 

 B) Decisions concerning the scale format 

 Scale formats hebben een invloed op heel veel zaken, toch wordt er niet altijd 

rekening mee gehouden. Ze beïnvloeden bijvoorbeeld hoe PP antwoorden, 

meer positief of negatief, hoe homogeen of heterogeen antwoorden eruit zien 

etc. 

 Response style effects: Antwoorden van een PP zijn niet altijd een correctie 

reflectie van hun mening. Er bestaan tendensen om te antwoorden. 

 Voorbeeld: Acquiescence (neiging om positief te antwoorden), 

Disacquiescence (neiging om negatief te antwoorden), extreme antwoorden, 

midpoint antwoorden. 

 Deze responsetendensen hebben een invloed op de validiteit, de gemiddelden, 

de varianties en de correlaties. De neiging om positief te antwoorden verhoogt 

de correlaties en verminderd de varianties. 

 Er zijn mogelijke correcties, ook al worden deze niet veel gebruikt omdat ze 

complex zijn en meer items vereisen. Je kan een set niet gerelateerde 

heterogene items gebruiken, als die hoog correleren dan weet je dat er een 

antwoordtendens plaatsgevonden heeft. 

 De meeste (niet in deze samenvatting) opties om de correcties uit te voeren 

gebeuren op het individuele level, maar soms moet je ook kunnen corrigeren 

voor het groepsniveau. Bijvoorbeeld bij cross-culturele verschillen. 

 Andere: Mensen die meer te maken met het onderwerp gaan extremer 

antwoorden, als de items een hogere cognitieve belasting vragen zullen ze 

meer geneigd zijn om gewoon positief te antwoorden. 

 Calibrated sigma methode: (normaal 1= helemaal niet akkoord, 2= niet akkoord 

etc.) Bij deze methode worden er andere cijfers toegewezen, afhankelijk van 

de responsetendensen van een groep. 
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 Number of scale points: Hoe meer hoe fijnere informatie die verzameld kan 

worden, maar ook hoe complexer en tijdrovend de keuze wordt. Er wordt dus 

geopteerd voor scale points tussen de 5 en 9. 

 Meer items voor studenten/mensen die gewoon zijn om met zo’n 

antwoordsysteem te werken/mensen die een hogere cognitieve load 

aankunnen/betere verbale skills hebben. 7 voor die mensen 5 voor de normale 

populatie is aangeraden. Ook is het voordeel voor die mensen dat er minder 

extreem geantwoord wordt bij meerdere opties. Voor de normale populatie is 

er dan meer verwarring en misresponse. 

 Odd or even number of scale points: Verminderde kwaliteit omdat mensen niet 

nadenken en gewoon het middelste aanduiden of hebben sommige mensen 

over sommige zaken gewoon echt geen mening en mogen ze er niet in 

geforceerd worden? 

 Uit onderzoek (van de prof zelf!) bleek dat midpoints de kwaliteit zelf kunnen 

verbeteren. Want mensen forceren in een keuze zorgt voor distress en meer 

negatieve emoties waardoor ze negatievere antwoordtendensen krijgen. Er is 

een duidelijke shift van de negatieve kant naar de middenkant als je deze erbij 

steekt. 

 Unipolar or bipolar scale format: Unipolair format wordt voorgesteld als één 

enkele stelling (Ik vind dit geode reclame), terwijl bipolaire format bestaat uit 

twee tegenovergestelde stellingen. 

 Attitudes worden meestal gemeten aan de hand van een bipolaire format, 

terwijl gedrag meestal gemeten wordt aan de hand van een unipolaire format. 

Emoties kunnen met beide gemeten worden. 

 Belangrijk hierbij is dat PP verschillende kennis activeren afhankelijk of het een 

unipolaire of bipolaire format is. Bij bipolair weet je meteen wat de andere kant 

is, je gaat dus uit van een symmetrie. De unipolaire schaal kan voor 

verschillende interpretaties zorgen en is dus minder symmetrisch. Het gaat dus 

niet om de helft “ik vind dit goed” antwoorden, maar om meer dan de helft. 

Hierdoor zorgt de bipolaire schaal voor meer toestemming, omdat de 

inschatting vooraf al lager is. Ze hebben het voordeel makkelijker 

geïnterpreteerd te worden. Het kan wel een te positief beeld geven over de 

relaties. 

 Scale numbering: Ga je alleen positieve schalen gebruiken of een combinatie 

van negatieve en positieve schalen. Unipolaire schalen zijn bijna altijd positief 

terwijl bipolaire schalen negatief en positief kunnen zijn, of alleen positief. 

 Schalen die uitsluitend positief zijn, worden als meer intens bekeken. Mensen 

nemen minder snel een extreme mening in bij intense schalen aangezien dit 

uitzonderlijk is. Er wordt dus verwacht dat er meer extremere meningen zijn bij 

een combinatie van positieve en negatieve scale numbering. 

 Uit onderzoek bleek dat dit inderdaad het geval was voor bipolaire schalen, 

maar niet for unipolaire schalen omdat er hierdoor wel symmetrie komt. Die 

extreme antwoorden juist tegengaan.  
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 Scale labels: Hoeveel labels gebruiken en welke labels nu juist gebruiken. Geef 

je alle schalen een label, dit zorgt voor makkelijkere interpretatie, maar 

verhoogt de responstendens om akkoord te gaan en resulteert dus in een 

positieve bias. 

 Als er maar een paar opties gelabeld zijn, dan zijn die meer toegankelijker en 

worden die ook meer gekozen. De opties met een label zorgen dus ook voor 

extremere antwoorden en  verhogen ook misresponse omdat de niet-

gelabelde opties minder duidelijk zijn.  

 Aangeraden: voor meningen gebruik je labels voor alle opties, maar als je alleen 

geïnteresseerd bent in het schatten van relaties tussen variabelen, dan is het 

beter om gewoon met end-point labels te werken. 

 Mensen vermijden intenste end-point labels meer als ze dus te intens zijn, dan 

wanneer ze meer gematigd zijn. Uit onderzoek van de prof bleek ook dan 

familiariteit meer telde dan intensiteit: als je gewoon bent met een bepaald 

label dan ga je die ook meer kiezen. In de VS gaan ze dus de end-point labels 

meer kiezen als ze gematigder zijn aangezien ze veel intensere antwoorden 

gewoon zijn. Rekening houden met de verschillende culturen is dus belangrijk.  

 

 5.6 Ethical issues 

 Toestemming vragen aan alle betrokken partijen met een informed consent. Je 

kan ook een gedeeltelijke informed consent gebruiken, omdat de PP anders het 

doel al weten van het experiment. 

 Ook moet je bij echte merken toestemming vragen aan het bedrijf om gebruik 

te maken van het merk. 

 Bij onderzoek bij mensen moet je sowieso goedkeuring vragen bij de ethische 

comissie. 

 Er zijn een aantal praktijken die redelijk veel voorkomen, maar niet altijd zo’n 

grote impact hebben. Toch worden ze best vermeden. In het algemeen moet 

je gewoon zo open mogelijk zijn over je data en niets achterhouden. 

 

 5.7 Conclusion 

 Zie hierboven! 
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6. Artikel 6: A triadic framework for collaborative 

consumption (CC): Motives, activities and 

resources & capabilities of actors 
 Abstract: Collaborative consumptie is een sterk groeiende manier van 

consumptive. Het bestaat uit een triangel met een platform provider, een peer 

service provider en een costumer. De taak van de platform provider is de 

matchmaking. Eerst onderscheiden we CC van gerelateerde constructen. (zie 

tabel in de slides)  

 Inleiding: Uitwisseling is al heel oud en is heel lang op een dezelfde manier 

bekeken, als een dyadisch proces. Meestal ging het om een vorm van trade up. 

Nu is er een opgang van een heel andere vorm van uitwisseling, namelijk 

collectieve uitwisseling. Consumenten gebruiken goederen en diensten van 

een peer. Er zijn hier heel veel termen voor en de meest gebruikte term is 

collaborative consumption. Voorbeeld: Uber. 

 Er is nog niet veel wetenschappelijk onderzoek over, want het is een recent 

fenomeen. Deze paper heeft drie doelen: a) formele conceptualisatie b) 

discussie over de rollen van de actoren en hun motieven om hierin te 

participeren en c) mogelijkheden voor verder onderzoek. 

 

 6.1 Conceptual foundation for collaborative consumption 

 Zie table 1: er zijn drie kenmerken waarmee je CC kan onderscheiden van 

andere gerelateerde vormen van uitwisseling. A) Aantal actoren B) Natuur van 

uitwisseling C) Directheid van uitwisseling. 

 Naast CC heb je dus kopen, huren, non-ownership (acces based services) en 

sharing/ co-owning. 

 Triades: Het is niet acces based services, want dan komt er geen peer aan te 

pas namelijk bijvoorbeeld bij Cambio. Het is ook niet gewoon delen, want er 

komt wel een professioneel platform aan te pas. 

 Natuur van uitwisseling: Er is geen uitwisseling van bezit, er is gewoon een 

tijdelijke toegang tot het bezit. 

 Directheid van uitwisseling: Het is gemedieerd door marktmechanismes. Delen 

niet, want het is veeleer sociaal beïnvloedt.  

 Gebaseerd op de theorie: “Capabilities approach”. De meest onderscheidende 

factoren van markt gedreven berdrijven zijn ten eerste hun marktsensing en 

ten tweede hun consumenten linking vaardigheden. De motivaties van alle drie 

de actoren worden hierbij in rekening gebracht.  
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 Naast motieven worden ook activiteiten en resources en capabilities in 

rekening gebracht. 

 

 6.2 The collaborative consumption triangle: the costumer 

 A) Consumer motives 

 1) Economische motieven 

 Het kost minder en is dus voordeliger. Ook door het verminderde kapitaal van 

mensen, gaan ze meer op zoek naar alternatieven. De markt zal dus nog 

groeien. 

 2) Sociale motieven 

 Voorbeelden: Couchsurfing en toy libraries 

 3) Hedonistische waarde 

 Luxe goederen hebben voor een bepaalde tijd die ze anders nooit zouden 

hebben. 

 4) Verminderen van risico’s en verantwoordelijkheden 

 Verminderde kost opnieuw en je kan een product al eens gebruiken en testen 

voordat je het zelf echt gaat kopen. 

 5) Milieu voordelen 
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 Het heeft inderdaad voordelen, maar dit speelt niet echt een rol bij de 

consument. Ook kan het een negatief effect hebben omdat mensen gaan 

compenseren en goederen gaan overgebruiken.  

 B) Customer activities 

 1) Interactie 

 Interactie in de gehele triade maar ook via online communities en ook bij 

tekenen van gebruik door andere consumenten. Deze interactie wordt sterk 

gewaardeerd. 

 2) Bieden van informatie 

 Er wordt heel wat informatie opgevraagd bij Uber bijvoorbeeld voordat je een 

peer mag worden. Deze informatie wordt dan ook aangeboden aan de 

consument zodat er een groter vertrouwen is. 

 3) Gepast gedragen 

 Naast informatie wordt er natuurlijk ook wel gepast gedrag verwacht in de 

ogen van de peer en de consument. Sociale normen en tekenen van 

vertrouwen zijn dus ook nodig. Er moet dus een overkoepelend (overheid?) 

systeem zijn om dit te verzekeren. Dit kan ook voor reactantie zorgen waardoor 

er minder voor deze alternatieven gekozen zal worden. Uit sociale redenen dan 

en niet uit economische redenen. 

 C) Customer resources en capabilities 

 1) Technical skills 

 Naast de financiële contributie moeten deze mensen ook gebruik maken van 

technologie veeleer op een mobiele app. Dit zijn vooral jonge mensen 

waardoor ouderen zich uitgesloten voelen. 

 

 6.3 The collaborative consumption triangle: the peer service provider 

 A) Peer service provider motives 

 1) Economische voordelen 

 Ze krijgen geld voor hun service, gewoon voor het goede doel of voor morele 

overwegingen om anderen hun goederen te kunnen gebruiken. 

 2) Ondernemingsvrijheid 

 Ze werken wanneer ze willen en hoeveel ze willen, er is een grote flexibiliteit. 

 3) Sociale motieven 

 Vooral peers met goederen die ondergebruikt worden en reizigers willen 

ontmoeten vanuit heel de wereld.  

 B) Peer service provider activities 

 1) Toegang tot middelen 

 De reden van het geven van toegang tot de middelen maakt niet uit, het 

belangrijkste is dat peers toegang willen geven tot de middelen. 

 2) Consument contact werknemers (ze worden gezien als werknemers) 
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 De rol die de peers innemen is belangrijk omdat ze het merk representeren van 

de service. Een slechte peer kan dus nefast zijn voor het verder gebruik van het 

platform. 

 3) Gepersonaliseerde service 

 De diensten zijn persoonlijk en worden dus afgesteld op de consument die daar 

dus ook de voordelen van heeft. 

 C) Peer service provider resources and capabilities 

 1) Middelen 

 Meestal zijn de peers ook zelf consumers. Middelen worden dus op een 

creatieve en innovatieve manier gebruikt. 

 2) Reputatie 

 De peer stelt de reputatie van het platform voor. Reviews hebben een 

belangrijkere marktwaarde gekregen. Airbnb stelt dus een online platform voor 

waarbij zowel peers als consumenten hun reputatie kunnen blootstellen. 

Anderen kunnen hierop dus reageren. 

 3) Betrouwbaarheid 

 Speelt een belangrijke rol. Mensen die hieraan deelnemen versterken het 

sociale welbevinden aangezien je vreemden meer en meer gaat vertrouwen. 

 

 6.4 The collaborative consumption triangle: the platform provider 

 A) Motives of the platform provider 

 1) Economische voordelen 

 Economische winsten zijn het voornamelijkst doel. De prijs bepalen is wel 

moeilijk aangezien ze met drie actoren zitten.  Ook worden ze nog altijd als 

risicovol aangezien waardoor ze meer moeten werken aan hun 

geloofwaardigheid, hun missie naar buiten brengen de netwerken goed 

moeten onderhouden. Het platform wordt een brand governor. 

 2) Innovatie en reageren op de markt 

 Veel jonge mensen zochten goedkopere manieren om te reizen, bedrijven die 

op deze markt reageerden waren dus innovatief. Hou dus rekening met de 

markt. 

 3) Construeer voordelige relaties 

 Het is geen hiërarchie, iedere actor communiceert zijn intentie en mogelijkheid 

om te participeren in de co-creatie van de service. Een groot doel van elke actor 

is om anderen bij te staan in de goederen integratie. Goede relaties worden 

dus opgebouwd. 

 B) Activities of the platform provider 

 1) Matchmaking 

 Het platform zorgt voor efficiënte manieren om de matches te maken. Wie 

heeft er een goed/ service nodig, en wie biedt het aan? Hierbij zijn reviews en 

ratings dus heel belangrijk om betere batches te kunnen maken. 

 2) Presenting the brand and its value proposition 
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 Heel belangrijk voor het platform is het communiceren van het merk en 

voorstellen wat de extra waarde is van het merk. Ze creëren dus Brand 

Awareness. De brand meaning wordt dan gecreëerd door de service 

ervaringen. 

 3) Het creëren van vertrouwen en het verminderen van de risico’s  

 Vanzelfsprekend belangrijk, maar hoe implementeren?: Ratingsystemen voor 

peers en consumenten, veilige betaalmethoden, mechanismen om zaken terug 

te draaien moest er een falen in het systeem zitten. 

 4) Het maken en communiceren van sociale normen en gelinkte praktijken 

 Het platform controleert niet het gehele merk en de betekenis van de service. 

Moet je bij een ander iemand zijn huis alle meubels terug zetten of laten staan 

in de manier jij wilt? Dit verschilt van peer tot peer en van consument tot 

consument. Hiervoor moeten er sociale normen gemaakt worden door het 

platform en die door communiceren naar de andere actoren. 

 5) Resources of the platform provider 

 1) Marktkennis  

 Kennis over de markt, Uber speelde hierop in en besloot verschillende soorten 

Ubers aan te bieden. Snellere, goedkopere, meer luxueuze etc. Ook in tijden 

dat er niet veel Ubers beschikbaar waren, werd door een automatisch 

algoritme de prijs verhoogt. Waardoor meer mensen zich aansloten bij Uber.  

 2) Netwerk van peers en consumenten 

 Om in competitie te staan met de traditionele taxi’s etc. heb je natuurlijk een 

netwerk van peers en consumenten nodig. 

 3) Power to promote and protect CC 

 Is peer service betaalde arbeid aan het vervangen of is het volgend de 

organisaties zelf een meer dynamische en open netwerkt die mogelijkheden 

genereert?  

 4) Relatie met aandeelhouders? 

 De directie van de platformen moeten naar de aandeelhouders de meerwaarde 

van het bedrijf communiceren. Veeleer gebeurd dit in speeches waarbij ook de 

overheid wordt aangesproken over wat er kan veranderen ten voordele van 

het goede doel. 

 

 6.5 Expert survey on opportunities for further research 

 Aan onderzoekers in dit veld gevraagd om vragen te beantwoorden over de 

toekomst van CC en de toekomst van het onderzoek over CC. Meerdere 

experten en analysatoren nodig aangezien het heel subjectief is. 

 

 6.6 Opportunities for future research 

 Rol van de platform provider: a) Regelgevende beleid b) succesvolle factoren c) 

consumentenservice d) positioneering 



Alexander Spriet – 2018-2019 

 Hoe ga je dit taxeren en wat is het gevolg voor zowel de traditionele services 

en de CC services? 

 Waarom zijn sommige services succesvol en andere niet? Waarschijnlijk is het 

uitbalanceren van de middelen die nodig zijn om mee te participeren. Ook het 

in de gaten houden van vraag en aanbod en hierop in te spelen zorgt voor 

succes. 

 De individualiteit waarop het gebaseerd is behouden, maar tegelijkertijd een 

consistente goede kwaliteit leveren. 

 De positionering: moeilijk om zich te positioneren aangezien ze zo heterogeen 

zijn en hoe staan ze tegenover de traditionele aanbieders. 

 Rol van de peers: a) professionaliteit b) negatieve effecten op de peers c) het 

evaluatie systeem 

 Hoe de peers opleiden tot meer professionele brand ambassadeurs terwijl je 

ze geen formele opleiding kan geven. Hoe kan hun rol omgezet worden van een 

hobby naar een meer professionele service en is dit ook wel voordelig voor de 

service op lange termijn? 

 Hoe passen de peers binnen het welvaartsysteem zonder enige lange termijn 

arbeid. Zal CC verdere tewerkstelling beïnvloeden? De verantwoordelijkheden 

mogen niet allemaal op de peer liggen. 

 Er is bias en discriminatie die moet opgelost worden, ook is er een superstar 

effect waardoor het voor sommige peers moeilijk is om in competitie te gaan, 

dit schrikt mogelijke nieuwe kandidaten ook af waardoor de peers verouderen. 

 Rol van de consumenten: a) mogellijke transformatie van CC b) 

consumentenparticipatie c) vormen van verwachtingen. 

 Voortdurende verandering: zal het een effect hebben op de mensen met een 

laag inkomen die nu wel in het sociale leven kunnen participeren, verbeterd 

hun kwaliteit van leven omdat ze nu wel bijvoorbeeld naar de dokter kunnen 

gaan. Of verliezen mensen een deel van hunzelf omdat ze veel zaken niet meer 

gaan bezitten terwijl dit normaalgezien een deel van hunzelf zou zijn? 

 In hoeverre willen mensen eigenlijk participeren in het co-creëren van een 

service of product? 

 Ze krijgen andere verwachtingen aangezien bijvoorbeeld sommige consument 

zelf ook peer zijn. Door een dubbele rol op te nemen krijgen ze andere 

verwachtingen. 

 Ecosysteem triangle: a) service falen/ herstellen b) waarde c) hoe werkt zo’n 

ecosysteem in bredere ecosystemen? 

 Service falen/ herstellen: Wie krijgt de schuld bij het falen en wie moet het 

herstellen? Gaan consumenten zelf meer hulp aanbieden omdat ze 

medeverantwoordelijk zijn? 

 Waarde: Je geeft waarde en neemt waarde.  

 Breder ecosysteem: Hebben normen uit bredere ecosystemen een invloed op 

de groeiende normen binnen dit ecosysteem? Bijvoorbeeld hebben de normen 

van een Uber service een invloed op de normen van een airbnb ecosysteem? 



Alexander Spriet – 2018-2019 

7. Artikel 7: Consumer neuroscience: past, present 

and future 
 Abstract: Overzicht van het veld van consumenten neurowetenschap. Hoe kan 

je neurowetenschappelijke date integreren in de verschillende 

bedrijfscontexten. Wat zijn de vooruitzichten van consumenten 

neurowetenschap? 

 Inleiding: We zien een grote stijging in het gebruik van 

neurowetenschappelijke tools in het onderzoek bij marketing. We kunnen zo 

beter het beslissingsproces en gerelateerde processen begrijpen. Hoe kan 

organisatieonderzoek profiteren van neurofysiologische metingen? Er bestaan 

veel tools die gebruikt kunnen worden zoals eye-tracking, EEG en fMRI.  

 We kunnen onderzoeken hoe beslissingen in levensechte situaties werken. 

Hierbij ligt de focus vooral op dat de PP zich niet bewust moet zijn van de 

processen. Het gaat om impliciete, automatische en onbewuste processen. 

 Doel: Overzich van het neurowetenschappelijke consumenten onderzoek 

bieden, wanneer is het nuttig om deze bevindingen te integreren? 

 Hoe: Eerst uitleggen welke meetbare correlaten er bestaan die nuttig zijn voor 

marketing. Welke opportuniteiten en richtingen zijn ervoor consumenten 

neurowetenschap. Wat is het belang van het beter verstaan van gedrag in 

economische en sociale settings? 

 

 7.1 Past: Neural correlates of consumer behaviour (zie bijlage p3-4 artikel) 

 Eerste aanzet: neuraal onderzoek tussen het verschil van pepsi en cola op het 

brein. Er werd gevonden dat er neurale activiteit was met gebieden die 

belangrijk zijn voor geheugenprocessen voor cola, maar niet voor pepsi. 

Gebieden: Hippocampus en dorsolaterale prefrontale cortex. 

 Correlaten van marketing relevant gedrag: Meer activiteit in de corticostriatale 

beloning circuits bij PP die een grotere voorkeur voor coole auto’s hebben dan 

voor saaie auto’s. Gebieden: Nucleus Accumbens en ventromediale prefrontale 

cortex.  

 Favoriete merk vs. Dezelfde categorieën die minder de voorkeur hadden: meer 

activatie van de ventromediale prefrontale cortex. 

 Gewone ja/nee koop beslissingen: Activiteit in de NAcc (nucleus accumbens) 

correleert met voorkeuren van producten. 

 mPFC: gecorreleerd aan consumentensurplus, perceptie van waarde. 

 Insula activiteit: Negatieve emoties met niet leuk gevonden prijzen. 

 WTP (willingness to pay): vmPFC en dlPFC gecorreleerd aan WTP voor 

aantrekkelijke EN onaantrekkelijke producten. 

 Beslissings-making paradigma’s: Beloningen-striatum; subjectieve waarde-PFC 

 Verpakkingsaantrekkelijkheid en merk voorkeuren nadien: Niet alleen voor 

producten, maar ook voor specifieke productkenmerken. 
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 7.2 Present: Integrating neuroscience and behavior in consumer research 

 Vanuit een management perspectief kan er gediscussieerd worden ofdat er wel 

echt een meerwaarde is voor het bedrijf. Wordt er niet gewoon over het brein 

gesproken? We zien dat meer en meer van dat onderzoek in Marketing journals 

gepubliceerd wordt. Dit duidt duidelijk aan waar we naartoe gaan. 

 Het onderzoek wordt belangrijk ook direct voor de consumentenpsychologie.  

 De huidige theorieën kunnen een grotere versterkte basis krijgen, en er kunnen 

nieuwe inzichten gevonden worden. 

 A) Additions: resolving conflicts and adding insights into existing decision-

making theories 

 Research models and methods: Een productieve manier waarop deze 

methoden toegepast kunnen worden is het verfijnen van bestaande modellen, 

assumpties en hypotheses.  

 Voorbeeld: assumptie dat responses bij hypothetische scenario’s en keuze 

situaties hetzelfde is voor alledaags gedrag. Dit is onderzocht geweest met 

fMRI. Dezelfde gedeelten activeren inderdaad, maar wel minder sterk. 

Sommige nul resultaten zijn dus misschien te wijten aan de beperkingen van 

een lab. Toch kan het wel generaliseerd worden aangezien het dezelfde 

gedeeltes zijn. Het kan ook betekenen dat zo’n hypothetische keuzes een 

mindere lange termijn effect hebben. 

 Voorbeeld: Voorkeur consument afhankelijk van het bewustzijn van de keuze? 

Het brein toont voorkeuren aan zonder dat de participanten weet hebben van 

een keuze. Het wordt dus bevestigd.  

 Er is dus een convergentie van verschillende onderzoeken.  

 Resolution of competing hypotheses: Er zijn hypotheses die elkaar 

tegenspreken en misschien kan neurale data deze discussie eindelijk oplossen. 

 Uit onderzoek bleek al dat verwachtingen een invloed hebben op de kwaliteit 

van het product. Marketing kan zorgen dat de consument echt veranderde 

sensaties krijgt. Een hoge prijs impliceert de verwachting van een hogere 

kwaliteit zodat het product eigenlijk beter smaakt zoals de verwachting. 

 Maar het kan ook zijn dat de persoon nieuwe informatie interpreteert en filtert 

om dit te matchen aan de perceptie en geloof die ze al hebben. Ook kunnen 

impliciete en expliciete sociale druk een invloed hebben. 

 Onderzocht via fMRI studie met identieke wijn met een verschillende prijs. De 

wijn met een hogere prijs (ook al was die identiek) smaakte beter. Dit was ook 

te zien in de fMRI. Er is dus effectief een verandering. 

 Dit kan hetzelfde zijn voor uiterlijk en non-verbale gedragingen die gelinkt zijn 

aan kwaliteitssignalen voor een leider te zijn. 

 Social and interpersonal effects: Verfijnen theorieën over de interpersoonlijke 

en persoon-bedrijf relaties. 

 Brand personality framework: Persoonlijkheden van merken die vergelijkbaar 

zijn met de persoonlijkheden van personen. Worden deze brand personalities 

ook echt hetzelfde gepercipieerd als de menselijke persoonlijkheden? 



Alexander Spriet – 2018-2019 

 Onderzoek: fMRI: Oordelen over merken en mensen zijn bijna volledig 

dissociatief, er is dus weinig overlap wat wijst op verschillende mechanismes 

om informatie over merken en mensen te verwerken. 

 Toch werd in een ander onderzoek gevonden dat je wel kon voorspellen welk 

merk een persoon zag. Welke neurale map van de brand personality correleert 

aan het merk. Dus: Merk persoonlijkheid dimensies representeren percepties 

die accuraat gerelateerd zijn aan de manier waarop het brein de responses 

codeert aan de individuele merken. Verder zou je kunnen onderzoeken hoe 

bedrijven gepercipieerd worden door hun werknemers of door andere 

aandeelhouders.  

 Bekende personen: Echte bekende experten zijn betrouwbaarder en zorgen 

voor diepere processen en betrouwbaarheid dan bekenden die niet expert zijn. 

 Het positieve van de bekende persoon wordt gelinkt aan het product. 

 B) Expansions: revealing new mechanisms underlying consumer decision 

making 

 fMRI study prijsinformatie: De timing van eerst een product te zien of eerst een 

prijs te zien op aankoop gedrag heeft een invloed. Er is een verschillende 

activiteit. Voor producten die het zeker waard zijn, is het het best om eerst de 

prijs te zetten. 

 Contributie van visuele aandacht op keuzegedrag: Hoe langer je kijkt naar iets 

hoe meer je het gaat kopen, dit werkt in beide richtingen. 

 Hoe sneller je een keuze moet maken omdat je gehaast bent of je een hoge 

workload hebt, hoe sneller je iets gaat kopen dat visueel duidelijk is, zelf als het 

minder je voorkeur is. Verder kunnen oogstudies ook informatie geven over 

waar je bepaalde producten het best zet en welke verpakkingen aantrekkelijk 

zijn. 

 Andere: oogbeweging studies kan een manier zijn om impliciete sociale 

associaties te detecteren. Visuele attentie meten kan zorgen voor een beter 

begrip van machtsdynamieken in teamgedrag en onderhandelingen. 

 Neural-based predictions of behavior: tot nu toe alleen maar bestaande kennis 

verfijnen, maar het kan ook unieke predicities doen over toekomstige 

keuzegedrag. 

 Predicting preferences: Studie rond muziek clipjes en de verkoop: Significant 

effect tussen de activatie en de verkoop, terwijl zelf rapporteringen over hoe 

leuk ze het liedje vonden niet significant waren. Bij een onderzoek over trailers 

van films vonden ze hetzelfde effect. 

 ISC (intersubject correlation): De correlatie van de activiteit over personen 

heen tijdens een dezelfde stimulus. Onderzoek bij een tv programma: Wanneer 

zijn ze het meeste geëngageerd om te kijken, welke specifieke momenten en 

kenmerken zijn de leukste. 

 Prediction persuasion: Hoe goed zijn neurale studies om bepaalde gedragingen 

te voorspellen die gemanipuleerd worden. Bij een rook experiment is het 
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duidelijk dat de surveys onderdoen aan de resultaten van een fMRI studie bij 

het voorspellen van rookgedrag na anti rook campagnes.  

 Chocolade keuze experiment: Opnieuw konden ze goed voorspellen welke 

chocolades het meest verkocht zouden worden. 

 Loonverzoek experiment: Neurale activiteit was significant in het voorspellen 

in het succes van die verzoeken. 

 Groot onderzoek over wat er gebeurd als de reclame stijgt of daalt met 1%: 

fMRI kon dit uniek verklaren. De waarde van neurofysiologisch onderzoek 

wordt nog onderschat. 

 3) Challenges of applying neural findings to management disciplines 

 Er worden inferenties gemaakt dat bepaalde regio’s gelinkt zijn aan een 

bepaalde functie. Maar die processen zijn niet altijd gelinkt aan het concept en 

ook hebben regio’s meestal verschillende functies. 

 

 7.3 Future: New avenues and domains 

 A) Individual differences 

 Wat is de modererende rol van individuele verschillen? Belangrijk voor 

aanwervingsprocedures en teams samenstellen. 

 Expanding the understanding of known demographics of interest and their 

impact on neurophysiological markers: Verschillen in sociodemografische 

status kan gelinkt worden aan verschillen in neurale activiteit. 

 Manipulatie van stress hormoon cortisol en de link tussen arm zijn en stress en 

de invloed daarvan op veranderingen is risico gedrag. 

 Oudere leeftijd: verschil in corticale en subcorticale brein netwerken gaan 

gepaard met een verschil in risico gedrag, cognitieve controle en tussentijdse 

keuzetaken.  

 Cultuur: Is een variabele een psychologisch verschil dus individueel of een 

groepsverschil. Kan je gaan onderzoeken aan de hand van neurologische data. 

 Socioeconomische status (arm zijn of niet), leeftijd en cultuur zijn alle drie 

variabelen die ook in management research heel belangrijk zijn. 

 Using neurophysiological markers to rethink individual differences: We gaan 

individuele verschillen hier meer bottom-up bekijken. 

 Voorbeeld: GMV (grey matter volume) kan gelinkt worden aan breinfuncties, 

persoonlijkheid en gedrag. Vooral te maken met beloning gerelateerde 

gedragingen en persoonlijkheidstrekken. 

 Hogere GMV – Hoog beloningsgericht 

 Hogere GMV – Hoog nood aan cognitie 

 Lage somato sensorische awareness en lage GMV – grotere respons op 

verwachte effecten van marketing actions. 

 GMV kan dus ook gelinkt worden aan individuele risico attitudes. 

 Link brein en leiderschaprollen en samenwerkende team interacties. 
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 Voorbeeld delay discounting: (hoe lang kan je een beloning uitstellen, 1 dag of 

10j?) Er was een negatieve correlatie tussen de mate waarin je aan delay 

discounting kan doen en hoe sterk de connectie is tussen zelf controle en 

beloningsvoorspelling. Hetzelfde geldt voor de zelfcontroles en beloning 

gerelateerde structuren die belangrijk zijn voor keuze processen.  

 C) Within-individual differences 

 Er zijn ook verschillen in het individu zelf afhankelijk van de temporele staat. 

Mensen kunnen hongerig, slaperig etc. zijn. 

 Neuromodulatoren zijn chemicalen die zorgen dat neuronen communiceren 

zoals NT’s en brein hormonen. 

 Dopamine: Beloningsprocessen, motivatie en leren. 

 Serotonine: Stemming, goesting om te eten, slaap, sociale voorkeuren, 

geheugen en leren. 

 Ocytocine: Sociale voorkeuren en bonding. 

 Cortisol: stress 

 De mate waarin je een bepaald hormoon hebt in je lichaam is afhankelijk van 

je lichaam en de externe context.  

 Testosteron: impulsiviteit: een omgekeerde U-relatie. 

 Testosteron en cortisol: Sociale rang gedrag en status gedrag. 

 Manipuleren van die hormonen: moeilijk door de bloed-barrière, maar kan wel 

causale relaties aantonen. Je kan de receptoren manipuleren om zo meer of 

minder van een bepaald hormoon binnen te laten. 

 Manipulatie testosteron: Hogere voorkeur voor luxe producten, want zo 

kunnen ze laten zien dat ze tot een hogere hiërarchie behoren waardoor ze hun 

status opkrikken. Ze zoeken dus een hogere status, maar dit is niet gevonden 

voor het zoeken naar macht. 

 


