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1. Te veel keuze 

1.1. Consumer research: why? 

 In de eerste plaats zijn 
we consumenten 

 Markten zijn overal 
 
“we zijn consumenten 
geworden die bijna vergeten 
zijn dat we ook burgers zijn” – 
Philipp Blom 

 Toenemende mate 
waarin onze rol als 
burger wordt ingevuld 
als consument 

 
Belangrijke vraag om maatschappij te begrijpen: waarom worden we meer en meer als 
consument benadert? Waarom is marketing zo een belangrijk paradigma geworden? 

a. Marketing is meer effectief dan andere alternatieve beïnvloedingen 

→ Marketing werkt, terwijl andere vormen van beïnvloeding niet zo optimaal zijn 
b. Privatisering staat heel hoog op de agenda, en privatisering creëert markten 

→ Meer en meer situaties waar naartoe gewerkt wordt door overheidsinstanties 
om meer en meer markten te creëren en te privatiseren 

 
a. Marketing is meer effectief dan andere alternatieve beïnvloedingen 

→ Vroeger werden burgers meer gezien als mensen die op het rechte pad 
moesten behouden worden -> kerk focuste zich sterk op mensen die zich 
zouden moeten gedragen 

→ Nu: politiek gaat meer en meer kijken hoe mensen leven en daarop gaan 
inspelen -> dit werkt beter 
Bv. Succes van gedragseconomie: meer gekeken naar gedrag dan naar 
theoretische modellen over gedrag 

 
b. Privatisering staat heel hoog op de agenda, en privatisering creëert markten 

“… misschien wel de belangrijkste trend van onze tijd: de privatisering en neo-
liberalisering van steeds meer delen van onze maatschappij vanuit een geloof dat de 
markt het beter kan” – Joris Luyendijk 

→ Financiële crisis paar jaar geleden: belangrijkste trend van onze tijd is de 
doorgedreven privatisering en neoliberalisering van steeds meer delen van de 
maatschappij vanuit de (vaak misleidende) overtuiging dat de markt het beter 
kan 
➢ Neoliberalisering: er wordt van uit gegaan dat de markt vrij moet 

kunnen functioneren, met minimale inbrenging 
➢ Deze redenering soms zeer sterk doorgedreven 

Bv. Water enkel nog kunnen inkopen, het is geen basisrecht meer, 
maar wordt een markt want een markt is altijd beter 

“… without ever deciding so, we drifted from having a market economy to being a 
market society” – Michael J. Sandel 

→ We zijn gegaan van het hebben van een markteconomie naar een zijn van 
een markteconomie  
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1.2. So what? 

Wat kunnen we concluderen? 

 Deze trends hebben een aantal positieve effecten, maar ook zeer veel negatieve 
effecten 
Bv. Problemen rond milieu, gezondheid,… 

 maar ook positieve rol 

 de markten die we nu ervaren is uniek in de wereldgeschiedenis 
 
Als toekomstige marktonderzoekers hebben we nood aan: 

a. Awareness/bewustzijn 

→ Bewust zijn van deze trend en hoe we denken en hoe dit een invloed heeft op 
ons 

→ Bewust zijn dat marktdenken dominant is (en er ook niet naïef in zijn) 
b. Responsibility/verantwoordelijkheid 

→ Verantwoordelijkheid als gedragswetenschappers om de kennis die we 
verwerven over menselijk gedrag te genereren en op een goede manier te 
gebruiken 

 
Awareness & responsibility 

 
Naast sterk marktdenken ook 
sterke overtuiging dat we 
rationele mensen zijn en dus 
heel bewuste keuzes maken 
(niemand zal toegeven dat hij 
wordt beïnvloed door 
reclame) → niet in 
overeenstemming met wat we 
weten over menselijk gedrag 
Bv. Fouten in ons visuele 
systeem: zicht geeft vaak 
vertekende impressies van de 
realiteit (bv. Deze tafels zijn 
even groot en hebben perfect 

dezelfde vorm, maar wij kunnen dit niet zien) 
Bv.  Geheugen geeft vaak vertekende beelden (sommige schijnbare echte herinneringen 
kunnen vals zijn) 
Bv. Vertekeningen in ons intern mentaal navigatiesysteem 
➔ Ook onze keuzes en beslissingen zijn (net als alle andere systemen) heel sterk 

onderhevig aan voorspelbare vertekeningen en bijgevolg gemakkelijk beïnvloedbaar, 
maar veel mensen willen dit niet aanvaarden 
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Manipulatie van menselijk gedrag is 
er altijd geweest en zal er altijd zijn, 
maar we zien tegenwoordig hierin 
wel een professionalisering 
 
Term manipulatie heel negatieve 
connotatie, en we worden er niet 
graag mee geassocieerd, maar 

 Manipulatie ene integraal deel van 
het mens zijn, maar toch maakt het 
geen deel uit op onze naïeve kijk op 
de wereld en beslissingen 

 Vaak kunnen we er niet tegen dat 
de overheid ons gedrag zou sturen 
maar het is wel ok dat Coca-Cola 
onze smaak zoeter heeft laten 
maken (dit is ook een aantasting van 
onze vrijheid) 
 
Dit artikel wil dat we realistischer 
staan tegenover manipulatie en er 
ook mee kunnen omgaan 
 

 
Aantal mensen kennen zichzelf en weten 
dat ze vaak chips kopen of de snoepen 
aan de kassa nog snel meenemen → 
hele machinerie zit er achter die ons 
aanzet om soms te consumeren op 
manieren die we eigenlijk niet willen 
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1.3. Market research: why? 

What’s in it for you? 
 
het is belangrijk om als burger 
het marktonderzoek te 
begrijpen om de maatschappij 
te begrijpen 
 
 
 
 
 
 
Bedrijfspsychologen komen 
heel vaak in marketing en 
marktonderzoek terecht en 
daar is het dus van belang om 
marktonderzoek te begrijpen 
 
Ook HR toenemend belang 
van employer branding 
(=mensen/werknemers naar 
ons toelokken) 
 
Management: marktdenken 
hier noodzakelijk 
 

Ook zelf in de politiek en overheidsdiensten is het vandaag de dag belangrijk om deze 
dingen te gebruiken 
 

1.4. Outline 

a. Een dag in het leven van een Westerse middenklasse consument 
b. Hoe zijn we tot hier gekomen? 
c. Choice overload: 

→ Psychologische gevolgen 

→ Individuele moderators 

→ Situationele moderators 
d. Micro-oplossingen 

 

1.4.1. Een dag in het leven van een Westerse middenklasse 

consument 

Vele jaren helemaal anders 
Bv. Ontbijt vroeger gewoon een kom pap → nu ontbijt veel gecompliceerder (bij shoppen een 
enorm overaanbod en een enorm gevoel van te veel keuze) 
Bv. Nu in winkel honderden producties van eenzelfde concept (bv. 400 soorten koekjes → 
mensen meer en meer last van het gevoel aan te veel keuze (bv. Problematisch bij 
studiekeuze) 
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1.4.2. Hoe zijn we tot hier gekomen? 

Overaanbod is hier niet toevallig gekomen: hoe zijn wij hier terecht gekomen? 

 Economisch gezien is dit rationeel om het productenaanbod te vergroten 

 Insatiability: psychologisch gezien zijn we onverzadigbaar en constant op zoek naar 
nieuwe smaken 

 groei als doel, shoppen als middel 

 Ideologisch aspect (voornamelijk in het Westen): keuze is een ideologie 
 
Economisch gezien is dit rationeel om het productaanbod te vergroten:  
 
de positieve impact van choice set/assortment size 

a. Gegeven de heterogeniteit in noden en smaken bij consumenten, zal een wijd 
assortiment verzekeren dat elke consument exact zal vinden waar hij/zij naar op zoek 
was 

b. Als gevolg van satisfactie, nieuwsgierigheid en fluctuerende behoeften, zal een 
consument vaak op zoek gaan naar variatie tijdens het winkelen 

→ Nieuwheid/andere dingen op zich een positieve evaluatie toekennen 

→ Ook redenen om telkens met nieuwe producten op de markt te komen 
 
De niet-negatieve impact van assortment size 
Rational choice principle of “regularity” (= rationele keuze principe van “regelmatigheid”): de 
kans dat een alternatief gekozen wordt van een keuzeset, zou in principe nooit toenemen als 
er een ander alternatief wordt gekozen uit een keuzeset 

 Op zich heeft het vergroten van het assortiment geen negatieve impact 
 
Insatiability 

 Behoefte aan stimulatie: mensen willen meer en nieuwe dingen (mensen die niet 
nieuwsgierig zijn, zijn gedoemd om uit te sterven → nieuwsgierigheid een 
evolutionaire drive) 

 Status competitie: hoger in maatchappijen waar een hoge sociale gelijkheid en 
inkomensgelijkheid heerst (bv. US) 

→ Bandwagon goods (=kuddegedrag): verlangen naar een goed omdat andere 
het hebben (“als iedereen het heeft, moet ik het ook hebben”) 

→ Snob goods: verlangen naar een goed omdat andere het niet hebben (“ik wil 
differentiëren, iets dat niemand heeft moet ik hebben”) 

→ Veblen goods: verlangen naar een goed omdat ze bekend staan om hun 
duurheid (sommige goederen worden meer verkocht als je ze duurder maakt, 
want iedereen weet dat ze duur zijn; bv. Ferarri, louis Vitton,…) 
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Groei als doel, shoppen als middel 
Meer politieke hoek: economische groei een expliciet doel van de meeste regeringen 

 Consumptie is de manier om te blijven groeien (bv. China is hier ook in mee-
gegroeid) 

 
hoe blijven we nu groeien? 

 Midden 20st eeuw zeer 
actief over nagedacht 

 “we zijn te productief, en 
als we geen oplossingen vinden 
hebben we een probleem. Deze 
productieve stijl vereist dat we van 
consumptie een levensstijl maken” 
→ we kunnen niet blijven 
produceren als we niet ook 
keihard beginnen te consumeren 
(US is daar mee begonnen) 
 
 
“we need things consumed, 
burned up, worn out, replaced an 
discarded at an ever increasing 
pace”: bewuste strategie achter  

 Duidelijke antecedenten 
van problemen van nu (plastiek in 
oceanen, vuil in de lucht) 
 
 
 
 
 

 
Van hieruit ideologie gegroeid die aanzet om goederen en 
diensten te kopen in steeds grotere hoeveelheden 

 Zelfs in de late 18e eeuw zagen paar filosofen dat we 
door de industriële revolutie deze kant zullen opgaan 

 
GDP groei als doel – waarom? 
waarom economische groei zo belangrijke doelstelling? 

 Measurable: het is gemakkelijk meetbaar via het BNP (GDP) (=Bruto Nationaal 
Product) 

→ Maatstaf die wordt gebruikt om te kijken welk land het ‘beste’ bezig is 

 maatstaf geworden omdat dit ooit een sterke positieve correlatie had met welzijn (hier 
in het Westen is dit niet meer zo (plafond is bereikt), maar in armere lanen is dit wil 
nog zo) 

→ gezondheid verbetert niet langer met toegenomen economische activiteit 

 economische nood aan groei 

→ werkgelegenheid creëren 
➢ we worden altijd productiever (per werkuur produceren we nu veel 

meer dan vroeger) → we moeten dus minder mensen inzetten → dus 
om te zorgen dat iedereen toch een job heeft, moeten we meer gaan 
produceren 
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→ om kosten te voorkomen (overheidsschuld) 
➢ tegengaan door meer te investeren in de economie, door te groeien → 

aandeel schuld wordt dan kleiner ten opzichte van u BNP 

→ creatie van rijkdom als alternatief op verspreiden van rijkdom 
➢ veel gemakkelijker om extra welvaart te creëren, dan om bestaande 

welvaart te herverdelen 
➢ groeien is gemakkelijker dan herverdelen op politiek vlak 

 
beperkingen GDP 

a. telt zowel het goede als het slechte 

→ het telt alles mee van productie (meer gevangenissen, meer auto’s die kapot 
gaan en hersteld worden,…) 

b. houdt geen rekening met vrije tijd (we werken steeds meer en meer) 
c. telt enkel de officiële marktactiviteiten  

→ houdt geen rekening met de grijze en zwarte markt 
d. houdt geen rekening met distributionele effecten 

→ je kan perfect groeien in BNP en tegelijk een groeiende armere klasse hebben 
e. houdt geen rekening met vervuiling 
f. houdt geen rekening met technologische vooruitgang 

→ geen rekening houden met bv. Het feit dat er wikipedia is en geen papieren 
encyclopedie meer 

g. niet langer gerelateerd met ‘welzijn’ 

y-as: levensverwachting in jaren 
x-as: inkomen per persoon in dollar 

 geen landen met hogere inkomens en lage levensverwachting 

 opwaartse trend, bij stijgend inkomen neemt de levensverwachting toe, maar erna 
komt een vlakke lijn -> het blijft niet stijgen, we bereiken een plafond 
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de motor van groei 
 
als we willen groeien is dit 
grafiekje gewoon sneller door 
draaien (door te blijven 
consumeren en te blijven 
produceren) 

 heel veel mensen aan het 
nadenken hoe we dit kunnen 
loskoppelen en toch nog het 
welzijn kunnen verbeteren 

 hoe wiel laten blijven 
draaien? 

→ Innovatie (want brengt ook 
creatieve destructie met zich 
mee; bv. Spotify laat alle 
andere (bv. Itunes) 
verdwijnen) 

→ Diversificatie= steeds verdere assortimentuitbreiding 

→ Commodificatie= massaal blijven produceren van zaken die vroeger zeer 
uitzonderlijk waren (bv. Groot aanbod aan vlees en vis) 

 
Keuze als ideologie 
Op ideologisch vlak zitten we met de overtuiging dat keuze een na te streven doel is 
 
Drie-stappen-redenering over ‘consumer choice’: 

a. Hoe meer vrijheid en autonomie mensen hebben, hoe groter het welzijn 
b. Hoe meer keuze mensen hebben, hoe groter hun vrijheid en autonomie 
c. Daarom, hoe meer keuze mensen hebben, hoe groter hun welzijn 
➔ Klopt dit wel? 

 
MAAR: 

 Deze overtuiging vooral klasse- en cultuurspecifiek (leeft vooral in de Westerse 
middenklasse) 

 Relatie tussen keuze en geluk is veel ingewikkelder dan deze simpele overtuiging 
 
Consumer choice: sociale klasse 
vooral bij middenklasse 

 Opvoeding bij de middenklasse focust op het ontwikkelen van voorkeuren en het 
leren maken van keuzes 

→ Er is een soort van middenklasse-competitie (bv. Kinderen moeten zoveel 
mogelijk hobby’s hebben) 

 Consumptie voor het uiten van: 

→ Uniekheid (middenklasse wil uniek zijn >< lage klasse zal gemiddeld genomen 
meer gefocust zijn op groepsgevoel, dan op die uniciteit) 
➢ Crossculturele psychologie: onderzoek waarbij vragenlijst wordt 

afgenomen bij mensen op de luchthaven; ze krijgen keuze om hierbij 
een stylo te kiezen (allemaal gelijk behalve paar uitzonderingen) → 
India meer geneigd om te kiezen voor wat het meest gangbaar is 

→ Beloning (lagere klasse) 
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1.4.3. Choice overload 

We ervaren dus heel sterk deze keuze-ideologie, we zijn hier sterk in betrokken vanuit onze 
cultuur 
Wat zijn hier nu de gevolgen van en hoe gaan we deze oplossen? 
 
Psychologische gevolgen: Wanneer keuze demotiverend is 
Dit is het belangrijkste psychologische gevolg bij overchoice: het werkt demotiverend 

 Ironisch: grote assortimenten willen ons juist aanzetten om meer te consumeren 

 Artikel: when choice is demotivating 

→ Zeer doordacht experiment, veel rekening gehouden met zaken en dus ook 
heel relevant voor marktonderzoek 
➢ Proefstandje in de supermarkt  
➢ 2 condities: in conditie 1 had het standje een klein assortiment met 6 

potjes confituur. In de tweede conditie had het standje een groot 
assortiment met 24 potjes confituur 

➢ Men keek voor beide standjes naar: attraction (=hoeveel komen naar 
het tafeltje?), sampling (=hoeveel proeven er van de confituur?), 
purchase (=hoeveel kopen er?) 

➢ Verwachting: attraction is hoger bij het grote assortiment, maar 
purchase is kleiner bij het grote omdat het te overdonderend is 

 Small assortment 
->less likely to be attracted 
->equally likely to sample 
->more likely to buy (30%) 

 Large assortment 
->more likely tob e attracted 
->equally likely to sample 
->less likely to buy (3%) 

➔ Duidelijke indicatie van een probleem met te grote assortimenten 
 

Nog een andere studie waarbij mensen in verschillende condities proeven van chocolade: 
‘als beloning voor deelname aan experiment mag je nu kiezen tussen 5 dollar of 4 pralines’ 

 Small assortment 

→ Meer tevreden met het proeven 

→ Meer geneigd om chocolade te kiezen over cash 

 Large assortment 

→ Minder tevreden met het proeven 

→ Minder geneigd om chocolade te kiezen over cash 
➔ Conclusie: mensen in kleiner assortiment zijn meer tevreden 

 
Waarom kan keuze demotiverend werken? 
Aantal gevolgen van overchoice: 

a. Hogere verwachtingen 
Bv. Er zijn 24 confituren, als daar niet de confituur van mijn dromen tussen zit, dan is 
er iets mis 

b. Cognitieve belasting 
Bv. 24 confituren waar men over moet nadenken -> te veel informatie 

c. Onzekerheid 
Bv. Heb ik wel de beste smaak tussen deze 24 confituren gekozen? 

d. Verhoogt waargenomen risico 
e. Verhoogde expressieve waarde 

Bv. Als je kiest uit 24 smaken en je kiest de ‘Japanse bes’, dan zegt dat iets over je 
>< er zijn maar 2 smaken 
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f. Spijt – contrafeitelijk denken 
Bv. ‘wat als’ ik die andere confituursmaak had genomen 

➔ Hier worden mensen niet gelukkiger van 
 
Individuele moderatoren 
>< situationele moderatoren: gevolgen niet voor iedereen hetzelfde 
 
Welke van de volgende uitspraken is op jou van toepassing? 

 
 
Satisficing – maximizing 
 
Satisficers (stopen met keuze bij het eerste alternatief dat goed is) scoren hoger op: 

 Geluk 

 Optimisme 

 Zelfvertrouwen 

 Levenstevredenheid 

 Satisfactie met koopbeslissingen 
 
Maximimers (streven om de best mogelijke optie te vinden; overlopen alles in het 
assortiment) scoren hoger op: 

 Depressie 

 Perfectionisme 

 Spijt 

 De neiging om sociale vergelijkingen te maken 

 Meer gevoelig aan opwaartse sociale vergelijking (iemand die oven je staat niet 
graag hebben) 

 Gevoeliger aan spijt 
 

1.4.4. ‘micro’-oplossingen 

Micro-oplossingen: binnen de context waar we nu inzitten kunnen we kleine praktische 
oplossingen vinden, maar die gaan niet alles plots veranderen 
 
Oplossingen: 

a. Goal-based labels 
b. Prototypisch branding 
c. Uitlijnbaar assortiment 
d. Verminderen van de cognitieve lading via presentatie 
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e. Verminder de kans op spijt 
f. Het opsplitsen van de keuzetaak 

 
Goal based labels 
Onderzoek: iemand wil een fiets kopen en wordt hier dus voor een keuze gezet 

 We kunnen gebruik maken van merken om de verschillende fietsen te benoemen 
(scott, spark, scale or genius?), maar een leek verstaat niet wat de fietsenverkoper 
hiermee bedoeld 

 We kunnen nu ook gebruik maken van goal-based labels (bv. Muddy woods, 
mountain conqueror, sandy beach -> als ik op het standwil rijden zal ik kiezen voor 
sandy beach), een leek verstaat deze wel 

 
Hier denken we vanuit consumptiedoelen (algemene reflex 
in marketing): mensen kopen of huren iets omdat het hem 
helpt om een doel te bereiken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experts 

 Goed ontwikkelde kennisstructuren of productschema’s over hun gebied 

 Kennis over welke attributen belangrijk/relevant zijn en wat de evaluatieve criteria is 
in bepaalde keuzecontext (bv. Weten dat je voor op zand te rijden een band moet 
hebben met groeven in) 

 Kent het ideale punt -> een beschikbaar ideaal attribuutcombinatie 
 
Novices (=niet-experts) 

 Moeten naar verschillende extrinsieke bronnen kijken (niet enkel verkoper maar ook 
bijvoorbeeld google), verschillend van de productie-attributen, zoals de prijs, 
specialist, en andere verschillende cues 

 
Main study 
Quasi-experiment (= een van de variabelen wordt niet gemanipuleerd) om te kijken of labels 
werken in de praktijk 

 Variabele niet gemanipuleerd maar gebruik maken van de variatie in de populatie 
(dus kijken naar leken en experts en bijvoorbeeld niet allemaal leken een opleiding 
geven en andere leken niet en dan kijken naar de verschillen) 
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3 condities: 
Er wordt gewerkt met fictieve merken 
 
Getest wat het effect is van goal based levels 
op onzekerheid en keuzetevredenheid 
 

 
Mediator: komt tussen AV en OV en legt uit 
hoe het komt dat iets leidt tot iets anders 
 
 

 
Effect van moderator te zien 
(effecten van manipulatie 
hangen af van de moderator 
‘expertise’) 

 Moderator: 
variabele die relatie tussen 
twee andere variabelen 
beïnvloed (effect van goal 
based levelling op keuze 
hangt af van de expertise) 
 
 
 
 
 

 
Resultaten en discussie 

 Goal-based labels verhogen de keuze-satisfactie bij leken 

→ Maar niet bij experts 

→ Effect bij leken gemedieerd door reductie in onzekerheid 

  Niet alleen hulp bij het keuzeproces, maar ook een leerproces: inhoudsanalyse van 
open vragen gerelateerd aan het beslissingsproces tonen dat leken ook leren uit 
goal-based labels omdat het hen leert attributen te linken aan goals (leert 
bijvoorbeeld dat de sandy beach goed op zand kan rijden dankzij de diepe groeven in 
de banden) 

 
Conclusie: goal-based levels helpen leken zonder experts te hinderen 
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Prototypisch branding 
Wat is het probleem? 

 De meeste nieuwe producten falen 

→ Als we assortimenten uitbreiden doen we dit meestal door nieuwe producten 
toe te voegen  

→ In praktijk wordt 80% van de innovaties binnen het jaar teruggetrokken omdat 
ze niet aanvaard worden 

 Barrière: acceptatie door de consument 

 Oplossing: werken met merk-extincties, liefst met grote merken  
Bv. Pure Blond van Jupiler: deze brand maakt het makkelijker om het in de 
maatschappij te krijgen → smaakt helemaal niet naar Jupiler, heeft er niet veel mee 
te maken, gewoon merk er op geplakt 

 
Bv. Pampers → voor veel mensen een prototypisch merk (=merk 
die heel sterk gelinkt is aan zijn categorie) 
 
Bv. Bic 
 
 
 
 

MAAR: 
Prototypische merken zijn sterk gelinkt aan hun categorie 

 Prototypische merk= deze merken waarvan de consument vindt dat ze het meest 
representatief is voor zijn productcategorie  

→ Prototypisch merk gebruiken op innovaties om de barrière bij consument weg 
te nemen 

 
bij extincties die binnen 
de categorie blijven (bv. 
Een bier met minder 
calorieën is nog altijd 
een pils), heeft extinctie 
een positief effect op 
attitude (-> de mate 
waarin een merk 
prototypisch is versterkt 
het idee dat het nieuwe 
merk past) en een risico-
inducerend effect 
 
gebeurt nu het 
omgekeerde bij verre 
extincties? (bv. 
Vruchtensap onder de 
naam Jupiler) → 

gevonden dat dichte extincties 2 pos effecten (positieve invloed op attitude en risico-
inducerend) hebben, bij verre extincties zien we nog steeds het risico-inducerende effect, 
maar ze vinden het niet meer passen bij de categorie 
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bv. Heinz als prototypisch merk 

 Zeer brede reclame naar iedereen 
en niemand gericht 

 Onderzoek: prototypisch merk 
vergeleken met een minder 
prototypisch merk 

 
onderzoek: dichte innovatie verzonnen 
door proefpersonen= wortelketshup 
verre inovatie: zelfverwarmende soep, 
maar ook van Heinz 

 Voor dichte extinctie was er zowel 
een goede fit als een gereduceerd 
risico 

 Voor verre extinctie gaat het risico 
gereduceerd worden, maar er was 
geen goede fit meer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uitlijnbaar assortiment 
Het allinieerbaar maken van het assortiment 

 Assortiment kan niet alleen verschillen qua grootte, maar ook qua type (= 
aligneerbaar of niet-aligneerbaar) 

→ Aligneerbaarheid is een karakteristiek van het assortiment, niet een attribute  

→ Gewenste voordelen van een assortiment kunnen een rol spelen in de 
classificatie van dat assortiment als aligneerbaar of niet aligneerbaar 

 
 
Voorbeeld van een aligneerbaar assortiment 

 Producten in dit assortiment variëren in 
niveau op 1 attribuut (en meestal ook in prijs): 
je kiest tussen het beste en het minder goede 
Bv. Goedkope wijn, goede wijn en ietsje 
duurder en zeer goede, maar ook zeer dure 
wijn (enige dat varieert is de kwaliteit) 
 
 
Dit is een voorbeeld van een non-
aligneerbaar assortiment 

 Dit assortiment varieert ook in prijs, maar 
de verschillende producten hebben een 
verschillende feature 
Bv. Iphone= nieuwer en duurder – bij 
Samsung is dit niet zo, je hebt verschillende 
types naast elkaar die allemaal verschillende 
waarden hebben (bv. De S-collectie, de 
Galaxy-collectie,…) 
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Effect van aligneerbaarheid: in een context waar je moet kiezen tussen verschillende 
merken, en de merken zijn aligneerbaar, zal de verkoop van je merk vergroten naarmate je 
assortiment groter wordt 

 Mensen die moeten kiezen tussen merken en 1 merk zijn assortiment is 
alligneerbaar, dan is de neiging van de consumenten om hoe groter het assortiment 
wordt, hoe meer ze zullen gaan naar het grotere assortiment (want anders moeten 
we veel te veel vergelijken, terwijl bij een aligneerbaar assortiment het duurste ook 
het beste is) 

 
Keuze overload: in een context waar je moet kiezen tussen verschillende merken, en de 
merken hun assortiment zijn non-aligneerbaar, zal de verkoop van je merk verkleinen 
naarmate je assortiment groter wordt 
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Verminderen van de cognitieve lading via presentatie 
= het simpeler voorstellen van het assortiment 

overload 
hypothese: voor 
een non-
aligneerbaar 
assortiment zal de 
negatieve impact 
van de grootte op 
merk-keuze 
gemodereerd 
worden door de 
gevraagde 
cognitieve last 
 
→voorstelling van 
kieskeurig.be: 
tabel met aantal 
modellen en een 
overzicht van de 

attributen → negatieve impact van non-aligneerbaarheid wordt hierdoor verzwakt 
 
Verminderen van de kans op spijt 
Bv. Via retourgarantie: pleit tegen de inkomsten, maar veel bedrijven doen hier toch een 
grote inspanning voor  
 
Het spijt-effect: voor een niet-alligneerbaar assortiment, zal de negatieve impact van de 
grootte van het assortiment op de merk-keuze gemodereerd worden door het potentiele 
gevoel van spijt 
➔ Oplossen via retourgarantie 

 
het opsplitsen van de keuzetaak 
keuzetaak opdelen in stapjes (bv. Naar de bakker gaan en vragen om een brood: “moet het 
wit of bruin zijn?”, “rond of blok?”, “gesneden of niet gesneden?” -> ipv alles in 1 keer te 
moeten zeggen) 
 
het opsplitsen van de keuzetaak (zodat de consumenten beslissingen nemen over elk 
individueel attribuut, verminderd de kans op choice-overload) 
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Vergroten van het assortiment maakt de gepercipieerde keuzemoeilijkheid groter en dit 
verlaagd de satisfactie 

 Je kan dit effect verminderen door de keuzetaak op te splitsen in stappen 

→ Mediator: komt middenin tussen onafhankelijke en afhankelijke  

→ Moderator: beïnvloed de relatie 

1.5. Artikel: overchoice and assortiment type: when and 

why variety backfires 

1.5.1. Introductie 

Algemeen suggereert onderzoek dat wanneer een merk zijn assortiment of variëteit aan 
producten verhoogt, zal profiteren van een hoger marktaandeel (= VARIETY- IS- GOOD 
BELIEF). In deze paper wordt aangetoond dat dit niet altijd het geval is.  

 er is sprake van overchoice waardoor we het variety- is- good belief in twijfel moeten 
trekken.  

 Deze paper wil nagaan ‘wanneer’ en ‘waarom’ een verhoging in assortiment kan 
leiden tot schade voor een merkkeuze.  

 
We hebben het over het construct “assortment type” en er wordt aangetoond dat het effect 
van de grootte van het assortiment op een merkaandeel gemodereerd wordt door het type 
assortiment. We kunnen een onderscheid maken tussen alignable en non- alignable 
assortimenten (zie deel attribute alignablity) 
 

1.5.2. Assortiment grootte ne de keuze van de consument 

Bedrijven breiden hun productielijnen uit om tegemoet te komen aan de noden van de 
consument (bv. Cola zero, cola light, cherry coke, …).  
 

1.5.3. De positieve impact van assortiment-grootte 

Aangetoond dat consumenten voordelen halen uit een breed productassortiment en dit op 
verschillende vlakken. (°) 

 Een groot assortiment verhoogt de kans dat elke consumenten datgene zal vinden 
waarnaar hij op zoek is bv. De kans is groter dat iemand een passende broek vindt 
wanneer deze in 20 maten beschikbaar is dan wanneer deze in 10 maten 
beschikbaar is 

 Een individu zoekt variëteit op binnen en over cansumption accasions= VARIETY- 
SEEKING TENDENCIES  

➔ onderzoekers begonnen te zoeken naar manieren om de perceptie van variëteit voor 
de consument te verhogen, terwijl er eigenlijk een reductie van variëteit aan de gang 
is.  

 
Uitzondering: er kan verwarring of frustratie ontstaan door een overweldigend groot 
assortiment → large assortment strategies can backfire Opmerking: het gaat hier over 
extreme grote assortimenten. In e regel geldt dus het eerst vernoemde (°) 
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1.5.3.1. de niet-negatieve impact van assortiment-grootte 

Het rationele keuzeprincipe van “REGULARITY”= Dit principe stelt dat het vehogen van 
variëteit nooit negatief kan zijn voor een merk (dit is niet hetzelfde als de variety is good 
claim) 
 
Regularity principe geïllustreerd: als merk A en B beiden starten met 1 alternatief en merk B 
beslist om nog een extra alternatief aan te bieden, dan zal merk B geen marktaandeel 
verliezen door het toevoegen van een alternatief 
 

1.5.3.2. tegenbewijs-overchoice 

Recent onderzoek stelt bovenstaande claims (hoe meer hoe beter of toch zeker niet 
slechter) in vraag.  

 Onderzoek Dhar: de keuze voor niet te moeten kiezen verhoogde significant wanneer 
er een 2de attractief alternatief wordt aangeboden bovenop een enkele alternatieve 
keuzeset.  

 Tversky en Shafir vonden soortgelijke resultaten bij bv. De keuze voor een 
huurappartement.  

 Iyengar en Lepper en Chernev vonden nog meer ondersteuning voor dit overchoice 
effect bij het gebruik van grotere keuzesets. Bv. 24 verschillende confituren versus 
keuze tussen 6 verschillende confituren.  

 Boatwright en nunens: Als het assortiment in een online winkel daalde met 20 
procent, steeg de verkoop gemiddeld met 11 procent. 

 

1.5.3.3. De matige rol van assortiment-type 

Hierboven zien we dus dat we komen tot 2 conflicterende perspectieven. Belangrijk is dat 
product assortimenten niet enkel kunnen verschillen in grootte, maar ook in type.  
 

1.5.3.4. Attribute aignability 

We kunnen een onderscheid maken tussen alignable en non- alignable assortimenten.  

 “ALIGNABLE” ASSORTMENT= een set van alternatieven die verschillen in een 
enkele, compenserende dimensie, zodat het kiezen van een assortiment enkel 
binnen attributie trade- offs vereist. 

→ Alignable assortment: dit kan voldoen aan de diverse smaken van 
consumenten en kan zo het marktaandeel verhogen. 
Bv. Een alignable assortiment auto’s bestaat uit 2 identieke auto’s die enkel 
variëren op vlak van hun litercapaciteit (bv. 2.2 liter, 2.6 liter en een derde 
wagen 3.0 liter).  
Bv. Dezelfde jeans die verkrijgbaar is in verschillende maten 
Bv. Microgolfovens die verkrijgbaar zijn met verschillende capaciteiten 

 <-> “NONALIGNABLE” ASSORTMENT= een set van alternatieven die verschillen in 
meerdere, niet- compenseerbare dimensies, waardoor tussen attributie trade- offs 
vereist zijn. Doordat er verschil is in meerdere dimensies kan het ene alternatief een 
gewilde optie hebben, terwijl het ander alternatief een tweede gewilde optie kan 
hebben.  
Bv. Keuze tussen 3 auto’s waarbij de 1ste en zonnedak heeft, de 2de heeft een 
alarmsysteem en de 3de heeft een lederen interieur.  

→ Nonalignable assortment: dit verhoogt zowel cognitive effort als het potentieel 
voor spijt van de consument, waardoor het marktaandeel kan dalen. = 
OVERCHOICE. Het idee van overchoice wordt in deze paper bewezen aan de 
hand van 3 studies.  
als men moet kiezen tussen 2 alternatieven, zullen personen beter herinneren 
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en is het cognitieve proces gemakkelijker bij alignable assortimenten dan bij 
non alignable assortimenten.  

 
Gerelateerde constructen: comparable versus non- comparable 
 

 
voorbeeld van een alignable assortment: flessen ibuprofen tabletten dat varieert in het aantal 
tabletten in een fles. → within attributie, nl. Hoeveelheid varieert.  
 

1.5.3.5. Assortment aignability 

 
voorbeeld van een non- alignable assortment: laptop 1 heeft een CD-rom drive, laptop 2 
heeft een floppy drive, laptop 3 heeft een zip drive. Als je voor het ene kenmerk kiest, moet 
je het andere kenmerk opgeven. → trade- offs over attributes 
 
wat bepaalt of een assortiment alignable is of niet niet- alignable: 

 de categorisatie vindt plaats op het level van het assortiment en niet op het level van 
het attribuut.  
Bv. Assortiment wordt alignable als je verschillende garantietermijnen geeft (bv. 24 
maand vs 36 maand versus 60 maand). Assortiment wordt non- alignable als het ene 
alternatief wel garantie heeft en de andere niet 

 het verlangen naar voordelen van een assortiment speelt ook een rol.  
Bv. Kleine sportauto versus grote gewone wagen. Dit is voor de meeste mensen een 
non- alignable assortiment, want gaat over grootte, maar ook over imago. Voor 
mensen die willen verhuizen is dit een alignable assortiment, want ze kijken enkel 
naar de grootte van de wagen.  
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1.5.3.6. De impact van assortment alignability 

studie toont aan: als subjecten geconfronteerd worden met grotere assortimenten ze meer 
frustratie, meer spijt en lagere satisfactie rapporteren met hun gekozen item, in vergelijking 
met subjecten die een kleiner assortiment kregen.  

 Rol van conflict: mensen willen conflict vermijden en kiezen sneller voor een merk dat 
een assortiment biedt dat niet tot conflict leidt.  

 Assortiment-type en conflict: non- alignable assortimenten zorgen voor meer conflict 
(want je moet iets opgeven) dan alignable assortimenten en conflict verhoogt ook met 
assortiment grootte.  

➔ assortimenttype modereert het effect van assortimentgrootte op keuze voor een 
merk.  

 
HYPOTHESE 1: In een between- brand keuzecontext, wanneer het dus gaat om een 
alignable assortiment, zal het marktaandeel stijgen als de assortimentgrootte stijgt 
 
HYPOTHESE 2: In een within- brand keuzecontext, wanneer het dus gaat om een non- 
alignable assortiment, zal het marktaandeel dalen als de assortimentgrootte daalt.  
 

1.5.4. Studie 1 

Kiezen tussen microgolfovens. alignable (capaciteit van de ovens varieert) versus  non- 
alignable (de specifieke kenmerken van de ovens variëren).  

 
 

1.5.4.1. Methode 

 Subjecten: 300 volwassenen vullen survey in 

 Ontwerp en procedure:   

→ kies een oven uit de alternatieven.  
subjecten werden geconfronteerd met 1 alternatief van een mark (the lone 
brand). En met 5 alternatieven van een ander merk (the target brand).  

→ Er werd gebruik gemaakt van een 5 (assortimentgrootte)x 2 (assortimenttype) 
factorieel- between- subjects design.  

→ Manipulatie van assortimentgrootte: n(= aantal keuzes) variëerde van 1 tot 5.  

→ Manipulatie assortimenttype: alignable (capaciteit van de ovens varieert) 
versus  non- alignable (de specifieke kenmerken van de ovens variëren). 
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1.5.4.2. Resultaten en discussie 

HYPOTHESE 1: In een between- brand keuzecontext, wanneer het dus gaat om een 
alignable assortiment, zal het marktaandeel stijgen als de assortimentgrootte stijgt → werd 
bevestigd EN significant 
 
HYPOTHESE 2: In een within- brand keuzecontext, wanneer het dus gaat om een non- 
alignable assortiment, zal het marktaandeel dalen als de assortimentgrootte daalt. → werd 
bevestigd, want zorgt voor conflict MAAR enkel ‘marginally significant’ 
 
Opmerking: een tekort is dat we nog steeds geen goede verklaring hebben gevonden voor 
deze fenomenen na deze studie. (zie volgend punt) 
 

 
de 2 hypotheses werden in studie 1 bevestigd.  
 

1.5.4.3. Causale mechanismen 

verklaringen voor het overchoice effect gevonden in studie 1: 

 Cognitieve overload: non- alignable zorgt voor meer overload 

 OVERLOAD HYPOTHESE= er doet zich cognitieve overload voor bij overchoice. 
Cognitieve overload is een moderator. Als de effort hoog is, heeft dit een negatief 
effect op merkaandeel. Als de effort verlaagd wordt, verwachten we dat dit het 
negatieve effect van assortimentgrootte zal verminderen of zelfs elimineren.  

 
HYPOTHESE 3: bij een non- alignable assortiment, zal de negatieve impact van 
assortimentgrootte op merkkeuze gemodereerd worden door de vereiste cognitieve 
inspanning.  

 Angst of spijt die voortkomt uit het kiezen van iets uit een non- alignable assortiment 
en meer angst en spijt wanneer ze moeten kiezen uit een groter assortiment in 
vergelijking met een kleiner assortiment.  

→ REGRET HYPOTHESE=  we verwachten dat de negatieve impact van 
assortimentgrootte op merkkeuze gemodereerd wordt door het potentieel op 
spijt. Als er veel kans is op spijt verwachten we meer overchoice.  

 
HYPOTHESE 4: bij een non-alignable assortiment, zal de negatieve impact van 
assortimentgrootte op merkkeuze gemodereerd worden door het potentieel voor het hebben 
van spijt.  
De hypotheses worden in de volgende 2 studies onderzocht 
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1.5.5. Studie 2 

doel: bevestigen van H2 en onderzoeken van H3 
manipulatie van cognitieve overload: de presentatie van de attibuties werd aangepast (full 
profile versus simplified profile). Bij het simplified profile was de cognitieve overload kleiner.  

 

 
 

1.5.5.1. Methode 

 Subjecten: 204 studenten 

 Ontwerp en procedure: kies een fototoestel. 2 (assortiment grootte)x 2 (presentation 
format) between- subject, full- factorial design.  

 De subjecten moesten 2 dingen doen, nl. Aangeven welk alternatief ze verkozen en 
op een zeven punt likertschaal hun relatieve voorkeur voor de 2 merken aangeven.  

 

1.5.5.2. resultaten 

 
HYPOTHESE 3: bij een non- alignable assortiment, zal de negatieve impact van 
assortimentgrootte op merkkeuze gemodereerd worden door de vereiste cognitieve 
inspanning. → bevestigd. 
Ook hypothese 2 werd opnieuw bevestigd (bevestiging overchoice principe). 
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1.5.6. Studie 3 

Subjecten krijgen de taak om een cadeau te kopen voor de vader van een goede vriend. De 
helft van de subjecten werd gezegd dat dit hun ‘final decision’ was. Aan de andere helft van 
de subjecten werd gezegd dat de vader nog de kans had om het cadeau te ruilen 
(vermindering van spijt).  
 

1.5.6.1. methode 

 Subjecten: 480 volwassenen. Survey.  

 Ontwerp en procedure: 2 (assortimentgrootte) x 2 (kans op ruilen) full) factorial, 
beween subjects desing. (120 subjecten per conditie).  

 

1.5.6.2. Resultaten 

HYPOTHESE 4: bij een non-alignable assortiment, zal de negatieve impact van 
assortimentgrootte op merkkeuze gemodereerd worden door het potentieel voor het hebben 
van spijt. → bevestigd 
 

 
 

1.5.7. Algemene discussie en conclusies 

1.5.7.1. Theoretische implicaties 

2 inzichten: 
a. Violation of the rational choice principle of regularity.  
b. Ook assortiment type moet in rekening gebracht worden 

 

1.5.7.2. Management implicaties, leidinggevende implicaties 

 Te grote assortimenten kunnen een negatieve impact hebben.  

 Rol van regret en cognitieve effort 
 
Mogelijke strategieën: 

 Verhogen van de waargenomen alignablity van het assortiment 

 Verminderen van de cognitieve effort, door simplificatie van informatiepresentatie 

 De marketer kan het potentieel op het krijgen van spijt verminderen.  

 Erkennen dat grotere assortimenten niet altijd beter zijn en gewoon proberen het 
assortiment beperkt te houden.  
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➔ vereenvoudiging van informatiepresentatie, omkeerbaarheid van keuze en 
vermindering van de onderliggende nonalignability kunnen het effect van overchoice 
teniet doen.  

 

1.5.7.3. Toekomstig onderzoek 

 Wanneer spelen de mechanismen van informatie overload en spijt meer op minder 
rol in consumer choice?  
Bv. Minder spijt als de categorieën zeer snel van assortimenten veranderen.  
Bv. Misschien heeft spijt meer invloed bij personen die risico- aversief zijn.  
Bv. Heeft informatie overload een grotere impact wanneer de consumenten een lage 
need for cognition heeft.  

 In dit artikel strikt onderscheid tussen alignable en non- alignable, maar de meeste 
assortimenten zijn een combi van de twee.  

1.6. Artikel: when choice is demotivating: can one desire 

too much of a good thing? 

1.6.1. Inleiding 

Huidige psychologische theorieën en onderzoek vonden de positieve affectieve en 
motivationele gevolgen van persoonlijke keuze. Dit leidt tot het idee dat hoe meer keuze men 
heeft, hoe beter en dat het menselijk vermogen om keuze te beheren (en het menselijk 
verlangen naar keuze) onbeperkt is. De bevindingen van 3 experimentele studies dagen 
deze impliciete assumptie uit. Deze studies tonen aan dat mensen meer geneigd zijn om 
dingen aan te kopen wanneer ze 6 opties hebben dan wanneer ze 24 of 30 of meer keuzes 
hebben. Meer nog, participanten rapporteerden achteraf meer tevredenheid met hun 
aankopen wanneer hun keuze gelimiteerd is.  
 
‘hoe meer keuze, hoe beter’ → op het eerste zicht goed ondersteund door onderzoek en 
theorieën: link tussen voorziening van keuze en toename in intrinsieke motivatie, 
waargenomen controle, taak prestatie en levenstevredenheid.  
In een typische laboratoriumstudie wordt de intrinsieke motivatie van participanten 
vergeleken over 2 condities:  

a. De participanten krijgen de keuze tussen 6 mogelijke activiteiten   
b. De participanten wordt verteld welke specifieke activiteit ze moeten ondergaan 
➔ bevindingen: participanten voorzien van keuze leidt tot een toename in intrinsieke 

motivatie en verbetert de prestatie op een verscheidenheid aan taken (zelfs in 
contexten waar de keuze triviaal of bijkomstig is). Vele theorieën in de sociale 
psychologie (attributie theorie, dissonantie theorie en reactancy theorie) nemen aan 
dat zelfs pure illusionaire perceptie van keuze, sterke effecten heeft.  

 
Toch zijn er nog beperkingen aan deze literatuur: 

 Het aantal keuzes gebruikt in de experimenten was klein (tussen 2 en 6 
alternatieven) 

→ voorgaand onderzoek heeft dus aangetoond dat keuze tussen een relatief 
beperkt aantal alternatieven voordeliger is als geen keuze.   

→ toch is er in de echte wereld vaak meer dan een beperkt aantal opties (soms 
zelfs een overweldigend aantal) 

→ wat gebeurt er  als het aantal alternatieven groter wordt en de verschillen 
tussen de opties relatief klein? 

 Er zijn zeker gevallen waar zelfs een grote reeks keuzes voordelige gevolgen heeft  
(bv. op restaurant: meer keuze op het menu → klant gemiddeld meer tevreden). In 
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het algemeen:  in contexten waar mensen hopen een bepaald product te vinden 
waarvan ze al weten dat het hun voorkeur is → groter aantal opties, vergroot de kans 
dat ze succesvol zijn in hun zoektocht . 

 Langs de andere kant: moeilijkheden met complexe keuzes te beheren → wanneer 
de attractiviteit van de alternatieven stijgt, ervaren individuen conflict en hebben ze de 
neiging om hun keuze uit te stellen, nieuwe alternatieven te zoeken, de standaard 
optie te kiezen of simpelweg niet te kiezen.  
Onderzoek toont ook aan dat als zowel het aantal opties en de informatie over de 
opties toeneemt,  mensen de neiging hebben om minder opties te overwegen. 
Studies tonen  
eigenlijk aan dat de selectie, evaluatie en integratie van informatie allemaal 
beïnvloedt worden door het aantal beschikbare opties. Dit suggereert dat als de 
complexiteit van de keuzes toeneemt, mensen de neiging hebben om hun 
beslissingsprocessen te simplificeren door te vertrouwen op simpele heuristieken.  
Bijvoorbeeld, een studie toonde aan dat: 

→ 3 keuzes → 21% gebruikte een eliminatie strategie 

→ 6 keuzes → 31% gebruikte eliminatie strategie 

→ 9 keuzes → 77% gebruikte eliminatie strategie 
➔  de vermeerdering in het percentage dat eliminatie gebruikte, ging samen met een 

vermindering in het percentage van gebruikte informatie. Een overload aan informatie 
zorgt er dus voor dat mensen overschakelen naar meer efficiënte beslissingsregels. 

 

1.6.2. Studies 

3 studies in dit artikel: onderzoeken voor de eerste keer de mogelijkheid dat er verschillende 
motivationele gevolgen kunnen zijn in contexten die een beperkt versus een uitgebreid 
aantal keuzes aanbieden.  
→ keuze overbelasting hypothese: voorzien van een uitgebreid aantal keuzes kan soms nog 
steeds als gewenst gezien worden maar het toont ook onverwachte demotivatie op het 
einde.  
In deze studies:  

 beperkte-keuze condities: zelfde aantal opties als vorige studies (ongeveer 6). 

 uitgebreide-keuze condities: grote maar niet ecologisch ongewoon aantal opties. 

 een aantal aanvullende methodologische overwegingen: 

→ contexten waarin de meeste participanten nog geen sterke specifieke 
voorkeur hebben 

→ taken kiezen waarin  ‘juist’ of ‘fout’ keuzes subjectief zijn, zodat de inspanning 
om een keuze te maken grotendeels functie is van persoonlijke voorkeuren.   

→ deze hypothese wordt zowel in veldexperimenten als in laboratoriumstudies 
onderzocht 

 
Onderstaande studies testen dus de hypothese dat een beperkte set van keuzes meer 
intrinsiek motiverend is dan een uitgebreide set van keuzes 
 

1.6.2.1. studie 1 

Consumenten in supermarkt moesten confituur proeven. 
→ ofwel 6 smaken ofwel 24 smaken 
2 metingen: initiële attractie tot de ‘tasting booth’ + hun koopgedrag achteraf 
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Methode 
Participanten en experimentele plaats 

 Draeger’s Supermarkt in Menlo Park, Californië: interessant omdat het buitengewoon 
veel keuzes aanbiedt (opvallend kenmerk) + omdat er regelmatig ‘tasting booths’ zijn.  

 2 opeenvolgende zaterdagen (geen enkele in de vakantie): 2 X 5 uur -> Ongeveer 
754 klanten geobserveerd 

 uitgebreide keuze: 386 aanwezig , 242 kwamen werkelijk in aanraking met het 
display.  

 Beperkte keuze: 368 aanwezig , 260 kwamen in aanraking met het display. 

 De meesten die stopten aan de booth waren van middelbare leeftijd (62% vrouwen, 
38% mannen) 

 
Product selectie 
Wilkin & sons jams: geselecteerd op basis van volgende criteria: 

 om te controleren voor verschillen die kunnen opduiken door een andere verpakking 
of reclame, was er een merk nodig die een verscheidenheid aan smaken had die 
groot genoeg was voor de uitgebreide-keuze  conditie (Wilkin & sons had 28 soorten 
confituren). 

 De consumenten moesten vertrouwd zijn met het product maar niet zo vertrouwd dat 
ze al voorkeuren zouden hebben → om te vermijden dat consumenten zouden 
grijpen naar traditionele smaken zoals aardbei en framboos, werden deze smaken 
verwijderd uit de set van 28,wat uiteindelijk leidde tot een keuze uit  24 meer 
exotische smaken. 

 Omdat er ook werd gekeken naar het koopgedrag, moest een relatief goedkoop 
product gekozen worden → Wilkin & sons: 4 – 6 dollar.  

 
De individuele voorkeuren voor elke smaak van confituur werd onderzocht om te vermijden 
dat de beperkte-keuze conditie de minst geprefereerde of de meest geprefereerde smaak 
bevat. 

 kiwi en perzik: meest geprefereerd 

 zwarte kers en drie vruchten: gemiddeld geprefereerd 

 citroen en rode bes: minst geprefereerd  
 
Procedure 

 20 onderzoeksassistenten, gekleed als winkelbedienden: “kom ons Wilkin&Sons 
confituren proeven” 

 Klanten gingen 1 van de 2 displays binnen: ofwel een tafel met 6 confituren ofwel een 
tafel met 24 

 De displays werden om het uur omgewisseld en de uren werden gecontrabalanceert 
tussen de 2 dagen om dag- of tijdseffecten te minimaliseren 

 Ze mochten zoveel confituur proeven als ze wouden → kregen een bon voor 1 dollar 
korting → als ze het wouden kopen, moesten ze zelf naar de rekken gaan waar die 
confituur stond 

 
Resultaten 
Er waren meer vrouwen als mannen die stopten maar toch waren er geen 
geslachtsverschillen tussen de condities, noch voor de initiële attractiviteit nog voor het 
koopgedrag achteraf 
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Initiële attractiviteit 

 Consumenten in de uitgebreide-keuze conditie waren meer aangetrokken tot de 
booth dan consumenten in beperkte-keuze conditie (60% vs. 40%), wat suggereert 
dat de variëteit in de uitgebreide-keuze conditie aantrekkelijker is 

 Er was geen verschil in het aantal confituren die geproefd werden in de 2 condities 
(1.50 vs. 1.38)  

 
Koopgedrag achteraf 
Initiële attractiviteit wordt niet gereflecteerd in koopgedrag: 30% kocht een Wilkin&sons 
confituur in de beperkte-keuze conditie vs. 3% in de uitgebreide-keuze conditie ➔ 
consumenten die blootgesteld worden aan een beperkte keuze, hebben meer de neiging om 
achter het product te kopen 
 
Discussie 
Enkele beperkingen aan dit experiment: 

 het is mogelijk dat consumenten in de beperkte-keuze conditie dachten dat er iets 
speciaal was aan de 6 specifieke confituren die getoond werden, zeker nadat ze zich 
bewust werden van de veelheid aan andere opties in de rekken. Dat kon ervoor 
gezorgd hebben dat ze in deze conditie meer confituur kochten. → nagaan of de 
resultaten hetzelfde zouden zijn als de participanten zich niet bewust zijn van de 
veelheid andere beschikbare confituren. 

 De contrasterende displays konden motivationeel verschillende consumentengroepen 
aangetrokken hebben. 24 confituren kon de nieuwsgierigheid getrokken hebben van 
passanten die anders ongeïnteresseerd zouden zijn. 6 confituren trok misschien 
mensen aan die meer serieus waren over de aankoop van hun confituur. 

 Omdat consumenten in de 2 condities niet meer dan 2 confituren proefden, is het 
mogelijk dat ze in de uitgebreide-keuze conditie het gevoel hadden dat ze niet 
genoeg tijd hadden om hun voorkeur te bepalen (tijdsbeperking of sociale druk 
zorgde ervoor dat ze niet ten volle profiteerden van de mogelijkheid om alles te 
proeven). 

 
➔ Studie 2 richt zich op deze beperkingen 

 

1.6.2.2. Studie 2 

 Studenten in hun eerste les sociale psychologie kregen de kans om een essay van 2 
pagina’s te schrijven om een extra credit te verdienen. 

 Ofwel 6 ofwel 30 onderwerpen waaruit ze konden kiezen 

 Intrinsieke motivatie werd gemeten door de percentages van de studenten die de 
taak afwerkten over de 2 condities te vergelijken en de kwaliteit van de essays in elke 
conditie.  

 
Methode 
Participanten 

 197 studenten op de universiteit van Stanford (116 vrouwen en 81 mannen) 

 Verplichte discussiegroepen: 10 groepen; elke assistent leidde 2 discussiegroepen 
(dus 5 assistenten), 1 beperkte-keuze conditie en 1 uitgebreide-keuze conditie 
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Procedures 

 Ze moesten een film bekijken en konden 2 extra credits verdienen door een antwoord 
te schrijven op die film. Ze kregen een lijst met mogelijke vragen waarover ze konden 
schrijven. 

 Ofwel 6 (beperkte-keuze conditie) ofwel 30 onderwerpen (uitgebreide-keuze conditie) 

 De onderwerpen waren vergelijkbaar in moeilijkheid en uit analyses bleek dat er geen 
verschillen waren in prestatie in functie van het gekozen onderwerp 

 
Afhankelijke metingen 

 2 metingen van intrinsieke motivatie: percentages van de studenten die de taak 
afwerkten over de 2 condities vergelijken en de kwaliteit van de essays in elke 
conditie 

 2 afgestudeerde studenten beoordeelden de papers (ze wisten de condities van de 
participanten en de hypotheses van het experiment niet) op inhoud en vorm op een 
10-punten schaal 

 Voor inhoud werden 2 factoren in rekening gebracht: 1. accurate afbeelding en het 
juiste gebruik van sociaal psychologische concepten en 2. Duidelijke voorbeelden uit 
de film gebruiken 

 Interbeoordelaarscorrelatie voor inhoud: 0.70 

 Voor vorm werden ook gekeken naar 2 dimensies: 1. Of de paper een duidelijke 
structuur had en 2. Technische bekwaamheid (spelling, grammatica) 

 Interbeoordelaarscorrelatie voor vorm: 0.89 

 Op beide metingen overeenkomsten tussen de scores van de beoordelaars dus het 
gemiddelde werd genomen, wat leidde tot 1 score voor inhoud en 1 score voor vorm 
per student 

 
Resultaten 
Preliminaire analyses 
Geen geslachtsverschillen en geen interactie tussen geslacht en conditie  
 
Taakvoltooiing 

 In totaal 65% van de studenten koos om de taak te doen 

 74% in de beperkte keuze conditie; 60% in de uitgebreide keuze conditie 
 
Kwaliteit van de paper 

 Studenten in de beperkte keuze conditie presteerden beter (voor zowel vorm als 
inhoud) 

 Geen verschillen in de voorafgaande prestatie in de les 
 
Discussie 

 Dezelfde keuze van een beperkte keuze set kan leiden tot een betere prestatie op de 
taak dan wanneer de optie geselecteerd werd uit een set met veel keuzes. 

 De meting van prestatie was in deze studie ontworpen om intrinsieke motivatie weer 
te geven → de participanten dachten dat hun essay niet geëvalueerd zou worden dus 
de kwaliteit van hun paper zou functie moeten zijn van hun persoonlijke interesse en 
motivatie. 

 
Uitgebreide keuze initieel meer aantrekkelijk maar toch hindert het de intrinsieke motivatie 
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Welke processen zorgen dan voor verminderde motivatie in de uitgebreide keuze conditie? 
a. Misschien gebruiken mensen in deze conditie beslissingsheuristieken, die ervoor 

zorgen dat ze zich minder toegewijd voelen om hun voorkeur uit voeren. 

→ vorig onderzoek toonde aan:  
➢ beperkte keuze conditie: rationele optimalisatie (‘the single best’ optie 

kiezen) 
➢ uitgebreide keuze: trachten afwegingen te maken tussen accuraatheid 

en inspanning en gebruiken heuristische strategieën die meer selectief 
zijn in het gebruik van de beschikbare informatie → zet aan tot 
satisfizers: stoppen wanneer ze een aanvaardbare optie tegenkomen 

b. beslissers in de uitgebreide keuze conditie voelen zich meer toegewijd tot het 
beslissingsproces omdat ze zich meer verantwoordelijk voelen voor hun keuze door 
de vele opties → dit remt beslissers om een keuze te maken, uit angst om later spijt 
te hebben → ze genieten meer van het beslissingsproces door de vele opties maar 
vinden het ook moeilijker en meer frustrerend 

  
studie 3: onderzocht keuze overbelasting in laboratorium setting om de 2 bovenstaande 
hypotheses te testen.   

 om hypothese 1 te testen: onderzocht de verwachtingen van beslissers omtrent de 
keuzes die ze gemaakt hadden (hoe tevreden ze zouden zijn met de keuze). 
Participanten gaven ook aan of ze een standaard optie gekozen hadden en hoe goed 
ze zich geïnformeerd voelden over de keuze.  

 om hypothese 2 te testen: enkele dingen toegevoegd aan studie 3: na het maken van 
de keuze maar voor het uitproberen van de keuze: rating over hun genot, moeilijkheid 
en frustratie tijdens het beslissingsproces. Na het uitproberen van de keuze: 
tevredenheid en spijt. 

 studie 3 voegde ook een controle conditie toe (geen keuze): laat ons toe om na te 
gaan of de verschillen tussen de beperkte keuze conditie en uitgebreide keuze 
conditie het resultaat zijn van een vermeerdering in motivatie bij de beperkte keuze 
participanten of van een vermindering in motivatie bij de uitgebreide keuze 
participanten 

 

1.6.2.3. studie 3 

 Beperkte of uitgebreide keuze in chocolade 

 Controlegroep: participanten proefden chocolade die voor hen gekozen was 

 4 metingen: initiële tevredenheid met keuze, verwachtingen omtrent de keuze, 
tevredenheid achteraf en koopgedrag achteraf 

 In de controle conditie werd de helft van de participanten dezelfde 6 soorten getoond 
als in de beperkte keuze conditie en de andere helft werd het volledige aanbod van 
30 soorten getoond (zoals in de uitgebreide keuze conditie) 

 
Methode 
Participanten 

 134 studenten van de Colombia Universiteit random toegewezen aan 1 van de 3 
condities 

 33 beperkte keuze; 34 uitgebreide keuze en 67 geen keuze 

 Participanten met een aversie voor chocolade werden geëlimineerd (Hou je van 
chocolade?) en enkel de participanten die niet vertrouwd waren met Godiva 
chocolade (hoe vaak eet je Godiva chocolade?; enkel ‘nooit’ of ‘af en toe’ mochten 
deelnemen) → 92% voldeed aan deze 2 criteria 
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Instrumenten 

 Vragenlijst om de affectieve responsen op het beslissingsproces en hun 
verwachtingen na het maken van de keuze te meten (invullen na dat ze gekozen 
hadden welke chocolade ze wouden proeven maar voor ze konden proeven zodat 
het niet beïnvloed werd door de uitkomst van hun keuze) 

 Om te toetsen of het inderdaad zo is dat mensen in uitgebreide keuze conditie 
‘satisfizers’ zijn en mensen in beperkte keuze conditie ‘optimizers’: 2 items gecreëerd 
om hun verwachtingen omtrent hun keuze te meten: 
a. Ervaren satisficing: Hoe zeker ben je dat deze chocolade je zal tevreden stellen? 
b. ervaren optimizing: Hoe zeker ben je dat deze chocolade het beste zal zijn dat je 

ooit gehad hebt? 

 Om te toetsen of mensen in de uitgebreide keuze conditie zich minder geïnformeerd 
voelen en eerder een standaard optie kiezen: ” Heb je het gevoel dat je een goed 
geïnformeerde keuze maakte omtrent de chocolade?” en “Is dit de chocolade die je 
normaal zou kiezen?” 

 Vragen die de werkelijke tevredenheid, spijt en hun tevredenheid met het aantal 
opties meten. Experimentele groep: tevredenheid met hun keuze; Controlegroep: 
tevredenheid met de chocolade die voor hen gekozen was. 

 Toetsen of participanten in de uitgebreide keuze conditie minder tevreden zijn met 
hun keuze:  
a. Hoe tevreden ben je met de chocolade die je proefde? 
b. Hoe veel heb je genoten van de chocolade die je proefde? 
c. Hoe lekker was de chocolade die je proefde? 

 Toetsen of de vermindering in tevredenheid samen ging met vermeerdering in spijt: 
a. Hoeveel spijt heb je van de chocolade die je proefde? 
b. Denk je dat er chocolade op de tafel stond die veel beter smaakte? 

 “Denk je dat er meer opties hadden moeten zijn?” 

 Demografische vragenlijst (over de leeftijd, etniciteit, geslacht en affiliatie met de 
universiteit van Colombia) 

 
Experimentele procedures 

 6 vs. 30 soorten (gesorteerd in 5 rijen van 6) met de officiële ‘Godiva’ naam naast 
elke soort 

 Gelijkaardige smaken niet in dezelfde rij 

 Ook tijd om de beslissing te maken werd gemeten 

 Kamer met 2e experimentator (die de conditie niet kende): keuze tussen 5 euro of 
een doosje met 4 Godiva chocolades, ter waarde van 5 euro 

 Probleem met de studie: de eerste experimentatoren kenden de hypotheses niet 
maar wel de experimentele manipulatie (ze konden hun gedrag aanpassen in elke 
conditie) ➔ daarom werden alle experimentele sessie gefilmd  en 40 sessies werden 
random geselecteerd en beoordeeld door externe beoordelaars → de vriendelijkheid 
werd beoordeeld en deze score varieerde niet tussen de condities en er waren geen 
interacties tussen experimentator en conditie 

 
Resultaten 
Preliminaire analyses 

 Geen effecten van geslacht en etniciteit  

 Geen interacties tussen de grootte van de keuzeset en de latere ontvangst van de 
participanten eigen keuze of een arbitrair alternatief 

 Geen verschillen in de metingen na de keuze manipulatie tussen geen keuze 
participanten die eerst blootgesteld werden aan beperkte keuze vs uitgebreide keuze 
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Manipulatie controles 

 Er werd meer tijd gespendeerd aan de keuze bij 30 opties in vergelijking met  6 opties 

→ In tegenstelling tot wat andere studies aantoonden maar die vergeleken 2 
keuzes met 4 keuzes 

 30 opties: gevoel dat ze te veel keuze hadden; 6 opties: goed aantal  

→ Evidentie voor onze assumptie dat 30 opties veel te uitgebreid is 
 
Metingen van het beslissingsproces 

 Geen empirische evidentie voor de hypothese dat mensen met beperkte keuze 
optimizers zijn en mensen met veel keuze satisfizers 

 Het vertrouwen dat ze een bevredigende keuze gemaakt hadden vs. 1 van de beste 
keuzes, varieerde niet tussen de condities. In beide condities waren ze er meer van 
overtuigd dat hun keuze hun zou tevreden stellen dan dat het de beste keuze zou 
zijn. 

 Geen verschillen in verwachte tevredenheid 

 Geen verschillen in hoe goed ze zich geïnformeerd voelden: in beide condities 
rapporteerden ze matig geïnformeerd te zijn 

 Ook geen verschillen op de vraag of ze de chocolade kozen die ze normaal zouden 
kiezen 

 Uitgebreide keuze participanten genoten meer van het beslissingsproces dan 
beperkte keuze participanten maar ze vonden het  wel moeilijker en meer frustrerend 
(consistent met de bevindingen van studie  1) 

 Geen correlatie tussen de mate waarin participanten genoten van het 
beslissingsproces en de mate waarin ze het moeilijk of frustrerend vonden. Hoe 
moeilijk ze het vonden was wel gecorreleerd met hoe frustrerend ze het vonden. 

➔ Ze kunnen het dus zowel aangenaam als overweldigend vinden 
 
Tevredenheid achteraf 

 5 items: 3 die plezier meten en 2 die spijt meten → gecorreleerd dus een gemiddelde 
tevredenheid score door het gemiddelde van de 5 items te berekenen 

 Significante verschillen tussen de condities: beperkte keuze ➔ meer tevreden beide 
keuze groepen ➔ meer tevreden dan geen keuze  

 
Koopgedrag 
Beperkte keuze ➔ meer geneigd om de chocolade als compensatie te kiezen 
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2. Segmentatie 

2.1. Marktsegmentatie: oultine 

a. Conceptuele achtergrond 

→ Definitie 

→ Segmentatie-targeting-positionering 

→ Criteria 
b. Types van marktsegmentatie 

→ Algemeen observeerbaar 

→ Specifiek observeerbaar 

→ Specifiek niet-observeerbaar 

→ Algemeen niet-observeerbaar 

2.2. Conceptuele achtergrond 

2.2.1. Definitie 

Marktsegmentatie geeft segmenten weer waarvan de elementen 
gelijkaardig zijn aan elkaar in een of meerdere karakteristieken 
en verschillend zijn van elementen van andere segmenten 

 We kunnen markt opdelen in verschillende 
groepen/segmenten die één karakteristiek 
gemeenschappelijk hebben, maar toch onderscheiden 
kunnen worden van de andere segmenten 

→ Subgroepen in markten zoeken die iets met 
elkaar gemeenschappelijk hebben 

→ Belangrijk: het is niet altijd positief om op heel de markt te mikken= een 
product creëren dat voor iedereen een beetje goed is → soms is het beter 
zich op 1 of 2 segmenten te richten en een perfect product voor dit bepaalde 
segment te maken = zorgt dat we preciezer kunnen inspelen op de behoeften 

→ Variabelen: segmenten die van elkaar verschillen → andere behoeftes en op 
andere manier targetten 
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3 types van marketing 
a. Mass-marketing= we spelen in op de gehele markt= zorgt voor lage kosten maar 

ook voor relatief laag inkomen → vroeger werd dit vaker gedaan doordat er nog niet 
meer aanbod als vraag was (door overaanbod is dit praktisch niet meer haalbaar) 
bv. Coca-cola: op grote schaal, 1 product, goedkoop 

b. Gesegmenteerde marketing= we richten ons op 1 segment in de markt en maken 
een product die aan deze noden voldoet 
Schaalvoordelen/op maat gemaakte aanbiedingen → beter inspelen op behoeften 
van bepaalde segmenten 

c. One-to-one marketing= we maken producten specifiek voor 1 persoon om zo 
volledig in te spelen op zijn noden= uniek product maken (>< zorgt voor hele hoge 
kosten die doorgerekend moeten worden aan de klant -> we gaan hierbij ook voor 
hoge winsten/inkomsten → vaak niet praktisch haalbaar) 
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Marktsegmentatie: werkt als er geen concurrentie is 

 2 verschillende segmenten met verschillende voornemen 
Bv. Leffe bruin en hoegaarden rosé 

 Massamarketing werkt niet hier 
 

2.2.2. Segmentatie-targeting-positionering 

= STP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Targeting 

 Evalueer segmenten in termen van aantrekkelijkheid en fit 

 Selecteer de meest aantrekkelijke segmenten 
→aantal segmenten van elkaar onderscheiden (welke zijn aantrekkelijk? Segmenten 
evalueren/kiezen) 

 
Positionering 

 Definieer de positie voor elk target-segment 

 Ontwikkeling een marketing mix voor elk target-segment 
Bv. advertenties, productlancering, prijs, waar verkopen,… 
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Segmentatie 

 Identificeer de basis voor segmentering van de markt 

→ Basis= welke variabelen waarmee je gaat segmenteren 

 Segmenteer de markt 

 Ontwikkel segment-profielen 
 

2.2.3. Criteria 

Segmentatie is enkel valide wanneer men aan de volgende criteria voldoet: 
a. Consumenten binnenin het segment zijn gelijkaardig aan elkaar in termen van 

productnoden (=wat willen ze en wat zoeken ze?), en deze noden zijn  
verschillend van de noden van consumenten uit een ander segment 

→ Consumenten binnen segment= gelijk 

→ Consumenten over segmenten heen= verschillend 
b. Belangrijke verschillen tussen segmenten kunnen geïdentificeerd worden 
c. Het segment is groot genoeg om winstgevend te zijn/om van elkaar te onderscheiden 
d. Consumenten in het segment kunnen bereikt worden door een geschikte manier van 

marketing 
Bv. Komen op dezelfde plaatsen 

e. De consumenten in het segment zullen reageren zoals men wou → de segmenten 
zullen responsief zijn tegenover onze inspanningen 

 
 Praktisch werkbaar zijn 

 Nooit op voorhand beslissen welke methode het beste is (eerst mogelijke 
bekijken en dan beslissen) -> welke segmenten zijn mogelijk en daarna kijken 
welke zinvol is 

 Veel verschillen → massamarketing werkt niet 

 Segmenteren en differentiëren + verschillen zijn toegenemen 
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2.3. Types marketing 

 

2 dimensies: 
a. Observeerbaar/ meetbaar op rechtstreekse manier (demografisch) & 

onobserveerbaar (in hoofd van consument bv. Waarden, levensstijl, 
persoonlijkheid,…) 

b. Algemeen (hoe vaak kopen, waar kopen,…) & product-specifiek (waarom iets kopen, 
welke voordelen zijn er,…) 
Bv. Elasticiteit: mate waarin mensen veranderen in gedrag (bv. Als prijs omhoog gaat; 
bv. Advertentie/promotie) – mate van reactie op marketingacties 

 

2.3.1. Algemeen observeerbaar 

Gemakkelijk en algemeen= iets minder voorspellende macht (>< productie-specifiek 
observeerhaar: uitdagender en moeilijker -> betere voorspellende macht) 
 
Demografische segmentatie 

 Gender 

 Leeftijd: waarom verschillen leeftijdsgroepen van elkaar 

→ Leeftijd 

→ Levensfase 

→ Generatie 

→ Trend/periodieke effecten (maatschappelijk breder) 
 
Gendersegmentatie: 
= geslachtsegmentatie = eenvoudig en basic + vaak gebruikt 
Twee grote (winstgevend) + Aantal smaalverschillen die gemakkelijk te herkennen zijn 

 Initieel bij positionering sterk op groep gefocust daarom niet enkel in man/vrouw 
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 Makkelijker bruikbaar maar lage responsiviteit (weten nog niets over attitudes 

hiermee) 
Bv. Coca cola Light: meer op vrouwen gericht maar vooral massa gericht (= ruwe 
segmentatie maar werkt wel goed = wel grote markt aandeel voor nodig) >< Jupiler: 
meer op mannen gericht (meestal niet zo een goede segmentatie) 

 
Leeftijdsegmentatie  
Bv. Leeftijd en muziek: oude idee= oudere personen betalen meer voor muziek >< jongeren 
meer illegaal → nu is dit veel genuanceerder, vooral ondervonden door kwalitatief onderzoek 
(=meer verkennend dan kwantitatief onderzoek, observatief) en via conjunctief onderzoek (= 
bekijkt verschillende variabelen) >< kwantitatief onderzoek (gesloten vragen →grotere 
dataset) >< kunnen ook kijken naar wat men wil ipv naar het observeerbare 
 
Segmentatie: methodologie 

 Kwalitatief – kwantitatief 

 Verschillende variabelen met verschillende functies: 

→ Segmentatie basis (variabele): variabele identificeerde segmenten 
➢ Pre-gedefinieerde segmenten (ex ante): op voorhand 
➢ Empirisch gedefinieerde segmenten (post hoc): nadien cluseren 

→ Profileren: Profiel van de variabele: variabele beschreef de segmenten (na dat 
de segmenten werden gemaakt) 
➢ Meerdere types van profielen kunnen gemaakt worden voor een 

gegeven segmentatie 
➢ Verschillende perspectieven op dezelfde realiteit (realiteit verandert 

daar niet door) 
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Onderzoek 
Onderzoek rond piraterij (muziek illegaal downloaden) 
N= 92 persoonlijke interviews: 17 jongeren (12-20jaar), 38 jongvolwassenen (21-35jaar), en 
37 midden-volwassenen (35-55) 

 
Fictieve producten voorstellen (conjuncties) 
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Moeilijkheid: mensen kijken anders naar hun ‘absolute leeftijd’ en de ‘fysische leeftijd’ (hoe 
oud voelen en gedragen we ons?) 

 Vanaf 40 jaar onder de chronische leeftijdsgrens (voelen ons jonger dan we zijn) 
Absolute leeftijd meer afhankelijk van levensfasen (rol, positie, verantwoordelijkheid,…) 
 
Vergeet de context niet! 
Groot verschil tussen hoe oud men zich voelt (cognitieve leeftijd) en de objectieve leeftijd → 
meestal voelt men zich jonger dan dat men werkelijk is 
Bv. Cognitieve leeftijd zestigers: tien jaar jonger -> dit is het gemiddelde van hoe oud men 
zich voelt, hoe oud men denkt dat hij/zij er uit ziet en met welke leeftijd zijn/haar interesses 
overeen komen 

 Leeftijd is relatief begrip sinds generatie van baby boomers 
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 Beter om naar levensfase te kijken  
 
Levensfase volgens leeftijd 
Childhood (0-12y) 
Youth (12-25y) 
Nesting (25-45y) 
Maturity (45-60y) 
Retirement (60-78y) 
Old age (78+y) 
 
Levenscyclussegmentatie: behoefte aan 
bepaalde productcategorie voorspellen 

 Sommige mensen richten zich op leeftijdsgroepen – hangt meestal sterk samen met 
leeftijdsfasen 

 
➔ Levenscyclus segmentatie heeft een grote predictieve validiteit → bv. Pampers, 

reizen, banken,… → levensfase bepaald behoefte aan producten 
 
FLC modellen 
= Family Life Cycle segmentatie 

 FLC modellen focussen op longitudinale veranderingen in prioriteiten die waardevol 
zijn voor het voorspellen van specifieke productcategorieën over de tijd heen 

 Vier belangrijke variabelen 
a. Leeftijd 
b. Echtelijke status/samenwonend 
c. Af- of aanwezigheid van kinderen  
d. Leeftijd van de kinderen 
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Kijken naar leeftijd, maar ook naar periode en maatschappelijke trends! + cohorten (groepen 
van mensen met wie je zelfde cyclus doorloopt op zelfde momenten) → geeft aanleiding tot 
rationele segmentatie 
Bv. Instagram gebruiken ≠ generatieverschil 

 Kan zijn dat andere leeftijd ergens tijd voor heeft 

 Niet alles kunnen toeschrijven aan generaties 

 We moeten opletten dat cohorten en tijdstrends niet door elkaar gebruikt worden 
Bv. Meer onzekerheid over pensioenen nu= niet typisch cohort maar tijdstrend 

→ Idee achter cohorten: we worden gevormd in onze jeugd = laat meer 
indrukken achter (bv. Globalisatie, culturele revoluties, economische 
conjuctuur 

 
Segmentatie op vlak van generatie van nut als je er niet in overdrijft 
 
Longitudinaal onderzoek:  

 Generatie-effecten= unieke 
historische gebeurtenissen die impact 
hebben op verschillende cohorten, 
waardoor er een verschil ontstaat 
tussen de cohorten, zelf wanneer het 
cohort verouderd 

 Levensfasen-effecten= de 
biologische impact van verouderen 
en de veranderende rollen dat 
mensen krijgen wanneer men ouder 
wordt 

 Periode-effecten= de grote gebeurtenissen die zorgen voor een simultane/gelijke 
impact op alle leeftijdsgroepen, maar hebben de grootste impact op de jongeren 
omdat hun waarden en gewoonten minder vast staan dan deze van ouderen 
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vier grote algemene markers 
 

Politiek 
Oorlog 

- 14-18 
- 39-45 
- Korea, 

Vietnam,… 
Vrede 

- 18-39 
- Sinds 45 

Economie 
Crisis 

- Jaren ‘30 
- Werklooseid 

(75>) 
Boomen 
- De golden 

years (45-75) 
- Jaren ’80 en 

internet 

Sociologie 
Culturele revolutie 

- Youth 
empowerment 
(1955-1975) 

- Women 
liberation 
(1965-1975) 

Globalisering 
- Nationalisering 
- multinationals 

Technologie 
audio-visuele wereld 

- rock, 
wereldmuziek 

- image 
revolutions 

informatie 
maatschappij 

- virtualiteit 
- netwerken  

 
Generatie via geboortedatum en jaar (België) 

 
 
Levensfase of generatie? 

mensen 
vergelijken op 
leeftijd 
(cohorteffecten): 
latere generaties 
meer post-
materialistisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
50 

dieptes zijn de economische 
crisissen 

 levenscyclus-effecten: 
niet/amper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
= levensloopeffecten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= generatie-effect? 
 
 
 
 
 
 
 

 
= periode-effect 
 
 
 
 
 
 
 
  

(voorbeeldvraag zie slide ‘marktsegmentatie’ nr 45) 
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Urbanisatiegraad 
impactvol: urbanisatie/verstedelijking? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educatie stijgt 
Huidige generatie: lichte meerderheid hoog opgeleid 

 educatielevel en jaren in school ↑ 

 
 
 
Take-aways 

 verschillen tussen leeftijdsgroepen te vaak geïnterpreteerd als generatieverschillen  

 levenscyclus-segmentatie biedt een krachtig complementair perspectief (vooral op 
leven van productcategorie) 

 empirische evidentie uit longitudinaal onderzoek dat we onderscheid moeten maken 
tussen generatie, levenscyclus en maatschappelijke trends 
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2.3.2. speciefiek observeerbaar 

 

product-specifiek observeerbare variabele: 
bv. Verschillende gebruikspatronen profileren op andere variabelen 

 Status van de gebruiker 

 Frequentie gebruik 

 Loyaliteit aan de winkel 

 … 
 

2.3.3. Specifiek onobserveerbare 
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Latente onobserveerbare variabele van product-specifiek 

 Onderliggende motivaties 

 Censydiagram model 

 Wie zit er in welk segment + hoe bereiken 

→ Veel mediakanalen sluiten aan 

→ Media segmenteerde zich via deze basis 

→ Kwalitatieve analyse 

→ Kwantitatieve analyse 
 

2.3.4. Algemeen onobserveerbaar 

 Waarden 

 Psychografisch 
→sociale media 

 
Waarden 
“…enduring beliefs that a given behavior or outcime is desirable or good” 
Waarden= staan in een waardensysteem met een verschil over culturen, kunnen dit best in 
ruimere set van waarden plaatsen (om te kunnen vergelijken) → kunnen deze combineren 
met levensstijl ec. Voor meer informatie 

 Kunnen instrumenteel zijn of terminaal (als einddoel) 
Bv. Veel geld hebben= terminaal om rijk te zijn of instrumenteel om te kunnen zorgen 
voor gezin 

 Verschillen sterk over culteren= materialisme, individualisme, hedonisme, 
technologie,… 
Bv. VS tegenover de Chinese cultuur 
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Universele waarden (Schwartz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
een aantal waarden zijn in elke maatschappij aanwezig= sommige liggen dicht bij elkaar , 
anderen zijn complementair= waarden die in zelfde regio zitten horen bij elkaar (correleren) 
fundamentele assen: 

a. Zelftranscendentie (=groep/maatschappij belangrijk vinden) vs. 
Selfenhancment (=focus op power= meer zelfgerichte waarden) 

b. Openheid vs. Behoudgezindheid 
➔ Elke maatschappij heeft elke van deze waarden nodig om te kunnen functioneren 
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nieuwheid is vaak een belangrijke waarde voor mensen= zorgt dat men tot product wordt 
aangetrokken 

 Reden= 2 domeinen van waarden spelen in op nieuwheid 

→ Hedonische innovatie= zorgt voor optimale stimulatie; er zijn 2 types mensen, 
de ene houdt van regelmaat en continuïteit in zijn leven= lage nood aan 
stimulatie: zorgt vaak voor grote stress binnen de maatschappij >< anderen 
willen zo veel mogelijk variatie = hoge nood aan stimulatie = in extreme mate 
zorgt dit ook voor problemen binnen de maatschappij → sterk gecorreleerd 
met stimulatie en hedonisme 

→ Sociale status innovatie= behoefte om in groep macht en ambitie uit te 
stralen= vermogen om nieuwe dingen te kopen om te tonen dat je resources 
hebt om dit te doen → sterk gecorreleerd met power en achievment 

 
Psychografisch 
“a description of consumers on the basis of their psychological and behavioral 
characteristics” 
= beter/gemakkelijker 
= psychologische kenmerken en gedrag 

 Actueel en vaak gebruikt 
Vb. psychologie en datascience: waar mensen wonen linken aan psychologische 
variabelen 

 
Levenswijzen (= activiteiten, interesse en opinies, job, politieke overtuiging,…) 
“…manifestations or actual patterns of behavior” 

 Vaak actief in marktonderzoek gebruikt (vooral gekoppeld aan geografie → bv. UK= 
ACORN segmentatie= adres gekoppeld aan welke soort persoon) 

 
 
 
 
Values and Lifestyle Survey (VALS): combineert waarden, persoonlijkheid en levenswijzen 
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 8 segmenten 
a. Innovators 
b. Thinkers 
c. Achievers 
d. Experiencers 
e. Believers 
f. Strivers 
g. Makers 
h. Survivors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivaction 
Psychologische waarden & sociologische standing 
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Personas= fictieve weergaves van prototypische consumenten/deelnemers in 1 segment 

 Communicatiestrategie → mediaprofielen 
 

a. Upper conservative: conservatief, orde, authoriteit, familie, disciplinair, sober, 
kwaliteit, layaliteit, familie georiënteerd, cultuur, kerk, traditioneel rollenpatroon, hoge 
eductatie, hoog inkomen, christelijk 

b. Traditional bourgouisie: conservatief, lokaal geangageerd, orde, autoriteit en 
toekomst kinderen van groot belang, disciplinair, christelijn, traditioneel rollenpatroon, 
lage educatie en laag inkomen 

c. Working class: autoriteit, familie georiënteerd, conservatief, sober, werk staat 
centraal, familieleven en veiligheid van groot belang, vooral oudere groep, lage 
educatie en laag inkomen 

d. Cosmopolitans: carrière van groot belang, willen aan self-fullfillment doen, tolerant, 
houden van kwaliteit en status, vrije tijd is actief en uit huis, in familie individualistisch, 
groot netwerk, werk moet flexibel zijn en intrinsiek motiverend, hebben hoog level van 
educatie en gemiddeld jong 

e. Moderne bourgouisie: orde, autoriteit, comfort, conservatief, actief in vrije tijd en 
familieleven van groot belang, demografisch gemiddeld inkomen, homogene 
vriendengroepen 

f. Outsiders: vrijheid, comfort en entertainment van groot belang, impulsief en relaxed, 
werk weinig ambitie en verantwoordelijkheid, familie speelt geen centrale rol, vrije tijd 
passief, demografisch jong, lage educatie en gemiddeld inkomen 

g. Post matrealisten: sociaal en politiek geëngageerd, gezondheid en milieu van groot 
belang, levensstijl is sober en werk speelt geen centrale rol + moet idealistisch zijn; 
vrije tijd vooral interesse in cultuur en vrijwilligerswerk, binnen familie is er shared 
care-taking en partners hebben eigen vrienden groepen, vaak hoog level van 
educatie  

h. Social climbers: carrière van groot belang, levensstijl is druk, willen nieuwe dingen 
ontdekken, houden van status en luxe, werk staat centraal maar moet flexibel zijn, 
vrije tijd is minder belangrijk, familieleven is vrij individualistisch (=partners hebben elk 
hun eigen vrienden groep), zijn jong, hoog inkomen en hoog educatie level 

i. Post moderne hedonisten: vrijheid, diversiteit en self-fulfillment van belang, zijn 
onafhankelijk, progressief en houden van nieuwe ervaringen, werk staat niet centraal, 
willen zelf innovatief zijn, vrije tijd heeft een centrale rol, houden van cultuur, 
familieleven individueel (=ieder eigen vrienden), hoge educatie, jong, vooral vrouwen 

➔ Oppassen met persona dat echte marktonderzoek niet verloren gaat= niet te 
zelfverzekerd worden van verschillende groepen 
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Meer en meer data beschikbaar bv. IBM Watson personality model 
“predict personality characteristics, 
needs and values through written text. 
Understand yout customers’ habits and 
preferencees on an individual leven, 
and at scale” 
 
Klanten → data → profiel opstellen met 
big five en extra dimensies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schandaal facebook (Cambridge Analytical schandaal) 

 Via opp ongewild toegang genereren tot profielen en data vrienden/netwerken 
gebruiken  

 Persoonlijke profielen opsgesteld tot in detail → fake news genereren op websites → 
die iemand in bepaalde richting sturen 
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3. Voeding, gezondheid en 

marketing 

3.1. Outline 

a. Intro: Coca-cola vs WHO 
b. Marketingmix: 4p’s 
c. Marketing’s invloed op voedselconsumptie 

→ Prijs 

→ Promotie 

→ Product 

→ Plaatsing 
d. Naar een oplossing door het herkaderen van het debat 

→ Context vs moraliteit 

→ Plezier vs zelfcontrole 

3.2. Intro: Coca-Cola vs. WHO 

 

WHO: gezond dieet 
a. Energie-inname (calorieën) moeten in balans zijn met je energieverbruik 
b. Bewijs toont aan dat het totale vetpercentage niet boven de 30% van de totale 

energie-inname zou mogen gaan om ongezond verzwaren te vermijden, met een 
verschuiving in vetconsumptie weg van verzadigde vetten naar onverzadigde vetten, 
en naar de eliminatie van industriële transvetten 

c. Het beperken van de inname van vrije suikers tot 10% van de totale energie-inname 
maakt deel uit van een gezond voedingspatroon. Een verdere vermindering tot 
minder dan 5% van de totale energie-inname wordt voorgesteld voor extra 
gezondheidsvoordelen 
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d. Door de inname van zout tot minder dan 5g per dag te beperken, wordt hypertensie 
voorkomen en het risico op hartaandoeningen en beroerten bij de volwassenen 
bevolking verlaagd 

 
Key-facts voor een gezond dieet 

 Een ongezond dieet en een gebrek aan fysieke activiteit zorgen voor een globaal 
gevaar op gezondheid 

 Een gezond dieet helpt met het beschermen tegen ondervoeding in al zijn vormen, en 
ook tegen niet-overdraagbare ziektes, zoals diabetes, hartziekten en kanker 

 
Overgewicht en obesitas zijn gelinkt aan meer doden dan ondergewicht wereldwijd 
65% van de wereldbevolking woont in een land waar overgewicht en obesitas meer mensen 
doden dan ondergewicht. Dit omvat alle landen met een hoog inkomen en een 
middeninkomen. Wereldwijd zijn 44% van de diabetes, 23% van de ischemische 
hartaandoeningen en 7-41% van bepaalde kankers te wijten aan overgewicht en obesitas. 

 Wat we vandaag zien is uniek: voor eerst in geschiedenis meer 
doden door obesitas dan door ondervoeding 

→ We zitten in een heel andere situatie dan de voorbije eeuw 

→ Te veel voor mensen is een probleem geworden (vroeger 
was te weinig een probleem) 

 Meer dan de helft van de mensen hebben overgewicht (inclusief 
obesitas) en 20% van de mensen in Europa hebben obesitas 

→ Hoeveel mensen zitten over de grens van 30 BMI? 
(resultaten uit 1990) 

➢ BMI= gewicht in 
kilogram/ de 
vierkantswortel van de 
lengte in meter (kg/m(2)) 
➢ Overgewicht en 
obesitas worden 
gedefinieerd als 
“abnormaal of 
buitensporige 
vetophoping, dat de 
gezondheid aantast 
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Voor aantal Westerse landen zien we een dramatische toename 

 Aantal Oosterse landen ontsnappen aan de trend en andere Westerse landen (bv. 
VS toont dramatisch hogere cijfers) 

 Dus wel degelijk grotere verschillen tussen landen 
 
Ongezond eten treft zowel de mentale als fysieke gezondheid aan (bv. Documentaire 
supersize me) 

 Fastfood wil producenten voor alle momenten van de dag voor alle consumenten op 
de wereld 
Bv. Mcdo die nu ook al ontbijt geeft 

 Fastfood probeert nu ook al in grotere volumes te verkopen (“can i supersize that for 
you?”) 

 
Coca-Cola grote boeman op vlak van gezondheid: zijn dit gaan beseffen en op zoek 
beginnen gaan naar calorie-armere producten (bv. Coca-Cola Life), maar dit zijn vaak fake-
oplossingen 

 Deze fake oplossingen zien we ook bij andere categorieën 
Bv. Light-sigaretten (vaak zelfs nog ongezonder) 
Bv. Auto’s die maar een klein beetje minder uitstoten 

 Marketing kent dus een geschiedenis van komen met fake-oplossingen voor echte 
problemen 

 
Voorbeeld fake-oplossing: light producten 

 Vetarme keuzes verhogen de voedselconsumptie op korte en lange termijn 

→ We zien uit onderzoek dat bij mensen die kiezen voor ‘low-fat’, de totale 
consumptie op korte en lange termijn opdrijft 
➢ ‘low-fat’ leidt tot overconsumptie omdat mensen denken dat het 

gezond is en ze er dus meer van gaan eten 
➢ Ipv verminderen van overgewicht gaan lightproducten er dus op lange 

termijn voor zorgen dat we een omgekeerd effect krijgen 
➢ Duidelijk maatschappelijk probleem 

 Vetarme claims leiden tot overconsumptie vanwege een overgeneralisatie van de 
claim op de algehele gezondheid van het product. 

 "Het promoten van gezondere varianten van ongezond voedsel kan een risicovolle 
strategie [...] zijn in plaats van het verminderen van het obesitasprobleem, producten 
met een laag vetgehalte kunnen dit probleem op de lange termijn verbeteren." 
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3.3. Marketingmix: de 4p’s 

4p’s= elementen van de marketingmix, waarbij marketing=  
"De activiteit, het geheel van instellingen en processen voor het creëren, communiceren, 
leveren en uitwisselen van aanbiedingen die waarde hebben voor klanten, klanten, partners 
en de samenleving als geheel." 

 
Dit alles gebeurt in een 
organisatorische context 

 Internal 
stakeholders: mensen 
die in marketing zitten 
(werknemers en 
managers), en zij moeten 
rekening houden met 
aantal andere 
stakeholders 

 Connected 
stakeholders: dichter 
betrokken stakeholders 

 External 
stakeholders: staan 
verder  
➔ Dichter betrokken 
stakeholders willen 
vooral dat de zaak goed 

blijft draaien, terwijl de externe meer willen dat het op een goede manier gebeurt 
(denken aan de gezondheid van de maatschappij), daarom gaan ze vaak met fake-
oplossingen komen (eigen product assortiment niet ondermijnen, maar toch zorgen 
dat mensen gezonder zijn) 
Bv. Coca-cola kan niet plots zijn product afschaffen en veranderen in water want dan 
zouden ze failliet gaan, dus komen ze met light veries (=fake oplossingen) 

 
Eerste P: product 
= het juiste product om te voldoen aan de noden van de target-consument  

 Oplossingen voor een behoefte van mensen, wat zich vertaald in een heel concreet 
product 

 
Tweede P: prijs 
= het juiste product aan een bepaalde prijs aanbieden 

 Je biedt je product aan, aan een bepaalde prijs en probeert er de voordelen die 
mensen uit halen groter te doen ervaren dan de kost die er aan gekoppeld wordt 

 
Derde P: plaatsing 
= het juiste product aan de juiste prijs op de juiste plaats brengen zodat consumenten het 
kunnen kopen 
= distributie 

 Hoe krijgen we ons product aan de gegeven prijs tot aan onze klanten? (bv. Via 
supermarkten) 

 
Vierde P: promotie 
= communicatie 
= het informeren van potentiële consumenten over de beschikbaarheid van het product, de 
prijs, waar je het kan kopen,… (bv. Via reclame) 
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3.4. Marketing’s invloed op voedselconsumptie 

3.4.1. Prijs 

Grafiek voor voedseluitgaven voor 
de VS 

 Sterke daling van het prijs- en 
budgetaandeel van voedsel in de 
afgelopen decennia  

 Prijsdaling met name voor 
merkproducten, bewerkte 
voedingsmiddelen met veel suiker en 
vet, en voor kant-en-klaar voedsel  

 Opmerking: recente volatiliteit in 
prijzen! 
 
 
 
 
 
 

Prijs zowel belangrijk op lange termijn als op korte termijn 
Op lange termijn (decennia) is er een belangrijke trend dat het relatieve aandeel van voeding 
in ons totale uitgavenpakket naar beneden gaat 

 Wat betekent dit? De meeste mensen kunnen de voeding kopen die ze willen, en 
moeten daarvoor minder op het geld letten 

→ In het bijzonder voor voeding zoals snacks die hoog in suiker- en vetgehalte 
zijn 

 
Voedsel heeft een relatief lage prijselasticiteit 
Prijselasticiteit van de vraag = veranderingspercentage van de hoeveelheid die wordt 
gevraagd als reactie op een prijswijziging van één procent (ceteris paribus) 
= percentage verandering in de hoeveelheid vraag als reactie op 1% verandering in de prijs  
 
Kruiselasticiteit van de vraag of kruiselingse prijselasticiteit van de vraag meet het 
reactievermogen van de vraag voor een goed tot een verandering in de prijs van een ander 
goed 
 
Bv. Elasticiteit van luxeproducten hoog, van voeding veel lager 

→ Dus prijs niet zo sterke trigger om onze gewoonten te veranderen 

→ Prijselasticiteit is beperkt dus al sterk uit de hoek komen om gedrag te kunnen 
veranderen via prijs 

 
Voedselprijzen zijn dus relatief inelastisch  

 … maar is productspecifiek (bv. Sterkere elasticiteit voor soft-dranken) 

 … een verhoging van 10% in fastfoodprijzen wordt geassocieerd met een verlaging 
van 0.7% in obesitasratio 

→ Er is dus effectief een verband tussen fastfoodprijzen en obesitasrato, maar 
de sterkte ervan is beperkt 
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Gezond vs. Ongezond voedsel: elasticiteit 
 
Het verhogen van de prijs van een soort 
voedsel (gezond / ongezond) verminderde 
de aankoop van dat soort voedsel, maar 
leidde niet tot vervanging van het 
alternatieve type voedsel. 
 
 
 
 

Tijdelijke promoties = tijdelijke verlagingen van de prijs om mensen aan te zetten om het 
product te kopen 
Tijdelijke verkooppromoties kunnen leiden tot een aanzienlijke toename van het 
inkoopvolume:  

 12,5% tijdelijke prijskorting op gezonder voedsel verhoogt het aankoopvolume van 
deze voedingsmiddelen met 11% bij consumenten met een laag inkomen  

→ Een prijspromotie van gezonde voeding heeft hier wel degelijk een effect bij 
mensen met een lager inkomen 

 Het effect hield aan zes maanden nadat de promotie was geëindigd 

→ Eens je iets geprobeert hebt, heb je vaak de neiging om iets te blijven kopen 

 Ter vergelijking, voedingseducatie had weinig of geen effect  

 Kortingen op gezond voedsel verminderden geen aankopen van ongezond voedsel 

→ Beperkte kruiselasticiteit: als je gezonde voeding goedkoper maakt, blijven 
mensen nog steeds evenveel gezonde voeding kopen 

 
Voedingswoestijnen: wat er vastgesteld word (vooral in UK) is dat er veel regio’s zijn waar je 
niet op wandelafstand vers fruit en groenten kan vinden → gezondere voeding is 
automatisch gewoon duurder voor deze mensen 

 Toegankelijkheid van voeding vaak selectief voor verschillende groepen 
 
Tijdelijke prijsproductie 
Tijdelijke salepromoties:  

 Versnel het verbruik van goedkope producten  

 Prijsverlagingen verkleinen schuldgevoel voor 'ondeugdelijk' voedsel 
 
Kwantiteitskortingen:  

 Voorraadstapel en toegenomen consumptie (vooral voor consumenten met 
overgewicht) 

→ Mensen slaan voedsel op  

 Grote hoeveelheden maken eten saillant in huis 

→ Grotere hoeveelheid aan voedsel opslaan leidt ook tot verhoogde consumptie 
(door perceptie van beschikbaarheid en mate waarin je meer kans hebt om er 
aan te denken en het te zien) 
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3.4.2. Promotie 

Tv en obesitas 

 De correlatie tussen televisiekijken en obesitas is goed ingeburgerd 

 Televisiereclame voor ongezond voedsel voor kinderen verhoogt de kans dat deze 
voedingsmiddelen worden gekozen (zowel op korte als lange termijn en vooral voor 
kinderen die op dat vlak al een probleem hebben) 

→ bij een enkele consumptie gelegenheid 

→ voor langere tijdsperioden 

→ grootste effecten bij obese kinderen 
 
branding en labeling effecten 
onderzoek: exact zelfde product in 2 verschillende condities, waarbij ze een andere naam 
krijgen (eerste conditie: salad special; tweede conditie: pasta special) 

 Wanneer een voedingsmiddel wordt geïdentificeerd door een relatief ongezonde 
naam (bijvoorbeeld pasta), ervaren mensen die op dieet zijn het product als minder 
gezond en minder smakelijk dan niet-diersoorten. 

→ Mensen gaan het product anders percipiëren en gaan dat exact zelfde gerecht 
als wel of niet gezond ervaren → in het bijzonder voor mensen die op dieet 
zijn (zien een verschil dat er niet is) 

 Wanneer het identieke voedsel een relatief gezonde naam krijgt (bijv. Salade), heeft 
de dieet-tendens echter geen effect op productevaluaties. Dit effect resulteert in 
verschillen in de feitelijke voedselconsumptie 

 Uitleg: de ongevoeligheid van niet-diëters voor voedselaanwijzingen en de 
afhankelijkheid van mensen die op dieet zijn van aanwijzingen die wijzen op een 
gebrek aan gezondheid en de neiging om heuristische informatieverwerking te 
gebruiken bij het evalueren van voedingsmiddelen. 

→ Mensen die bewust met voeding bezig zijn (bv. Dieet) zijn continue aan het 
categoriseren (dus sterke interpersoonlijke verschillen) → mensen gebruiken 
niet-objectieve cues om die categorisatie te maken 

 
Perceptie vs. Realiteit 

 Het beschrijven van milkshake als "toegeeflijk" of "verstandig" beïnvloedt 
fysiologische verzadiging  

→ Er zijn fysiologische verschillen in de mate waarin je je verzadigd voelt als je 
iets gezond eet dan als je iets ongezond eet (ook al is dit exact hetzelfde 
product) 

 Neuroimaging-onderzoeken: marketingacties hebben niet alleen invloed op 
zelfrapportage, maar ook op neurale representaties → marketingacties wijzigen 
hoeveel mensen daadwerkelijk van het eten genieten 

→ Gelijkaardig onderzoek toont dat er allerlei soorten marketingacties zijn die 
effectief op neurologisch en fysiologisch niveau een invloed hebben (bv. 
Duurdere wijn wordt ervaren als kwaliteitsvoller en men geniet er meer van) 

 
Veel gebruikte labels: 

 Nutrition claims (inclusief “low fat” of “rijk aan omega 3”) 

 Structure-function claims (“proteïne zijn essentieel voor de groei”) 

 Health claims (“ondersteund immuniteit”) 

 Vage ongereguleerde claims of gezondheidssales (bv. “goede keuze” of “goed voor 
je”) 

 Beoordelingen door derden of goedkeuringen (bv. ‘bio’) 
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Industrie vaak zelf niet correct qua validiteit  
Bv. Biolabels: voornaamste redenen om daar voor te kiezen zijn het milieu en je gezondheid, 
maar gezondheid vaak niet zo groot als sommigen zouden hopel 

 Moeilijk om labeling te gebruiken die echt werkt: industrie past strategie toe om zo 
veel labels te zetten dat de meer geldige labels verwateren in de meer “shaky” labels 

 
Sinds 2016 is er een wetgeving van de Europese Unie dat er op elk product E-etikettering 
moet zijn (er moet op elk product dus vermeld worden wat er in de voeding zit 
(voedingswaarde vermelden)) 

 Zeven elementen moeten per 100 gram of 100ml worden weergegeven, in een vaste 
volgorde en liefst in tabelvorm 
a. Energiewaarde (in KJ en kcal) 
b. Vetgehalte 
c. Verzadigde vetzuren 
d. Koolhydraten 
e. Suikers 
f. Eiwitten 
g. Zoutgehalte 

➔ Heel weinig mensen die deze etiketten lezen, impact is dus beperkt 
 

 Informatiecampagnes staan zwak in vergelijking met marketingcommunicatie (in 
termen van budget en aanpak) 

→ Reden: willen vaak veel informatie geven, en focussen daarbij eenzijdig op 
cognitie, de informatie is dus cognitief zeer belastend (we leven in een 
constante situatie van overload, dus niet verwachten dat mensen die info nog 
verwerken, ze kunnen niet voor 100 producten alle labels gaan lezen) 

 Voedingswaarde scoort laag als aankoopcriterium bij voeding (na smaak, prijs, 
gemak) 

 
Drivers of food choices 

labeling staat slechts op de 4de plaats 
smaak is belangrijkste reden waarom 
iemand een product inkoopt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“informatie”: marketingcommunicatie 

 Het merendeel van marketingcommunicatie in voeding draait om ongezonde voeding 
(hoog gehalte aan vet, zout en/of suiker) 

 Kinderen in het bijzonder vatbaar voor beïnvloeding 

→ Testaankoop had aantal producten die duidelijk gericht zijn naar kinderen toe 
vergeleken op basis van nutrie-score en er was maar 1 product dat in orde 
was 
➢ Sterk onevenwicht tussen info die kinderen krijgen en info die kinderen 

zouden moeten krijgen 
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Onbedoelde neveneffecten van informatie 
Gevaar voor psychologische reactantie: emotionele reactie om tegen regels of procedures in 
te willen handelen, als die regels en procedures specifieke gedragsvrijheden bedreigen of 
elimineren 
We krijgen ook onbedoelde inferenties (=opnieuw de goed/slecht categorisatie, met als 
probleem dat de goede gezien wordt als “goed, maar minder lekker”) 

 Je kan dan enkel gezond eten puur op basis van zelfcontrole -> dit is iets dat zich 
opbouwt en op bepaald moment is het op en dan is er een probleem  

→ We moeten dus deze intuïtie zien kwijt te geraken 

 Men heeft hier onderzoek naar gedaan: De negatieve associatie tussen gezond en 
smaak is minder sterk in Europa (vs. US) 

→ Europeaanse consumenten hebben de neiging om “gezond” te associëren 
met “vers” en “hogere kwaliteit”, en hierdoor worden gezondere producten 
vaak als lekkerder gezien 

 Cross-national survey: men vergeleek Frankrijk, België en VS (VS en Frankrijk gezien 
als tegenpolen van elkaar want in de VS is vooral kwantiteit belangrijk en in Frankrijk 
‘met mate genieten’) 

→ In Frankrijk hechten mensen het grootste belang aan gezond eten  

→ Mensen uit de Verenigde Staten streven er het meest naar om lekker eten te 
consumeren in vergelijking met de andere landen  

→ Mensen uit België kozen het hoogste aantal gezonde opties in de 
voedselkeuzetaak  

→ Mensen uit de VS namen de minste hoeveelheid kleine fysieke activiteiten op 
in hun dagelijks leven  

→ Het hebben van een hogere interesse in gezond eten samen met het 
opnemen van meer kleine fysieke activiteiten gaat gepaard met een lagere 
kans om zwaarlijvig te zijn  

→ Een groter geloof dat ongezond eten lekkerder is, is geassocieerd met een 
aanzienlijk hogere kans op obesitas 

 
Negatieve calorie illusie 

NCE= als je mensen vraagt om in te 
schatten hoeveel cal er in een gerecht 
zitten, zijn er mensen die vaak goeie 
schattingen maken 

 Twee experimentele condities, 
waarbij mensen bij de burger veel meer cal 

schatten dan bij de burger met een gezond slaatje er naast → vertekeningen ten 
gevolge van categorisch denken in termen van goed of slecht (‘het is gezond dus 
zullen er minder cal in zitten’) 

→ Mensen tellen cal niet op maar nemen soort gemiddelde van alle ingrediënten 
samen 

 
We moeten deze dichotomie verbreken: cognitief belastende 
campagnes zijn moeilijk. We moeten de campagnes zo 
simpel mogelijk houden 

 Simpelere, meer prescriptieve gezondheidsclaims 
hebben een sterker effect 
Bv. Simple color coding: we hebben kleuren die gaan 
van rood tot groen, waarbij rood betekent dat het 
ongezond is en groen dat het gezond is (gebeurt op basis van expertkennis) 

→ Verhoogde de verkoop van gezonde items  

→ Verminderd de verkoop van ongezonde items 
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→ Dit voorstel is vrijblijvend dus moeilijk om te zeggen wie er gaat op inspelen 
en wie niet 
➢ Rode producten zullen het niet willen communiceren dat ze slecht zijn 

en zullen het dus niet toepassen 

→ Sterkte van dit systeem: eenvoud, gestandaardiseerd, zelfde gebruiken voor 
alle categorieën 

→ Zwakte: nog steeds zeer descriptief (iets dat gezond is niet perse 
aantrekkelijk) 

 Categorische criteria voor elk ingrediënt en nutriënt helpt de consument met het 
begrijpen van de nutrition-informatie  

 
Health claims: verwarring 
De relatie tussen voedingsstoffen en gezondheid is bijna altijd kromlijnig, maar consumenten 
verwachten dat het monotoon is. 

 Probleem: mensen denken te lineair -> hier speelt marketing dan op in (“zetmeel is 
slecht, eet nooit aardappelen of brood”) → veel te simplistisch, meeste ingrediënten 
zijn goed als je er met mate van eet 

 
Consumenten realiseren zich misschien niet dat ze al te veel van een bepaalde voedingsstof 
binnenkrijgen  
 
De formulering kan misleidend zijn en sommige beweringen overdrijven 
onderzoeksresultaten 

 
x-as: hoeveelheid van een product dat je eet 
y-as: mate waarin het bijdraagt tot de gezondheid 
→er is een ideaal punt 

 Meeste verbanden op vlak van voedsel-inname zijn 
curvilineair maar mensen denken te vaak dat ze monotoon zijn 

 Mensen hierdoor ook snel met het interpreteren van 
claims (reep chocolade geeft energie, maar in zin dat er veel suikers in zitten, als je 
een heel pak op eet ga je je achteraf niet energiek voelen) 

 
Health halos 
Ongeacht hoeveel mensen eten, ze hebben de natuurlijke neiging om eten te categoriseren 
in deze categorieën 

a. Goed vs. Slecht 
b. Deugd vs. Ondeugd 
c. Gezond vs. Ongezond 

 Subway in de States vaak gezien als iets gezonds, hier is dit totaal niet zo (vers 
wordt gezien als gezond en goed, maar als je een broodje belegd met verse kaas 
en hesp en mayonaise is het ook wel vers maar zeker niet gezond)  

→ Dit noemt men het Halo effect=  
generaliseren dat het voedsel hoog scoort op alle voedingsaspecten 
(inclusief gewichtstoename), wanneer branding en labeling inspanningen 
één aspect van het eten als gezond benadrukken  
(puur hiervoor is mcdo enkele jaren geleden verandert van logo (van rood 
naar groen, want groen = vers)) 
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3.4.3. Product 

Voedselkwaliteit:  
 
Samenstelling 
Verbeterde smaak → verhoogde inname: we zien een aantal evoluties in de samenstelling 
van onze voeding, waardoor we steeds meer binnenkrijgen 

 Suiker, vet en zout 

 Complexiteit van sensorische ervaring (gelaagdheid, sensorische ci-ues, 
sensorische stimuli) 

 
Verhoogde calorieën-inname: het gemak waarmee we calorieën binnenkrijgen is ook 
verhoogd 

 Liquid, drankjes 

 Easy-to-eat (bv. Fastfood) 
 
Cues 
Bv. Coca-Cola had voor kerst zijn kleuren omgedraaid en kreeg 
toen heel veel commentaar dat de smaak minder goed zou zijn, 
terwijl het nog steeds hetzelfde product is 
 
Verzadiging 
Verzadiging via interne en externe cues: 

 Baby’s kijken enkel naar interne cues (vol is vol en dan stoppen ze met eten) 

 Volwassenen kijken ook naar externe cues  

→ Volume is de sleutel-cue (ongeacht de calorie-densiteit): hoe groot is mijn 
portie? → zintuigelijke verzadiging 

→ Sensorisch-specifieke oververzadiging: variëteit geeft een boost aan de 
consumptie 
➢ Als je iets eet met continue dezelfde smaak ben je sneller verzadigd 

 
Voedsel kwantiteit: de supersize trend 
 

de grote van verpakkingen stijgt en deze verpakkingsgrootte 
heeft zeker een effect op de consumptie (bv. Enorme popcorn 
vandaag de dag is sociaal aanvaard, portie is meer dan 
verdubbeld buiten 20 jaar geleden) 
 
 
 
 
 

 Probleem hierbij: consumenten onderschatten de vergroting van de verpakking 
(vooral bij 3D expansie): we zijn slecht in het inschatten van volumes, want mensen 
denken lineair, maar de verkopers hebben zowel de hoogte, breedte als diepte (3D) 
vergroot en dan is het dus niet meer gewoon verdubbeld, maar is het veel meer 

 Sociaal effect: we kijken ook naar wat de anderen hun porties zijn 

→ leveranciers spelen hier sterk op in → assortiment effect: compromise option= 
mensen kiezen vaak de middelste optie uit het assortiment, want dat lijkt de 
meest normale optie 
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 De verpakkingsgrootte en/of scheidingswanden (zelf virtueel) kunnen we 
gebruiken als een cue: mensen weten hoe ver ze al zitten en wanneer ze 
al veel hebben gegeten  

 
waarom zorgen grotere verpakkingen nu voor een verhoging in de consumptie? 

 Grotere verpakkingen maken overconsumptie mogelijk 

 Gebrek aan bewustzijn 

→ Grote deel van dingen die ze eten niet altijd bewust (blijven eten tot je de 
bodem raakt 

 De verpakkingsgrootte als cue gebruiken is normaal → grootte die ze je geven wordt 
gezien als normaal 

 Sociale norm: mensen moeten hun bord leeg eten 

 Labeling down (labeling een ‘large’ als een ‘medium’) heeft een sterke impact op 
onze perceptie van verpakkingsgrootte dan labeling up(labeling een ‘small’ als een 
‘large’):  
 

verpakking evolueert in een negatieve richting (grotere 
portie krijgt een kleinere naam) → mensen heel slecht in 
het inschatten van volumes op een absolute manier (dus 
als je eerst een small had, en dan breidt je je assortiment 
uit en wordt de small een medium, gaan mensen ook vaker 
voor deze kiezen) 
 
 

3.4.4. Plaatsing 

➔ Deze wint aan belang 
 
Eetomgeving 

 Verhoogde toegang tot eten op elke moment en waar we meer willen (bv. Drive in’s) 

→ Veel globale en nationale merken focussen heel sterk op sensibility (honger 
→ denken aan McDonalds, dorst → denken aan Coca-Cola)  

 
Verhoogde opvallendheid 
Continue werken aan het optimaliseren van verpakkingen 

 Verpakkingen worden getoond en door middel van eye-tracking kijkt men in welke 
mate ze de aandacht trekken 

 Continue optimaliseren → concurrentiestrijd om optimaalste verpakking te hebben en 
dus wordt het steeds beter bij elk product 

 
Verhoogd gemak 
Snacking= hoofdverdeler voor de verhoging van het BMI 

 Eetcategorie die waar men steeds meer en meer op inspeelt, het is een groeiende 
categorie 

 
Tijdsbestedingsonderzoek België 
“uit de vergelijking met de tijdsbudgetgegevens uit 1966 blijkt dat de maaltijd inboet als 
aangever van het collectieve ritme, de maaltijden in 1966 verliepen meer collectief dan nu” 

 We zien in België dat de maaltijd als gezamenlijk moment aan belang verliest 

→ Dagboekonderzoek: daaruit blijkt dat eten meer iets individueel wordt 
(vroeger: om 18u eten we met het gezin; nu: ik heb honger dus neem iets uit 
de frigo) 
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Vormen en grootte van eten 
De manier waarop je je eten 
consumeert (op vlak van 
context)  

 Grootte-contrast of Delboeuf illusie: 
neiging om te denken dat de zwarte bol in de 
grote cirkel kleiner is dan de zwarte bol in de 
kleine kring (werd onderzocht in de jaren ’60 op 
abstract niveau)  

→ Zelfde illusie speelt bij maaltijden:  
gegeven hoeveelheid product ziet er kleiner uit op een grotere plaat dan op 
een kleinere plaat (grote portie vs. Half bord terwijl het exact dezelfde 
hoeveelheid eten is) 

 
Pierre Chandon is iemand die hier heel veel onderzoek rond doet (komt terug in deel van de 
oplossing om onze voedselconsumptie terug te brengen naar iets dat wenselijk is 
 
Atmosfeer 
Omgeving waarin we eten grote impact op hoe we eten en hoeveel we eten 

 Gedimd of zacht licht beïnvloed de consumptie: bij schemerverlichting eten we 
langer, voelen we ons comfortabeler en zijn we minder geïnhibeerd → zien we als 
aangenamer, maar ongewenste neveneffecten (meer de neiging om ongezonde 
keuzes te maken) 

 In heldere verlichten zijn mensen meer alert met wat ze eten 
 
 
 
 
 

3.5. Naar een oplossing door het herkaderen van het 

debat 

Oplossingen zoeken 
Bv. Mensen merken veel sneller dat je prijs verhoogt, dan dat men de verpakking verkleind 
(dus verpakking verkleinen is een oplossing) → elke van de 4 p’s kunnen we gebruiken om 
een oplossing te zoeken 
 
Twee belangrijke vragen: 

 Zijn we organismes die reageren afhankelijk van de context of zijn we mensen die 
morele keuzes maken (en momenteel de verkeerde keuze maken) 

 Moeten we kiezen tussen genieten en zelfcontrole, of is er nog een weg ertussen? 
 
hoe maken we voedsingsgewoonten gezonder? 
 
Een kwestie van zelfcontrole en persoonlijke verantwoordelijkheid? 
Ongezonde voeding in onze maatschappij sterk gekaderd als een vorm van zelfcontrole 

 Toenemende moralisering van voeding (door samenlopende tendensen)  
a. Obesitas epidemie trekt aandacht van publiek, wetenschap en politiek 
b. Consumenten zoeken gelijk o.a. in voedingsgewoonten 
c. Lichamelijke gezondheid als streefdoel (healthism= ideologie met gezondheid als 

hoogste doel) 
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➢ Healthism gebaseerd op idee van persoonlijke verantwoordelijkheid en 
privatisering van oplossingen 
Bv. Obesitas is een persoonlijke keuze → bespreking van de 4 p’s 
maken zeer duidelijk dat dit niet een keuze is, maar komt door onze 
huidige maatschappij 

 
Toenemende erkenning van het belang van omgevingsfactoren 
WHO: 

 Ondersteunende omgevingen en gemeenschappen zijn van fundamenteel belang bij 
het vormgeven van keuzes van mensen en het voorkomen van obesitas  

 Individuele verantwoordelijkheid kan alleen volledig effect hebben wanneer mensen 
toegang hebben tot een gezonde levensstijl en worden ondersteund om gezonde 
keuzes te maken. 

  WHO mobiliseert het scala aan belanghebbenden die een vitale rol te spelen hebben 
bij het vormgeven van een gezonde omgeving en het maken van gezondere 
dieetopties betaalbaar en gemakkelijk toegankelijk. 
 

➔ WHO is hier sterk van bewust dat de omgeving extreem bepalend is: we moeten 
werken naar omgeving die de keuzes van mensen sturen in een meer wenselijke 
richting en dat mensen pas verantwoordelijke keuzes kunnen maken als ze toegang 
krijgen tot de beste oplossingen en daar ook in gesteund worden → obesitas als een 
normale respons van een zoogdier op de reclame en overdosis aan voeding, en dus 
geen morele zwakte 

 
HOE MAKEN WE VOEDINGSGEWOONTEN NU GEZONDER??? 

 Een kwestie van zelfcontrole? Persoonlijke verantwoordelijkheid, sociale druk en 
moraal 

 Geïntegreerde aanpak gebaseerd op de feiten (bv. Voedingswoestijnen vermijden): 
a. Kosten/baten aligneren (hogere/lagere prijs voor ongezonde/gezonde opties) 
b. Betere informatie (meer ≠ beter) 
c. Fysische omgeving: aanwezigheid, zichtbaarheid, gemak (bv. Zorgen voor 

ruimere opties, betere zichtbaarheid van gezonde producten,…) 
d. Emotie en genot → belangrijk: van onze gezonde optie een aantrekkelijkere optie 

maken  
➢ Comback van Epicurus (stond bekend als levensgenieter maar ging 

ook zeer gematigd door het leven, zonder altijd meer te willen) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
73 

 

voor het plezier: het binnenhalen van onmiddellijke beloning voor het verhogen   van 
de volharding in lange-termijn goals 
Onmiddellijke beloningen zijn sterkere voorspellers van persistentie van activiteiten dan 
uitgestelde beloningen  
Bijvoorbeeld, als de deelnemers de lekkerste kiezen in plaats van de meest nuttige oefening 
of de lekkerste in plaats van een gezondere zak wortels, verhoogt dit de persistentie en het 
verbruik 

 Veel beter effect als je er in slaagt om een gezonde optie op korte termijn 
aantrekkelijk te maken  

 Mensen laten kiezen tussen assortiment groenten of sportieve prestatieoefeningen → 
veel gemakkelijker om vol te houden omdat je moet kiezen tussen allerlei gezonde 
opties 

 
Plezier als een substituut voor grootte: hoe multi-sensoriële beeldspraak mensen 
gelukkiger kan maken met kleinere porties voedsel 
Consumenten die zich multi-sensorieel genot van voeding inbeelden (ipv vragen wat het 
gezondste is) 

 Verkiezen kleinere porties 

 Verwachten meer eetplezier 

 Zijn bereid meer te betalen voor die (kleinere) porties 
 
Bij gezondheidsinterventies daarentegen kiezen consumenten porties die ze eigenlijk te klein 
vinden 

 Als je zegt: “niet te veel van eten want veel calorieën”, kiezen mensen ook voor 
kleinere porties maar zijn ze daar minder gelukkig over (dus kwestie van 
zelfcontrole?) 

 
 
 
mensen kunnen 
minder eten en er 
toch van genieten, 
zonder beroep te 
doen op zelfcontrole 
en hen nog het 
gevoel geven dat ze 
zelf deze keuze 
hebben gemaakt 
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4. Milieu en consumptie 
➔ Gebruiken als kapstok om aan te tonen op welke manieren het beeld van mensen 

soms vertekend is door associaties 
 
Op 1 augustus dit jaar hebben we alle 
grondstoffen van de aarde opgebruikt en de 
vervuiling die de aarde kan verwerken. Alles 
wat we vanaf die dag doen, zitten we eigenlijk in 
een schuld 
 
We putten onze aarde uit → menselijke 
maatschappij is de mist in aan het gaan door 
overconsumptie 
 
In 2009 was het nog maar op 25 september 
(dus sinds dan al 2 maand opgeschoven) 
 

4.1. Het aanmoedigen van 

milieubewust gedrag 

Milieugedrag= alle soorten gedrag die de beschikbaarheid van materialen of energie uit de 
omgeving veranderen of de structuur en dynamiek van ecosystemen of de biosfeer 
veranderen → alles van consumptie waarbij je afval creëert, grondstoffen gebruikt,… 

 hoe kunnen we milieuvriendelijker gedrag promoten en mensen er toe brengen 
milieuvriendelijker te produceren? 

→ Techno-optimisten: door alles efficiënter te maken (bv. Zonne-energie), 
kunnen we earth overshoot day terug schuiven  
➢ De technische efficiëntiewinsten worden vaak achterhaald door de 

consumptiegroei → zij zien het gedrag te optimistisch in 
➢ Menselijk gedrag blijft het pijnpunt in het doen omkeren van earth 

overshoot day -> we moeten focussen op gedragsverandering en niet 
op technologie 
Bv. Auto's zijn steeds zuiniger geworden, maar 
"Stijgende verkoop van SUV's - waarvan het marktaandeel steeg van 
4% in 2001 tot 26% in 2016 - evenals krachtigere motoren waren 
grotendeels verantwoordelijk voor de stijgende auto-uitstoot." 

→ Behoefte aan gedragsverandering (en niet gewoon alles efficiënter maken) 
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4.2. Het aanmoedigen van milieubewust gedrag: een 

integratieve review en onderzoeks-agenda 

2 artikels belangrijk bij deze les 
 
Hoe kunnen we pro-milieugedrag stimuleren? → het eerste artikel geeft een duidelijke 
structuur en focust sterk op hoe je een gedragsinterventie kan opstellen als je dat wil doen 
 

a. Welk gedrag moet verandert worden om de kwaliteit van milieu te verbeteren? 

→ Selecteer gedrag met een significante impact 

→ Beoordeel de haalbaarheid van gedragsverandering 

→ Beoordeel het basisniveau van het doelgedrag 

→ Identificeer doelgroepen 
Bv. Hier heeft men gekeken naar mensen met een bedrijfswagen → hoe kunnen we ze 
milieuvriendelijker laten rijden? → gekeken naar de eco-score (hoe hoger deze score, 
hoe milieuvriendelijker men reed) → kijken of je dit gedrag wel kan veranderen: aantal 
weken baseline-level gemeten (dus wat is de eco-score als er niks van manipulatie is) 

 
b. Welke factoren bepalen het relevante gedrag? 

→ Waargenomen kosten en baten 

→ Moraliteit en normen 

→ Affect 

→ Context 

→ Gewoonte 
Bv. Hoe kunnen we dit gedrag nu gaan sturen? → we kijken naar een uitgebreid pallet 
aan factoren → goed nadenken op wat je gaat focussen → vaak doet men hierna een 
informatiecampagne (gewoon uitleggen en zeggen wat ze moeten doen), maar het is 
beter om te kijken naar de kosten en voordelen, of kijken naar moraliteit en normen, maar 
ook daar is een probleem: in België is het nog vrij oke om een aantal keer geflitst te 
worden, autorijden wordt geassocieerd met vrijheid, ze voelen weinig bij het krijgen van 
een ecoscore → hier heeft men in ons onderzoek op ingespeeld door er competitie aan 
te hangen: kijken naar jouw score ofwel binnen jouw groep (bv. Andere bmw-rijders) of 
tussen groepen (bmw vs. Mercedes) = competitieve drive 

 
c. Welke interventies kunnen het best worden toegepast om milieuvriendelijk gedrag 

aan te moedigen? 

→ Informatieve 

→ Structureel 
Bv. Gevalideerde tips die in training worden gegeven → structurele zit er in door bij 
mensen hardware te installeren waar ze toegang tot hebben 

 
d. Wat zijn de effecten van de interventies? 

→ Verandering in determinanten 

→ Verandering in gedrag 

→ Verandering in milieukwaliteit 

→ Verandering in kwaliteit van leven 
Bv. Effecten van de interventie in onze studie: altijd meten op verschillende vlakken 
→ informationele aanpak in dit geval het meest effectief omdat mensen zich er 
gewoon niet van bewust waren dat ze hun rijgedrag konden verbeteren 

 
➔ Dit is dus een kant en klare handleiding van hoe je gedrag kan bijsturen!!!! 
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4.2.1. Welk gedrag moet verandert worden om de kwaliteit van 

milieu te verbeteren? 

4.2.1.1. Selecteer gedrag dat een met significante impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de eerste vraag moeten we sterk een onderscheidt maken tussen intenties en impact 

 Bijna alle menselijk gedrag heeft impact op milieu, maar heel vaak denken mensen 
aan de intentie om milieu te helpen en denken ze aan de neiging die ze hebben om 
gedrag te stellen die voordelig is voor het milieu → intentie en impact staan vaak niet 
in lijn met elkaar (je intentie komt vaak niet overeen met de reële impact van gedrag) 
bv. Hybride auto kopen: trots zijn op het feit dat hij hybride is, maar vergeten dat dat 
een zeer zware auto is die toch veel uitstoot 

→ Hier zijn wij als psycholoog aangewezen: kenniscentrum opgericht ‘Behavioral 
economics for life (een disciplinair team van bio-ingenieurs en psychologen) 

 Deze verkeerde intentie heeft waarschijnlijk te maken met categoriseren (goed vs. 
Slecht gedrag) 

 

4.2.2. Welke factoren bepalen het relevante gedrag 

Kiezen voor gedragingen die je kan veranderen (goed weten waar ze zich nu situeren om 
dan het effect te meten in de laatste stap 

 Onderscheidt tussen kosten en baten, moraliteit en normen, affectieve aspect (=alles 
wat niet cognitief is, bv. Ook de evolutietheorie), context (=de setting waarin je je 
bevindt grote invloed op keuzes die je maakt), gewoontevorming 
 

4.2.2.1. Waargenomen kosten en baten 

Prijs en kost altijd zeer sterke invloed 
Bv. Mobiliteit: niet enkel denken in financiële kosten, maar ook in tijdskost (bv. Mensen 
mogen maand lang niet de auto gebruiken: financieel winnen ze, maar er ging heel veel tijd 
verloren) 
 

4.2.2.2. Moraliteit en normen 

In het verleden werd hier te veel op blind gestaard, het is maar een van de mogelijke 
antecedenten van milieubewust gedrag 
 
Vooral belangrijk op vlak van gedragingen die weinig geld kosten, en vooral op vlak van 
goede intentie (ipv impact) → dus gaat vooral over welke goede bedoelingen iemand heeft 
als het geen geld kost 
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Value-belief-norm (vbn) theory 

mate waarin iemand ecologisch wereldbeeld heeft, hangt 
samen met aantal waarden 

 Biosferische waarden: je houdt rekening met het 
bredere plaatje en houdt rekening met het milieu 

 Altruïstische waarden: belang van anderen even 
hoog inschatten als je eigen belang 

 Egoïstische waarden: hebben negatieve impact 
op ecologische wereldbeeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
in traditionele view: kijken naar de waarden van Swarthz 

 milieubewust gedrag 
sterk gekoppeld aan 
zelfoverstijging 
(universalisme: belang 
hechten aan aarde, 
ecologie, milieu,…) → 
mensen die zich sterker 
bezig houden met dit 
soort waarden hebben 
ook pro-milieu intenties 
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Ecologische wereldkijk: nieuw milieuparadigma 

 
 
Waarden hebben dus een invloed op ecologisch wereldbeeld → wordt gemeten met deze 
schaal, waarin je aangeeft in welke mate je akkoord gaat met deze uitspraken 

 In welke mate geloof je er in dat mensen boven en buiten de natuur staan en hun zin 
moeten doen vs. In welke mate maken mensen deel uit van een ecosysteem en 
moeten ze er rekening mee houden 

 

 
Waarden hebben impact op mensen hun wereldbeeld → hebben impact op mate waarin 
mensen verwachten dat bv. Vervuiling negatieve gevolgen heeft voor henzelf, de natuur, de 
kinderen,… → waargenomen mogelijkheid/ability inschatten om de kans dat je het kan 
voorkomen waar te maken  → vergroten van de kans dat ze het effectief gaan doen → dan 
kom je uit bij een persoonlijke norm: dit is wat ik ga doen, zo moet ik mij gedragen → leidt tot 



 
79 

aantal gedragingen (verschillende types gedragingen waarbij mensen niet altijd even 
consistent zijn -> bv. Thuis wel recycleren, maar op het werk niet) 
 
Bij behaviors maken we een onderscheidt tussen activisme, niet activistische publieke 
gedragingen, gedragingen in de private sfeer en gedragingen in organisaties 
 
Voorbeeld examenvraag 

 
 
GROEN als een verkoops-propositie 
Waardentheorieën werken heel goed voor het voorspellen van intenties van mensen, maar 
er is een beperking: alleen mensen die echt milieu belangrijk vinden gaan we zo ver krijgen 
om effectief iets voor het milieu te doen (zou problematisch zijn, want dat is maar klein deel 
van de bevolking) 
➔ Marketing probeert groen bij iedereen te integreren op verschillende manieren  

Bv. USA newspaper ad campaign: eerste grootschalig naar de markt gebrachte 
hybride (=deels op benzine en deels op elektriciteit) = veel energiezuiniger 
 
Dit is de afbeelding:  

op de affiche is er niks van groen te 
zien: “dit is nieuw en innovatief” → 
geven hier swing aan die meer gericht 
is op technologische vooruitgang, wat 
ze niet zeggen is dat enkel altruïsten 
met deze wagen zouden rijden 
 
zeggen zelden iets over hoe 
milieuvriendelijk iets is, maar gaan 
vooral mikken op technologische 
vooruitgang 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
80 

de ‘groene innovatie’ paradox 
we zitten met een 
tegenstrijdigheid: groene 
producten gingen vroeger vooral 
mikken op de altruïsten, maar 
innovaties richten typisch meer 
op mensen die willen 
uitpakken/stoefen (power), of 
mensen die geboeid zijn door 
innovaties (stimulation, 
hedonism) 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2.3. Affect 

Affectieve motivationele factoren → evolutionaire perspectieven belichten (sluiten aan bij het 
ander artikel, waarin uit de doeken wordt gedaan waarom duizend jaren evolutie ons 
gebracht hebben op een punt waar we niet in staat zijn om probleem om klimaatuitdagingen 
te counteren 
 
Contra-intuïtieve aanbevelingen geven: weg gaan van traditionele idee om mensen meer 
informatie te geven en zo hun gedrag te sturen, we gaan eerder kijken hoe mensen zich echt 
gedragen, en dat gebruiken om hun gedrag te sturen op manier dat zal werken 

a. Going green to be seen (status-gerelateerd gedrag) 
b. Here and now (maak het tastbaar, concreet, en relevant voor de mensen nu (niet 

enkel toekomstige generaties)) 
c. Me too (mensen zijn kuddedieren, en we moeten ze het idee geven dat de kudde al 

de goede richting aan het uitgaan is) 
 
Going green to be seen 
Leiden het artikel in met een streepje biologie: vogel is een sociaal dier, leven in zwermen en 
hebben daar een rolverdeling 
Bij de vogel ‘arabian babblers’ is het heel opvallend dat daar de gevaarlijkste jobs de meest 
geliefde jobs zijn → hebben aantal wachtposten die op gevaarlijke plekken zitten, en als een 
roofdier komt, moeten ze luidkeels beginnen gillen en hun leven riskeren, om hun zwerm te 
redden → deze jobs gaan vooral naar de sterke mannetjes= competitief altruïsme= proberen 
de meest altruïstische te zijn (is competent en ook gericht op groepsbelang) → sociale status 
gaat hier dus gepaard met altruïsme  
➔ Dit idee doortrekken naar mensen 
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mensen kunnen ook te koop 
lopen met milieubewustzijn  
bv. Bij het kopen van 
hybridewagens → goed voor 
het milieu, je spaart geld en 
het zegt iets over jou (show off 
dat je de meest altruïstische 
bent) → dus ook bij mensen is 
er sprake van competitief 
altruïsme 
 
 
 
 
 

 
het activeren van status leidt tot een verhoging in groene consumptie  

 aantal experimenten rond gebeurt 
waarbij men probeerde mensen hun 
motieven te controleren 

→ Status werd geprimed, en in 
controleconditie niet 

→ Dan werden mensen een keuze 
aangeboden voor auto, zeep of 
vaatwasser 

→ AV= welk percentage mensen 
kiest voor de meest groene 
optie 

→ In statusconditie gingen meer 
mensen opteren voor de groene 
optie 

 
…vooral als het aankoop iets publiek is 

 dit werkte vooral onder aantal 
grensvoorwaarden: vooral bij publieke 
keuzes 

→ AV= voorkeur voor het groene 
product 

→ Moderator= het feit of het 
product publiek of privaat is 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
82 

… vooral als de aankoop publiek is en/of duur 

 andere moderator: is de groene 
optie duur of goedkoop  

→ Als hij duurder is zal de 
statusconditie voor de 
groene keuze kiezen, 
maar in controle conditie 
is het omgekeerd 

 
 
 
 
 
 
➔ Statusprimen zorgt voor groene keuzes als de optie publiek is en duur 

 
Het Braggart’s Dilemma: Over de sociale beloningen en straffen van reclame voor prosociaal 
gedrag 

Mensen scheppen vaak op over hun 
goede daden, of adverteren, aan 
anderen. Zeven studies onderzoeken 
hoe opscheppen over prosociaal 
gedrag de ervaren vrijgevigheid 
beïnvloedt. De auteurs stellen voor dat 
opscheppen informatie over de goede 
daden van een acteur weergeeft, wat 
leidt tot een toewijzing van 
vrijgevigheid. Maar opscheppen duidt 
ook op een egoïstische motivatie (een 
verlangen naar krediet) die de 
toewijzing van vrijgevigheid 

ondermijnt. Opscheppen heeft dus een positief effect wanneer prosociaal gedrag onbekend 
is omdat het anderen informeert dat een acteur zich royaal heeft gedragen. Maar 
opscheppen helpt niet - en doet vaak pijn - wanneer prosociaal gedrag al bekend is, omdat 
het een zelfzuchtig motief aangeeft. Bovendien tonen de auteurs aan dat opvallende oorzaak 
marketingproducten effecten hebben die lijken op opscheppen door een onzuiver motief te 
signaleren voor het doen van goede daden. Ten slotte beweren de auteurs dat opscheppen 
over prosociaal gedrag uniek is omdat het de precieze informatie ondermijnt die de 
opschepper probeert over te brengen (vrijgevigheid). In tegenstelling daarmee heeft 
opscheppen over persoonlijke prestaties geen invloed op de perceptie van de focale 
eigenschap die in de opschepperij wordt overgebracht. Deze bevindingen onderstrepen de 
strategische overwegingen die inherent zijn aan het signaleren van altruïsme. 
➔ Mensen zitten met paradox als ze willen signaleren aan andere dat ze altruïstisch 

zijn: het Braggat’s dilemma doet onderzoek over sociale reward/belonging, nadelen 
en straffen die geassocieerd worden met mensen die te koop lopen met feit dat ze 
goede daden verrichten 

➔ Als je te koop loopt met je goede daden, heeft dit een tegengesteld signaal (ze doen 
goede daden, maar stoefen hier over, dus zijn ze eigenlijk gewoon op eigen belang 
uit) → op vlak van marketing een conflict waar je heel goed moet op kunnen inspelen 
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Here and now 
Bv. “in 2100 zal Gent onder water staan” → veel te abstract en kan ons brein niet aan 
 
Evolutionair: hier en nu 
Mismatch in de omgeving: mensen hebben interactie met hun huidige wereld door gebruik te 
maken van breinen die zijn geëvolueerd om het hoofd te bieden aan problemen van 
voorouders. 

 We zitten met een brein dat in kleine groepen een probleem kan oplossen, maar nu 
moeten we met heel de wereld beslissen hoe we de klimaatsverandering gaan 
aanpakken → ons brein kan dit niet aan, we zijn gewoon van met tastbare dingen 
bezig te zijn, het is heel moeilijk om ons zorgen te maken over niet-tastbare 
problemen 

 
Onverwisselbare zorgen: mensen negeren problemen die ze niet kunnen zien of voelen 
Bv. Statistieken tonen veel te abstract 
 
Niet-overeenkomende benadering: 

 presentatie van milieukwesties door statistieken te tonen 

 een beroep doen op evolutionaire recente cognitieve vaardigheden 
Overeenkomende aanpak: 

 huidige lokale milieuproblemen presenteren om viscerale reacties op te wekken 

 Maak zichtbare verbanden tussen gedrag en de directe gevolgen voor het milieu 

→ Niet cognitief aanpakken (bv. We hebben reductie nodig van zoveel %) → 
weinig motivationeel, gaan niet rechtstreeks op gedrag werken 

→ Spontane motivationele respons opwekken en zichtbare relaties creëren 
tussen gedrag en onmiddellijke gevolgen ervan 

 
Bv. Aanloop van de verkiezingen: hele burgerbewegingen tegen de vuile lucht in je eigen 
straat → werkt goed want het gaat over de lucht die je zelf inademt (makkelijker mensen te 
activeren dan voor een groot abstract probleem in de toekomst) 
 
 
Toekomstige kortingen: mensen waarderen het heden meer dan de toekomst 

 Individuele verschillen in de mate waarin je aan ‘future discounting’ doet (hoeveel 
minder is toekomstig voordeel waard met een voordeel nu (bv. 80 euro nu krijgen of 
100 euro binnen 1 jaar?)) 

 
Levensgeschiedenistheorie: individuele verschillen in toekomstige verdiscontering 
ontwikkelen zich gedeeltelijk als een reactie op specifieke omgevingsfactoren, vooral in de 
kindertijd. 
 
Mismatch-aanpak: de wereld zo snel mogelijk weergeven en steeds veranderen 

 Als je mensen het gevoel geeft dat de toekomst onzeker is, gaan ze juist nog meer 
aan future discounting doen en zich nog minder inzetten 

 
Overeenkomende aanpak: 

 Benadruk consequenties voor huidige, niet toekomstige generaties 

 Markeer stabiliteit, voorspelbaarheid en veiligheid van de wereld waarin mensen 
leven 

→ Focussen op momentane gevolgen van een probleem en alles schetsen in 
een stabiele omgeving 

 
 
 



 
84 

Me too 
Evolutionair: ik ook  
Sociale imitatie en nabootsing: mensen kopiëren (onbewust) wat anderen aan het doen zijn 
Bv. Percentage fietsers is gestegen met zoveel procent of op een foto een hoeveelheid 
fietsers zetten → gewoon getal noemen of percentage werkt minder goed (=het moet 
concreet zijn) 
 
Niet-overeenkomende benaderingen: 

 verbeelden ongewenst gedrag zoals helaas vaak voorkomt 

 mensen informeren over wat de gemiddelde persoon aan het doen is 
Overeenkomende benaderingen 

 verbeelden hoge prevalentie van wenselijk gedrag 

 gebruik sociale goedkeuring om mensen boven het gemiddelde aan te moedigen hun 
gedrag voort te zetten 

→ degenen die het al doen geef je een sociaal schouderklopje, en anderen toon 
je dat dit norm is 

 
enige pool die we nog niet hebben gehad, 
kunnen we dus ook aanzetten tot ecologisch 
gedrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier is al heel wat onderzoek naar gebeurd 
Bv. In hotels vaak boodschappen zoals “het is belangrijk voor het milieu dat je je handdoek 
niet elke dag weggooit” → het werkt nog beter als je bv. Zegt “75% van de gasten in dit hotel 
gebuikt zijn handdoek meer dan 1 keer” → en wat nog beter werkt is als je zegt “75% van de 
mensen in deze kamer gebruiken zijn handdoek meer dan 1 keer” = dus hoe dichter bij, hoe 
beter het werkt 

in het artikel geven ze zeer sterk 
de indruk dat mensen van 
nature uit egoïstisch zijn, maar 
recent onderzoek spreekt dit 
tegen 

 natuurlijke selectie: best 
aangepaste heeft meer kans op 
nageslacht, en dus zullen 
kenmerken van best aangepaste 
vaker worden doorgegeven 

 we zitten dan met variatie 
in de eigenschappen, maar er is 
wel selectieve druk 
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Altruïsme is evolutionair plausibel en zelfs waarschijnlijker dan strikt eigenbelang alleen 

 Reden: natuurlijke selectie op meerdere niveaus / groepsniveau 

→ Stammen zaten met elkaar in competitie en meest aangepaste stam had meer 
kans om verder te bestaan → stammen met enkel egoïsten hadden lagere 
kansen om te overleven (want wie zal zich opgeven om wacht te staan?) 

 
Multi-level selectie 
Darwin merkt op dat moreel oprechte mensen geen duidelijk voordeel hebben ten opzichte 
van minder oprechte mensen binnen hun eigen 'stam', maar dat stammen van moreel 
oprechte mensen andere stammen krachtig zouden uitschakelen. "... en dit zou een 
natuurlijke selectie zijn". 

 onderlinge 
competitie tussen genen 

 Onderlinge 
competitie binnen groep 

 Competitie tussen 
groen 

 Darwin: de stam 
met meer goede mensen 
zullen andere stammen 
wegconcurreren 
 

 
De waarden die je bij Schwartz ziet, zijn in iedere maatschappij aanwezig 
 

4.2.3. Welke interventies worden het best toegepast om 

milieuvriendelijk gedrag aan te moedigen? 

4.2.3.1. Informational 

Informationele kant zeer belangrijk, want mensen maken vaak onbedoelde inferenties 
 
Groen als een attribuut: gevolgtrekkingen duurzaamheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier zijn 2 mechanismen die niet altijd helder te onderscheiden zijn 

a. Er kunnen halo-effecten zijn 
Bv. Het is groen dus zal het ook wel andere goede eigenschappen hebben → 
vergalgemenen van de valentie van een attribuut naar andere attributen 

b. Er kunnen trade off effecten zijn 
Bv. Producent heeft zo veel moeite gedaan om zijn product milieuvriendelijk te 
maken, dus het zal op andere vlakken niet goed werken 
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Het positieve Halo effect 
= het feit dat iets wordt gezien als milieuvriendelijk, zorgt er voor dat men denkt dat het 
product ook andere goede eigenschappen heeft 
 
Bv. Eco-label effect: als een voedselproduct een ecolabel krijgt, gaat men er bijna 
automatisch van uit dat het product gezonder, lekkerder, beter en meer waard zal zijn 

 Veel onderzoek hier rond gedaan door Patrick Sörqvist (was een Zweed, en we 
moeten er ook rekening mee houden dat er verschillen tussen landen kunnen zijn 
voor dit effect) bv. Prestaties van mensen op een taak met een zogenaamde 
milieuvriendelijke lamp, waren beter dan de prestaties met een niet-milieuvriendelijke 
lamp 

 
Bv. De negatieve voetprint illusie 
Om te illustreren aan de hand van een klein voorbeeld: een burger zal worden 
gecategoriseerd als slecht voor het milieu, in vergelijking met een biologische appel die als 
goed zal worden gecategoriseerd. Op de vraag om een inschatting te maken van de totale 
milieu-impact, zullen consumenten de impact van beide producten inschatten. Bij het volgen 
van de logica zal de totale impact groter zijn dan de voetafdruk van de burger alleen, maar 
wat we zien is dat consumenten in plaats daarvan de impact gemiddeld berekenen, en de 
totale footprint ergens tussenin ligt. 

 Onderzoek heeft vastgesteld dat mensen categorisch denken in termen van milieu 
(bv. Welk type voedsel heeft welk type effect op milieu) 

 Als we niet alleen een 
hamburger aanbieden, 
maar ook een appel 
erbij geven, zien we 
dat mensen de totale 
impact op het milieu 
minder schatten dan 
als we alleen de 
hamburger aangeven 
(als dat klopt zou appel 
een negatieve 
voetafdruk moeten 
hebben, wat niet kan) 
= negatieve voetafdruk 
illusie 

 Reden voor deze 
illusie: informatie over milieu is complex, men denkt in termen van goed en slecht en 
men zit met een gemiddelde bias (we nemen eerder het gemiddelde dan alles op te 
tellen 

 
We vonden bewijs voor deze misvatting in 3 tussen vakstudies, maar niet op een 4e binnen 
de vakstudie. 
 
Het negatieve halo effect 
= feit dat iets goed scoort op milieu, zorgt er voor dat het slecht zal scoren op iets anders 
 
Bv. Onderzoek: gezin met 4 experimentele condities: er worden dus 2 dingen gemanipuleerd 
(het aantal auto’s in het gezin wordt gemanipuleerd (1 of 2) en het type auto (klassiek of 
hybride)) 

 Als mensen meer hybride wagens hebben, heeft dit geen impact op de 
gepercipieerde voetafdruk van het gezin → dus als men van 1 hybride naar 2 
hybrides gaat, ziet men niet in dat een tweede auto een negatieve impact heeft op 
het milieu, men denk dat het hetzelfde zal blijven 
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Bv. Nissan Leaf commercial= gas powered by everything 

 Belangrijk risico: gaan sterk op productcategorie focussen, maar merk is secundair → 
heel eenzijdig milieu als sterkte naar voren brengen, waardoor mensen impliciet er 
van uitgaan dat dit het enige positieve is dat deze wagen heeft 

 
Sustainability liability = duurzaamheid aansprakelijkheid 

 Duurzaamheid is misschien niet altijd een voordeel, ook al houden de meeste 
consumenten zich bezig met sociale en milieukwesties. 
= duurzaamheid niet altijd een sterkte, ook al weten we dat meeste mensen pro 
milieu zijn 

 De mate waarin duurzaamheid de voorkeur verhoogt, hangt af van het type voordeel 
dat consumenten het meest waarderen voor de betreffende productcategorie. 

→ Productcategorieën waar performantie/sterkte belangrijk is, is duurzaamheid 
een risico: duurzaamheid ziet men als zachtheid 
Bv. Auto’s: strafste merken (bv. Ferrari) gaat men niet associëren met 
duurzaamheid, maar wel met sterkte 

 Consumenten associëren hogere ethicaliteit van producten met vriendelijkheids-
gerelateerde kenmerken en lagere ethicaliteit van producten met kracht-gerelateerde 
kenmerken. 

 Het feit dat duurzaamheid geassocieerd wordt met zachtheid werd aangetoond in 
onderzoek met associatietesten (op basis van reactietijden kijken of er verschillen zijn 
tussen associatiesterkte) 

 
 Als gevolg van deze associaties wordt het positieve effect van producthoudbaarheid 

op consumentenvoorkeuren verminderd wanneer kracht-gerelateerde attributen 
worden gewaardeerd, soms zelfs resulterend in voorkeuren voor minder duurzame 
productalternatieven (d.w.z. de "duurzaamheidsaansprakelijkheid"). 

 Omgekeerd, als de eigenschappen die betrekking hebben op zachtheid worden 
gewaardeerd, verbetert duurzaamheid de voorkeur. 

 De mogelijke negatieve impact van duurzaamheid op productvoorkeuren kan worden 
verzacht door expliciete aanwijzingen over productsterkte. 

→ Omdat mensen deze associaties hebben, is het soms gevaarlijk bij bepaalde 
categorieën waarbij sterkte belangrijk is, om op duurzaamheid te hameren, 
maar in andere categorieën kan dit dan weer een voordeel zijn 



 
88 

 
Bv. Amerikaans onderzoek 

 Maken een onderscheidt tussen 
performantie-gericht (auto shampoo) product 
en product dat geassocieerd wordt met 
zachtheid (baby shampoo) 

 AV= voorkeur voor duurzame of minder 
duurzame versie 

→ Deze vragen werden gesteld: wat zou je 
zelf kiezen? Wat zouden anderen kiezen? → 
ook in derde persoon vragen, om de sociale 
wenselijkheid te vermijden= projectieve 
techniek 

→ Men ziet dat in productcategorie ‘auto 
shampoo’ meer gekozen wordt voor de minder 
duurzame optie, maar voor baby shampoo 
werd meer gekozen voor de duurzame optie 
 
 

De mogelijke negatieve impact van 
duurzaamheid op productvoorkeuren kan 
worden verzacht door expliciete aanwijzingen 
over productsterkte. 

 Gelukkig kan het probleem deels 
gecountered worden door expliciet toe 
te voegen dat je product wel degelijk 
performant is 

→ Dit is ook vaak bestudeerd 
geweest 

→ Als je niks zegt over sterkte, is 
men geneigd om de niet 
duurzame optie te kiezen, 
maar als je de sterkte van het 
product benadrukt, kiezen ze 
vaker voor het duurzame 
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veldstudie:  
in een studentenrestaurant werden 2 handzepen 
geplaatst (1 ecologische en andere niet-
ecologisch) 

 Moderator: medewerker van het 
onderzoek duidelijk in zicht, of niet zichtbaar 

 Vergelijken aantal mensen die kiezen 
voor de duurzame optie, met aantal mensen die 
kiezen voor de niet-duurzame optie 

→ Als niemand kijkt, kiest men vaker voor de 
niet duurzame optie, maar als er wel iemand 
kijkt, maken ze wel een duurzame keuze → dus 
sociale wenselijkheid speelt een zeer belangrijke 
rol 
 
 
 
 
 
 

Trade off 
Met negatieve halo effect zit je al in een soort trade off scenario, alles gaat het nu nog 
explicieter worden: middelen worden geïnvesteerd in duurzaamheid, waardoor men minder 
kan investeren in andere aspecten 
 
Hier zeer goed op inspelen door duidelijk te maken dat jouw product wel performant is  
Bv. Ecovert “powered by nature” 
 
When going green backfires: the role of firm intentions 

 Veel bedrijven bieden producten aan met sociale voordelen die orthogonaal zijn ten 
opzichte van prestaties (bijvoorbeeld groene producten). 

 Informatie over de bedoelingen van een bedrijf bij het ontwerpen van het product 
speelt een belangrijke rol bij de beoordelingen van consumenten: 

→ Consumenten kopen minder snel een groen product als ze het gevoel hebben 
dat het bedrijf het product opzettelijk beter heeft gemaakt voor het milieu in 
vergelijking met wanneer hetzelfde milieuvoordeel heeft plaatsgevonden als 
een onbedoeld neveneffect 

→ Dit resultaat wordt verklaard door de lekentheorieën van consumenten over 
bron-toewijzing: beoogde (versus onbedoelde) groene verbeteringen leiden 
ertoe dat consumenten aannemen dat het bedrijf middelen heeft weggeleid 
van de productkwaliteit, wat op zijn beurt de inkooprente vermindert. 

 
Een bedrijf heeft intenties → op basis van deze intenties gaan ze bepaalde 
middelen toewijden aan bepaalde aspecten van de ontwikkeling → keuzes 
maken: of voor kwaliteit kiezen of voor duurzaamheid → invloed op de mate 
waarin mensen dit product zullen kopen 
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 Het negatieve effect van bedoelde (versus onbedoelde) verbeteringen geldt alleen als 
de verbetering inherent is aan het product. 

 Wanneer het voordeel gescheiden is van het product (bijvoorbeeld verpakking), 
zouden consumenten niet langer moeten concluderen dat het bedrijf middelen 
wegleidt van de productkwaliteit en daarom het product gunstiger moet beoordelen 
wanneer het voordeel is bedoeld (versus onbedoeld). 

 
 
Je hebt enerzijds de 
gepercipieerde intenties van 
het bedrijf → bedrijf wil perse 
duurzaam zijn, besteed er al 
zijn middelen aan dus 
performantie zal afnemen OF 
we nemen een benefit die los 
staat van onze performantie 
(bv. De verpakking) en deze 
maken we milieuvriendelijker 
 
 
 
 

4.2.4. Wat zijn de effecten van de interventies? 

Wat zijn nu de effecten? Veranderingen in attitudes, effectieve gedrag, impact op het milieu, 
impact op de mens zelf 
 

 
Schematisch antecedenten van gedrag en gevolgen van gedrag: gevolgen voor milieu en 
mensen die deel uitmaken van de milieu-interventie → moeten allebei voordeel hebben, 
anders lage houdbaarheid van gedrag 
 
Onbedoelde side effects 

 Positieve cueing 

 Overconsumptie van groene signalen 

 Vergunningen en compenserende groene overtuigingen 

 Stigmatisering van groene consumenten 
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Positieve cueing 
Het signaleren van veelvuldig uitgevoerde ecologische gedragingen als milieuvriendelijk (wat 
we positieve cueing noemen) maakt zowel ecologische als gedragingen in de cue en non-

cued meer 
diagnostisch voor de 
afleiding van pro-
ecologische 
houdingen 
(onderzoek 1). Als 
gevolg hiervan 
verhoogt positieve 
cue de 
waarschijnlijkheid dat 
mensen zichzelf zien 
als consumenten die 
zich bezighouden 
met de mate waarin 
hun gedrag 

ecologisch verantwoord is (onderzoek 2). De rij van algemeen ecologisch gedrag leidt ertoe 
dat deelnemers met grotere frequentie milieuvriendelijke producten kiezen en zelfs 
scrappapier efficiënter gebruiken (onderzoek 3). 

 Gewenst neveneffect: gebleken dat als je mensen iets milieuvriendelijk kan laten 
doen, gaan ze zelf hun perceptie in een milieuvriendelijkere richting sturen 
Bv. Sorteren van PMD en papier → mensen bewust maken dat ze sorteren en dat ze 
milieuvriendelijk zijn → mensen sturen zelfbeeld in die richting en zullen dan vaker 
recycleren en zelf andere milieuvriendelijke gedragingen stellen 

 
Overconsumptie van groene signalen 
Niet-duurzame kosten van duurzaam handelen vanwege statusredenen: 'groene' klanten met 
een hoge status kopen eerder nieuwe tassen in plaats van deze zelf te brengen. 

 Ongewenst neveneffect: mensen gaan signalen van groene consumpties 
overconsumeren 

 Onderzoek in de context van de groene shoppers → probleem: mensen lopen er 
graag mee te koop en gaan er dus ook vaak iedere keer een nieuwe kopen 
(overconsumptie zorgt dan weer voor een negatief effect) 

 
Vergunningen en compenserende groene overtuigingen 
Framinggedrag als 'groen' kan ertoe leiden 

 overconsumptie 

 licenties en compenserende groene overtuigingen (bijv. "Als u een toilet met een laag 
spoelvermogen heeft, dan is het ok om meer water op andere manieren te 
gebruiken") 

→ mensen gaan zichzelf goede punten geven voor alles wat ze doen voor het 
milieu en deze gaan ze dan inzetten door iets slechts te doen voor het milieu 

 
stigmatisering van groene consumenten 
Consumenten die ethische producteigenschappen negeren 

 Ervaar zelfbedreiging als gevolg van negatieve sociale vergelijking 

 Denigreren van andere, meer ethische consumenten 

→ Ze voelen zich bedreigt in hun zelfbeeld en gaan vanuit verdediging anderen 
gaan denigreren (bv. Lachen met groene auto’s) 
➢ Zie je vaak in de VS waar polarisering sterk is toegenomen 
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Denigratie wordt minder sterk als 

 opzettelijk onwetende consumenten een tweede kans krijgen 

 het negeren van het ethische kenmerk wordt als gerechtvaardigd beschouwd 

4.3. artikel: encouraging pro-environmental behaviour: an 

integrative review and research agenda 

gedragspatronen → kwaliteit milieu 
➔ milieu-psychologie 

 

4.3.1. een systematische aanpak om milieuvriendelijk gedrag aan te 

moedigen 

heel veel problemen met het milieu (bv. Opwarming van de aarde) → heel veel van deze 
problemen vinden hun roots vaak in menselijk gedrag 

 Doel: managen/veranderen van het relevant menselijk gedrag zodat de impact van 
ons gedrag op milieu vermindert 

 We moeten niet alleen kijken naar technologische vooruitgang (bv. Systeem voor 
waterbesparing), maar vooral kijken hoe we gedrag moeten veranderen 

→ Fysische en technische innovaties vereisen ook veranderingen in gedrag, 
zodat individuen de innovatie accepteren, verstaan, kopen, en hen op een 
goede manier gebruiken 

 
Dus doel van dit artikel: inzicht brengen in het doel van environmental psychology en haar 
potentieel om milieuduurzaamheid te promoten via gedragsveranderingen 

 Gebruik maken van systematisch perspectief 

 Milieugedrag= alle soorten gedrag die de beschikbaarheid van materialen of energie 
uit de omgeving veranderen of de structuur en dynamiek van ecosystemen of de 
biosfeer veranderen 

 Pro-milieugedrag= gedrag dat het milieu zo weinig mogelijk schaadt of zelfs ten 
goede komt aan het milieu 

 
Gedragsverandering is meer effectief als de proefleider 

a. Zorgvuldig het gedrag selecteert dat moet veranderen voor een betere kwaliteit van 
het milieu 

b. Onderzoekt welke factoren een bijdrage leveren aan dit gedrag 
c. Goed afgestemde interventies installeert om het gedrag en zijn antecedenten te 

veranderen 
d. Systematisch de effecten van de interventie op het gedrag zelf, zijn antecedenten, de 

kwaliteit van het milieu, en de kwaliteit van het leven van de persoon evalueert 
 

a.  gedrag moet verandert worden om de kwaliteit van milieu te verbeteren? 

→ Selecteer gedrag met een significante impact 

→ Beoordeel de haalbaarheid van gedragsverandering 

→ Beoordeel het basisniveau van het doelgedrag 

→ Identificeer doelgroepen 
Bv. Hier heeft men gekeken naar mensen met een bedrijfswagen → hoe kunnen we ze 
milieuvriendelijker laten rijden? → gekeken naar de eco-score (hoe hoger deze score, 
hoe milieuvriendelijker men reed) → kijken of je dit gedrag wel kan veranderen: aantal 
weken baseline-level gemeten (dus wat is de eco-score als er niks van manipulatie is) 
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b. Welke factoren bepalen het relevante gedrag? 

→ Waargenomen kosten en baten 

→ Moraliteit en normen 

→ Affect 

→ Context 

→ Gewoonte 
Bv. Hoe kunnen we dit gedrag nu gaan sturen? → we kijken naar een uitgebreid 
pallet aan factoren → goed nadenken op wat je gaat focussen → vaak doet men 
hierna een informatiecampagne (gewoon uitleggen en zeggen wat ze moeten doen), 
maar het is beter om te kijken naar de kosten en voordelen, of kijken naar moraliteit 
en normen, maar ook daar is een probleem: in België is het nog vrij oke om een 
aantal keer geflitst te worden, autorijden wordt geassocieerd met vrijheid, ze voelen 
weinig bij het krijgen van een ecoscore → hier heeft men in ons onderzoek op 
ingespeeld door er competitie aan te hangen: kijken naar jouw score ofwel binnen 
jouw groep (bv. Andere bmw-rijders) of tussen groepen (bmw vs. Mercedes) = 
competitieve drive 

 
c. Welke interventies kunnen het best worden toegepast om milieuvriendelijk 

gedrag aan te moedigen? 

→ Informatieve 

→ Structureel 
Bv. Gevalideerde tips die in training worden gegeven → structurele zit er in door bij 
mensen hardware te installeren waar ze toegang tot hebben 

 
d. Wat zijn de effecten van de interventies? 

→ Verandering in determinanten 

→ Verandering in gedrag 

→ Verandering in milieukwaliteit 

→ Verandering in kwaliteit van leven 
Bv. Effecten van de interventie in onze studie: altijd meten op verschillende vlakken 
→ informationele aanpak in dit geval het meest effectief omdat mensen zich er 
gewoon niet van bewust waren dat ze hun rijgedrag konden verbeteren 

 
➔ Dit is dus een kant en klare handleiding van hoe je gedrag kan bijsturen!!!! 

 

4.3.2. Selectie en assessment van milieugedrag 

Criteria voor het selecteren van gedrag dat relevant is voor de kwaliteit van het milieu en hoe 
moeten we milieugedrag meten? 
 

4.3.2.1. Welk gedrag zou er moeten veranderen? 

Praktische kijk: environmental psychology bestudeert welk gedrag significant is voor de 
kwaliteit van het milieu 
Bv. veranderend koopgedrag heeft over het algemeen meer milieuwinst dan hergebruik of 
recycling van beschikbare producten 
Bv. Je thermostaat ietsje lager zetten heeft een grotere impact dan het hergebruiken van 
plastiek zakken in de winkel 
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Tools voor het meten van de impact op milieu 
Bv. Life-cycle analyse 
Bv. Input-output analyse → zo hebben ze bijvoorbeeld aangetoond dat in Nederland de helft 
van het totale energieverbruik binnen een gezin gebruikt wordt als direct energie (=gebruik 
van gas, elektriciteit,…) en de andere helft wordt gebruikt voor indirecte energie (energie 
voor productie, distributie,…) 
➔ Toont  de belangrijkheid aan van een disciplinair team van wetenschappers, bio-

ingenieurs, psychologen,… 
 
Ook rekening houden met de haalbaarheid van veranderingen in gedrag en de 
accepteerbaarheid van de gevolgen er van → afhankelijk van factoren die de verandering 
van gedrag afremmen of sturen 
 

4.3.2.2. Het meten van gedrag 

Eerst identificatie van gedrag, dan meten van gedrag 
 
Waarom meten we gedrag?  
Kijken welke (groep) individu(en) het doel worden, en of er nood is aan een target groep-
specifieke interventie 
 
Meten van het gedrag over de tijd heen → kijken of de interventie succesvol was of niet 
 
Bv. Meten aan de hand van vragenlijsten 

 Heel veel discussie: sommige studies zien grote correlatie tussen zelfrapportage en 
actueel gedrag, andere studies vinden geen correlatie 

 
Bestuderen van specifieke gedragingen (bv. Autogebruik, recycleren,…) vs. Bestuderen van 
gemeenschappelijke actecedenten van coherente patronen in milieugedrag (bv. Algemene 
pro-milieu attitude) 

 Door te focussen op gemeenschappelijke antecedenten (ipv op 1 specifiek gedrag) 
kunnen we verschillende gedragingen simultaan/gelijktijdig veranderen, wat positieve 
effecten heeft voor het milieu 

 Verschillende methoden gebruikt om te kijken of coherente patronen in milieugedrag 
wel bestaan 
a. Verschillende gedragingen verzameld op basis van zelfrapportage over 

engagement → gekeken naar de empirische relaties tussen verschillende 
gedragingen 

➢ Factoranalyse voor het bestuderen van de dimensionaliteit van 
milieugedrag 
→Hierbij moeilijk om verschillende studies op basis van factoranalyse 
met elkaar te vergelijken, omdat ze allemaal verschillende 
gedragingen in hun schalen hebben opgenomen 
→Over het algemeen hebben factoranalyses aangetoond dat mensen 
redelijk inconsistent zijn in hun milieugedrag (bv. Je gaat wel 
recycleren, maar bij aankoop van de auto kijk je niet naar de 
milieuvriendelijkheid) → dus veel andere factoren hebben ook een 
invloed op gedrag zoals status, comfort, inspanning en de mogelijkheid 
om bepaalde gedragingen te stellen 

➢ Rash analyse voor het bestuderen van de dimensionaliteit van 
milieugedrag  
→Gedragsschalen: gebaseerd op de waarschijnlijkheid dat elke 
persoon binnenin de sample zich bezig houdt met dit soort gedrag 
→Subjectschalen: gebaseerd op specifieke gedragingen die individuen 
doen en niet doen 
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→Rash analyse leverde een unidimensionele meting van milieugedrag 
dat de frequentie aangeeft waarmee mensen deze gedragingen stellen 
→ hoe minder frequent persoon een bepaald gedrag stelen, hoe 
moeilijker het stellen van het gedrag dus is 
Rash toont aan welke gedragingen wel en niet populair zijn, maar niet 
waarom 

b. Metingen verzameld op basis van de uitkomsten op het milieu van specifieke 
gedragingen 
Bv. Metingen van de meter tonen aan hoeveel gas, elektriciteit, water,… er is 
gebruikt binnen 1 huishouden → maar geven natuurlijk niet aan welk specifiek 
gedrag hieraan gelinkt is= problematisch: je kan geen specifieke feedback geven 
van waar ze hun gedrag moeten aanpassen 

➢ samengestelde gedragsmetingen van energiegebruik voorgesteld op 
basis van een welomschreven reeks specifieke gedragingen 
→eerst moeten de respondenten aangeven welke goederen ze 
bezitten en hoe vaak ze deze gebruiken 
→daarna de directe en indirecte energieverbruik meten 
→daarna de energie-inhouden van verschillende gedragingen worden 
opgesomd, → resultaat: totale energiemeting in een gegeven gezin 
hun gedragspatronen 
→volgende is dat we op basis hiervan deze gezinnen informatie gaan 
geven over hoe ze hun energieverbruik kunnen verminderen 
→achteraf kunne we nog feedback geven over welke 
gedragsveranderingen het meest effectief waren voor het verminderen 
van het energieverbruik, en welke niet→duidelijke nood aan een 
interdisciplinaire samenwerking tussen milieuwetenschappers en 
psychologen: milieuwetenschappers moeten informatie verzamelen 
over het energieverbruik bij gezinnen en welke specifieke gedragingen 
daar aan verbonden zijn en psychologen moeten dan verschillende 
valide tools ontwikkelen om gedrag te veranderen en zo het milieu te 
verbeteren 
 

4.3.3. factoren die milieugedrag beïnvloeden 

verhoogde effectiviteit van interventie als we focussen op relevante antecedenten van 
gedrag en op het verwijderen van barrières om te veranderen 
➔ welke factoren inhiberen en/of promoten nu milieugedrag? 

 Kijken naar individuele motivatie voor milieugedrag 

→ Beperkingen:  
a. Houden geen rekening met contextuele factoren 
b. Maken de assumptie dat mensen doordachte keuzes maken 

4.3.3.1. Motivationele factoren: drie onderzoekslijnen 

Afwegen van baten en kosten 

 Gaan er van uit dat mensen doordachte keuzes maken en altijd kiezen voor het 
alternatief met het grootste voordeel en de minste kosten (kijken naar geld, 
inspanning en sociale erkenning) 

 
The theory of planned behaviour (=TBP) 

 Geeft verklaring voor verschillende types van milieugedrag 
Bv. Travel mode choice, household recycling,… en ook algemeen pro-milieugedrag 
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Moraliteit en normatieve overwegingen 
Verschillende theoretische perspectieven  

a. Onderzoek naar de waardenbasis van milieu-overtuigingen en -gedrag 

→ Hoe sterker individuen zich bezig houden met waarden die hun eigen belang 
te boven gaan (zelftranscendentie, prosociaal, altruïstisch of biosferisch 
gedrag), hoe groter de kans dat zij zich bezighouden met pro-milieugedrag 

b. Onderzoek naar de rol van bezorgdheid om het milieu 

→ Bezorgdheid om het milieu meestal gemeten adhv de New Environmental 
Paradigm Scale 

→ Een hogere bezorgdheid is geassocieerd met meer pro-milieugedrag, maar 
deze associatie is niet heel sterk 

c. Onderzoek naar morele verplichtingen om pro-milieugedrag te stellen 

→ Maken gebruik van NAM (=Norm-Activation-Model) of het VBN (=Value-Belief-
Norm theory of environmentalism) 
➢ Deze theorieën zijn succesvol bij het verklaren van milieugedrag bij 

lage-kost milieugedrag en goede intenties zoals de bereidheid om te 
veranderen, politieke gedragingen,…,  

➢ maar de theorieën werken minder goed bij gedragingen waar een 
hoge kost aan hangt of waarbij de gevolgen voor beperkingen zorgen, 
zoals minder met de auto rijden 
→hier dan best TBP gebruiken, want deze maakt gebruik van een 
grote range van gedragingen 

d. onderzoek naar de invloed van sociale normen op gedrag 

→ the theory of normative conduct 
➢ twee types sociale normen 

a. injunctieve/bindende normen: de mate waarin gedrag algemeen 
wordt goedgekeurd of afgekeurd 

b. descriptieve normen: de mate waarin gedrag als normaal wordt 
gezien → de mate waarin bindende en beschrijvende normen 
gedrag beïnvloeden, hangt af van de heiligheid van een bepaalde 
norm 

 
Affect 
Vooral studies rond affect en autogebruik → autogebruik significant gelinkt aan affectieve en 
symbolieke factoren 

 maar meeste studies rond affect zijn vooral informatief en niet theory-based 

 de theorie over de betekenis van materiële bezittingen 

→ het gebruik van materiële goederen vervult drie functies 
a. instrumenteel 
b. symbolisch 
c. affectief 
→autogebruik vooral belangrijk bij de laatste twee (instrumentele hier 
minder belangrijk) 
→biedt perspectieven over het koopgedrag en gebruik van bepaalde 
goederen 
→maar wat is nu het belang van affect en symboliek in andere domein 
dan autogebruik? -> verder onderzoek is nodig 

 
 
 
 
 
 
 



 
97 

Een integratief perspectief op milieu-motivatie 
de drie grote onderzoekslijnen van hierboven maken allemaal gebruik van verschillende 
antecedenten van milieugedrag → alle drie kunnen ze voorspellingen maken over een paar 
vormen van milieugedrag, maar nog niet duidelijk welk perspectief het meeste bruikbaar is in 
welke situatie (er is nog te weinig onderzoek hiernaar gebeurt) 

 morele en normatieve perspectieven zijn het beste in lage-kost situaties met een 
intentie tot pro-milieugedrag  

 
eigenlijk moeten we de drie onderzoekslijnen samen nemen, dan zien we dat gedrag het 
resultaat is van meerdere motivaties 
bv. Goal-framing theorie 

 doelen bepalen of "kaderen" de manier waarop mensen informatie verwerken en 
ernaar handelen → wanneer een doel is geactiveerd (dat wil zeggen, wanneer het het 
"brandpunt" -doel of "doelkader" is), beïnvloedt het waar een persoon aan denkt op 
dit moment, voor welke informatie hij gevoelig is, welke alternatieven hij waarneemt 
en hoe hij zal handelen 

 drie algemene goal-frames 
a. hedonische goal frame: om je op dit moment beter te voelen → a priori de 

sterkste goal 
b. een winst goal frame: voor het bewaken en verbeteren van iemand zijn bronnen 
c. normatieve goal frame: om zich op een gepaste wijze te gedragen  → dit heeft 

behoefte aan externe sociale en institutionele ondersteuning om een focus te 
worden 

 motivaties zijn bijna nooit homogeen: een doel is het brandpunt en heeft de grootste 
invloed op informatieverwerking (=goal-frame), terwijl de andere goals op de 
achtergrond staan en de goal-frame versterken of verminderen 

→ als achtergrondgoals verenigbaar is met de goal-frame, dan versterken zij 
deze  

→ als achtergrondgoals in conflict zijn met de goal-frame, zullen ze de sterkte 
van de goal-frame verzwakken 

➔ deze drie goal-frames uit de frame theorie komen zeer sterk overeen met de drie 
onderzoekslijnen die hierboven werden aangegeven (affect= hedonisch, TBP= winst, 
NAM, VBN en waarden= normatieve) → frame theory is geschikt als een integratief 
kader voor het begrijpen van omgevingsgedrag 
→maar dit is nog niet getest in het milieudomein, en er is weinig gekend over de 
manier waarop verschillende motivaties hun effect uitoefenen 
 

4.3.3.2. contextuele factoren 

Contextuele factoren hebben invloed op milieugedrag en individuele motivaties (bv. De 
kwaliteit van openbaar vervoer heeft een invloed op het autogebruik) 
Bv. Beperkingen aan contextuele factoren zo ernstig dat gedragsverandering zeer hoge kost 
met zich meedraagt en men zich dus niet gaat aanpassen, ongeacht de motivatie 

 maar zeer weinig systematisch onderzoek gedaan naar deze contextuele factoren 

 ook geen contextuele factoren meegenomen in verschillende theoretische 
benaderingen (zoals deze hierboven) 

 
contextuele factoren kunnen op 4 manieren optreden:  

a. direct effect op gedrag 
bv. Iemand kan niet met de bus reizen als er geen bus is 
bv. Een gratis busticket zal ervoor zorgen dat meer mensen het openbaar vervoer 
nemen 

b. de relatie tussen contextuele factoren en gedrag worden gemedieerd door 
motivationele factoren (attitudes, affect, persoonlijke norm) 
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bv. Introductie van faciliteiten om te recycleren zullen zorgen voor een positieve 
attitude tegenover recycleren, en een positievere attitude zal zorgen voor verhoogde 
levels van recycleren  

c. contextuele factoren modereren de relatie tussen motivationele factoren en gedrag, 
en de effecten van contextuele factoren  op gedrag hangen af van persoonlijke 
factoren 
bv. Bezorgdheid om milieu zal enkel resulteren in vermindering van autogebruik 
wanneer uitvoerbare alternatieven beschikbaar zijn 

d. goal-framing theorie: contextuele factoren determineren welk type motivatie (en dus 
welke goal-frame) het gedrag het sterkst beïnvloed 
bv. normatieve doelen kunnen sterk gerelateerd zijn aan de frequentie van recycling 
wanneer faciliteiten beschikbaar zijn, terwijl winst- of hedonistische doelen prominent 
kunnen zijn als recyclingfaciliteiten slecht zijn 

 
DUS: onderzoek rond contextuele factoren zijn nodig!  

 in een disciplinair team met architecten, urban planners, … 

 meerdere levels van analyse en statistische modellen zijn nodig om te kijken in welke 
mate gedrag wordt beïnvloed door contextuele factoren, motivationele factoren en de 
interactie tussen beide 

 op die manier komen tot verschillende interventies 
 

4.3.3.3. habitueel gedrag 

Bij motivationele factoren gaat men er van uit dat mensen beredeneerde keuzes maken, 
maar dit is niet zo: vaak is gedrag gestuurd door gewoonten en door automatische cognitieve 
processen 
 
3 belangrijke karakteristieken van gewoonten: 

a. er moet een doel zijn die men wil bereiken 
b. gedragingen zullen meer kans hebben om herhaald te worden wanneer de 

uitkomsten van het gedrag bevredigend is 
c. habituele responsen worden gemedieerd door mentale processen 
➔ wanneer mensen vaak op dezelfde manier in een bepaalde situatie handelen, wordt 

die situatie mentaal geassocieerd met het relevante doelgerichte gedrag. hoe vaker 
dit voorkomt, hoe sterker en toegankelijker de associatie wordt en hoe 
waarschijnlijker het is dat een individu dienovereenkomstig handelt. 

 
Gewoontes verwijzen naar de manier waarom men gedragskeuzes maakt, en niet naar de 
frequentie van gedrag 

 niet gewoon mensen vragen hoe frequent ze bepaalde gedragingen stellen 

 wat meer accuraat is, is gebruik maken response-frequency maat voor algemene 
sterkte van de gewoonte 

→ deze gaat er van uit dat goals/doelen automatisch een mentale representatie 
weergeven van habituele keuzes 

→ meer accuraat want focust op hoe keuzes gemaakt worden 
 
habitueel/gewoontegedrag kan onder invloed zijn van misperceptie en selectieve aandacht: 
mensen hebben meer aandacht voor die zaken die hun keuzes verantwoorden en negeren 
informatie die dat niet doet  

 gewoontes zullen enkel veranderen wanner de context significant veranderd 
bv. het tijdelijk dwingen van automobilisten om alternatieve reis-middelen  te 
gebruiken veroorzaakte langdurige reducties in het autogebruik. de effecten van 
dergelijke tijdelijke veranderingen waren met name sterk voor gewoonte 
automobilisten. dit suggereert dat gewoonte automobilisten onnauwkeurige en 
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aanpasbare percepties hebben van de voor- en nadelen van alternatieve 
vervoerswijzen. 

 
Interventies → rekening houden met de manier waarop gewoonten tot stand komen, 
versterkt en vol gehouden worden 

 interessante interventie= computer simulatie 
 

4.3.4. interventies 

eerst moeten we bepalen welk gedrag relevant is, dan bepalen welke factoren er aan 
verbonden zijn en dan kunnen we interventiestrategieën gaan uitdenken 
bv. Als gedrag sterk gerelateerd is aan attitudes, kunnen we attitudeverandering promoten 
 
verschillende strategieën 

 onderscheidt tussen antecedent en consequent-strategieën 
a. antecedent strategieën: gericht op het veranderen van factoren die voorafgaan 

aan gedrag 
bv. Verhogen van problem-awareness, informatie over keuzeopties, weergeven 
van de positieve en negatieve gevolgen van gedrag → via educatie, promotie, 
modelling,..; 

b. consequent strategieën: het veranderen van de consequenties die volgen op 
gedrag → via feedback, beloning,… 

 onderscheidt maken tussen informationele en structurele strategieën 
a. informationele strategieën: gericht op het veranderen van prevalente motivaties, 

percepties, cognities en normen 
b. structurele strategieën: gericht op het veranderen van de omstandigheden 

waaronder de gedragskeuze gemaakt worden 
 

4.3.4.1. informationele strategieën 

= gericht op het veranderen van perceptie, motivatie, kennis en normen; zonder de het 
veranderen van de externe context waarin de keuzes worden gemaakt → dus enkel gericht 
op de motivationele factoren 
 

a. het verhogen van de persoon zijn kennis, zo dat er een verhoogd bewustzijn is over 
de milieuproblemen en de impact van het gedrag en om kennis te verhogen over 
verschillende gedrags-alternatieven met hun voor- en nadelen 

→ en gaat er dus van uit dat nieuwe kennis zal zorgen voor een verandering in 
attitude, en op die manier zal zorgen voor gedragsverandering → in praktijk 
zien we dat informatiecampagnes weinig succes hebben  

 
b. gebruik maken van overtuiging 

bv. het beïnvloeden van de houding van actoren, het versterken van hun altruïstische 
en ecologische waarden, en / of het versterken van het engagement om pro-milieu te 
handelen  

→ commitment-strategieën wel succesvol voor het veranderen van gedrag 

→ het uitlokken van implementatie-intenties is effectief → mensen niet alleen 
gevraagd of ze de intentie hebben om hun gedrag te veranderen, maar ook 
hoe ze van plan zijn dit te doen (=implementatie-intentie) 

→ geïndividualiseerde sociale marketing benaderingen, waarin informatie is 
aangepast aan de noden, wensen en gepercipieerde barrières, werken ook 
zeer effectief 
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c. gebruik maken van sociale steun en rolmodellen voor het versterken van de sociale 
norm en om de actoren te informeren over de perceptie, werkzaamheid en gedrag 
van anderen 

→ dit werkt zeer goed 

→ deze maken gebruik van het voorzien van informatie over descriptieve normen 
 
informationele strategieën: algemene evaluatie 

 vooral effectief wanneer pro-milieugedrag geschikt is en een lage kost heeft (in 
termen van geld, tijd, moeite en sociale goedkeuring) en wanneer er weinig externe 
beperkingen aan vast hangen 

 kunnen belangrijk element zijn voor de implementatie van structurele strategieën, die 
mensen er toe dwingen om hun gedrag te veranderen 
bv. Publieke steun voor structurele strategieën zal hoger zijn bij individuen die 
geïnformeerd zijn over de nood aan, en de mogelijke gevolgen van 
gedragsverandering 

 belangrijk om naast informatie te geven, ook te luisteren naar het publiek bij de 
implementatie van een bepaald beleid 

→ nuttig om te weten wat het perspectief van de actor is → zo zorgen we voor 
meer aandacht en commitment aan de interventie, implementeren we 
interventies die binnen de limieten van de mensen liggen, zorgen we voor 
meer publieke steun en betrokkenheid,… 
 

4.3.4.2. structurele strategieën 

= gericht op het veranderen van contextuele factoren zoals de voor en nadelen van 
verschillende alternatieven, de toegankelijkheid,… 
→indirecte invloed op perceptie en motivationele factoren 
 
dit is vooral handig wanneer pro-milieugedrag eerder hoge kost heeft of moeilijk is (door bv. 
Externe barrières) → veranderingen aanbrengen in de context waarin keuze van gedrag 
wordt gemaakt. Op deze manier verhogen we de mogelijkheden om pro-milieu gedrag te 
stellen en maken we het stellen van pro-milieugedrag meer aantrekkelijk 
 
kosten en baten van verschillende gedragsalternatieven kunnen veranderen in verschillende 
situaties 

a. de beschikbaarheid en kwaliteit van producten en diensten kan worden gewijzigd 
door veranderingen in fysieke, technische en / of organisatorische systemen 

→ Op deze manier slecht gedrag minder mogelijk maken  
Bv. Autovrije zones in Gent 

→ Pro-milieugedrag meer toegankelijk maken 
Bv. Verzamelpunten voor afval 

b. Wettelijke voorschriften 
Bv. het gebruik van schadelijke drijfgassen in spuitbussen verbieden 

→ Deze wetten moeten worden afgedwongen en bij overtreding moet er een 
straf aan hangen 

c. Prijsbeleid: het verminderen van prijzen die zorgen voor pro-milieugedrag en 
verhogen van prijzen voor minder milieuvriendelijke opties 
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Structurele strategieën gericht op het belonen van goed gedrag of bestraffen van slecht 
gedrag 

 Onderzoek: beloningen zijn meer effectief in het aanmoedigen van pro-milieugedrag 

→ Verklaring: beloningen worden geassocieerd met positieve affecten en 
attitudes die steun bieden aan gedragsveranderingen 

→ Maar: soms slechts korte termijneffecten! 
➢ Wanneer de beloning sterk is, gaan mensen hun gedragsverandering 

toeschrijven aan de beloning en niet aan persoonlijke overtuigingen 
➔ beloningen zijn alleen effectief als ze succesvol zijn in het aantrekkelijker maken van 

milieuvriendelijk gedrag dan milieubelastende opties, bij het activeren van doelen om 
gedrag te veranderen en bij het faciliteren van de implementatie van dergelijke 
doelen → verder onderzoek zou moeten uitzoeken onder welke omstandigheden dit 
het geval is 

 
welke strategie is nu het meest effectief? Dit is afhankelijk van de specifieke barrières 
(verschillend in verschillende situaties) die pro-milieugedrag verminderen  
bv. Soms kiezen voor veranderingen in infrastructuur (bv. Een extra treinlijn aanleggen), 
soms kiezen voor veranderingen in prijs (bv. Treinticket goedkoper maken, subsidies 
geven,…) 
 
maar in het algemeen is een combinatie van verschillende strategieën het meeste effectief! 
→ want vaak meer dan 1 barrière per situatie (zowel informationeel als contextueel) 
 

4.3.5. evaluatie van de effectiviteit van interventies 

➔ belangrijk! 
➔ Meeste onderzoeken die al zijn gebeurt was over de effectiviteit van informationele 

strategieën → dringend onderzoek nodig naar structurele strategieën, aangezien 
deze waarschijnlijk meer effectief zijn 

 
Hoe gaan we dit onderzoeken? 

 We gaan experimenteel onderzoek uitvoeren die kijken naar de effectiviteit van 1 of 
een combinatie van verschillende interventies in vergelijking met een controlegroep 
die geen interventie krijgt 

 Zowel kijken naar korte- als lange-termijn effecten 
 
Waarnaar gaan we allemaal kijken? 

 Niet enkel kijken naar de verandering in gedrag, maar ook naar: 
a. Veranderingen in gedragsdeterminanten → verhoogd ons begrip van waarom de 

interventie succesvol was of niet 
b. De impact op het milieu → want dit is uiteindelijk als hoofddoel 
c. Veranderingen in de kwaliteit van het leven van het individu → belangrijke 

component voor een meer algemene duurzame ontwikkeling 

→ Probleem hierbij is dat men vooral onderzoek dat naar de verwachte 
veranderingen, en dus de werkelijke veranderingen vaak over het hoofd 
worden gezien 
→hypothese: milieubeleid zal de kwaliteit van het leven initieel 
veranderen, maar mensen passen zich snel aan 
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Evaluatiestudies meestal zeer duur en vraagt veel tijd → daarom vaak niet gedaan, omdat 
het niet mogelijk is 

 Toch zeer belangrijk want toont niet alleen of een interventie succesvol was, maar 
ook waarom het succesvol was en waar we de interventie nog kunnen aanpassen om 
zijn effectiviteit te verhogen 

→ stellen veranderingsagenten in staat feedback te geven aan de 
doelpopulatie om hen te informeren over de effectiviteit van hun 
inspanningen om de kwaliteit van het milieu te verbeteren. dit kan het  
proefpersonen engageren om hun gedragsverandering te versterken en 
om de reeds geïmplementeerde veranderingen te handhaven 

 
wat ook interessant is om te onderzoeken is de gepercipieerde effectiviteit en 
accepteerbaarheid van milieubeleid (vooral interessant in het reisdomein en energieverbruik)  

 meestal gebruik maken van individuele factoren die gelinkt zijn in de perceptie van 
effectiviteit en accepteerbaarheid 

→ milieubeleid wordt meer geaccepteerd wanneer men gelooft dat het beleid 
meer eerlijk is, en wanneer het geen grote impact heeft op de individuele 
vrijheid → dus beleid wordt meer geaccepteerd door mensen die sterk op 
de hoogte zijn van het probleem en zich sterk verplicht voelen om het 
probleem te doen afnemen 

 een aantal studies keken ook naar in welke mate de gepercipieerde effectiviteit en 
accepteerbaarheid afhankelijk is van bepaalde factoren van het beleid (bv. Beloning 
vs. Straf, het type gedrag waarop men zich richt,..) 

→ beleid dat zorgt voor een verhoogde attractiviteit van pro-milieugedrag 
worden als meer effectief en accepteerbaar geëvalueerd dan beleid dat de 
attractiviteit van milieuschadelijk gedrag verlaagt → dus beter om beleid te 
voeren die pro-milieugedrag beloont, dan beleid dat schadelijk gedrag 
afstraft 

 probleem: de gepercipieerde effectiviteit en accepteerbaarheid kunnen verschillen 
van de actuele effectiviteit en accepteerbaarheid 

 

4.3.6. conclusies 

 environmental psychologist belangrijke rol in het managen van milieuproblemen, door 
gedragsveranderingen te promoten 

 gedragsinterventies zijn over het algemeen meer effectief wanneer ze systematisch 
worden geplant, geïmplementeerd en geëvalueerd 

 4 sleutelproblemen: 
a. Identificatie van het gedrag dat moet veranderen 
b. Onderzoek van de factoren onderliggend aan dit gedrag 
c. Implementeren van de interventie om het relevante gedrag en zijn determinanten 

te veranderen  
d. Evaluatie van de effecten van de interventie op het gedrag zelf, zijn 

determinanten, de kwaliteit van het milieu en de kwaliteit van het leven 

 Er is nood aan interdisciplinaire samenwerking 
 
Verschillende topics voor verder onderzoek:  

a. het is raadzaam om waar mogelijk actueel gedrag te meten en aandacht te besteden 
aan de validiteit en betrouwbaarheid van zelfgerapporteerde gedragsmaatregelen 

b. de condities waaronder een bepaalde theorie het meest succesvol is in het verklaren 
van omgevingsgedrag hebben meer aandacht nodig en de verdiensten van 
verschillende theorieën moeten meer systematisch worden bestudeerd. een theorie-
gedreven aanpak van de gedragscomponenten van milieuproblemen zal een sterke 
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basis verschaffen voor het begrijpen en beheren van deze problemen: "niets is zo 
praktisch als een goede theorie" 

c. de effecten van contextuele factoren op milieugedrag moeten meer in detail worden 
onderzocht, evenals hoe deze factoren verschillende milieugedragingen beïnvloeden 
ten opzichte van motiverende factoren. dit kan leiden tot uitbreidingen van bestaande 
theoretische modellen 

d. het is belangrijk om te onderzoeken welke soorten gedrag en onder welke 
voorwaarde welke interventiestrategie het meest effectief is voor het aanmoedigen 
van milieuvriendelijk gedrag. met name moet de rol van verschillende soorten 
beloningen en straffen moeten nader worden onderzocht 

e. interventies moeten worden geëvalueerd aan de hand van experimentele 
onderzoeksdesigns. veranderingen in het relevante gedrag, gedragsanalyses, 
milieukwaliteit en individuele kwaliteit van leven moeten voor en na de implementatie 
worden beoordeeld, en de 'behandelings'-effecten moeten worden vergeleken met 
die in een controlegroep die niet is blootgesteld aan de interventie. 

f. de manier waarop onderwerpen zich aanpassen aan (de effecten van) milieubeleid 
en waarom beleidsvoorkeuren in de loop van de tijd veranderen, bijvoorbeeld vóór en 
na beleidsimplementatie, moeten worden verduidelijkt 

4.4. artikel: the evolutionary bases for sustainable 

behavior: implications for marketing, policy, and 

social entrepreneurship 

4.4.1. inleiding 

Onderzoekers bekijken hoe het evolutionaire menselijke gedrag begrijpen, ons kan helpen bij 
het oplossen van de huidige milieuproblematiek. We kunnen de huidige milieuproblemen 
terug koppelen aan 5  evolutionair adaptieve gedragingen (/tendencies) : 

a. Neiging tot eigenbelang  
b. Motivatie adhv relatieve status ipv absolute  
c. Neiging tot het onbewust kopiëren van anderen 
d. De predispositie om enkel op korte termijn te denken  
e. De neiging om ontastbare negatieve gevolgen te verwerpen 

Indien we de milieuproblematiek willen aanpassen moeten we op deze principes inwerken 
ipv ze tegen te werken  
 

4.4.2. Uitbreiding evolutionaire basis 

Evolutionair gezien is onze enigste optie tot overleven het gebruiken van resources uit de 
omgeving. We stammen af van de nomadische jager-verzamelaar en gebruiken nog steeds 
deze zijn adaptieve gedrag ondanks dat onze wereld sterk veranderd is. De mens is 
“gemaakt” om de bronnen uit de omgeving te exploiteren en daarna te verhuizen naar 
nieuwe gronden. 
De meerderheid van de bevolking meld dat zij hun ecologische voetafdruk willen verlagen 
echter vinden we terug dat:  

a. Slechts 9% van de bevolking gebruikt milieuvriendelijke producten  
b. Slecht 7% doet onnodig licht uit  
c. Slecht 6% verminderd zijn water consumptie 
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4.4.2.1. We moeten een onderscheidt maken tussen de ultieme en de 

proximate verklaring van gedrag 

Proximate verklaringen = adhv cultuur, voorkeuren, leergedrag, plezier, geluk , attitudes , 
emoties en persoonlijkheid het gedrag verklaren  
Ultieme verklaring = kijken naar evolutionaire reden van gedrag 
 
➔ OPM= verklaringen zijn niet in strijd met elkaar maar vullen elkaar aan 

(complementair), ze bevinden zich enkel op een ander level van analyse 
 

4.4.2.2. Voorbeeld evolutionair gedrag dat niet aangepast is aan huidige 

maatschappij 

evolutionair gezien was het adaptief om zoete en suikerrijke producten te eten = gaven 
voldoende energie voor jacht ec. , zorgde dat we meer rijpe vruchten gingen eten → nu zorgt 
dit tegen beter weten in dat we té veel zoeten en calorierijke producten gaan eten ( de 
toegang tot suikerrijke voeding is sterk verhoogd)  = reden waarom huidige maatschappij 
zoveel last heeft van obesitas   proximate verklaring zou kunnen zijn dat persoon gewoon 
meer houd van zoet / dat het in zijn cultuur normaal is om bijvoorbeeld een koek te krijgen 
als vieruurtje 
  
Probleem huidige maatschappij = er is een mismatch tussen waar onze hersenen voor 
gemaakt zijn en wat huidig adaptief gedrag is →  we zouden meer actief cognitief moeten 
nadenken over huidige wereld om evolutionair gedrag tegen te gaan : echter sterk cognitief 
belastend → een betere oplossing zou zijn om een match te creëren met wat voor onze 
voorouders adaptief gedrag was.    
 
Uitbreiding tendencies en implicaties voor marketing; 
Het exploiteren van de natuur hangt vaak met meerdere van onze evolutionair adaptieve 
gedragingen vast. 
 

4.4.3. De neiging tot eigenbelang 

 We zijn als het ware geprogrammeerd om de eigen genen te beschermen = kin 
selection / inclusive fitness theory ( we gaan wel familieleden / mensen waarmee wed 
onze genen delen beschermen) NIET om de soort te beschermen → dit zorgt er voor 
dat we onze eigenbelangen voor het algemene goed gaan plaatsen  

 Voorbeeld : tragedy of commons : wanneer verschillende boeren één groot veld 
delen zal elke boer apart zoveel mogelijk koeien hierop willen plaatsen om zo zoveel 
mogelijk winst te maken = individuele winst → zorgt echter voor overbegrazing = 
gedeelde kost  

→ Implicatie ;  
➢ Het benadrukken van negatieve milieu effecten op de wereld in 

reclame heeft weinig zin = er is geen directe invloed op persoon zelf  
→ soms zorgt dit zelfs dat mensen zich minder milieuvriendelijk gaan 
gedragen omdat ze er van uitgaan dat andere dit ook niet doen 

➢ We kunnen tonen hoe huidig gedrag een invloed kan hebben op onze 
kin members ( bijvoorbeeld op kinderen of kleinkinderen)  

➢ Ook wanneer we de effecten voorstellen op een kleinere groep 
waarmee we verbonden zijn zullen we ons meer milieuvriendelijk 
beginnen te gedragen ( in tijd van nomaden werkte men ook samen in 
kleine groepen om aan handel/ruil te doen)  

➢ Kunnen gebruik maken van tit-for-that en inspelen op reciproque 
altruïsme door cause-related marketing → bijvoorbeeld : wanneer men 
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oude telefoon terug brengt doneert bedrijf geld aan het goede doel, 
wanneer gasten in een hotel hun handdoeken opnieuw gebruiken 
donneren aan een goed doel, .. = om dit effectief te laten werken is het 
belangrijk dat men nadien meld hoeveel bedrijf op deze wijze al heeft 
kunnen doneren/ veranderen  (bedrijf werkt hier dan als 
tussenpersoon) = we stellen gedrag omdat we gevoel krijgen goed 
mens te zijn als we dit doen  

➢ Inspelen op indirect reciprocity = zorgen dat mensen gedrag stellen 
om sociale status of hiërarchie / reputatie weer te geven → kunnen dit 
bereiken door product als inferieur weer te geven of persoon het 
gevoel te geven dat zijn keuzes gezien worden  
→Voorbeeld : campagne waar ogen op een poster afgebeeld werden 
zorgde er voor dat men zich anders ging gedragen in sociale dilemma 
experimenten 

➢ Ook inspelen op de groepsidentiteit van een persoon kan zorgen dat 
deze zich meer prosociaal gedraagt ( : activeert de zelfde 
hersengebieden als wanneer men kin membres helpt)  

 

4.4.4. Motivatie adhv relatieve status ipv absolute 

 Deze factor zorgt er voor dat we aan overconsumptie gaan doen → hoeveel we 
hebben maakt niet echt uit maar we willen wel meer hebben als anderen, mensen 
vragen om minder te verbruiken gaat in tegen het principe van meer willen hebben 
als andere  

 Costly signaling theory: het gebruiken van resources, energie en het nemen van 
risico’s  toont onze mogelijkheid tot het maken van kosten zorgt evolutionair gezien 
voor een hogere status 

→ Implicaties :  
➢ Het doneren aan goede doelen kan er voor zorgen dat een persoon de 

status van behulpzaam en rijk verkrijgt : we kunnen zelf opoffering 
gebruiken als middel om te concurreren met andere over status = 
competitief altruïsme  → we kunnen enkel op deze behoefte inspelen 
door milieuvriendelijke acties zichtbaar te maken , ook bij bedrijven 
werkt dit ( bijvoorbeeld ; ranking opstellen van minst vervuilende 
bedrijven)  

➢ Het duurder maken van groene producten kan er dus voor zorgen dat 
mensen deze meer gaan kopen (om hun rijkdom weer te kunnen 
geven) 
 

4.4.5. Neiging tot het onbewust kopiëren van anderen 

 We verkiezen sociaal leren boven zelf iedere keer opnieuw trail en error te doen. 

 We gaan sterker mensen imiteren die als belangrijk of succesvol gepercipieerd 
worden 

 Voorbeeld : het milieubewuste gedrag van onze buren en naasten is de sterkste 
voorspeller voor ons eigen milieubewuste gedrag  

 
Implicatie ;  

 weergeven hoeveel mensen niet milieubewust handelen is erg negatief = zorgt dat 
we sociale normen gaan volgen  beter om weer te geven hoeveel mensen dit wel 
doen  

 enkel het informeren van mensen over de negatieve gevolgen heeft weinig tot geen 
effect → beter mensen te informeren over hoeveel mensen dit al doen (; enkel 
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positief wanneer het een gedrag is dat de meerderheid al stelt (informeren dat 5% 
van de bevolking iets doet zorgt voor negatieve effecten) 

→ opm : oppassen hiermee → wanneer we te weten komen dat we 
bijvoorbeeld minder verbruiken als al onze buren kan dit er voor zorgen 
dat we juist meer gaan gebruiken  kunnen dit tegen gaan door positief 
gedrag sociaal te belonen ( bijvoorbeeld ; woningen die meer 
milieubewust zijn een smiley toekennen)  - onderzoek OPOWER  

 het gebruik van bekende figuren kan er voor zorgen dat mensen hun aankoop gedrag 
veranderen + mensen die tekenen van leiderschap uitstralen ( dominant gezicht, 
lang, lage stem) gaan we ook vaker volgen ( kunnen dit type mensen gebruiken in 
onze reclames)  

 

4.4.6. de predispositie om enkel op korte termijn te denken 

 Evolutionair gezien zijn we geprogrammeerd om te focussen op het heden ( jager, 
verzamelaar verleden)  → het gebruik van negatieve gevolgen in de toekomst door 
het huidige gedrag in reclame heeft weinig tot geen effect  

 De toekomst word vaak gepercipieerd als onvoorspelbaar en gevaarlijk = wanneer de 
toekomst als meer stabiel en voorspelbaar gezien word zorgt dit dat we meer aan het 
toekomstbeeld denken en hier rekening mee houden  

 Evolutionair gezien denken mannen meer op korte termijn en gaan zij meer aan 
overconsumptie doen voor korte termijn doelen  (- is evolutionair gezien gekoppeld 
aan hun “local mating ecology”)  

→ Mannen worden minder impulsief en denken meer in toekomstperspectief 
wanneer de competitie tussen andere mogelijke “mates” verklaard  

→ + wanneer mannen de perceptie hebben dat vrouwelijke partners een 
preferentie hebben voor milieuvriendelijke mannen gaan zij zich hier ook 
naar gedragen  

 

4.4.7. De neiging om ontastbare negatieve gevolgen te verwerpen 

 We onderschatten de gevolgen van de milieuproblematiek sterk omdat deze zich in 
de toekomst positioneren en traag ontwikkelen → evolutionair gezien zijn we hier niet 
op voorbereid , vroeger gingen onze acties directe gevolgen hebben ( bijvoorbeeld ; 
slechte bes zorgt dat men ziek werd en mogelijks stierf) , er waren geen lange termijn 
gevaren waarmee we rekening moesten houden , hierdoor is ons huidige brein niet 
goed in het verwerken van deze lange termijn problemen, we zouden beter reageren 
op deze gevaren wanneer er visuele cues zouden zijn 

→ Implicatie :  
➢ Inwerken op biophilia (= mensen voelen zich aangetrokken tot de 

natuur,  bijvoorbeeld : de blootstelling aan natuurlijke omgevingen 
zorgt voor een vermindering van stress) wanneer we korte videos zien 
van natuurlijke omgevingen gedragen we ons meer sociaal aangepast 
in sociale dilemma’s en doneren we meer geld aan milieuorganisaties  
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5. Sociale consumptie 

5.1. consumptie in een sociale context 

5.1.1. Inhoud 

a. sociale invloed op consumentengedrag: basisconcepten 
b. sociale media & hoe kunnen we iets viraal laten gaan 
c. het einde van de markt zoals we ze kennen: access-based en collaboratieve 

consumptie 

→ door digitalisering is het gemakkelijker om consumenten met elkaar in contact 
te stellen 

 

5.1.2. sociale invloed op consumentengedrag 

we moeten een belangrijk onderscheidt maken tussen referentiegroepen en segmenten 

 referentiegroep= groep waarmee je jezelf vergelijkt, groep waarmee je contact hebt 
→ van deze groep ben je je bewust, het is jouw realiteit als consument 

 segment= kan je inzitten zonder dat je je daar bewust van bent → abstracties van de 
realiteit die wij als marktonderzoeker maken 

 
voorbeeld van een onderzoek dat de sociale invloed op gedrag aantoont: eenvoudig 
experiment waarbij 1 iemand de proefpersoon is en alle andere mensen in de lift zijn 
medewerkers van het onderzoek 

 ze stappen in een lift en kijken naar de andere/verkeerde kant → proefpersoon gaat 
uiteindelijk ook naar de andere kant beginnen kijken → spanningsgevoel door feit dat 
je niet conformeert 

 
waarom doen ze dit nu? Mensen conformeren aan de verlangen van anderen op basis van 
2 redenen: 

a. normatieve sociale invloed: conformeren om aan de verwachtingen van anderen te 
voldoen en/of om geaccepteerd te worden door de groep → het is de norm, ik moet 
het doen, want iedereen doet het 

b. informationele sociale invloed: gedrag van de anderen nadoen, omdat men het 
gedrag van de andere percipieert als bewijs voor de correcte manier om je te 
gedragen → puur informationeel: als iedereen het doet, zal daar wel een reden voor 
zijn, ze weten iets meer dan mij 

 

5.1.2.1. referentiegroepen 

= een feitelijk of denkbeeldig individu of groep waarvan wordt aangenomen dat deze van 
groot belang is voor de evaluaties, aspiraties of gedragingen van een individu 
→bestaande of imaginaire groep of individu die ons gedrag sturen 
 
Identificatie referentiegroepen 
De waarschijnlijkheid dat mensen deel gaan uitmaken van de identificatie-gerelateerde 
referentiegroep van een consument wordt beïnvloed door de volgende factoren:  

a. Propinquity (fysieke en / of psychologische nabijheid tussen mensen) 

→ Fysieke nabijheid: bv. Je buur 

→ Psychologische nabijheid: waarden gelijk aan die van anderen 
b. Mere exposure: hoe meer we een groep te zien krijgen, hoe meer invloed het heeft  

Bv. Sociale media 
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c. Groepscohesie: oppervlakkige contacten zijn minder belangrijk dan contact met 
mensen die zichzelf als groep identificeren 

 
De invloed van referentiegroepen op publiek/privaat geconsumeerde producten 
 
Onderscheidt maken 
tussen privaat vs. 
Publiek 
 
Onderscheidt maken 
tussen necessity vs. 
Luxury 
 

 Afhankelijk van 
of iets privaat of 
publiek 
geconsumeerd 
wordt, hoe 
anders het merk 
een rol speelt: 
hoe publieker, 
hoe belangrijker 
de merken → grote invloed van de referentiegroep op de merkkeuze bij publieke 
producten 

 Bij luxeproducten is vooral de vraag of je referentiegroep het heeft of belangrijk bij 
private goederen, maar bij publieke goederen komt daar dan ook weer het merk bij 
kijken 

 
Word-of-mouth (WOM) communicatie 
= fluisterreclame, mond-aan-mond reclame,… 
→op deze manier geraakt de groeps-indruk tot bij ons 

 vaak invloedrijker dan de advertenties die we zien. 

 vaak nuttig om consumenten bewust te maken van producten= goed in het creëren 
van awareness 

 Kan bedrijven ook kwetsen bij het beschadigen van productgeruchten of bij negatieve 
WOM. → kan een heel zware negatieve impact hebben: als het merk in jouw 
referentiegroep een slechte naam krijgt, is het in die groep ook gedaan voor jouw 
merk 

 Online technologieën versnellen de impact van WOM-communicatie. 
 
Sociale netwerken 
= set van sociaal relevante knooppunten (leden) 
verbonden door een of meer banden (relaties) 
→tussen die nodes over die relaties zijn er stromen van 
bronnen, informatie en invloed 

 Stromen zijn uitwisselingen van bronnen, 
informatie of invloed tussen knooppunten 

 Media-multiplexiteit: in sociale media gaan 
communicatiestromen op elk moment in veel richtingen en vaak op meerdere 
platforms → iedereen communiceert met iedereen! 
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5.1.3. Sociale media 

De sociale media revolutie 
Social media-platforms  

 verbeteren naarmate het aantal gebruikers toeneemt  

→ daarom zoveel monopolies: hoe groter je bent als sociaal medium, hoe groter 
je zal worden → doel is dus om zoveel mogelijk views te krijgen 

 currency is eyeballs  

 zijn meestal gratis en in voortdurende verandering  

→ je bent ofwel zelf het product, of de targetgroep 

 Organisatie:  

→ Gebruikersinteractie  

→ Dynamische algoritmen  
➢ Machine learning: algoritme die op basis van input zichzelf aanpast, en 

beter worden naarmate ze meer gebruikt wordt en gebruiken daarbij 
ook de input van gebruikers zelf eerder dan een objectieve taxonomie 

→ Items categoriseren volgens een folksonomie (gebruikers passen openbare 
tags toe) in plaats van een taxonomie (een vooraf vastgestelde 
labelinghiërarchie) 

 
Online marketingcampagnes proberen vaak gebruik te maken van het potentieel van internet 
om informatie van consument tot consument extreem snel te verspreiden. 

 Sociale media zijn extreem sterk groeiende bron van advertising, maar tegelijk ook 
nog een beetje een blackbox (adverteerders kunnen niet op voorhand zeggen 
hoeveel ze kopen op een bepaald kanaal en hoeveel mensen het gaan zien >< 
vroeger: ik kom om 20u, 10min op VTM en ik weet perfect hoeveel mensen in 
hiermee zal bereiken en hoeveel mij dat kost= veel meer meetbaar en voorspelbaar) 

 Nu heilige graal in advertising: viraal gaan 
= mensen die het zien moeten het delen met zoveel mogelijk andere mensen, 
waardoor je enorm veel views krijgt 

→ Hoe kunnen we viraal gaan? Mensen positieve, 
activerende emotie geven + iets doen wat sterk 
differentieert 

 
 

Meeste online content gaan niet viraal 
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Viraal gaan heel uitzonderlijk dat dat lukt en niet zo dat alleen campagnes in het kwadrant 
‘positief,actief) viraal gaan, maar toch heilige graal (omdat er zoveel zaken juist niet viraal 
gaan) 
 
Analyse: gekeken naar trees van online content (= je begint met een zaadje (bv. Een bericht 
op instagram), je deelt het met twee mensen, die delen dat met mensen, die delen dat 
opnieuw, die delen dat opnieuw,… →boom) 

 Deze boom heeft een bepaalde tree size= hoeveel punten zitten in die boom= 
hoeveel mensen hebben het gezien 

→ Percentage van trees die een bepaalde size van op de x-as bereiken → 100% 
bereikt een size van 1, anders is er geen boom 

 Deze boom heeft een bepaalde tree depth/diepte= hoeveel opeenvolgende lagen van 
communicatie zijn er geweest 

→ Iedereen heeft een diepte van minstens nul  

 Conclusie: grote meerderheid van trees/cascades zijn heel klein en te vatten als een 
beperkt aantal tree structuren → meeste dingen blijven online heel beperkt 
 

➔ De overgrote meerderheid van cascades is klein en wordt beschreven door een 
handvol eenvoudige boomstructuren die binnen één graad van een aanvankelijk 
adoptiekiem eindigen. 
 

5.1.3.1. Waardoor kan online content viraal gaan? 

➔ Geen perfect lijstje voor, maar toch een aantal factoren die vaak terug keren 
 
Bv. Factor: wanneer wordt het gepost? → bv. Woensdag om 11u zal je het meeste ‘likes’ 
krijgen 

 
 
Contagious: why things catch on – Jonah Berger: STEPS 

a. Social currency: we delen informatie waardoor we er goed uitzien. 

→ Als je idee of product iemand er goed doet uitzien, heb je een grotere kans dat 
mensen het gaan delen 

b. Triggers: informatie die u op het lijf weet te slaan, haalt eerder het puntje op uw tong 

→ Hoe wordt je aan het product herinnert? 
Bv. Kit-kat linkt hun product aan koffie, want koffie wordt door heel veel 
mensen gedronken 

c. Emotie: als we erom geven, delen we. → sterke emoties worden gedeeld 
d. Publiek: gebouwd om te laten zien, gebouwd om te groeien 
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→ Wat is al de rest rondom ons aan het doen? 
Bv. Als iedereen een nieuwe auto koopt, zal je ook snel een nieuwe kopen  
Bv. Apple stond vroeger omgekeerd, zodat de eigenaar het appeltje ziet, maar 
dit hebben ze omgedraaid omdat het belangrijker is dat de rest/het publiek het 
ziet (publiek belangrijker dan de koper) 

e. Praktische waarde: nieuws dat u kunt gebruiken 

→ Is het nuttig? Maakt het je leven gemakkelijker?  
f. Stories=Verhalen: Informatie reist onder het mom van niet-actief geklets 

Bv. Blenderbedrijf die video’s maakt waarin ze kijken wat er in een blender kapot gaat 
(bv. Iphone) → er wordt geen belang gehecht aan details, maar je kan het verhaal 
niet vertellen zonder de blender 

➔ Maar aantal van deze factoren is al genoeg om je product belangrijk te maken 
 
web 2.0 in the post-truth era 
Maar dit wordt ook in negatieve zin sterk ingezet: bv. In 2016 werden deze zaken rond de 
verkiezingen gedeeld, maar dit was fake news → toch grote impact 

 
 Reactie van Mark Zuckerberg Facebook hierop: “to think it influenced the election in 

any way is a pretty crazy idea” 

 Reactie google: we hebben inderdaad een probleem: dit soort virale boodschappen 
hebben een invloed op verkiezingen en is dus veel gevaarlijker en we zullen meer 
moeten gaan filteren 
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5.1.4. Access-based en collaboratieve consumptie 

 
 
Bv. Peerby: site waarop je dingen kan uitlenen en ontlenen → platform om dingen te delen 
met mensen uit de buurt 

 Steeds gebruiksvriendelijker  

 Mobiel 

 Dingen om kans ook echt uit te verhuren (geld verdienen) 
➔ Huren ipv kopen: losbreken van het idee dat je alles moet bezitten om het te 

gebruiken 
 
Deze evolutie van ontlenen gaat heel snel → artikel gaat hierover 

 Geeft aantal dimensies weer en positioneert het op verschillende manieren van 
uitwisselen van goederen en diensten 

 Bedrijf is eigenaar (provider) tot iemand het product koopt, en dan wordt die iemand 
eigenaar (klant) 

→ Bij huren blijft het eigenaarschap bij de provider 

→ Toegang kopen tot product of dienst zonder dat je er eigenaar van wordt (bv. 
Spotify, netflix,…) via abbonement 

→ Concept van puur delen is nog stap verder en niet iets socialer (bv. Onder 
buren)= co-ownership 

 
Verschillende types van exchange en consumptie 
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Access-based vs. Collaboratieve consumptie 

 
Belangrijkste verschil: van dyadisch naar triadisch (peerby is collaboratief), als je echt leent 
zonder platform zit je bij sharing, als je zelf gewoon een product koopt zit je bij ownership 
 

5.1.5. Collaboratieve consumptie 

5.1.5.1. CC triangle 

het typerende van collaboratieve 
consumptie zijn de drie partijen die elk 
met hun eigen motieven meestappen 
in het systeem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC consument 
motieven: 

 Economisch 

 Sociaal 

 Hedonische 

 Verminder risico en verantwoordelijkheid 

 Voordelen voor het milieu 
Activiteiten: 

 op elkaar inwerken (=interacteren) 

 Geef informatie (bouw vertrouwen op) 

 Gedraag je correct 
Bronnen en mogelijkheden: 

 Technische vaardigheden 
➔ Belangrijkste bevinding: de initiële ecologische insteek was eerder laag 
➔ Rent-a-runway: "Doe alsof je iemand bent die je geen dag bent en doe iets dat jij bent 

kan niet anders doen " 
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CC peer service provider 
motieven: 

 Economisch 

 Ondernemersvrijheid 

 sociaal 
Activiteiten: 

 Toegang tot (onderbenutte) activa 

 Klantencontactmedewerkers (heterogeniteit als risico en sterkte) 

 Persoonlijke service 
Bronnen en mogelijkheden: 

 Middelen 

 Reputatie en betrouwbaarheid 
➔ Service provider vooral economisch geproduceerd  
➔ Nadeel: statuut van dit soort provider nog heel laag 
➔ Mensen die hier gebruik van maken zijn vertegenwoordiger van dit merk (bv. Uber 

chauffeur)→ pijnpunt in dit model, want dit zijn gewoon individuen 
➔ Belangrijk: juiste match creëren tussen leverancier en afnemer 

 
CC platform provider 
motieven: 

 Economisch 

 Innoveren en reageren op de markt 

 Bouw nuttige relaties op 
Activiteiten: 

 Matchmaking 

 Presentatie van het merk en zijn waardevoorstel 

 Vertrouwen creëren en risico’s verminderen 

 Vormgeven, communiceren, handhaven van sociale normen 

 Resource smoothing 
Bronnen en mogelijkheden: 

 Kennis van de markt 

 Netwerk 

 Kracht om CC te promoten en te beschermen 

 Relaties met belanghebbenden 
 

5.1.6. Access based consumption 

= transacties die mogelijk gemedieerd zijn op de markt waarbij geen eigendomsoverdracht 
plaatsvindt 
 
Consument verwerft verbruikstijd bij het artikel en is in markt-gemedieerde gevallen van 
toegang bereid om een prijspremie te betalen voor gebruik van dat object 
 
Reduceer kosten in termen van 

 Prijs 

 Ruimte 

 Milieu 

 Onderhoud 

 ... 
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Instanties van access-based consumptie 
Traditioneel       nieuw/opkomend 
Bibliotheek       commerciële ‘car sharing’ 
Kustmuseum       streaming 
Paardenverhuur      … 
… 
 
Ownership ideologie 

 Lange termijn denken  

 Kapitaal accumulatie  

 Persoonlijke onafhankelijkheid en veiligheid  

 Continuïteit en duurzaamheid in het leven  

 Trots 
Vs 
“ik denk niet dat het bezit van een eigen auto mij meer geluk zal brengen” 
 
Het stijgen van access-based consumptie 

 Technologie: Web-enabled 'Napsterization'  

 Waarde: cultureel> tastbaar  

 Vloeibare samenleving: sociale structuren en instellingen worden steeds onstabieler  

 Economische omstandigheden: onderzoek uitgaven / eigendom en welzijn opnieuw  

 Stadsleven 
 
Manieren om om te gaan met tragedy of the commons 

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

 Communicatie 

 Organisatie 

 Regulatie 

 Reputatiesystemen 
 
Verschillende types access-based consumptie: dimensies 
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Car sharing in België 

 
 
Business implicaties 
Mogelijke reacties op collaborative consumptie 

 Flight 

 Fight 

 Aanpassen aan creatieve destructie 

→ Freemium 

→ Gratis inhoud + andere bron van inkomsten 

→ Op toegang gebaseerde betaalde modellen en lease-economie 

5.2. Sociale stratificatie 

= het maken van strata/het onderscheiden van lagen in de maatschappij (hoge en lage 
klassen) 
 

5.2.1. Ongelijkheid 

a. Ongelijkheid tussen landen → belangrijke vraag voor marktonderzoek want belangrijk 
om globaal te kunnen denen 

b. Ongelijkheid binnen landen 

→ Verschillen tussen landen in ongelijkheid binnen het land: de mate waarin een 
land ongelijk is, over landen heen vergelijken (wij op vlak van inkomens 
redelijk gelijk land, dankzij belastingen >< VS: weinig redistributie (als je daar 
veel verdient, niet meer gaan afgeven aan belastingen, dus ongelijkheid daar 
veel groter) 

→ Ongelijkheid binnen het land 
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Ongelijkheid tussen landen 
x-as= landen 
y-as= inkomen of rijkdom 
➔ Verschil in gemiddelde of mediaan van 
verschillende landen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verschillen in ongelijkheid tussen landen 

x-as= landen 
y-as= inkomensverdeling met 
mediaan of gemiddelde en 
indicatie van spreiding 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verschillen in ongelijkheid binnen een land 

 
 
Ongelijkheid van wat? Inkomen vs. Rijkdom (wealth vs. Income) 
Inkomen is hetgeen je krijgt, rijkdom is hetgeen je hebt (en dat bouw je op) 

- Wealth/rijkdom is dus geaccumuleerd >< inkomen is recurrent/terugkerend en 
puur financieel (type arbeid, aandelen, vastgoed,…) 
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5.2.1.1. Ongelijkheid tussen landen 

Filmpje Hans Rosling 

 Positief effect van globalisering: landen die lange 
tijd minder rijk waren, krijgen nu een groeiende 
middenklasse, die zich bevindt op het 
consumptieniveau zoals we hier kennen 

 Grafiek Gap Minders site: 

→ Grootte bubbel van landen geeft 
bevolkingsaantal weer, kleur geeft locatie 
weer 

→ Op deze grafiek kunnen we kijken over tijd hoe de evolutie is gelopen → als 
we beginnen in de vroeger 19de eeuw: arm en ongezond, en een aantal 
landen (vooral de gele en groene, dus Amerika en Rusland) nemen de leiding 
en gaan industrialiseren en koloniseren (op kap van andere landen groeien) 
→ enorme stijging inkomsten en levensverwachting → Azië heel sterk 
beginnen groeien de laatste decennia → degenen die achterop liggen zijn 
steeds gezonder aan het worden 

→ Convergerende beweging, maar nog altijd een belangrijk verschil tussen 
landen 

 
Ongelijkheid tussen regio’s 

er is nog steeds een 
zeer grote discrepantie 

 We kijken naar 
rijkdom en spitsen uit 
wat er van bezit 
verdeeld is over de 
wereld (geel) en hoe 
de bevolking verdeeld 
is over de wereld 
(lichtblauw) 

→ 2/3 van de rijkdom 
in Amerika en Europa, 
maar grootste deel van 
de bevolking in China, 
India en Afrika 
➔ Ongelijkheid is 
zeker nog niet weg! 
 
 

 
als je de verdeling van 
de rijkdom op de kaart 
bekijkt krijg je dit 

 Duidelijke aantal 
hotspots die 
overeenstemmen met 
de stereotypen (bv. Het 
rijke Europa) 

 Toont niet de 
economische groei 
waarop we zouden 
hopen 
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Consumptie (on)toereikend 
Toereikendheid van de consumptie = de meest essentiële goederen en diensten die moeten 
worden verworven voordat burgers in een land kunnen uitstijgen boven een 
kortetermijnfocus op het voortbestaan en zich kunnen concentreren op consumptiegedrag 
dat samenhangt met langetermijn- en hogere-ordebehoeften 
 

Bevindingen worden meer en meer 
vertaald naar marketing en 
psychologische termen 
 
Marketing: meer en meer onderkent dat 
die arme economieën een heel ander 
type markt zijn dan bij ons (hier zijn we 
met heel weinig en hebben we veel geld, 
daar zijn ze met veel en hebben ze 
weinig geld) 
 
Heel wat initiatieven die zich richten op 
de ‘bottom of the piramid’ (dus mensen 
die heel laag inkomen hebben, ook om de 
levenskwaliteit te verbeteren) → bedrijven 
die er in slagen om technologie, 
dienste,… te ontwikkelen aan lage kost 
en die ze gemakkelijk kunnen 
distribueren (bv. Zeer lage kost 
producenten) 
 
 

Hoe kunnen we deze mensen nog meer doen uitgeven? 

 Producten die zich proberen te differentiëren (vanonder vooral gaan voor 
volume/massa) 

 
Ertussen grootste deel van de wereldbevolking → compromis (mensen met beperkte 
middelen, maar met zeer veel en steeds meer) 

 Heel wat landen die een middenklasse hebben gecreëerd op wie ze zich dan konden 
richten 

 
Consumptie ontoereikendheid en zelfdeterminatie 
Consumptieadequaatheid= consumptietoereikendheid= kunnen mensen meer doen dan 
gewoon puur overleven → als dat niet zo is, zitten deze mensen in zware armoede 

psychologie van iemand in armoede niet te 
vergelijken met psychologie van iemand in 
overvloed 
 
zelfdeterminatie-theorie: grote deel van de 
bevolking die boven de lijn zit 

 X-as= lage armoede 

 Y-as= levenssaticfactie 
➔ Verschil in hoge en lage autonomie voor 
mensen in zware armoede bestaat niet → mensen 
meer autonomie geven (bv. Inspraak in job) is 
totaal irrelevant als die mensen in zware armoede 

zitten 
➔ Autonomie geven als ze niet in armoede zitten is wel relevant 
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➔ Dus psychologie van mensen met zware armoede is volledig anders= heel andere 
type markt met andere behoeften 
 

➔ Voor individuen in samenlevingen zonder toereikendheid van de consumptie, doet 
autonomie weinig om de tevredenheid over het leven te verbeteren.  

➔ Let op de nabijheid van de tevredenheidsthema's voor het leven in samenlevingen 
met een hoge armoede. Voor Personen in minder armoedige samenlevingen die over 
toereikendheid van de consumptie beschikken, grotere autonomie verbeteren de 
tevredenheid over het leven aanzienlijk 

 
GDP en subjectieve rapportage van welzijn: de easterlin paradox 

a. Binnen een samenleving zijn rijke mensen veel gelukkiger dan arme mensen.  
b. Maar rijke samenlevingen hebben de neiging niet gelukkiger te zijn dan arme 

samenlevingen (of niet veel)  
c. Naarmate landen rijker worden, worden ze niet gelukkiger. 
➔ Binnen landen werkt het wel sterk, maar tussen landen niet 
➔ Dit klopt tot op zekere hoogte, maar klopt niet voor consumptie (on)toereikendheid 

die we daarnet zagen → als je wegkruipt of van zware armoede naar middenklasse 
gaat, ga je wel veel gelukkiger worden, maar als je van rijk naar nog rijker gaat, heeft 
dit niet veel effect 

 
Leven van inkomen en levenssatisfactie vs. Happiness/geluk 

 Een laag inkomen is geassocieerd met een lage levensverwachting en een laag 
emotioneel welbevinden.  

 Hoog inkomen koopt levenssatisfactie, maar niet 'geluk' / emotioneel welbevinden  

 Emotioneel welzijn = de emotionele kwaliteit van de dagelijkse ervaring van een 
individu - de frequentie en intensiteit van ervaringen van vreugde, stress, verdriet, 
woede en affectie die iemands leven aangenaam of onaangenaam maken.  

 Levensevaluatie = de gedachten die mensen hebben over hun leven als ze erover 
nadenken. 

➔ Onderscheidt maken tussen happiness (=geluk, maar nog iets meer dat tijdelijke 
affectieve stemming) en levenssatisfactie (= evaluatieve connotatie) 

➔ Lage inkomens= lage satisfactie en lage happiness 
➔ Hoge inkomens= hoge satisfactie, maar geen happiness (ze voelen zich niet effectief 

constant gelukkig) 
 
Waarom heeft inkomen zo een zwak effect op subjectief welzijn? 
Essentie: effect van inkomen op geluk wordt zwaar overschat, effect is veel zwakker in 
werkelijkheid dan in verwachting 

a. Het relatieve inkomen in plaats van het niveau van inkomen beïnvloedt het welzijn 

→ Als iedereen tegelijkertijd rijden wordt, hebben we niet het gevoel dat we 
vooruit gaan → dit is wat in de meeste gevallen gebeurt 

b. Individuen passen zich aan materiële goederen aan, en materiële goederen leveren 
weinig vreugde op 

→ Sterk adaptatie-effect: we worden heel snel dingen gewoon 

→ Van materiële zaken worden we niet gelukkig 
c. Naarmate het inkomen stijgt, verschuift het tijdgebruik van mensen niet naar 

activiteiten die verband houden met een verbeterd effect 

→ Het gaat vooral over je tijdsbesteding (bv. Te veel werken gaat geld niet 
gelukkiger maken, want je hebt geen tijd meer om er iets mee te doen) 
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5.2.1.2. Verschillen in ongelijkheid tussen landen 

Hoe ongelijk zijn landen? Welke landen zijn meer ongelijk buiten anderen? → meer last van 
ongelijkheid binnen ons land, dan ongelijkheid tussen landen 
 
Gini-coëfficiënt als meting van ongelijkheid 

 
 
De Gini-coëfficiënt (ook bekend als de Gini-index of Gini-ratio) is een maatstaf voor 
statistische spreiding die bedoeld is om de inkomensverdeling van de inwoners van een land 
weer te geven. Dit is de meest gebruikte maat voor ongelijkheid. De coëfficiënt varieert 
tussen 0, wat volledige gelijkheid en 100 (of 1) weergeeft, wat volledige ongelijkheid 
aangeeft (één persoon heeft alle inkomsten of consumptie, alle anderen hebben geen 
enkele). 

 Maat van ongelijkheid 

 Range heeft bereik van nul tot honderd  

→ 0= perfecte gelijkheid 

→ 100= een iemand heeft al het inkomen van het hele land  

→ 2 extremen die nooit echt bestaan 

 Meeste landen tussen score 55 en 70 

 Wordt berekend aan de hand van de Laurens-curve 
➔ Grotere ongelijkheid bij Zuid-Amerikaanse landen 
➔ Wat telkens weer blijkt uit onderzoek: maatschappijen met grote ongelijkheid zijn 

disfunctioneler 
 
Inkomensongelijkheid vergroot in OECD 
 
Inkomensongelijkheid=  
Persoonlijke rijkdom 
verschilt sterk van 
persoon tot persoon. 
Gedurende het 
grootste deel van de 
vorige eeuw zijn de 
welvaartsverschillen 
gecontracteerd in 
landen met een hoog 
inkomen, maar deze 
trend is mogelijk 
omgedraaid. Onze 
bevindingen 
suggereren dat de 
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ongelijkheid in rijkdom in veel landen voor de financiële crisis licht was gedaald, maar dat 
deze sinds 2008 de neiging heeft om te stijgen, vooral in de derde wereld. 

 Tendens is de foute kant aan het opgaan: ook in de club van rijke landen is de 
ongelijkheid opnieuw aan het toenemen 

 Grafiek: 

→ Elk bolletje is een land 

→ Op de horizontale as staan inkomensdecielen (groepen van 10%) 

→ Op de verticale as staat de inkomensgroei uitgedrukt in procenten 

→ Wat kunnen we hieruit afleiden 
➢ Over het algemeen hebben de 10% hoogste ontvangers hun inkomens 

veel sneller zien groeien dan de rest van de bevolking in de afgelopen 
25 jaar. →Dit is niet alleen een Europees fenomeen. Topinkomens 
sprinten ook vooruit in de Verenigde Staten. 

➢ Ongelijkheid neemt toe want de rijkste groepen hebben inkomensgroei 
die groter is dan voor de armere groepen 

➢ Discrepantie tussen rijken en armen neemt toe, hoewel rijken dus 
steeds rijker worden 

 
De tweede helft van de 20ste eeuw: een expansie? 

 
Studie die historisch heel vaak 
terug komt: 

 Ongelijkheid heel zwaar 
aan het toenemen, maar historisch 
niet a-typisch → behalve 20ste 
eeuw altijd zeer grote ongelijkheid 
gekend 

 Op de grafiek van 1910 tot 
2010 → het aandeel van top deciel 
(dus de rijkste 10%), hoeveel 
aandeel inkomen verdienen deze 
nu? Ongeveer de helft van het 
totale inkomen 

→ We zitten nu terug in deze 
situatie 

→ Het is anders geweest in 
het recente verleden 

 
Thomas pikkety over ongelijkheid 
https://www.youtube.com/watch?v=HL-YUTFqtuI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HL-YUTFqtuI
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effecten van ongelijkheid: een argument voor pro-gelijkheid 
Wilkinson & Pickett stellen dat landen met meer gelijkheid een betere levenskwaliteit hebben 

 Onderzoek: wat is het effect van ongelijkheid op een hele reeks afhankelijke 
variabelen (druggebruik; gevangenispopulatie, aantal zelfmoorden,…) 

 
Binnen rijke landen 
zie je dat er 
belangrijke 
verschillen zijn 
tussen de rijkere 
groepen en de 
armere groepen op 
afhankelijke 
variabelen zoals 
levensverwachting 
in jaren (rijke 
groepen leven 
langer) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nu kijken we naar 
inkomensverschillen 
tussen landen → zeer 
lage correlatie, waarmee 
ze aantonen dat armere 
landen en rijkere landen 
niet systematisch 
verschillen (rijkere 
landen gemiddeld 
genomen niet perse 
beter af dan armere 
landen, maar op 
volgende grafiek zie je 
dat gelijkere landen wel 
beter af zijn dan 
ongelijkere landen) 
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➔ Binnen landen rijken veel beter af dan armen 
➔ Tussen landen zijn rijkeren niet perse beter af dan armeren 
➔ Tussen landen zijn gelijkere landen beter af dan ongelijke landen 

 
Tussen landen gelijkere 
beter dan ongelijke → er is 
een duidelijke correlatie 
 
Japan scoort heel goed op 
bepaalde indicatoren 
 
Beeld dat we hier vinden is 
een extreem hoge 
correlatie, en zijn dan ook 
stevig aangepakt over de 
mooie correlatie → dit is 
eerder een geïdealiseerd 
beeld 
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effect is eerder niet lineair 
→ data tonen vrij 
consistent een effect van 
ongelijkheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scandinavische landen en 

Japan scoren vooral heel 
hoog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1.3. Verschillen in ongelijkheid binnen een land 

Sociale klasse 

 Vrijwel alle groepen maken onderscheid tussen leden in termen van relatieve 
superioriteit, macht en toegang tot gewaardeerde middelen. 

 Sociale stratificatie creëert een statushiërarchie waarbij sommige goederen de 
voorkeur hebben boven andere en worden gebruikt om de sociale klasse van hun 
eigenaar te categoriseren. 

→ Sociale stratificatie= statische hiërarchie waarin mensen verschillende plaats 
op de ladder krijgen en afhankelijk van die plaats al dan niet meer middelen 
krijgen 

 De sociale klasse van een consument verwijst naar zijn / haar positie in de 
samenleving. 

 De sociale klasse van een consument wordt bepaald door factoren zoals opleiding, 
beroep en inkomen. 

→ Enkel naar inkomen kijken is onvolledig 
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Klasse-structuur bij culturen 
 
Resultaten die je krijgt als je zo een 
segmentatie toepast binnen land gaat 
heel verschillen afhankelijk van cultuur en 
inkomen 
Bv. Scandinavisch model: vooral 
middenklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociale klasse invloed 
Trickle down 
Lagere klasse kopieert trends van de hogere klasse 
Bv. Een sport of idee beweegt zich doorgaans van hoog naar laag (bv. Skiën 
gepopulariseerd) 

 Duur en egalitair beginnen en dan massa opbouwen 
 
Status float 
Trends beginnen in de lagere/middenklasse en gaan zo omhoog 
Bv. Toenemende populariteit van tattoo’s 
 
Sociale klasse verandering 
Wereldwijde trend: versnippering van sociale klassen 

 Wazig klasse divisies → ze fragmenteren en worden minder duidelijk gedefinieerd 

→ Vroeger heel duidelijk op zicht te zien welke klasse iemand toe behoorde, nu 
zijn die verschillen veel kleiner → door massamedia 

 Grotere beschikbaarheid van massamedia → alles veel toegankelijker geworden 
waardoor die verschillen kleiner worden 

 Vooruitgang in communicatietechnologie 
➔ Maar welk toenemende inkomensongelijkheid 

 
Individuele verandering in sociale klasse: 

 Opwaartse mobiliteit – Onderwijs 
Bv. Opleidingsniveau neemt gemiddeld genomen zeer sterk toe → hierdoor ontstaat 
grotere middenklasse 

 Neerwaartse mobiliteit – baanverlies 
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Componenten van sociale klasse 
Terwijl inkomen een belangrijke indicator is voor sociale klasse, is de relatie verre van 
perfect, omdat sociale klasse ook mede bepaald wordt door factoren als woonplaats, 
culturele interesses en wereldvisie. 

 Inkomen is niet het enige!  

 Verschillen van waar ze wonen: op basis van de woonplaats waar je woont wordt je 
toegekend aan segmenten → daarmee samen hangt ook interesses en wereldbeeld 

 
Sociale graden 
= Een methode om een populatie van interesse te verdelen in groepen, meestal op basis van 
inkomen, opleiding en / of beroep van het hoofd van het huishouden, hoewel ook andere 
variabelen kunnen worden gebruikt. 

 meermanier om bevolking op te delen in strata → typisch op basis van inkomen, 
opleidingsduur en beroep, van de voornaamste verantwoordelijke in het huishouden 

 Sociale ESOMAR-cijfers (A, B, C1, C2, D, E1, E2 & E3): op basis van de terminale 
onderwijsleeftijd en het beroep van de belangrijkste inkomensverdiener. 

→ Bij ons in België wordt vaak de ESOMAR classificatie gebruikt → hogere 
klasses met een A benoemd en laagste is E3: leeftijd tot wanneer je 
gestudeerd hebt; beroepsbezigheid van de voornaamste verantwoordelijke 
voor het inkomen van een gezin 

 
 
 

 
Als je die twee variabelen van de ESOMAR samenvoegt krijgt je een raster  

 Categorisatie van beroepen → je zoekt een job in op die lijst en dat vertelt je in welke 
kolom je moet zoeken, daarna kijk je tot welke leeftijd de persoon gestudeerd heeft → 
kijken naar het kruispunt om te zien in welke klasse hij zit 

 In andere landen gelijkaardige systemen 

 Voordeel van deze benadering: de eenvoud 
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Is inkomen en/of sociale klasse een predictor van consumptie? 

Goede voorspeller van 
consumptiegedrag, als dan 
niet in combinatie met 
inkomen 
 
Tabel: inkomen is beste 
voorspeller of sociale 
klasse? 
 
 
 
 
 

 
Bourdieu’s theory of tastes 
vanuit sociologische hoek zware invloed in marktonderzoek over sociale klasse 
 
Het sociale leven als een multidimensionaal statusspel 

 Economisch kapitaal (financiële middelen) 

 Sociaal kapitaal (relaties, affiliaties, netwerken) 

 Culturele kapitaal 

→ Impliciete praktische kennis, vaardigheden, smaken en disposities 

→ Culturele objecten 

→ Institutionalized (graden en diploma's) 
➔ Daar zien we een verschuiving naar het over elkaar vloeien/overlappen van sociale 

klassen op vlak van welke producten je consumeert, dus het gaat niet meer perse 
over ‘welke film kijken ze?’, want ze kijken het allemaal, maar het gaat meer over ‘hoe 
beleef je dat’? → objectivering is vager geworden, gaat niet meer over impliciete 
manier van consumeren → smaak, beleving,… is belangrijker geworden 

 
Belangrijk bij Bourdieu: heeft de blik verruimd weg van alleen economisch kapitaal en 
inkomen 

 Nieuwe groep: hoog economisch en laag cultureel → gemakkelijk vallen voor 
pseudostatus (consumptie van dure merken, maar ze weten niet hoe ze er mee 
moeten omgaan) 
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Cultureel kapitaal 

 Culturele kapitaal is gearticuleerd in alle sociale domeinen, inclusief consumptie 

 Specifiek in consumptie: conversie naar smaken en consumptiepraktijken 
 
Sociale klasse in consumentenmaatschappijen 
vroeger: geobjectiveerde smaken 

 Consumptiepraktijken benadrukken het kennen en consumeren van de juiste 
goederen (bijv. Mondriaan schilderijen en Bach-concerten) 

 
Postmoderne laat-kapitalistische consumptiemaatschappijen: belichaamde smaken 

 grote overlap in de geconsumeerde voorwerpen → om op een zeldzame, 
gedistingeerde manier te consumeren, vereist dat je dezelfde categorieën 
consumeert op een manier die ontoegankelijk is voor mensen met minder cultureel 
kapitaal 

➔ voorheen kon je objectief zien dat iemand producten consumeerden die duidelijk 
maakte dat hij in de hogere klasse zat 

➔ in de postmoderne maatschappij is het een consumentenmaatschappij: veel meer 
overlap, maar gaat over de manier waarop je consumeert 
→segmentatie maakt veel complexer 
→bij advertenties rekening houden met dit: niet gewoon product tonen maar ook de 
juiste toon aan slaan 

 
Sociale klasse en ‘empowerment’ 

 
Inzicht dat consumenten hun zelfbeeld heel sterk wordt meebepaald door sociale klasse 

 onderzoek uit de VS (zij zijn wel extremer dan ons): kwalitatief onderzoek: lagere 
klasse zien zichzelf als machteloos reageren op wat op je afkomt, en hogere klasse 
ziet zichzelf als degene die de actie ondernemen → toekomstperspectief: hogere 
klasse ziet veel opportuniteiten, en lagere klasse ziet eerder heel veel problemen op 
zich afkomen 

 samenvatting van dit onderzoek: 



 
130 

 
 

samenvatting 
onderzoek: groep van 
lagere klasse zal op 
financieel vlak meer 
op veiligheid spelen, 
terwijl hogere klasse 
meer de 
mogelijkheden benut 
en er daardoor ook 
nog eens op vooruit 
gaat → 
bekrachtigende cyclus 
 
 
 
 
 

 
 
 
Opvallende consumptie 
Aankoopbeslissingen worden soms beïnvloed door de wens om te 'kopen' voor een hogere 
sociale klasse of om deel te nemen aan het proces van opvallende consumptie. 

 Conspicuous consumption= doorzichte consumptie = groep met hoog economisch en 
laag cultureel kapitaal: het meeste vatbaar voor deze consumptie → iets kopen om 
jezelf in hogere klasse te krijgen of te doen alsof je erbij hoort 

→ Aantrekkelijke groep voor je product aan te lanceren: belachelijk duur zijn en 
zorgen dat iedereen het weet 

Bestedingspatroon kenmerkend voor de nouveaux-rijkdom 
Producten worden gebruikt als statussymbolen om echte of gewenste sociale klassen te 
communiceren. 
 
Doorzichtige consumptie beïnvloed keuzes op 2 
manieren:  

a. In publieke context is er behoefte om op te 
vallen (heb ik het product of heb ik het niet?) 
→ overbodige producten die publiek zijn (bv. 
Jacht) (hier merk niet belangrijk) 

b. Publieke producten die iedereen heeft → 
statusconsumptie gaat zich hier vooral 
vertalen in merkkeuze 
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5.3. Artikel: a triadic framework for collaborative 

consumption (CC): motives, activities and resources 

& capabilities of actors 

5.3.1. Introductie 

Uitwisseling  

 Vroeger: een hoeksteen van marketing 

 Nu:  

→ een dyadisch proces tussen 2 partijen (een bedrijf die een goed of een dienst 
presenteert en een consument die financiële overwegingen maakt) 

→ “ambitieuze uitwisseling”= consumenten gaan steeds meer en meer 
luxueuze goederen ruilen 

→ “collectieve uitwisseling”= consumenten hebben toegang tot goederen en 
diensten voorzien door een peer (laatste tijd wordt deze steeds meer en meer 
belangrijk) 
➢ Access-based consumptie; access-based service, non-ownershop 

sevices, commercial sharing programs, two-sided markets, 
shareconomy, sharing economy en dus ook Collaboratieve 
Consumptie (CC) 
Bv. Uber: chauffeurs van Uber gebruiken hun eigen voertuigen en 
werken op de uren dat ze zelf willen, consumenten kunnen gebruik 
maken van de dienst via een app op hun GSM → uber biedt een 
technologieplatform (app) dat op efficiënte wijze onderbenutte activa 
(eigenaarswagens) coördineert om klanten te bedienen die transport 
nodig hebben 
Bv. Airbnb  

➔ CC wordt voor een deel gevoed door sociale mediaplatforms die gemakkelijk 
personen met elkaar verbinden 

 
Dit artikel 

 Schuiven 3 criteria naar voren die kan gebruikt worden voor de conceptualisatie van 
CC (wat is CC? -> nog nooit echt duidelijkheid over geweest) 

 Discussie over de rol van de actoren die betrokken zijn bij CC: want dan kunnen we 
bij marktonderzoek hierop inspelen → 

 Wat moet verder onderzoek nu doen? 
 
➔ We maken gebruik van de vermogensbenadering  
→bedrijven moeten leren over de consumenten en de competitors en deze informatie 
inzetten 
→gebaseerd op het idee dat bedrijven heterogeen zijn met betrekking tot hun 
bronnen en capaciteiten/vermogens 

 

5.3.2. Conceptuele ondergrond voor CC 

3 karakteristieken van CC: 
a. Het aantal en type van actoren 
b. De aard van de uitwisseling 
c. Directheid van de uitwisseling 
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Het aantal en type van actoren 
Eerder triadisch (ipv dyadisch) 

a. Een platform die de uitwisseling mogelijk maakt 
b. Een consument die toegang tot bepaald goed of dienst zoekt 
c. Een peer service die dit goed of dienst aanbiedt 
➔ Er zijn dus 2 service providers die de consument iets bieden 

Bv.  Platform= Uber 
Peer= de Uber chauffeur 

 
CC is een activiteit waarbij een platformaanbieder een klant, die ernaar streeft om tijdelijk 
activa te gebruiken, verbindt met een peer-serviceprovider, die toegang verleent tot deze 
activa en daarmee de kernservice levert 
 
Bv. ZIPCAR: dit is eerder een access-based service company omdat het een inventaris van 
auto’s heeft om transport aan te bieden, terwijl bij CC we eerder gebruik maken van peer-to-
peer uitwisseling. Ook maken zij gebruik van ‘delen’, wat wel kan voorkomen in een 
triadische uitwisseling, maar meer voorkomt bij een dyadische uitwisseling (geen officieel 
platform en geen monotaire contributie) 
 
De aard van de uitwisseling 
Zelfde als bij traditionele uitwisseling:  

a. Een consument die toegang vraagt tot tastbare/ontastbare bronnen 
b. Monetaire compensatie wordt ingeruild voor goederen en/of diensten 

 
Belangrijk: bij CC geen uitwisseling van eigenaarschap → de actor die de bron bezit, biedt 
tijdelijke eigendomsrechten aan de andere actor 
 
De directheid van de uitwisseling 
CC wordt gemedieerd door marketingmechanismes  
>< delen/sharing is niet gemedieerd door marketingmechanismes, maar is eerder gebaseerd 
op sociale mechanismes die de uitwisseling coördineren en gebeurt ook veel meer binnen je 
sociale groepen (gezin, vrienden,…), dus hierbij geen triadische uitwisseling 
>< bij inkoop en huren/purchasing and renting hebben we ook eerder een dyadische relatie 
tussen een bedrijf en een consument, en het bedrijf is de eigenaar van het verkochte of 
verhuurde goed. Wanneer je het goed inkoopt is er een transfer van het eigenaarschap, bij 
huren niet 

 Inkoop: De transactie van het eigenaarschap heeft een gevoel van finaliteit en de 
consument moet een geldelijke bijdrage leveren dat gelijk is aan de waarde van de 
bron  

 Huren: je krijgt enkel toegang tot het goed voor een lange periode (bv. Een 
appartement op reis), maar wordt er geen eigenaar van 

 Access-based services: hier krijgt men toegang tot het goed, maar slechts voor een 
korte periode 
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5.3.3. De CC triangel: de consument 

 De consument 

Motieven Economisch: 
Het gebruik van CC is dikwijls minder duur 
Sociaal: 
Andere mensen leren kennen, bv. Meer 
authentiek reizen 
Hedonische waarde: 
Toegang krijgen die producten die opraken, 
of normaal gesproken buiten bereik zijn 
Vermindert risico en verantwoordelijkheid: 
Geen lasten van eigenaarschap, optie om 
een voorbeeld van het product te gebruiken, 
voor de mogelijke aankoop 

Activiteiten Voordelen voor het milieu: 
Minder gebruik van bronnen 
Interactie: 
Gebruik maken van platform providers, zijn 
technologie en de peer service 
Voorzien van informatie: 
Het aanmaken van een gebruiksprofiel, 
verfijnen van je identiteit, voorzien van 
reviews 

Bronnen en capaciteiten Zich op gepaste wijze gedragen: 
Men gebruikt de goederen op een gepaste 
manier, met zorg 
Technische skills: 
Gebruik maken van technologische 
ontwikkelingen om toegang te krijgen tot het 
platform 

 
Consument= die actor in de driehoek die toegang vraagt tot een bepaalde bron (bv. Een 
appartement aan zee), in de ruil voor geld 
 

5.3.3.1. De motieven van de consument 

Economische motieven 
Dit motief speelt de belangrijkste rol als we gaan kijken naar waarom consumenten kiezen 
voor CC 

 Dus als we de rijkdom van consumenten laten afnemen, zal dat er voor zorgen dat 
veel mensen niet meer in staat zijn om eigendommen te hebben en zullen ze meer 
grijpen naar ‘toegang tot’, dan het kopen van een goed 

 
Sociale motieven 
Bv. Airbnb stelt zichzelf voor als een community-driven hospitaliteit, die zich focussen op het 
creëren van connecties tussen mensen, wat leidt tot authentiek reizen 
 
Hedonische waarden 
Bv. Wanneer je luxeproducten draagt, die je normaal niet zou kunnen betalen 

 Studie: het laat hen toe om te doen alsof ze iemand anders zijn voor een dag, en iets 
doen dat je anders niet zou doen 

➔ Vervult hun wens naar status! 
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Vermindert risico en verantwoordelijkheid 
Geen eigenaarschap → zowel sociaal als financieel risico en verantwoordelijkheid wordt 
kleiner 
Bv. CC gebruiken voor transport: je moet zelf geen auto kopen, onderhouden,… en betaald 
enkel wanneer je er 1 nodig hebt 
 
Ze kunnen ook eerst een goed uitproberen alvorens het te kopen 

 Vermindert risico dat je een slechte aankoop doet 
 
Voordelen voor het milieu 
Bv. Minder auto’s op de baan, minder goederen die geproduceerd moeten worden,… 

 Toch is dit geen sterke motivator om CC te gebruiken bij consumenten 
 
Maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor het milieu: consumenten kunnen het goed 
ook te veel gebruiken 
 

5.3.3.2. De activiteiten van de consument 

Interactie 

 Primair gebeurt de interactie met een platform provider en de peer service provider 

 Ook gaan veel platform providers zich willen presenteren als een sociale 
gemeenschap en kunnen consumenten dus ook met elkaar interageren (direct of 
indirect) 

 Er is ook interactie doordat de consumenten soms tekenen van gebruik van het goed 
door andere consumenten ervaren → dit is de drive van het “community” aspect van 
CC 

 
Voorzien van informatie 
Sommige CC (bv. Airbnb) hebben nood aan hogere levels van betrokkenheid van de 
consument 
Bv. Consument spendeert tijd aan het creëren van een gebruikersprofiel die nodig is om van 
CC gebruik te kunnen maken – consumenten spenderen tijd aan het verifiëren van hun 
identiteit door hun profiel aan andere profielen (bv. Facebook) te linken – schrijven van 
reviews 
Belangrijk voor het versterken van het vertrouwen tussen de consumenten  
 
Op een gepaste wijze gedragen 
Vertrouwen opbouwen zeer belangrijk: consumenten kijken hiervoor vooral naar relaties of 
sociale normen als signalen voor vertrouwen 

 Overheidssysteem instaleren om zeker te zijn dat consumenten op een gepaste wijze 
zullen omgaan met de goederen (uitgangspunt: mensen zijn egoïstisch en hebben 
nood aan regulatie) 

→ invoering van een overheidssysteem kan leiden tot reactivering van klanten, 
minder collaboratief gedrag en misschien zelfs kiezen om deel te nemen aan 
CC gebaseerd op sociale overwegingen in plaats van op economische 
overwegingen 

 

5.3.3.3. bronnen en capaciteiten van de consumenten 

technologische vaardigheden 
consumenten hebben nood aan technologische vaardigheden om gebruik te maken van CC 
(gebruik maken van app, internet,…) → voor mensen die minder goed met technologie 
kunnen omgaan, is het soms moeilijk om deel te nemen 

 CC die gebruikt maakt van technologische vaardigheden spreken vooral jongeren 
aan 
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5.3.4. De CC triangel: de peer service provider 

 Peer service provider 

Motieven Economisch: 
Een extra inkomen verdienen door gebruik 
te maken van je bronnen 
Ondernemingsvrijheid: 
Flexibel en geïndividualiseerd een dienst 
bieden 
Sociale motieven: 
De mogelijkheid om andere mensen te 
leren kennen 

Activiteiten Toegang geven tot bronnen: 
Bv. Iemand in je auto vervoeren, iemand in 
je appartement laten verblijven,… 
Rol van klantenservice (contactpersoon 
voor klanten): 
Vertegenwoordigen van het platform door 
het aanbieden van een service via dat 
platform 
Personaliseren van de service: 
Aanbieden van een authentieke en 
geïndividualiseerde ervaring 

Bronnen en capaciteiten Bronnen: 
Het bezitten van de bronnen die de grond 
vormen van de service, bv. Een 
huis/appartement, auto,.. 
Reputatie: 
Reviews van eerdere klanten 
Betrouwbaarheid: 
Dit is de grond voor het CC netwerk 

 
Peer service provider= die actor in de driehoek die toegang geeft tot een bepaalde bron 
aan de consument, in ruil voor geld 
 

5.3.4.1. De motieven van de peer service provider 

Economische voordelen 

 Gebruik maken van goederen die je zelf niet vaak benuttigd → deze inzetten in CC 
(bv. Met auto mensen vervoeren via Uber) en zo zorgen voor een extra inkomen 

→ Terug krijgen van financiële contributie of quasi-financiële contributie (bv. een 
bedrag in gemeenschapsvaluta) of non-financiële contributie (bv. Sociale 
appreciatie) of het recht om zelf ook gebruik te maken van anderen hun 
goederen 

➔ Economische voordelen het belangrijkste motief! 
 
Ondernemingsvrijheid 
Nu: grote economische onzekerheid door de crisis in 2008 → Ontwikkeling en groei van CC 
door individuele motieven om het verloren inkomen in te halen of om het inkomen nu te 
vergroten 

 CC zorgt voor ondernemingsvrijheid: deze die gemotiveerd worden om inkomen te 
vergroten kunnen gemakkelijk hun skills/bronnen matchen met deze die het nodig 
hebben en hen er voor zouden willen betalen → diegenen met ondergebruikte 
middelen kunnen deze nu inzetten, hoe en wanneer ze het zelf willen 
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→ Je kan zelf zorgen voor je inkomen wanneer en hoe je maar wil, zonder vast 
te hangen aan restricties, zoals bij een gewone job 

→ bedrijven moeten zich ook richten op flexibiliteit van de dienstverlening in 
plaats van servicegoederen te maken, bijvoorbeeld door interne 
standaardisatie 

→ ondernemingsvrijheid laat peer service providers toe om in het netwerk 
innovatief te zijn en succesvol klanten betrekken bij het creëren van waarde 

 
sociale motieven 
bv. Airbnb zet hier sterk op in: community creëren om zo klanten te lokken, maar het is ook 
een motivatie van heel wat peer service providers: de kans krijgen om reizigers van overal 
ter wereld te leren kennen en hen aan te moedigen om de lokale buurt te leren kennen 
 

5.3.4.2. de activiteiten van de peer service provider 

toegang geven tot bronnen 
CC: een groot netwerk van verschillende onafhankelijke peer service providers, die toegang 
bieden tot een ondergebruikte bron, vaak gemedieerd door technologische platformen 
(platform providers) 
➔ meest belangrijke activiteit: zonder de toegang tot deze ondergebruikte goederen, 

zou CC niet zo uniek zijn ivg met andere vormen van ruil 
→wat is er zo uniek aan CC: ongeacht van wat de motivatie is van de Peer service 
providers, ze zijn allemaal bereid om individuelen toegang te geven tot dingen die zij 
hebben  

 
Rol van klantenservice 
Peer service provider= de hoofdcontactpersoon voor de consument, en vaak dus een 
uitbreiding van de platform provider = klantenservice en brandambassadeur  

 belangrijk want: een slechte ervaring met 1 peer, zal de bereidheid van de consument 
om het platform nogmaals te gebruiken verkleinen 

 dus heterogeniteit van de peer service providers is een belangrijke eigenschap en 
een competitieve kracht, maar ook een uitdaging voor zowel platform als consument 

→ platform providers kunnen hun peer service providers training geven (bv. 
Uber: heeft een code gelanceerd waarin staat hoe Uber chauffeurs zich 
moeten gedragen, bv. Niet een service afwijzen op basis van raciale voorkeur) 

 
personaliseren van de service 
→leidt tot gunstige uitkomsten voor de consument 

 voor vele bedrijven is de gepercipieerde waarde van de consument belangrijker dan 
productiviteit 

➔ netwerken van peer-serviceproviders kunnen zich richten op klanten, hun behoeften 
en hun positieve ervaringen, benut door technologie, en kunnen zo de persoonlijke 
service en relatie met klanten creëren 

 

5.3.4.3. de bronnen en capaciteiten van de peer service providers 

bronnen 
prosumers= iemand die zowel de rol van consument als peer service provider op zich neemt 
→ je gaat je persoonlijke bezittingen veranderen in businessbezittingen (ze zetten hun 
goederen open voor anderen, en maken zelf gebruik van de goederen van anderen) 
 
reputation 
de reputatie van de platform provider is afhankelijk van de interactie tussen consument en 
peer service provider 

 belangrijke waarde: reviews 
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bv. Airbnb maakt gebruik van een online platform waar zowel host als gast een 
review krijgt → belangrijk want ze zitten in een multiple sociaal netwerk 

 
betrouwbaarheid 
vertrouwen enorm belangrijk bij CC (bv. Jezelf laten vervoeren door iemand die je nog nooit 
eerder hebt ontmoet) 
 
vertrouwen = een psychologische toestand die bestaat wanneer een partij vertrouwen heeft 
in de betrouwbaarheid en integriteit van een uitwisselingspartner 
 

5.3.5. de CC triangel: de platform provider 

 Platform provider 

Motieven Economisch: 
Winst maken via matchmaking 
Innoveren en reageren op de markt: 
Flexibel en snel reageren op veranderingen 
in de markt, exploiteren van nutteloze 
bronnen van peer service providers 
Voordelige relaties opbouwen: 
Relaties opbouwen voor zowel de vraag 
(consument) en het aanbod (peer service 
provider) 

Activiteiten Matchmaking: 
Gebaseerd op online ratings en interne 
kennis, gaat men een match zoeken tussen 
peer service providers en consumenten 
Voorstellen van de brand: 
Creëren van bewustzijn aan zowel de kant 
van vraag als aanbod 
Het creëren van vertrouwen en verminderen 
van risico: 
Vertrouwen is cruciaal zodat de platform 
provider een mogelijkheid op de markt kan 
creëren 
Vormen en communiceren van sociale 
normen: 
De sociale normen zijn ‘de regels van het 
spel’ 
Resource smoothing: 
Vlotte vraag en aanbod op piekmomenten 

Bronnen en capaciteiten Marktkennis: 
Specifiek kennis over de peer service 
provider en de consument 
Netwerk: 
Netwerk van peer service provider en 
consumenten 
De kracht voor het promoten en 
beschermen van CC  
relaties met belanghebbenden:  
Machtige belanghebbenden die kunnen 
communiceren aan maatschappelijke 
voordelen 
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platform provider= die actor in de driehoek die toegang biedt tot de online markt voor een 
specifieke CC service en zijn waarde voorstel communiceert 
 

5.3.5.1. de motieven van de platform provider 

economische winsten 
➔ weeral meest belangrijkste motief 

maar, prijsstelling is hier veel complexer door de twee zijden die we hebben aan deze markt 
 
het is zeer belangrijk dat alle partijen duidelijkheid hebben over de motieven en waarde-
voorstel van de platform provider, anders is er geen begrip en vertrouwen en zal het netwerk 
niet lang bestaan 

 dus platform provider is een “brand governor”= het is belangrijk dat hij zijn missie en 
waarde voorstel zeer duidelijk articuleert! 

 
Innoveren en reageren op de markt 
Redenen waarom platform providers ontstaan:  

a. om te innoveren in een veranderende marktomgeving 
b. om flexibel en rap te reageren op veranderingen in de markt en de voorkeuren van 

consumenten 
c. om de bronnen en competenties van actoren te exploiteren 
d. om operationele efficiëntie te creëren in een globaal milieu 

 
bv. Voor transport en accomodatie: de vraag naar reizen over de wereld steeg enorm snel, 
met verschillende voorkeuren voor reiservaringen en verschillende prijslijnen → vooral 
jongeren waren op zoek naar economische voordelige manieren  
 
voordelige relaties opbouwen 
CC is geen hiërarchie! >< elke actor, dus ook de platform provider, communiceert hun 
intentie en vermogen om deel te nemen aan co-creatie via hun waarde-voorstel, gedefinieerd 
in termen van gewenste klant- of peer-service providerervaringen 

 het doel van elke actor is om andere actoren te ondersteunen bij hun resource-
integratie en waarde hechten aan co-creatie-activiteiten, in plaats van (eng) te 
focussen op omzet en winst 

→ doel van platform provider dus vooral om goede relaties op te bouwen tussen 
vraag en aanbod, wat leidt tot economische winsten 
 

5.3.5.2. Activiteiten van de platform provider 

matchmaking 
maakt een match tussen individuen met ondergebruikte bronnen met deze die nood hebben 
aan toegang tot deze bronnen 
bv. Uber: maakt gebruikt van gesofisticeerde algoritmes om chauffeurs te matchen met 
consumenten 

 daarom reviews en ratings zo belangrijk geworden! 
 
Voorstellen van de brand en zijn waarde 

 de platformprovider zorgt voor ‘brand awareness’ of bewustwording van de brand, 
maar de service ervaring zorgt voor ‘brand meaning’ of de betekenis van de brand 

→ brand awareness en brand meaning vormen samen ‘brand equity’ of het 
vermogen van de brand 
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Er zijn enigszins verschillende overlappende betekenissen tussen de soorten interacties 
binnen het netwerk, omdat deelname rechtstreeks invloed heeft op de percepties van de 
kwaliteit van de service, service-ervaringen en resultaten voor zowel klanten (bijvoorbeeld 
servicegebruik, herhaald aankoopgedrag en mond-tot-mondreclame) als leveranciers 
(bijvoorbeeld e ffi ciëntie, inkomsten en winst). 
 
Het creëren van vertrouwen en verminderen van het risico 
Vertrouwen en eerlijkheid cruciaal voor de platform provider bij het creëren van een 
mogelijkheid op de markt! 

 Dit probeert men te creëren via matchmaking: we matchen consumenten en peer 
service providers zodat ze allebei een gunstige uitkomst ervaren 

 Ook kan men dit creëren door een emotionele band op te bouwen met de 
consumenten en mechanismes te installeren die het vertrouwen vergroten (bv. Door 
rating systemen te installeren, veilige betaalmethoden,…) 

 
Vormen en communiceren van sociale normen 
Platform provider heeft geen volledige vat op de betekenis van de brand →  
De betekenis van het merk komt deels voort uit sociale normen die voortkomen uit interacties 
peer service providers die uiteindelijk economische en niet-economische waarde creëren 

 De sociale normen zijn ‘de regels van het spel’ voor alle actoren 
Bv. Welke sociale normen zijn belangrijk wanneer je in iemand anders zijn huis 
verblijft: alle meubels moeten terug in hun originele staat zijn wanneer je het huis 
verlaat 

→ Probleem: consumenten en peer service providers zijn enorm heterogeen 
waardoor ze vaak niet overeenkomen over deze normen → daarom is het 
belangrijk dat de platform provider de rol opneemt voor het vormen en 
communiceren van deze sociale normen 

 
Resource smoothing 
Deze laatste rol is vooral belangrijk omdat er vaak samenwerkingsnetwerken ontstaan 
wanneer de milieuvluchtigheid hoog is 
Netwerken kunnen worden geleid door zeer geavanceerde, wereldwijde informatiesystemen 
die flexibel zijn in plaats van vaste hiërarchische structuren. 

 Peer service providers kiezen zelf of en wanneer ze een bepaalde service aanbieden 
en consumenten beslissen of en wanneer ze deze gaan aankopen 

 De platform provider is een relationele mediator:  
zijn kernrol is het afvlakken van hulpbronnen door vraag en aanbod in de loop van de 
tijd op elkaar af te stemmen 
Bv. als er tijdens goede weermaanden veel vraag is naar huuraccommodatie en er 
tijdens de spits veel vraag naar transport is, kan de platformprovider middelen 
vrijmaken door middel van prijsbepaling of door informatie te verstrekken aan klanten 
en peerserviceproviders. (Uber legt zijn prijzen bv hoger tijdens spitsuren 
 

5.3.5.3. Bronnen van de platformprovider 

Marktkennis 
Cruciaal: kennis over de consumenten en de peer service providers 
Bv. Uber is oorspronkelijk opgericht als een directe concurrent van taxidiensten. Toen Uber 
zich uitbreidde, bood het nieuwe transportdiensten aan om beter aan de behoeften van de 
klant te voldoen. De uitgebreide productlijn omvat luxe autodiensten en carpooldiensten, die 
prijs / kwaliteit-niveaus creëerden (d.w.z. UberGo, UberTaxi en UberX). Uber heeft ook een 
geautomatiseerd algoritme geïntroduceerd om prijzen snel te wijzigen als reactie op 
veranderingen in vraag en aanbod. Deze functie is ontworpen om meer bestuurders aan te 
trekken in tijden van toegenomen rijder-behoefte en om de vraag te verminderen 
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➔ Zulke stilzwijgende kennis belangrijk omdat dit vaak een belangrijk voordeel biedt 
omdat concurrenten het gedrag van de platformaanbieder niet kunnen waarnemen of 
imiteren. 

 
Netwerk van peer service providers en consumenten 
concurrenten komen waarschijnlijk uit substituten op aangrenzende marktplaatsen 
bv. Uber concurreert met aangrenzende taxi- en limousinebedrijven 

 Doel: zorgen voor een technologie die zorgt voor een zo groot mogelijk netwerk voor 
zowel vraag als aanbod te dekken en om succesvol matches te vinden tussen vraag 
en aanbod 

 
De kracht om CC te promoten en te beschermen 
Bepaalde perspectieven vinden dat CC gewone, betaalde arbeid aan het vervangen is >< dit 
is niet het doel van CC: ze willen een nieuwe kijk geven: een open, dynamisch netwerk die 
zorgen voor groeimogelijkheden en gedeelde winsten 
➔ De platformprovider levert dus frames die mensen (werknemers, klanten, peer-

serviceproviders en toezichthouders) helpen inzicht te krijgen in het gebruik en de 
relevantie ervan, zowel individueel als gezamenlijk 

 
Relaties met belanghebbenden 
Cruciaal voor het behouden en versterken van het platform: relationele bronnen 

 Gebruik maken van een ‘mission statement’ om consumenten en peer service 
providers te motiveren om deel te nemen aan het netwerk → op die manier 
relationele bronnen uitbreiden 

 Stichters en leiders zijn vaak zendelingen die uitgebreid met externe 
belanghebbenden communiceren over de motieven die ten grondslag liggen aan de 
waardepropositie van de platformaanbieder 
Bv. Uber CEO en mede-oprichter Travis Kalanick hield in 2016 regelmatig toespraken 
over milieukwesties en het scheppen van banen. In doingso schuift het systeem de 
uitdagingen op voor culturele en economische systemen - en mobiliseert het mensen 
om sociale doelen te ondersteunen 
 

5.3.6. Expert survey over mogelijkheden voor verder onderzoek 

Kwalitatief onderzoek biedt een "begrip van een individueel gezichtspunt dat lessen kan 
opleveren voor anderen" 

 Dus we hebben kwalitatief survey onderzoek gedaan en gevraagd aan onderzoekers 
die gewerkt hebben rond CC, wat hun toekomstperspectief is op verder onderzoek 

→ Wat is hun visie op: 
a. Platform provider 
b. Peer service provider 
c. Consument 
d. Het ecosysteem van de triangel/driehoek 
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5.3.7. Mogelijkheden voor verder onderzoek 

5.3.7.1. De platform provider 

Verder onderzoek nodig voor: 
a. regelgevingskader en bestuur, 
b. succesfactoren van platformaanbieders,  
c. klantenservice 
d. positionering 

 
regelgevingskader en bestuur 
in veel landen beginnen rond platform providers een hele regelgeving te ontstaan 
bv. Rekening houden met peer-serviceproviders als werknemers of 
belastingplatformleveranciers die vergelijkbaar zijn met traditionele serviceproviders zoals 
hotels, zijn zaken die moeten worden aangepakt.  
➔ Onderzoek moet daarom proberen te anticiperen op deze veranderingen en hun 

impact op zowel traditionele als CC-bedrijfsmodellen. 
 
Verder onderzoek naar de succesfactoren van platform-aanbieders 
Want het is onduidelijk waarom sommige platformen succesvol zijn, en anderen niet 

 Een van de succesfactoren zijn de vereisten van zowel consumenten als peer service 
providers (two sided market) 

 Nog een succesfactor is het behouden van peer service providers 

 Een andere succesfactor is het managen en coördineren van vraag en aanbod 
➔ Onderzoek moet nagaan hoe men dit succesvol kan implementeren 

 
Onderzoek naar klantenservice 
Uitdaging: het behouden van de individualiteit van CC aan de ene kant, en zorgen voor een 
constante kwaliteitsniveau aan de andere kant 
➔ Onderzoek: hoe zorgen we voor service-consistentie in CC, hoe kunnen we 

succesvol de mogelijkheid van service-consistentie communiceren 
 
Onderzoek naar positionering 
CC is van nature heterogeen 

 Belangrijk voor platform providers om zichzelf te positioneren en te differentiëren van 
concurrentie (momenteel zijn de grootste concurrenten de traditionele service 
providers (bv. hotels), maar zal veranderen als de markt veranderd) 

 

5.3.7.2. Peer service providers 

Verder onderzoek nodig naar:  
a. hun professionalisering 
b. negatieve gevolgen voor peer service providers 
c. het evaluatiesysteem 

 
professionalisering 

 hoe kunnen we HR beleid invoeren 

 het is nog onduidelijk hoe peer service providers de brand van het platform kunnen 
vertegenwoordigen zonder enige training, hoe ze zich kunnen differentiëren van 
anderen, en hoe ze een betrouwbare bron kunnen worden 
 

➔ nood aan beter begrip van de balans tussen de peer service provider zijn capaciteiten 
en de capaciteiten van het platform:  Dit onderzoek zou ook aangeven hoe 
verantwoordelijkheden en macht onder hen kunnen worden verdeeld en hoe peer-
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serviceproviders hun onderhandelingspositie tegenover de steeds groter wordende 
platformaanbieders kunnen vergroten. 

➔ hoe kunnen we van een hobby-peer service provider een professionele-peer service 
provider maken en is dit wel voordelig op lange termijn? 

 
Negatieve gevolgen 

 hoe passen peer service providers in het welzijnssysteem zonder enige lange termijn 
werkzekerheid? 

 zal CC een impact hebben op hoe werk er in de toekomst zal uitzien 
 
Het evaluatiesysteem 

 Anekdotisch bewijs suggereert vooroordelen en discriminatie ten aanzien van 
bepaalde demografische gegevens of minderheden van een peer-serviceprovider die 
aan de oppervlakte komen in het evaluatiesysteem → meer kennis en verder 
onderzoek hiernaar is vereist en vooral om te kijken hoe we hiermee kunnen omgaan 

 Het ‘superster-effect’: enkel de beste peer service providers overleven de competitie 

→ Op lange termijn zullen hoge ratings hierdoor hun kracht verliezen 

→ De markt wordt onaantrekkelijk voor potentiële peer service markets 

→ Veroudering van het platform 
 
➔ onderzoek zou kunnen onderzoeken hoe het vermogen van aanbieders (bijv. Uber-

chauffeurs) om klanten te beoordelen invloed heeft op klantgedrag en als, 
aangenomen dat het effect positief is, dit kan worden vertaald in meer traditionele 
servicebedrijven 

 

5.3.7.3. consumenten 

verder onderzoek nodig in:  
a. het potentieel transformerende karakter van CC 
b. kwesties met betrekking tot klantparticipatie bij CC 
c. het vormen van verwachtingen 

 
het potentieel transformerende karakter van CC 

 hoe kan CC toegang bieden tot services voor mensen met een lager inkomen? 
Bv. door relatief goedkoop vervoer op afroepbasis toe te staan, hebben consumenten 
met een laag inkomen meer mogelijkheden om op een hoger niveau deel te nemen 
aan de gezondheidszorg dan voorheen 

 hoe gaat niet-eigenaarschap een impact uitoefenen op de kwaliteit van levenszaken? 
Vinden consumenten dit iets positiefs, of eerder iets negatiefs? 

 
Participatie van de klanten 

 weinig begrip over de motivatie van consumenten om deel te nemen aan CC vs. Deel 
te nemen aan meer traditionele services 

 discussie over co-creatie: CC bied een hoger leven van co-creatie aan → 
Onderzoek dat onderzoekt onder welke omstandigheden klanten zouden willen 
meedoen aan meer of minder co-creatie zou interessante inzichten bieden, evenals 
onderzoek dat helpt begrijpen hoe verschillende klanten verschillende niveaus van 
co-creatie verschillend waarderen. 
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Het vormen van verwachtingen en evaluaties 
Consumenten hebben waarschijnlijk andere verwachtingen dan wanneer men gebruik maakt 
van traditionele service providers → het feit dat de service wordt aangeboden door peers is 
belangrijk bij het vormen van verwachtingen 
➔ als een klant ook optreedt als een peer-provider (bijv. zijn appartement huurt via 

Airbnb maar ook Airbnb gebruikt tijdens het reizen), hoe zal zijn handelen in beide 
rollen van invloed zijn op hoe zij verwachtingen vormen met betrekking tot de 
dienstverlening 
 

5.3.7.4. Het ecosysteem van de triangel 

verder onderzoek nodig naar:  
a. Service Falen/herstel 
b. problemen met betrekking tot waarde 
c. Hoe kan een CC-ecosysteem werken binnen bredere ecosystemen? 

 
Service falen/herstel 

 Wie gaan de consumenten de schuld geven bij falen van de service? 

 Wie moet er zorgen voor herstel?  

 Welke vorm neemt dit herstel aan? 

 Hoe en wanneer zullen consumenten willen deelnemen in herstel? 
Bv. Als je met airbnb in een appartement verblijft en er komen problemen, zou de 
consument dan hier sneller de problemen oplossen dan in een hotel? 

 
Waarde 
Elke actor in de triangel gaat niet alleen een waarde aanbieden, maar ook een waarde 
aannemen van de relaties 
Bv. Platform providers hechten meer waarde aan niet geldelijke zaken (bv. Informatie, 
toegang tot de markt,..) 
➔ Onderzoek naar de waarden voor de verschillende actoren 

 
CC inzetten in een breder eco-systeem 
hoe houden actoren zich bezig met middelenintegratie-activiteiten binnen dienstecosystemen 
die worden beheerd door instellingen (normen) en institutionele regelingen 
➔ onderzoeksrichting kan zijn om te onderzoeken hoe normen worden gevormd, niet 

alleen binnen een triadische relatie, maar ook hoe normen worden aangestuurd door 
andere, gerelateerde ecosystemen. 
Bv. hoe beïnvloeden normen die werken in een ecosysteem dat ritjes deelt (bijv. 
Uber) die van een ecosysteem voor het delen van appartementen (bijv. Airbnb)? 
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6. Marktonderzoeksproces en 

methodes 

6.1. Sampling, recruitment, survey design 

Doel: consumenten begrijpen en voorspellen 
Nu: illustreren hoe divers marktonderzoek is op vlak van aanpak 

 Marktonderzoek in de praktijk 

 Surveys ontwerpen 

 Steekproeftrekkingen 

 … 
➔ Heel veel verschillende methoden 

 

6.1.1. Jouw job: stel een onderzoeksdesign voor 

a. Approach: type van onderzoek 

→ 1ste stap is de briefing/vraag van de opdrachtgever: wat wil de opdrachtgever 
weten, wat zijn de verwachte uitkomsten (komen vaak van het bedrijf zelf)  

→ Methodologie komen voorstellen: ik begrijp de vraag zo, ik zou hem op deze 
manier oplossen, planning en budgetteringen  

→ Welke type onderzoek gaan we doen? Bv. Persoonlijke interviews, online 
survey, experiment,… 

b. Sampling: wie, wanneer en waar 

→ We gaan de steekproef bepalen (bv. Heel de Belgische bevolking, of sample 
van ongeveer 100 mensen nemen), hoe gaan we deze steekproef bereiken en 
wanneer 

c. Data collectie en type van de data 

→ Hoe gaan we die data collectie bereiken? (bv. Online, deur aan deur,…) 
 
Drie voorbeelden 

a. Coca-Cola 
Coca-Cola België wil zijn instore-assortiment en schappen-
strategie optimaliseren voor Express-supermarkten in België (bijv. Carrefour Express, 
Proxy Delhaize). 
In het bijzonder wil het bedrijf de impact van de verkoop evalueren door meer ruimte te 
behouden voor 1L-flessen van één eenheid (in tegenstelling tot 1,5L- en 2L-flessen en 
multipacks) voor dit specifieke kanaal. 
Het idee is om meer impulsinkopers vast te leggen in de segmenten medium en light 
users zonder de verkoop aan zware gebruikers te ondermijnen. 
Hoewel marges op kleinere pakketten doorgaans hoger zijn, is het tot nu toe onduidelijk 
of het promoten van kleinere hoeveelheden aanbiedingen de totale verkoopvolumes kan 
verminderen. 

→ Type onderzoek: face to face bevraging  
➢ Kan qua efficiëntie wel nadelig zijn 

→ Steekproef → belangrijk: 
Bv. Bestaande klanten bereiken (maar hier probleem want we hebben niet 
veel klantendata), dus misschien eerder kijken naar de klanten van de 
supermarkten 

→ Data collectie 
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Alternatief: 

→ Type onderzoek: kijken naar de objectieve verkoopcijfers (observatie van 
bestaande data) 

→ Steekproef: alle klanten die in bepaalde winkels komen 

→ Data collectie: een experiment: niet altijd surveys, maar ook grootschalige 
experimenten 
➢ We nemen aantal winkels en samples, bij de helft van de winkels 

nemen we een verandering door, en bij de anderen doen we dit niet 
➢ Dan kijken we naar gedrag met of zonder de verandering (in welke 

mate worden er meer single units verkocht, in welke mate grotere 
verpakkingen verkocht) + kwalitatieve bevraging van klanten (om te 
begrijpen waarom het gebeurt) 

→ Voordeel: minder selectiviteit in je sample, omdat geobserveerde 
gebruikersdata een representatieve steekproef coveren, als je alleen 
experiment doet krijg je vertekende indruk  

 
b. Eneco 
Eneco België wil de merkbewustheid inschatten van het 
merk (d.w.z. het eerste merk dat in je opkomt als een 
klant een ongevraagde vraag krijgt over een categorie), 
de mate waarin ze worden gezien als zijnde groen en goedkoop in vergelijking met 
concurrenten op de Belgische markt (inclusief Engie, Eni, Lampiris, Essent). Resultaten 
moeten worden vergeleken tussen verschillende regio's en andere socio-demografische 
gegevens (voornamelijk sociale klasse, leeftijdsgroep). 
→ziet dat heel wat mensen veranderen van provider, en gaan vaak nogal lukraak bij 
andere leverancier en zien dat het helpt als naam al bekend is bij leveranciers 

→ Type onderzoek: enquête lijkt de meest logische keuze 

→ Steekproef: moet groot zijn, werken met quota (van elke leeftijdsgroep boven 
de 18 willen we gelijk aantal respondenten) 

→ Data collectie: Surveydata (online of telefonisch → want daar gemakkelijkst 
brede steekproef bereiken op een efficiënte manier, huis aan huis is behoorlijk 
duur) 

 
c. Lima 
Lima België wil begrijpen waarom hun klanten Lima kopen: wat zijn hun 
merkassociaties? Wat zijn de belangrijkste motivationele drijfveren, hoe 
voelen en denken ze over eten? Hoe willen ze gezien worden door 
anderen? Hoe bereiden ze eten voor? Hoe informeren zij zichzelf over voedsel, 
gezondheid en milieu? Waar kopen ze voedsel en waarom (supermarkten versus 
biologische speciaalzaken)? Hoe zouden ze zich voelen wanneer ze Lima tegenkomen in 
reguliere supermarkten? 
→lima is een merk dat focust op bio-producten (gezondheid, duurzaamheid,…) → kijken 
of ze hun schaal kunnen vergroten (bv. In grote supermarkten gaan verkopen, zonder 
huidige klanten weg  te jagen) 

→ Type onderzoek: via diepte-interviews 

→ Steekproef: bestaande klanten 
➢ We moeten zeker focussen op bestaande klanten, want het is een 

kleine groep (dus als je gewoon zoekt in database België heb je 
ongeveer 90% verlies op je data) 

→ Mogelijke drivers identificeren (bv. Vele klanten zeggen dat ze grote merken niet 
vertrouwen, mensen kopen het omdat het geen pesticiden heeft en omdat men er 
allergisch aan is)  

➢ begrijpen wat typisch is aan je merk 
➢ kwantitatieve follow up 
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➔ wat is nu het grote verschil tussen die verschillende projecten? → het type vraag (bv. 

Lima wou vooral mogelijkheden begrijpen, was vooral exploratief  
➔ exploratief/kwalitatief: ambiguïteit, elaboratie, diagnose, begrijpen 
→mogelijkheden ontdekken 

➔ kwantitatief/descriptief/experimenteel: zekerheid, tellen, weten  
→hier willen we echt gaan tellen (bv. 15% van de bevolking kent ons merk, 8% vind 
ons duurzaam,… → wie moeten we via welk kanaal bereiken) 

➔ dit zijn de twee dominante types, maar er komen steeds meer hybride vormen voor 
(bv. Data-minding, autobiografisch onderzoek,…) 

➔ complementair: vullen elkaar zeer goed aan 
bv. Eerst exploratief en eens je die gegevens hebt kun je grootschalig experiment 
uitvoeren 
→opdrachtgevers willen gewoon totaalbeeld van de markt en willen dus gebruik 
maken van meerdere methodologieën (zowel kwalitatief als kwantitatief) 

 

 
We moeten uitgaan van een probleemdefinitie van de opdrachtgever (heel het proces draait 
daar rond), de briefing is een discussie op zich, om dan te komen tot de uiteindelijke vraag 
(dus vaak al een hele uitdaging om tot de vraag te komen) → belangrijke vraag: welke 
beslissingen gaan er genomen worden op basis van dit onderzoek (bv. Coca cola zal 
assortiment uitbreiden of niet)?, welke specifieke informatie moeten we hebben om die 
beslissing te kunnen gaan nemen? → deze info eerst gaan zoeken in secundaire data → als 
die er niet is primaire data gaan verzamelen (exploratief gaat meestal gepaard met 
kwalitatief of secundaire data en confirmatief met data die je zelf verzameld) → daarna kies 
je je meetinstrumenten → steekproef gaan trekken die we moeten afstemmen op onze 
informatiebehoefte → kiezen welk type steekproef en hoe groot die steekproef moet zijn → 
dan krijg je het uiteindelijke veldwerk en de analyses → dit alles terugkoppelen naar 
interpretatie en rapportering (wordt meer en meer beleidsgericht)  
➔ we beginnen bij de beslissing en we eindigen bij de beslissing door heel concrete 

aanbevelingen te geven (de cirkel is rond) 
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6.1.2. kwalitatieve onderzoeksmethoden 

offline 
Focusgroepen  

 gemodereerd groepsgesprek  

 topic guide & projectieve technieken  

 interactie en dynamiek 

 6 tot 10 deelnemers  

 2 tot 3 uur op centrale locatie 

 relatief homogeen  

 afgeplakt en gevolgd door analisten en klant  
➔ aantal deelnemers die voor een tijdje opgenomen worden tijdens een gesprek met 

een moderator, die naar jouw gebouw komen → er wordt hier vaak gekozen voor 
homogene groepen, het voordeel hierbij is dat je een groepsdynamiek kan creëren, 
waarbij mensen zich op hun gemak voelen om op onderwerpen in te gaan. Als je 
meer diverse mensen samen zet, zal de minderheid niet hun mening durven geven, 
en zal alleen de meerderheid gehoord worden 

 
Diepte interviews  

 ongestructureerd (maar gepland), direct, persoonlijk, indringend interview met een 
enkele respondent procedure  

 normale duur: 30 minuten tot meer dan één uur  

 open met algemene vraag, volgende richting bepaald door reacties  

 topic guide gebruikt, om ervoor te zorgen dat onderwerpen worden behandeld 
➔ meestal ongestructureerd (maar wel wat planning van wat er te sprake moet komen) 
➔ keuze maken tussen diepte interviews en focusgroepen? 
→bij diepte interview wil je echt dieper gaan en individuele motivaties blootleggen, 
maar ook heel vaak bij gevoelige thema’s, waar bijvoorbeeld veel taboe en sociale 
wenselijkheid rond is (hier gaan mensen in focusgroepen zich minder uitspreken) 
→focusgroep is efficiënter en goedkoper 

 
Etnografie 
➔ als je andere markten gaat verkennen, eerst weten hoe die mensen leven, want dit 

zal niet hetzelfde zijn als bij je marktgroep op dit moment 
➔ etnografische onderzoeksbureaus: kom van achter je bureau, van daaruit kan je de 

wereld niet zien → met camera er op uit trekken en straatinterviews gaan afnemen 
 

6.1.3. kwantitatieve onderzoeksmethoden 

 survey 

 experiment 

 … 
 
Artikel: concrete aanbevelingen voor het opstellen van een experiment, en voor het opstellen 
van een vragenlijst 
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6.2. Kwantitatieve data collectie & survey-ontwikkeling 

a. Sampling  
b. Respondent recruitment 
c. Questionnaire design 

 
Vooral focussen op steekproeftrekking (vanuit praktisch, organisatorisch en methodologisch 
inhoudelijk perspectief) → hoe krijgen we respondenten zo ver dat ze willen deelnemen aan 
ons onderzoek en hoe steken we zo een vragenlijst in elkaar 
 

6.2.1. Sampling 

Bv. Eneco: 
Random digit dialing van 1000 personen: per telefoonzone stel je willekeurige nummers 
samen en je ziet wel wie er gaat opnemen  

 Tegenargument: niet representatief  

→ Waarom: socio-demografisch groot 
verschil tot telefoongebruik (bv. 
Ouderen gebruiken gsm minder en 
vaste telefoons worden minder 
gebruikt door jongeren) + doelgroep 
die meest relevant is, is vaak niet 
thuis 

 Terug-argument: we maken er gewoon nog een grotere sample van en dan is ons 
probleem opgelost 

→ Dit is fout, want we zitten met het probleem van non-respons, je gaat wel 
preciezere schatting hebben , maar van de foute schatting  

→ Je zit sowieso met een vertekening, hoe groot je steekproef ook is → sample size 
kan niet compenseren voor non-responsiviteit  

 
 

sampling frame= steekproefkader = 
data base met alle mogelijke 
elementen in de populatie, of een 
zo goed mogelijke benadering 
 
coverage bias= vertekening in de 
dekking van je populatie 
bv. Telefoonboek gebruiken, maar 
niet alle telefoonnummers van in je 
populatie staan daar in, of niet 
iedereen heeft een telefoonnummer 
(vanaf dat je breder gaat dan 
gewoon je eigen klanten is het zeer 
moeilijk om je steekproef volledig te 
dekken) 
 
 

initial sample= initiële steekproef trekken  

 Er kan een sampling bias ontstaan (bv. Enkel je trouwe klanten antwoorden) 

 Non-response bias (vooral bij telefonische enquête) → mate waarin mensen zelf 
kiezen in welke mate ze gaan deelnemen creëert een zeer grote non-respons 
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6.2.1.1. Sampling strategieën 

Non-probability samples= subset van de populatie waarin de kans dat je geselecteerd 
wordt ongekend is (= een niet-waarschijnlijkheidssteekproef) 
Probability sample= subset van de populatie die een representatieve selectie verzekerd 
door elke element in de populatie een gekende kans te geven om geselecteerd te worden (= 
waarschijnlijkheidssteekproef)  

 Iedereen heeft een kans om in onze steekproef te belanden, en die kans is hoger dan 
nul 

 We weten van iedereen wat zijn kans is 
➔ Binnen elk van die twee types nog eens specifieke methodes 

 
Non-probability sample 

a. Beoordelingssteekproef 
b. Quota 

Bv. Voor focusgroepen op zoek naar 2 groepen van 8 klanten en 2 groepen van niet-
klanten en we zoeken mensen tussen de 20 en de 30 jaar en tussen de 40 en de 50 
jaar → je gaat quota’s zetten (geslacht, regio’s,… → allemaal zo goed mogelijk 
vertegenwoordigen) 

c. Gemaks-steekproef 
Bv. Studenten aan de FPPW, heel gemakkelijk te bereiken en een homogene groep 
→ deze is uiteraard niet representatief voor de gehele bevolking 

d. Sneeuwbalsteekproef: je contacteert iemand, die geeft je aantal respondenten, die 
geeft je nog wat respondenten,… → vaak gebruikt als je experts van iets wil bereiken 
, of bij moeilijk bereikbare groepen  

→ Probleem: je moet hier meerdere keren herbeginnen, zodat je niet hele tijd in 
dezelfde cirkel zit, want misschien heb je de verkeerde doelgroep te pakken 
gekregen 

➔ Vooral in kwalitatiedf onderzoek, want hier minder behoefte aan representativiteit 
 
Probability samples 

a. Willekeurige steekproef (=simple random samples): elk individu heeft gelijke kans om 
geselecteerd te worden 

→ Steekproeven verkregen uit de tabel met willekeurige getallen of generatoren 
van computergestuurde nummers (bijv. = RAND () in Excel) 

→ In experiment zit je niet met een random sample, maar wel met random 
toekenning aan groepen 

b. Systematische steekproef 

→ Systematische steekproeftrekking is een 
statistische methode waarbij elementen uit een 
geordend steekproefkader worden geselecteerd.  

→ De meest gebruikelijke vorm van systematische 
sampling is een gelijk-waarschijnlijkheidsmethode, waarbij elk k-de element in 
het frame wordt geselecteerd 

→ Elk element in de populatie heeft een bekende en gelijke selectiekans. Dit 
maakt systematische steekproeven functioneel vergelijkbaar met eenvoudige 
willekeurige steekproeftrekking 
➢ Het is een eenvoudige benadering van random sampling, je zit met 

een soort volgorde (bv. Elke keer de 1ste, de 5de, de 10de,… er uit 
halen) 

→ Degene die dit voor het eerst gebruikte was Caesar bij zijn legioenen: 
systematische steekproef waarbij iedereen een strootje moest trekken en 
degene met het kleinste strootje moest een nummer zeggen, dat nummer 
werd dan onze k (k= hoeveelste van de rij wordt er gesampled) 
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c. Gestratificeerde steekproef (= stratified sampling) 

→ Populatie verdeeld in twee of meer groepen 
volgens een of ander gemeenschappelijk 
kenmerk  

→ Eenvoudig willekeurig monster geselecteerd 
uit elke groep  

→ De twee of meer monsters worden 
gecombineerd tot één 
➢ Verschillende groepen die we goed willen vertegenwoordigen in onze 

steekproef (bv. België: Nederlandstaligen en Franstaligen) 
d. Clustersteekproef: vaak gebruikt in pedagogisch onderzoek 

→ Bevolking verdeeld in verschillende "clusters"  

→ Willekeurige steekproef k clusters  

→ Willekeurige steekproeven binnen clusters  

→ De monsters worden gecombineerd tot één 

→ We zitten 
met heel 
veel 
groepen 
(bv. 
Duizenden 
scholen) → 
we geen eerst een random sample trekken van scholen, dan binnen elke 
school een random sample trekken van klassen en dan binnen elke klas een 
random sample trekken van leerlingen → dan krijgen we cluster samples= we 
nemen een steekproef van subpopulaties en binnen elke geselecteerde 
cluster nemen we nog eens een sample (=multistag of meervoudig sampling) 

→ Gestratificeerd= je gaat alle groepen vertegenwoordigen >< cluster: je neemt 
een sample van subpopulaties 
 

6.2.1.2. Sampling size problem 

Bv. Beoordeel voorkeur voor Coca-Cola versus Pepsi. 
De schatting van de Coca-Cola-voorkeur moet binnen +/- 5% liggen en u wilt voor 95% zeker 
zijn van dit oordeel. Welke steekproefomvang is vereist voor deze studie? 

 Schatting: hoe groot moet een steekproef zijn als we veronderstellen dat die random 
kan getrokken worden om te kunnen zeggen met 95% zekerheid dat onze schatting 
een meetfout heeft van 5%, bij de vraag: hoeveel mensen verkiezen er Coca Cola? 
→ antwoord afleiden uit de grafiek 
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95%-confidentie-
interval voor onze 
schatting: 
 
X-as: steekproef-
grootte 
 
Y-as: fout gaan 
afleiden voor dit 
confidentie-
interval 
 
Afhankelijk van 
hoe de verdeling 
is in de populatie 
gaat deze lijn 
anders lopen 

(50%,20%,10%) 
We zien dat als we een steekproef van bijna 200 leden hebben, dat de error zeer 
groot is → dus steekproeven die kleiner zijn dan 200 zijn zeker niet zinvol 
Nog vaker wordt er gemikt naar 1000 → daar komen de lijnen bijna tegen de 7% 
fouten (het is dus heel duur om preciezer te worden) 

 

6.2.2. Respondent recruitment 

= hoe moeten we onze respondenten effectief doen deelnemen? 

 Probleem hierbij: we proberen mensen te motiveren om deel te nemen (bv. Doordat 
je door deelname iets kan winnen), maar er is dan altijd een groep mensen die niet 
geïnteresseerd zijn in het onderzoek, enkel in de prijs (degenen die deelnemen en 
degenen die niet deelnemen verschillen van elkaar, want degene die niet deelnemen 
geen interesse) 

 
I have enough time in my day to complete a survey → agree ---- disagree 

 Dit is een vraag die je altijd impliciet meeneemt in je vragenlijst → je wist automatisch 
de groep die ‘disagree’ antwoord uit je onderzoek 

 

6.2.2.1. Hoe kunnen we survey-respons vergroten? 

Hoe kunnen we mensen nu motiveren? Waarom zou jij meedoen aan onderzoek? 

 Kunnen helpen 

 Persoonlijke relevantie 

 Interesse in het onderwerp 

 De kans om een impact te hebben (er nemen hierdoor ofwel zeer tevreden, ofwel 
ontevreden klanten deel -> dit is een neveneffect van deze motivatie) 

 Om er van af te zijn 

 Beloning 
 
Onderscheidt maken tussen intrinsiek en extrinsiek 

 Intrinsieke motivatie= gat echt over de vragenlijst zelf, de inhoud 

 Extrinsieke motivatie= staat los van de inhoud, voor anderen of uit eigen belang → 
extrinsiek is eerder een sociale drive waarbij je iemand wil helpen 

➔ Probeer een mix te gebruiken van motivaters 
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6.2.2.2. Response rates: mail-telefoon 

 Enquête responscijfers dalen  

 Experiment met e-mail en telefoonmodus om de individuele en gecombineerde 
effecten van prikkels, voorafgaande brieven en follow-up-telefoongesprekken te 
analyseren op het responspercentage van de panelwerving  

 De aanpak voor het werven van e-mail haalt een hoger panel-responspercentage op 
en de kosteneffectiviteit van de aanpak voor het werven van post is aanzienlijk groter 
dan bij de aanpak van telefonische rekrutering  

 Voorafgaande brief-, incentive- en telefonische follow-upvoorwaarden hebben 
allemaal onafhankelijke, positieve invloeden op het responspercentage 

 

6.2.2.3. Response rates: E-surveys 

 Meta-analyse onderzoekt factoren die verband houden met hogere 
responspercentages in elektronische enquêtes die zijn gerapporteerd in zowel 
gepubliceerd als ongepubliceerd onderzoek  

 Het aantal contacten, gepersonaliseerde contactpersonen en precontacten zijn de 
factoren die het meest worden geassocieerd met hogere responspercentages in de 
Webstudies die worden geanalyseerd. 

 

6.2.2.4. Response rates: mobiele surveys 

 Intentie om deel te nemen en daadwerkelijke deelname aan mobiele enquêtes wordt 
voornamelijk aangestuurd door de volgende factoren:  

→ hedonistisch (bijvoorbeeld onderhoudend)  

→ affectief (bijvoorbeeld aangenaam-onaangenaam)  

→ zelfexpressief (bijv. voelt aan als ik)  

→ vertrouwensgerelateerde factoren (bijvoorbeeld anonimiteit, bezorgdheid over 
misbruik) 

 
➔ verschuiving naar alternatieve manieren om data te pakken te krijgen 
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6.2.3. questionnaire design 

= hoe ontwikkelen we een vragenlijst? 
 
Voorbeeld: pizza hut → wie komt er en waarom? (profiel van de klant willen opstellen) 

 
suggesties voor 
verbeteringen: 

 volgorde vragen: veel 
mensen willen niet de moeite 
doen om vragenlijst in te 
vullen, als je dan direct 
administratieve vragen stelt, 
gaat het nog minder de 
aandacht trekken, beter 1 
vraag stellen waarmee ze 
betrokken worden bij het 
onderwerp, dat ze toch ook 
het gevoel hebben dat ze hun 
mening kunnen geven over 
iets 

 Puur praktisch probleem: 
open vragen zijn moeilijker 
om te verwerken (dus ipv dat 
ze nummertje moeten invullen 
kun je ze beter nummer laten 
aanduiden met cursor) 

 Vraag ‘hoe oud ben je”, ligt 
heel gevoelig, beter werken 
met geboortejaar 

 Onduidelijke vraag over het 
gezin (moet je jezelf 
meetellen of niet, moeilijk 
geformuleerd) → deze vraag 
zou je beter opsplitsen (woon 
je alleen? Heb je een 
partner? Met hoeveel ben je 
in huis? Heb je kinderen?,…) 

 Vraag naar kwaliteit eten: 
zijn 2 vragen in 1 en dit mag je nooit doen! → eerder schalen gebruiken die toelaten 
om verder te nuanceren (niet gewoon ja en nee, maar bv. Een likert-schaal, dat 
mensen ook iets tussenin kunnen antwoorden en niet alles zwart-wit moet zijn) 

 Zichzelf onder-rapporteren als je vraagt hoeveel pizza iemand eet 

 Hoeveel jaar je al pizza eet, is totaal irrelevant 

 Geen onderscheidt gemaakt tussen verschillende soorten pizza’s (restaurant, 
diepvries,…) 

 “Hoeveel spendeer je aan pizza?” → de categorieën overlappen en dit kan niet! 

 Laatste vraag: heel vaag: hoeveel keer in welke periode? (week, jaar, leven,…), en 
keuze is heel arbitrair, heeft even beslist dat dit hun concurrenten zijn (en niet bv 
verschillende pizzaplaatsen, ipv andere fastfoodketens) 
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6.2.3.1. Stappen in vragenlijstdesign 

a. Identificeer de belangrijkste variabelen op basis van uw onderzoeksvragen, 
hypothesen en / of conceptueel model → welke variabelen moeten in vragenlijst 
zitten (teruggaan naar vorige stap: welke beslissingen moeten we nemen op basis 
van vragenlijst) 

b. Maak maatstaven voor elke variabele: selecteer een maattype  

→ Open vraag  

→ Gesloten vraag: Bepaal het meetniveau  
➢ nominaal  
➢ ordinaal  
➢ Interval / ratio 

→ Formuleer vraag   
➢ Selecteer het itemtype (klik op, Likert, bipolair, rang, ...) → in 

achterhoofd houden dat schalen vanaf dat ze 5punten hebben of meer 
gezien worden als schaalniveau) 

➢ Formuleer vraag / item stam  
➢ Formuleer antwoordopties en bepaal de codering 

c. Plaats elke meetwaarde in uw vragenlijst → vragen een plaats geven in vragenlijst 
 
Vragenlijst die bestaat uit blokken van 
items die bij elkaar horen → altijd 
positie van respondent in achterhoofd 
houden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.4. Cognitieve processen onderliggend aan antwoorden op 

vragenlijst 

simpel mentaal model: 

 Vraag op scherm moet 
begrepen worden om zo in het 
hoofd van de respondent te 
gaan (=comprehension) 

 Respondent in hoofd op 
zoek naar relevante informatie 
(=retrieval) 

 Oordeel vellen (=judgment) 

 Respons geven 
(=response) 

➔ In elk van die stappen kan er iets mislopen als vragenlijsten niet optimaal ontwikkeld 
zijn 
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6.2.4.1. Vragenlijst design 

Heeft impact op:  
a. Item wording: Manier waarop je items formuleert 
b. Item format: response options: Antwoordformaten selecteren 
c. Item positionering: Hoe gaan we geheel samenstellen 

 
Item wording 
Aantal gevestigde aanbevelingen 

a. Keep it simple 

→ Zo moet het niet: Barring specific exceptional conditions and situations, I 
would generally tend to say that I have an  overall relatively positive 
disposition towards this brand compared to other brands, ceteris paribus 

b. Vermijd dubbele vragen 

→ Zo moet het niet: I like this brand for its shoes but not its sweaters 
c. Vermijd extreme verwoordingen 

→ Zo moet het niet: 
I really LOVE this brand an awful lot 
I HATE this brand so much it makes me want to scream 

➔ Simpele vraag, die kort en begrijpbaar en niet te extreem 
→zo moet het wel: “i like this brand” 

 
Altijd nadenken over drie belangrijke zaken; 

a. Motivatie: willen ze antwoorden? 
b. Ability: hebben ze de juiste informatie om te antwoorden? 
c. Opportunity: zit de juiste antwoordoptie erbij? 

 
Reversed ≠ negated 
Sommige items uit de material values-schaal:  

 Ik heb alle dingen die ik echt nodig heb om van het leven te genieten  

 Het stoort me soms nogal dat ik het me niet kan veroorloven om alle dingen te kopen 
die ik leuk zou vinden  

 Ik zou niet gelukkiger zijn als ik mooiere dingen had 
➔ Drie vragen die peilen naar materialisme 
→aantal items moeten omgekeerd gescoord worden 
→om kwaliteit van antwoorden te controleren: kunnen zien of mensen inconsistent 
zijn 
→maar ook betere dekking van de inhoud als je in beide richtingen gaat bevragen 

 
Hierbij wel een onderscheidt maken tussen negatie en omkering 

a. Negatie= gebruiken van ontkenning (ik zou niet) 
b. Omkering= slaat op relatie tussen 2 items → ene is het omgekeerde van het andere 
➔ Bij reversed items kunnen we op alle vlakken problemen krijgen! 

 
Hoe kunnen we biased retrieval door item wording voorkomen 
Bv. Bij retrieval gaan omgekeerde items diverse inhouden gaan zoeken 
Bv. Voorbeeld van extraversieschaal: ook omgekeerde vragen omdat ze 
dan ook eens aan andere voorbeelden uit hun leven gaan nadenken → ze gaan anders vrij 
eenzijdig gaan zoeken naar voorbeelden 
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 Gebruik tegenovergestelde items  

→ om bredere geloofssteekproeven aan te moedigen,  

→ zelfs als dit de responsinconsistentie enigszins verhoogt.  

 Evalueer bias in het terughaalproces door middel van cognitieve interviews en 
herformuleer problematische items.  

 Gebruik bipolaire items, bijvoorbeeld semantische differentiëlen en alternatieve 
tekstrichting 

 
➔ Kort: soms antwoorden die minder consistent zijn 

→ Je kan ook vragenlijst doen 

→ Bipolaire items: automatisch geprimed voor beide kanten van het spectrum 
 
Judgment 
Probleem vooral met negaties 
➔ Als mensen meerdere negaties moeten gebruiken, slaan ze vaak tilt 

 
 
 
Bv. Niet akkoord moeten zijn met 
een negatie → dat is ingewikkeld 
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Respons: antwoord selecteren en formuleren 
 
Enkel de eindpunten labelen  

 Sommige respondenten 
gaan dit niet beschouwen als een 
midden-categorie, maar eerder: 
hier ben je niet mee akkoord, hier 
twijfel je, hier wel akkoord 

→ Iedere antwoordoptie moet 
eenduidig en gemakkelijk te 
interpreteren zijn 
 
 
 
 
 

Conclusie over reversed items 

 Omgekeerde items helpen bij het opsporen en verhelpen van problemen met 
betrekking tot bevattingsvermogen, opzoeking, beoordeling en respons.  

 Het niet opnemen van omgekeerde items doet deze problemen niet verdwijnen, maar 
maakt ze gewoon niet waarneembaar 

 
Item format: response options 
➔ De antwoordopties moeten duidelijk en helder zijn 

 
Verschillende types van survey item formaten 

er worden 
veel 
verschil-
lende 
formaten 
gebruikt → 
meest 
gangbare 
zijn 5- en 
7-punt 
schaal 
 
 
 
 
 

➔ Toch niet goed: vaak eind-punten wel correct interpreteren, maar de punten er tussen 
worden vaan fout geïnterpreteerd 
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Onderzoek hierrond 
Vraag: hoe vaak geven ze inconsistente antwoorden? 

 Enkel eindpunten labelen 

 Alles labelen 
 
2 manieren om de inconsistente 
antwoorden naar beneden te krijgen 

a. Oneven aantal punten gebruiken, 
zodat mensen die twijfelen 
kunnen zeggen dat ze twijfelen 

b. Geef elke antwoordoptie een 
label 

➔ Volledig geëtiketeerde items met 
vijf of zeven punten krijgen de 
voorkeur 

 
 
Item positionering: waar zetten we nu die items in onze vragenlijst 
 
Algemene richtlijnen → heel veel overwegingen, die vaak tegenstrijdige conclusies geven 

 Stel alleen vragen die mensen kunnen beantwoorden (gebruik filtervragen waar 
nodig) 

→ Alleen vragen tonen die relevant zijn 

 Maximaliseer de interesse en motivatie van respondenten 

→ Begin bijvoorbeeld met vragen die ze relevant vinden 

 Minimaliseer vraageffecten 

→ Probeer te vermijden dat ze eerst moeten tonen hoe gezond ze leven, en dan 
hoeveel frieten ze eten 

 Respecteer conversatielogica indien mogelijk 

→ Bekijk het als een gesprek, en niet gewoon als een meting 

 Ga van eenvoudig naar moeilijk. 

→ Maak het niet moeilijk in het begin, moeilijke items op het einde, dan zijn ze al 
te gemotiveerd om nog te stoppen 

 Ga van feitelijk naar abstract. 

 Begin met vragen in gesloten formaat. 

 Begin met vragen die relevant zijn voor het hoofdonderwerp. 

 Begin niet met demografische en persoonlijke vragen (tenzij nodig) 

 Ga van algemeen naar specifiek. 

→ Trechterprincipe 
 
Zie ook: enquêtestroom voor experimentele vragenlijsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
160 

Gerelateerde vragen 
 
Specifiek effect: we hebben blokken vragen die 
over hetzelfde (om crombach alfa hoger te maken 
→ betrouwbaarheid inschatten) 

 Maar deze vragen zijn onderhevig aan context-
effecten 

 Onderzoek: ene keer stelden we vragen 1 tot 4 in 
een blok en dan 5 tot 8 en in de tweede conditie 
andere blokken 
 
 

we krijgen mooie alfa en mooie factorstructuur 

 Blok 1 is een factor  

 Blok 2 is een factor 

 Correlatie van .6 
 
In andere conditie krijgen we hetzelfde 

 Door items over gelijkaardige topics bij elkaar te 
zetten, krijg je boost in je consistentie 

 
Implicaties 

 Groepeer dezelfde items met dezelfde richting = kunstmatig alfa verhogen  

 Verspreid items op dezelfde schaal als u de inhoudsvaliditeit wilt optimaliseren  

 Rapporteer alle items en schalen die zijn opgenomen in uw vragenlijst 
➔ Als je neutraal wilt meten is het dus beter je verschillende topics door elkaar te 

zetten, want puur op basis van hun plaats, vormen ze een factor met de vragen rond 
hen 

 
Volledige-gedeeltelijke sequenties 

veel items en gerelateerde topic 
bevragen 
bv. Vragen uit levenssatisfactie 
vragenlijst: afhankelijk van in 
welke volgorde en welke inleiding 
krijg je totaal andere antwoorden 
op de vragen 

 Bij de inleiding is de 
correlatie al veel kleiner 
 

Algemene vragen worden gewoon 
gemiddelde van al je specifieke 
vragen → manier van vraag stellen 
wordt geïnterpreteerd als een signaal 
van hoe jij het bedoeld als 
onderzoeker 
 
Implicaties 

 Vragenlijst als een soort gesprek beschouwen! 
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Hoe kunnen we inattentieve/onoplettende antwoorden identificeren? 
Bv. Mensen die vragenlijst invullen voor geld, vaak heel onoplettend → hoe kunnen we dit 
vinden 

 Schalen omdraaien 

 Instructed respons items → “doe nu dit”, en dan kijken of mensen dit gelezen hebben 
 
Tabel: alle mogelijke manieren om onoplettende respondenten te identificeren 

 Dedicated measures 
Speciale items of schalen 
toevoegen aan de 
vragenlijst om tevredenheid 
te meten 

No dedicated measures 
Bevrediging wordt afgeleid 
uit de antwoorden van 
respondenten op de 
inhoudelijke vragen van de 
enquête 

Direct measurement 
De tevredenheid wordt 
direct beoordeeld door de 
neiging van de 
respondenten om de tijd en 
moeite te minimaliseren bij 
het beantwoorden van een 
enquête te meten 
→directe meting van 
onoplettendheid door te 
kijken hoelang ze er over 
deden 

Categorie 1 
Zelf-gerapporteerde moeite 
(bv. I carefully read every 
survey item)  
→simpele manier: “heb je 
goed geantwoord op mijn 
vragen?” → werkt heel goed 

Categorie 2 
Respons item 

Indirect measurement 
Bevrediging wordt indirect 
beoordeeld op basis van de 
veronderstelde gevolgen 
van pogingen van 
respondenten om tijd en 
moeite te minimaliseren op 
de kwaliteit van de reacties 
op speciale of inhoudelijke 
vragen 

Categorie 3 
Kwaliteit van de antwoorden 
op speciale items of schalen 
(bv. Bogus items, instructed 
respons items,…) 

Categorie 4 
Kwaliteit van de antwoorden 
meten op substantieve 
vragen (bv. Outlier analyse, 
gebrek aan consistentie van 
de antwoorden, excessieve 
consistentie van de 
antwoorden) 

 
Voorbeelden van Bogus items 
I have been to every country in the world. 
I have never spoken to anyone who was listening. 
I sleep less than one hour per night. 
I do not understand a word of English. 
I have never brushed my teeth. 
I am paid biweekly by leprechauns. 
All my friends are aliens. 
All my friends say I would make a great poodle. 
Currently, I am offline 

I never left my home 

I was old before I was young 

The sun never sets here 

All my friends think I am an elephant 
All my friends live in Mururoa 
 

bogus items → let er mee op, het kan werken maar je vragenlijst wordt hierdoor wel minder 
serieus genomen 
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6.3. De downside van vragen stellen 

➔ Vragen stellen heeft aantal belangrijke nadelen 
 
Bv. “zal jij de artikels voor het opleidingsonderdeel marktonderzoek nauwgezet lezen? 
Ja/neen” 

 Door deze vraag te stellen heb ik de kans verhoogd dat je dat effectief gaat doen 

 Vraag stellen naar een intentie, verhoogd de kans op het vertonen van gedrag 
 
Question-behavior effect = iemand vragen stellen over zijn/haar gedrag verandert de 
waarschijnlijkheid dat je dat gedrag gaat stellen 
➔ Aangetoond bij stemgedrag, koopgedrag,… 

 
De downside 

 rationalisatie  

→ mensen gaan rationaliseren (dingen die ze onbewust doen, toch gaan 
beantwoorden alsof er een logica achter zit) 

 Voorspellende geldigheid (=predictieve validiteit) vaak laag  

 Gemeenschappelijke methode bias  

→ Sterk correleren, veel sterker dan realistisch is 

 Antwoorden op vragen worden sterk beïnvloed door  

→ Formulering en indeling  

→ Context, inclusief  
➢ Conversationele logica  
➢ Sociale signalen  
➢ Irrelevante signalen  
➢ … 

 
Maar: traditionele vragenlijst is maar een klein onderdeel in een grote doos 
➔ Aantal alternatieven voor vraagstellingen 

6.4. Kwantitatieve onderzoeksmethoden 

 Survey 

 Experiment 

 Fysiologische en neurologische metingen 

 Gedragsdata: grote date & data mining 

→ Sociale media tracking 

→ Web analyses 

 Observationele en hybride methodes 
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7. Experimental advertising 

research 
Geuens, M., & De Pelsmacker, P. (2017). Planning and Conducting Experimental Advertising 
Research and Questionnaire Design. Journal of Advertising, 46(1), 83-100. 

7.1. Zal big data het einde betekenen van experimenteel 

onderzoek? 

 

Focus op experimenteel 
onderzoek laatste jaren 
serieus in vraag gesteld, 
want heel veel big data 
voorhanden → daardoor 
kunnen we heel goed 
inschatten hoe effectief big 
data is 

 Online kan je goed 
traceren en 
registreren in welke mate mensen advertenties zijn en doorklikken 

 Belangrijk verschil tussen big data ne modelling : 

→ Big data gebruikt observationele data (dus kan voorspellingen maken, maar 
laat niet toe causaliteit vast te stellen, want je werkt niet met experimenten, 
maar met observationele data) 

→ Daarom blijven experimenten cruciaal!! 

7.2. Experimentele academische advertising onderzoek: 

onderdelen 

a. Contributie= hoe bepaal je als academisch onderzoeker waar je bijdrage in de 
literatuur ligt? 

b. Stimuli = type en omgeving advertenties 
c. Sampling 
d. Data collectie 
e. Metingen: zie sessie over surveys 
f. Ethische kwesties 
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7.2.1. Contributie 

= wat houdt het in? → belangrijk dat je weet wat het peer review proces inhoudt = proces dat 
wetenschappelijk artikel doorloopt → van idee tot fase waarin het aanvaard wordt voor 
publicatie 

 
a. Beginnen bij een idee = theorie of hypothese die onderzoeker heeft 
b. volgende stap: onderzoek doen 
c. vervolgens opgeschreven in een artikel of manuscript met voorstel tot het artikel 
d. dit inzenden naar tijdschrift onder leiding van editor 

→ editor zal kijken of artikel geschikt is voor het tijdschrift, en of het voldoet aan 
de minimumvereisten 

e. als het antwoord positief is, wordt het manuscript doorgestuurd naar experten in het 
domein 

f. deze zullen binnen termijn van maand een review schrijven over het artikel 

→ waar zijn problemen en hoe kunnen we deze oplossen? 
g. Op basis van de reviews een beslissing nemen 

→ Artikel wordt geaccepteerd zoals het is (gebeurt bijna nooit) 

→ Onderzoeker krijgt een kans het artikel te herwerken (revise) → kan minimaal 
zijn, maar ook ingrijpend waarbij er extra studies worden uitgevoerd 

→ Artikel wordt verworpen en komst dus niet in aanmerking 
Belangrijke criteria waar ze op letten: in welke mate biedt deze paper nu een inzicht 
dat nieuw en relevant is (=contributie) 

→ Als er revisie gebeurt, dan gaan we terug naar de fase van een idee en 
onderzoeken en komt er een nieuwe inzending 
➢ Het begint gewoon opnieuw en proces kan meerdere malen doorlopen 

worden 
 

7.2.1.1. Contributie aan theorie en praktijk 

 Onderzoeksvraag relevant voor theorie en praktijk  

 Substantiële bijdrage (niet incrementeel) 
Bv. Niet gewoon een onderzoek herdoen in een ander land met dezelfde cultuur, wel 
contributie in land met een andere cultuur  
→iets overdoen dat al bewezen is, is onvoldoende 
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Vraag stellen: in welke mate zal dit tot een echte bijdrage aan de literatuur leiden? Dit is 
contributie 
 

7.2.2. Stimuli 

Bij deze stap begin je echt aan het onderzoek: zoeken naar stimuli (kunnen advertenties zijn, 
merken,… 
 
Belangrijke afweging bij het creëren van een stimuli:  

 enerzijds wil je controle hebben over de stimuli (iets experimenteel variëren) 
bv. De mate waarin sociale norm in een advertentie wordt gecommuniceerd 

 anderzijds wil je dat alleen dat wordt gemanipuleerd en niks anders 
bv. Logo mag niet meer of minder opvallend zijn door de 
verandering 

➔ van belang voor interne validiteit= is het effect dat ik vind toe 
te schrijven aan het construct dat ik heb gemanipuleerd? 

 
Je kan ook niet zomaar vlug iets in een steken en dan dat gebruiken 
als advertentie en kijken naar de reacties 
➔ je onderzoek moet externe validiteit hebben= 

generaliseerbaarheid = reële wereld waarin mensen 
advertising zien 
 

7.2.2.1. vignetten  

Vignetten = korte, zorgvuldig opgebouwde beschrijvingen van een persoon, object of situatie 
die aan respondenten wordt getoond om oordelen over deze scenario's op te wekken 
Geldig alternatief voor echte stimuli als het maken van echte stimuli is te complex 
Bv. Wat is het effect van verschillende sponsors op een voetbalploeg? Het is niet haalbaar 
voetbalploeg elke weet met een ander truitje te laten spelen 

 voordeel: sterkere controle en heel zuiver gaan manipuleren 

 nadeel: puur fictieve omschrijving, niet echt realistisch 
 

7.2.2.2. brands/merken 

cruciale afweging: gebruik ik echte of fictieve merken 
Fictieve merken  

 Selecteer en pretendeer om onbedoelde verstorende effecten te vermijden 
Voordeel: geen onbedoelde confoundings (= effecten die onbedoeld correleren met hetgeen 
je beoogde te manipuleren) 

Bv. Prototypische merken (bv. Pampers, bic,…) en je vergelijkt die met niet- 
prototypische merken, zou het gewoon kunnen zijn dat die prototypische merken 
bekender zijn, en dus moeilijker te manipuleren 

➔ Fictieve merken soms moeilijk, dus soms toch gewerkt met bestaande merken 
 
Echte merken: oplossingen voor storende factoren (=confounds): 

 Sample multiple brands: niet werken met 1 merk, maar met verschillende= hele 
steekproef van merken die voldoen aan aantal criteria 

 Controlegroep, zodat experimentele situatie kan vergeleken worden met groep die 
experimentele manipulatie niet had 

 Premeasure (minder ideaal): meting na experiment vergelijken met meting voor 
experiment 
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7.2.2.3. Voorbeeld 

Sharma & Varki (2018) 
gebruiken logo's van 
fictieve merken waarin 
alleen Active White Space 
wordt gemanipuleerd en 
vinden dat picturale logo-
ontwerpen met Active White 
Space (AWS) positiever 
worden geëvalueerd en dat 
merkbekendheid duidelijker 
wordt overgebracht 

 Hier zie je stimuli 
die gebruikt werden in 
2010: onbestaande fictieve 

merken en manipulatie van actief white space= actieve witte ruimte  

→ Logo’s met AWS worden positiever geëvalueerd en duidelijker de 
merkwaarden communiceren (bovenste tekening) 

 Als je dit met bestaande merken doet, zit je automatisch met confounds 
 
 

Schmuck & Naderer 
(2018): Hoewel 
vage beweringen de 
waargenomen 
greenwashing van 
consumenten niet 
verbeteren, 
ongeacht hun 
kennis of 
bezorgdheid op het 
gebied van milieu, 
doen valse claims 
dat, wat 
consequenties heeft 
voor de houding van 
consumenten ten 
opzichte van die 
advertenties en 
merken. Het 
associëren van 
greenwashing-
claims met 
afbeeldingen die de 
natuur oproepen, 
heeft een positieve 
invloed op hun 
beoordelingen van 
advertenties en 

merken, maar beïnvloedt ook hun houding tegenover advertenties en merken sterker dan 
waargenomen greenwashing. 



 
167 

 Dit onderzoek was geïnteresseerd in het effect van percepties van brain washing(= 
gaat om het onterecht voorstellen van je merk als iets dat milieuvriendelijk is) → via 
valse claims en vage claims 

→ Vage claims gaat niet perse indruk geven dat ze milieuvriendelijk zijn 

→ Valse claims doen dat wel 

→ Natuurbeelden hebben affectief effect dat heel positief werkte, zelf als ze 
cognitief bewust waren van brain washing 

 

7.2.3. Sampling 

= respondenten of deelnemers samplen 

 Random 

 Representatief 

 Relevant 
 
Er wordt hier vaak gewerkt met studentensteekproeven → in welke mate kan je dit 
veralgemenen naar een breder publiek of zelfs naar de wereld? 

 Dit is geen random sample en ook geen representatieve sample 
 
Cruciale vraag voor dit soort onderzoek (onderzoek waarbij je theoretische mechanisme 
probeert te begrijpen), is de vraag of de steekproef relevant is om een onderscheidt te 
maken tussen effect en theorie applicaties 

 Effectentoepassing/effectapplicatie is gericht op statistische generalisatie van een 
theorie → nauwe overeenkomst tussen onderzoeksteekproef en vereiste populatie 

→ Doel is de statistische veralgemeenbaarheid van een theorie testen (is een 
bepaald mechanisme dat gekend is van toepassing op bepaalde groep?) → 
goede overeenstemming nodig tussen steekproef en populatie 

→ Studentensteekproef is hier dus niet goed 

 Theoretische toepassing is gericht op theorie-falsificatie → elk (bij voorkeur 
homogeen) monster in het theoriedomein is geschikt 

→ Theorie: er is een nulhypothese (bv. White space heeft een positieve evaluatie 
van het logo) → we willen de nulhypothese testen en achteraf gaan 
verwerpen of aanvaarden 

→ Hier is studentensteekproeven genoeg, homogeen klein sample is genoeg, 
want gaat gewoon over een theoretisch mechanisme wel of niet bestaat 

→ Als je achteraf weer wilt nagaan hoe breed je dit mechanisme kan toepassen, 
zit je wel weer bij effecten en wel een bredere steekproef 

 

7.2.3.1. Crowdsourcing 

  

Belangrijke 
trend= 
gebruiken van 
respondenten uit 
panels, via 
platform 
onderzoekers en 
respondenten 
met elkaar in 
contact brengen 
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 Onderzoekers kunnen experimenten posten 

 Respondenten kunnen deelnemen voor geld 
 
Voordelen: 
Lage kosten, eenvoudige bediening, snelle doorlooptijd, grote en heterogene 
respondentenpool, respondenten van verschillende nationaliteiten, respondenten van 
moeilijk bereikbare doelgroepen, goede responspercentages voor follow-upstudies, echte 
willekeurige toewijzing aan experimentele omstandigheden, en betrouwbaar, consistente 
gegevens van hoge kwaliteit 
 
Nadelen: 

 Niet-representatief voor de algemene bevolking: jonger, beter opgeleid, minder 
tewerkgesteld, minder religieus, meer liberaal, lager inkomen, meer vrouwen  

 Super-Turkers = quasi-professionele respondenten met overmatige ervaring (kennen 
al heel veel onderzoeken 

 Spammers = respondenten die geïnteresseerd zijn in het maximaliseren van hun 
salaris (gewoon vragenlijsten invullen om geld te verdienen) 

 

7.2.3.2. Sample size: subsample size & gelijkwaardigheid 

De equivalentie van subsamples in 
heterogene samples is niet gegarandeerd 
op basis van alleen willekeurige toewijzing, 
dus:  

 Vergroot de steekproefomvang  

 Gebruik gestratificeerde steekproeven  

 Match samples 
Bv. In 1 experimentele conditie steek je een vrouw van 40 jaar die hoger opgeleid is 
en werkend, en in de andere conditie steek je dan een gelijkaardige respondent 

 
Niet alleen steekproefkader is van belang, maar ook hoeveel mensen we nodig hebben 

 Voor experimenten proberen per cel meer dan 30 deelnemers te hebben  
Bv. Experiment met 2 factoren: White space en type product (high en low tech) → per 
dimensie minstens 30pp nodig 

 Hoe heterogener het steekproefkader, hoe meer onbedoelde verschillen tussen elke 
cel → dit oplossen door je sample size te vergroten of door te werken met 
gestratificeerde steekproeven of match samples 
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7.2.4. Data collectie 

 
 
Belangrijk om alle componenten op te nemen die relevant zijn voor je onderzoek: 

 Begin met briefing, die een coverstory is 

→ Coverstory= niet expliciet zeggen wat je wil meten, eventueel achteraf wel 
toelichten wat de manipulatie was 

 Manipulatie → cruciaal: heeft onze experimentele manipulatie effect op de 
afhankelijke variabele? 

 Dus meteen na de manipulatie de afhankelijke variabele 

 Pas erna je extra variabelen opnemen (bv. Nagaan in welke mate je mensen effectief 
aandachtig waren) 

 Mediatoren en moderatoren 

→ Mediatie= variabele tussen AV en OV die effect van OV en AV verklaard 

→ Beste aanpak: werken met 2 verschillende experimenten (kijken naar effect 
van mediator) 

 Eventuele confounds: vooral nadenken welke controlevariabelen er zijn 

 Manipulatiecheck 

→ Doe dit alleen als de manipulatie niet overduidelijk is en als er te veel tijd is 
tussen de manipulatie en de manipulatiecheck 

 Sociaal demografische variabelen: nodig om steekproef achteraf te beschrijven 

 Suspicion probe: respondenten vragen wat ze denken dat de bedoeling was van het 
onderzoek 

→ Als ze de manipulatie doorhadden, is er gevaar voor bewuste sabotage (bv. 
Extra hun best doen om onderzoek op bepaalde manier te laten uitkomen) 

 Debriefing: als er misleiding werd gebruikt, belangrijk mensen daar over in te lichten  
 

7.2.5. Meting 

Zie sessie over survey  
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7.2.6. Ethische problemen 

 Gedeeltelijk geïnformeerde toestemming (met debrief): we kunnen niet op voorhand 
zeggen wat de bedoeling is van het onderzoek 

 Respecteer de privacy van uw respondenten!: zorg er voor dat je duidelijke afspraken 
maakt in welke mate je de data vertrouwelijk en anoniem zal behandelen, en doe dat 
dan ook effectief! 

 Vermijd dubieuze onderzoekspraktijken: ... 

→ Beweren dat een onverwacht resultaat is voorspeld  

→ Selectief rapporteren van studies met betrekking tot een specifieke bevinding 
die "werkte"  
➢ Studies die niet werkten, weglaten → redacteurs vaak de wens 

uitdrukken dat dit moet, maar we moeten toch proberen deze er ook in 
te steken 

→ Bepalen of gegevens moeten worden uitgesloten na te kijken naar de impact 
van het doen van een specifieke bevinding  
➢ Beslissen data uit te sluiten na verdere analyse, omdat dat de 

resultaten beter maakt (niet meer eerlijk) 

→ Niet alle afhankelijke maatregelen melden die relevant zijn voor een bevinding  
➢ Soms meerdere metingen opgenomen en dan enkel die variabele 

rapporteren die blijkt te werken  
➢ Statistische significantie is hierdoor fout: effect lijkt significanter dan het 

in werkelijkheid is 

→ Meer gegevens verzamelen na te kijken of de resultaten significant waren om 
zinvolle niet-significante resultaten te krijgen  
➢ Bijverzamelen van data 
➢ Statistische toets weer ongeldig 

→ Niet alle voorwaarden melden die relevant zijn voor een bevinding  
➢ Experiment runnen met meerdere experimentele factoren en ze dan 

weglaten  
Bv. Brainwashing onderzoek: condities met natuurbeelden werkten niet 
zoals gehoopt, niet wetenschappelijk aanvaardbaar om dan gewoon 
weg te laten uit de studie 

→ Afronding van p-waarden (bijvoorbeeld het rapporteren van een p-waarde van 
0,054 als 0,05)  
➢ Manipuleren van getallen 

→ Het stoppen van gegevensverzameling na het bereiken van het gewenste 
resultaat met betrekking tot een specifieke bevinding  
➢ Timen en stoppen van zodra je een resultaat vind, zelf voor je 

volledige datacollectie hebt afgerond 

→ Beweren dat de resultaten niet worden beïnvloed door demografische 
variabelen (bijvoorbeeld geslacht) wanneer ze niet zeker weten of ze worden 
beïnvloed (of weten dat ze worden beïnvloed)  

→ Vervalsing van gegevens 
Bv. Geen effect van geslacht, terwijl het wel zo is of je het niet zeker weet 
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8. Conjoint analyse 
Conjoint Analysis= een systematische benadering van het afstemmen van productontwerp 
op de behoeften en wensen van klanten, vooral in de vroege stadia van het proces voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten. 

 Doel: optimalisatie van productdesign 

→ Gebeurt op basis van systematische analyse van behoefte van klanten (= 
welke combinatie van producten sluit optimaal aan bij wat klanten willen?) 

 Productontwikkeling  

 Op bestaande producten evalueren en bijsturen 

8.1. Wat doet conjoint analyse? 

Het belang van meten bij de assessment van voorkeuren 
De basisuitgangen van conjoint analyse zijn: 

 Een numerieke beoordeling van het relatieve belang dat klanten hechten aan 
kenmerken van een productcategorie 

 De waarde (of het utility) die aan klanten wordt verstrekt door elke potentiële functie 
(of kenmerkniveau) van een aanbieding 

 Identificatie van productontwerpen die het marktaandeel of andere indices 
maximaliseren. 

 
Voorbeelden: 

a. Courtyard by Marriott: moeten we onze zakenreizigers meer ruimte op de kamer of 
een groter bureau op hun kamer aanbieden? 

b. Deutsche Bahn: als we de prijzen constant houden, moeten we de betrouwbaarheid 
(=stiptheid) van de treinverbinding verbeteren versus de frequentie 

 
➔ Output= een kwantitatieve beoordeling van het relatieve belang die klanten hechten 

aan verschillende attributen van een productcategorie 
→attributlevels: kwantitatief weergeven wat de waarde of utiliteit is 
→daaruit afleiden welk productontwerp je marktaandeel kan gaan maximaliseren 
 

➔ Conjoint analyse: meten het belang van verschillende attributen door verschillende 
mensen te bevragen naar hun voorkeuren 

8.2. Waarom is conjoint zo nuttig? 

 Ontwerpen van nieuwe aanbiedingen die de klantwaarde vergroten. 

→ Nieuwe producten ontwikkelen die een optimale waarde hebben voor klanten 

 Voorspelling van de omzet / marktaandeel / winst van alternatieve aanbiedingen. 

 Identificeer marktsegmenten waarvoor een bepaald concept / aanbod van grote 
waarde is. 

→ In combinatie met clusteranalyse om marktsegmentatie te doen op basis van 
het ideale product die klanten voor zich hebben → segmenten die elk andere 
productvoorkeur hebben in de markt 

 Identificeer het "beste" concept / aanbod voor een doelsegment. 

 Onderzoek de impact van alternatieve prijs- en servicestrategieën. 

 Plan productie in flexibele productiesystemen 
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8.3. Simpel voorbeeld van conjoint analyse 

Data van 1 respondent die 8 productopties heeft geëvalueerd op een score van 1 tot 10 
(hogere score: dit product 
heeft mijn voorkeur) 

 Producten zijn hier 
restaurants 

 Producten 
gedefinieerd op basis van 3 
attributen: 
a. Cuisine (in het 
Italiaanse of Japanse 
keuken?) 
b. Afstand van thuis 
c. Prijsrange van het 
aanbod 

 Afleiden: Italiaans 
scoort gemiddeld 1 punt 
hoger dan Japans voor 
deze respondent 

 
 
Waarde kan je dan kwantificeren en 
in een grafiek plotten → laat je zien 
welke attribuutniveaus het meest 
wenselijk zijn voor deze respondent 

 Je ziet dat voor deze 
respondent afstand het 
belangrijkste criterium is 
(punten liggen verder uit 
elkaar) 

 
 
 
 
 
 

hiermee kan je gemakkelijk taartdiagram 
maken die aangeeft hoe zwaar elk van 
de attributen doorweegt voor de keuze 
van deze klant 
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8.4. Utiliteit-segmentatie 

Segmentatie op basis van utiliteiten van individuen 

 Segmenten = clusters 

 Segmenten zijn groepen klanten met meer homogene behoeften (soortgelijke 
onderdelen/utiliteiten) 

 Elk segment heeft een ander ideaalaanbod 
➔ Segmentatie heel interessant, want geeft voor elk segment aan wat het ideale 

product is 

8.5. Marktsimulatie: marktaandeel (onder 

gesimplificeerde assumpties) 

Gegeven = huidige productprofielen in de markt, gedefinieerd in termen van de attributen en 
attributen die in de conjoint worden gebruikt 

 D.w.z. 'Bestaande productprofielen' 
 
Simulaties 
Op basis van conjoint analyse kunnen ook marktsimulaties gerund worden die je toelaten het 
marktaandeel te voorspellen van verschillende productprofielen  

 Marktaandelen van de huidige producten (zoals vóór het binnenkomen van nieuwe 
aanbiedingen) 

→ Kijken hoe het marktaandeel is van huidige producten, zoals die nu zijn, voor 
je er een nieuw product aan toevoegd 

 Marktaandelen van huidige en nieuw geïntroduceerde producten: 

→ Nieuwe productprofielen (door de gebruiker gespecificeerd product) 
➢ Het bedrijf kan het marktaandeelpotentieel inschatten voor een product 

dat is ontworpen 
Bv. Jij als marktonderzoeker moet inschatten hoeveel het 
marktpotentieel is voor een product waarvan een productprofiel al 
gemaakt is 

OF 

→ Optimale productprofielen (op simulatie gebaseerd product) 
➢ De simulatie kan naar het product wijzen dat het geschatte 

marktaandeelpotentieel zal maximaliseren 
➢ Er is nog geen product → conjoint gebruikt om je product te gaan 

definiëren (als je deze attribuutniveaus gebruikt, zal je product hebben 
dat marktaandeel optimaal kan bereiken) 

8.6. Voorbeelden van problemen bij conjoint 

a. Zou het voor ons, gezien de streefkosten voor een product, winstgevender zijn om de 
betrouwbaarheid van het product of de prestaties te verbeteren? 

b. Stemmen we ons nieuwe product in naar de waarde voor klanten? 
c. Hoeveel eenheden van het nieuwe product kunnen we hopen te verkopen? 
d. Wat gebeurt er met de verkoop van ons product wanneer een concurrent zijn 

productlijn wijzigt? 
e. Welke klantsegmenten zullen ons nieuwe product het aantrekkelijkst vinden? 
f. Zou het rendabel zijn om verschillende productversies aan te bieden aan 

verschillende segmenten? 
g. Hoe waardevol is mijn merk voor klanten? 
h. Waarom kopen onze klanten onze producten? 
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8.7. Product design door conjoint analyse: case studie 

Hierbij gaan we illustreren hoe conjoint gebruikt wordt bij het nemen van beslissingen 
 
Retailer start een nieuw winkelformule op, gericht op gemak, snelheid en prijs-
kwaliteitverhouding 
Behoefte aan goed gerichte kleine assortimenten in alle categorieën 

 Assortiment moet breed zijn, maar zal niet diep zijn (binnen elke categorie maar een 
beperkt aantal opties) 

In de categorie bevroren pizza's zal de winkelier waarschijnlijk drie variëteiten aanbieden: 
a. Basic (private label) 
b. Veggie-premie (bio / organisch huismerk) 
c. ... (optie nog invullen en we moeten nu een product voorstellen) 
➔ Een pizzafabrikant moet één product voorstellen voor opname in deze categorie 

 

8.7.1. Onderzoeksvraag 

a. Welk(e) product(en) moet je pushen en waarom?  
b. Selecteer een product uit uw bestaande portfolio (mogelijk een kleine aanpassing) 

→ We geven de voorkeur aan iets dat we al hebben, zodat we geen nieuwe 
productie moeten beginnen 

 

8.7.2. Het ontwerpen van een diepvriespizza 

Deze zitten al in het assortiment 

 
 
Attributen 

a. Type korst (3 types) 
b. Type kaas (3 types) 
c. Prijs (3 levels) 
d. Toppings (4 variaties) 
e. Hoeveelheid kaas (2 levels) 
➔ Een totaal aantal mogelijkheden van 216 (3x4x3x2x3) verschillende pizza’s kunnen 

ontwikkeld worden 
→we gaan hier 1 uit gaan selecteren 
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We gaan niet alle mogelijkheden 
uitproberen, maar op basis van de 
verschillende attributen een aantal 
experimentele designs opzetten, waarbij 
je die attributen onafhankelijk van elkaar 
manipuleert, en waarbij we dan gaan 
zorgen dat iedere respondent een 
aantal mogelijkheden ziet (maar niet 
allemaal) 
 

8.7.3. Methodologie 

 Online survey N= 900 

 Conjoint 

→ Full-profile fractional design: 16 productenbundels (bv. Dunne kortst, 16g 
kaas, mozzarella, veggie, 2.40EUR) 
➢ Fractional: we tonen niet alle mogelijkheden, maar nemen een 

steekproef van mogelijke pizza’s 
➢ Full-profile: elk van de 5 attributen zal in de beschrijving zitten van de 

pizza’s die we zien 

→ Pizza’s worden geëvalueerd op een 10-punten schaal 
➢ 1= ik zou zeker niet deze pizza kopen 
➢ 10= ik zou zeker deze pizza kopen 

 

8.7.4. Uitkomsten 

 Onderdeel-utiliteiten voor alle attribuutniveaus  

 Utilisatiesegment: 4 clusters  

 Marktsimulatie (gebaseerd op de veronderstelling dat de detailhandelaar een 
basisproduct en een premiumproduct zal aanbieden, uitgaande van het feit dat er al 2 
producten in de markt zijn):  

→ Inclusief productvariatie uit huidige productaanbieding  

→ Inclusief een nieuw te ontwikkelen product 
➔ Uittesten wat er gebeurt als we een van onze bestaande producten toevoegen, of als 

we een nieuw product toevoegen 
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8.7.5. Segmentaties  

8.7.5.1. segmentgrootte 

 

 
 

8.7.5.2. utiliteiten 

voor elk attribuut 
met elk van hun 
attribuutniveaus 
➔ price 

buyers 
letten 
vooral op 
de prijs, 
voorkeur 
voor 
Hawaï-
topping, 
… 

➔ veggies 
veel 
minder 
prijs-
gevoelig 
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8.7.5.3. de ideale pizza voor elk segment 

als je alleen was op de markt, en je wil elk segment de ideale pizza aanbieden, dan is 
dit jouw aanbod: dit is wat je krijgt als je van elk attribuut het best scorende er uit neemt per 
segment 

 
 
… maar we zijn niet alleen 
Er zijn al 2 pizza’s op de markt, dus je kan niet voor iedereen de ideale pizza aanbieden → 
wel product doen we nu? 
 

8.7.6. Kandidaat-producten 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De drie rechtse opties zijn bestaande productprofielen die je kan toevoegen aan je 
assortiment 
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Deze 5 verschillende producten testen als toevoeging aan het bestaande assortiment 
 
Marktaandeel in de 5 
verschillende 
scenario’s 

 Bestaande 
producten 
scoren lager 

 Als je louter 
naar deze 
mogelijk-
heden kijkt, 
moet je 
kiezen voor 
product 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook nog variabele prijs aan toe 
voegen; dan zie je dat louter het 
prijsverschil zorgt dat het 
plaatje er volledig anders uitziet  
Bv. Veggie is gemakkelijker om 
winstgevend te zijn (met minder 
pizza’s grotere winst krijgen) → 
dus nu is veggie de 
interessantste optie 

 Winst per 100 verkochte 
pizza’s op rode lijn 

 Blauwe balk is het 
marktaandeel 
 
 
 

8.7.7. Aanbeveling 

Vegetariana  

 Je eerste keuze, maar directe aanval op de vegetarische premie van de retailer  
Don pepe = Bijna net zo winstgevend  

 Complementaire positionering (middenbereik), dus waarschijnlijk ok door de retailer  

 Goed marktaandeel, hoewel niet primair gericht op prijskopers  

 Bovendien kan het compromiseffect resulteren in beter dan voorspelde verkopen 
voor Don Pepe 

➔ Vegetaria is onze eerste keuze, maar retailer had zelf al een bestaande optie veggie, 
dus dit kunnen we niet doen 

➔ Dus onze 2de keuze, Don Pepe, is dan het meest interessant  
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8.8. Artikel: planning and conducting experimental 

advertising research and questionnaire design 

Reclame onderzoek kan worden verdeeld in twee stromingen die een andere methodologie 
gebruiken.  

a. De eerste aanpak is experimenteel.  

→ Goed gecontroleerde experimenten worden opgezet om het effect van de 
manipulaties op ad responsen te testen en te verklaren waarom bepaalde 
effecten optreden.  

b. De tweede benadering beschouwt reclameffecten vanuit een modelleringshoek,  
bv om de verkoop te voorspellen of om een optimale media mix te berekenen. In lijn 
met deze laatste, heeft de toenemende beschikbaarheid van gedragsmatige online 
data ('grote data') advertentieonderzoek steeds belangrijker gemaakt.  

→ Terwijl het experimenteel ontwerp zich richt op oorzakelijk verband en 
verklaring van fenomenen, richt groot data-onderzoek zich vaak op het 
voorspellen met weinig of geen aandacht voor uitleg of oorzaak.  
 

➔ Hoewel sommigen het einde van experimenten hebben aangekondigd, waarschuwen 
anderen over de valkuilen van grote data, zoals vooroordelen in het verzamelen en 
interpreteren; geldigheid, transparantie, replicabiliteit en interpretatie van grote data; 
en gebrek aan theoretische overwegingen. →Daarom, terwijl grote gegevens een 
verschuiving kunnen vormen in reclameonderzoek dat grote data-analyse, 
modellering en experimentatie combineert, blijft experimenteel onderzoek en kleine 
gegevens onontbeerlijk. 

 
Om onderzoek praktisch zinvol te maken, moeten reclameonderzoekers niet alleen in termen 
van algemene theorieën denken maar ook in contextualisatie;  

 hoe zullen verschillende doelgroepen reageren op verschillende soorten berichten 
over verschillende media en in verschillende situaties?  

→ Respondenten zijn bv. in toenemende mate aan het multitasking tijdens ad 
exposure en hebben direct toegang tot online recensies van geadverteerde 
producten.  

 Ecologische validiteit impliceert ook de selectie van relevante en geldige externe 
samples.  

→ Vandaag zijn er significante hoeveelheden gedragsgegevens (sociale media) 
beschikbaar die in experimentele studies kunnen worden gebruikt. Deze 
gegevens worden echter vaak gegenereerd in real-life situaties, waardoor 
stimulusmanipulatie wordt belemmerd.  

 
Er is een toenemende bezorgdheid over de ethiciteit van sommige (nieuwe) 
reclamepraktijken.  

 Geïntegreerde (online) reclameformaten verzamelen gegevens die een bedreiging 
vormen voor de privacy van individuen.  

 Nieuwe reclameformaten zijn steeds meer gericht op gedrag in plaats van 
evaluatieve reacties, zoals merkhouding. Dit moet ook in de afhankelijke variabelen 
worden weergegeven.  

 Activeringsmaatregelen, zoals liken, delen en commentaar geven op sociale media 
worden steeds belangrijker. 
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8.8.1. Contributie aan theorie en praktijk 

Het publiceren van een artikel begint met het ontwikkelen van een relevante 
onderzoeksvraag die een substantiële bijdrage levert, die vervolgens wordt onderzocht door 
middel van een solide en goed uitgevoerde onderzoeksontwerp. Veel papieren worden 
afgewezen wegens gebrek aan zinvolle bijdrage. Adverteerders moeten dus zorgvuldig 
nadenken voordat ze een studie opzetten. Een manier om te ontdekken of het betekenisvol 
is, is een grondige herziening van de literatuur uitvoeren (literatuurstudie). Hoewel de waarde 
van replicatiestudies voor de ontwikkeling van wetenschap in het algemeen wordt erkend, 
lijken zuivere replicatiestudies niet goed ontvangen door de meeste marketing- of reclame-
tijdschriften. 
 

8.8.2. Stimuli 

Experimenteel onderzoek in de reclame maakt vaak gebruik van geanimeerde reclame-
stimuli om het effect van de manipulaties op consumentenreacties te testen. Daarom is het 
ontwikkelen van correcte en relevante teststimulaties van het grootste belang. 
 

8.8.2.1. Realisme en controle 

Reclame-stimuli die in experimenten worden gebruikt, moeten een balans creëren tussen 
realisme en controle.  

 Ze moeten professioneel gemaakt, van hoge kwaliteit en realistisch zijn.  

 Ze moeten eruitzien als echte advertenties.  

 Reclame onderzoek zou zijn voorstellen moeten testen in reclame contexten die 
relevant zijn voor de theorie ontwikkeling en praktijk.  

 Vignetten -korte, zorgvuldig geconstrueerde beschrijvingen van een persoon, 
voorwerp of situatie die aan de respondenten wordt getoond om uitspraken te maken 
over scenario's- kan een geldig alternatief zijn voor echte stimuli, wanneer het 
creëren van echte stimuli te complex is.  

 Ze kunnen nuttige inzichten geven over het gedrag en de beslissingen van 
consumenten in werkelijke situaties.  

➔ Kortom, het ontwikkelen van realistische stimuli kan soms problematisch zijn, omdat 
dit complex en duur kan zijn, maar realisme is een belangrijke overweging in 
reclameonderzoek. 

 
Aan de andere kant moeten stimuli altijd worden ontwikkeld om een gewenste manipulatie 
duidelijk weer te geven.  

 De standaardprocedure is alleen de elementen die nodig zijn voor de manipulatie te 
veranderen en de rest van de advertentie hetzelfde houden. 

 
In sommige gevallen omvat de aard van de studie stimulansen die gemanipuleerde 
componenten bevatten die door hunzelf potentieel confounding zijn.  
Bv. Acteur uit België gebruiken of Leonardo DiCaprio. De effectiviteit van endorsers is 
afhankelijk hoe aantrekkelijk, betrouwbaar en geloofbaar hij is. 
 
 
 
 
 
 
 



 
181 

8.8.2.2. Echte of hypothetische brands? 

In enkele studies (bestaande vs nieuwe merken; sterke vs zwakke merken, 
merkuitbreidingsstudies, ..) worden bestaande merken zorgvuldig geselecteerd op basis van 
hun geschiktheid voor het onderzoeksdoel.  
Maar in veel gevallen moet een merk worden gebruikt om realistische reclame-stimuli te 
creëren, maar het merk op zich speelt geen rol in de studie.  

 In die gevallen is het raadzaam hypothetische (nieuwe) merken te gebruiken om 
potentiële confounding effecten van eerdere blootstelling of ervaring met bestaande 
merken te vermijden. 

 
Als het gebruik van bestaande merken wenselijk wordt geacht, is de beste oplossing om de 
confounding effecten te neutraliseren de studie te baseren op veel (bestaande) advertenties 
of merken.  

 Dit kan echter onpraktisch of duur zijn.  

 Een andere oplossing is het gebruik van een controlegroep. 
 
Ook nieuwe merken moeten zorgvuldig worden gepresenteerd en geselecteerd.  

 De variabelen waarop hypothetische merken gedeeltelijk worden voorspeld, is 
afhankelijk van de context.  

 Elementen zoals (valse) herkenning en ongewenste of voorspellende connotaties 
moeten worden vermeden. 

 

8.8.3. Samples 

8.8.3.1. Willekeurigheid, representativiteit en relevantie 

Willekeur en representativiteit zijn alleen gerelateerd aan de mate dat er willekeurige 
steekproeven worden herhaald om de representativiteit op de lange termijn te waarborgen. 
Desalniettemin, worden de samples in de meeste reclame-studies niet willekeurig getrokken 
uit een goed gespecificeerde bevolking. Toch worden ze in de praktijk algemeen 
geaccepteerd voor het testen van theorie, zolang ze relevant zijn in de context van de studie.  

 Relevantie van een sample betekent dat er een fit is tussen sample, product en 
consumptiesituatie in verband met dat product. Bv. een anti bingedrinking campagne 
wordt gericht naar adolescenten. 

 
Om redenen van gemak en kosten worden veel reclame studies uitgevoerd in samples van 
universitaire studenten.  

 Daarom wordt reclameonderzoek soms aangeduid als "de wetenschap van de 
undergraduate marketingstudent".  

→ Studenten zijn op relevante manieren verschillend van "gewone" 
consumenten.  
➢ Ze hebben meestal minder geld,  
➢ hun levensstijl is atypisch 
➢ ze hebben meestal minder ervaring (of geen ervaring) in de 

consumentenproducten kopen.  
➢ Deze verschillen kunnen hun percepties, motivaties en voorkeuren 

beïnvloeden.  

→ Verscheidene auteurs vinden deze verschillen te groot voor de 
vergelijkbaarheid tussen beide groepen.  

 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen effecten van applicatie en theorie 
applicatie.  

→ De eerste beoogt statistische generalisatie van een theorie. In dat geval is een 
nauwe correspondentie tussen het onderzoeksteam, de populatie en 
statistische sample vereist.  
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➢ Studentensamples zouden vaak in dit geval ongeschikt zijn.  

→ Deze laatste richt zich op theorie vervalsing, waarvoor een (bij voorkeur 
homogeen) samples in het theorie domein geschikt is. In dit geval kunnen 
studentensamples gebruikt worden. 

 
Naast het gebruiken van studenten voor de samples, maken onderzoekers ook vaak gebruik 
van crowdsurfing websites zoals Mturk.  

 MTurk biedt duidelijke voordelen, zoals een goedkope, makkelijke afhandeling, snelle 
omlooptijd, groot en heterogene respondent pool, ….  

 Hoewel de MTurk-bevolking divers is, kan het niet als representatief voor de gehele 
bevolking worden beschouwd.  

→ In het algemeen zijn de respondenten jonger, hoger opgeleid, vaker werkloos, 
minder religieus, meer liberaal, hebben een lager inkomen en bestaan uit 
relatief meer vrouwen dan de algemene Amerikaanse bevolking. 

 

8.8.3.2. Sample size 

De sample moet groot genoeg zijn om effecten van wetenschappelijke relevantie te vinden 
om ook statistisch significant te zijn. Het moet echter ook niet te groot zijn, zodat een effect 
dat niet wetenschappelijk relevant is statistisch significant wordt. Om voldoende statistische 
kracht te waarborgen, lijkt er een indicatie van 30 tot 40 deelnemers per experimentele 
toestand te zijn. Als in de studie een aantal variabelen wordt gemeten die als moderators in 
de analyse zullen worden gebruikt, zijn grotere subsamples per experimentele conditie 
nodig. 
 

8.8.3.3. Subsample equivalentie 

De traditionele oplossing voor subsample equivalentie is de willekeur van de deelnemers bij 
de toewijzing aan de experimentele omstandigheden, maar dat kan wellicht niet genoeg zijn.  

 Vooral in kleine (sub)samples leidt willekeur niet noodzakelijkerwijs tot sample 
equivalentie, vooral in heterogene populaties.  

 Er zijn drie oplossingen voor dit probleem.  
a. De eerste is het vergroten van de sample grootte.  
b. Het tweede is om een gestratificeerd voorbeeld te selecteren, dat wil zeggen 

categorieën van deelnemers op basis van variabelen die relevant zijn in het kader 
van de studie, bepalen welk deel van de sample in welke categorie moet zijn en 
dan deelnemers toewijzen dienovereenkomstig.  

c. De derde oplossing is gebruik te maken van matched samples. 
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8.8.4. Data collectie 

 

8.8.4.1. Briefing 

Bij aankomst in het lab of bij het invullen van een vragenlijst dienen de respondenten een 
goede inleiding of briefing te ontvangen. Deze briefing houdt gewoonlijk een vorm van 
misleiding in om het echte doel van het onderzoek te verbergen.  

 Ondanks het gebruik van een geloofwaardig dekkingsverhaal, moet aan het eind van 
de studie men nagaan of de respondenten het valse doel van de studie geloofden.  

→ Door dit na te gaan kunnen onderzoekers de deelnemers die de echte 
doelstelling hebben vastgesteld identificeren (en eventueel elimineren).  

 Na het onderzoek is een vorm van debriefing nodig, vooral wanneer deelnemers 
onjuiste informatie hebben ontvangen als onderdeel van de briefing of wanneer de 
psychologische toestanden van de deelnemers zijn gemanipuleerd.  

→ In een debriefing leggen de onderzoekers het ware doel van de studie aan de 
deelnemers uit en leggen ze uit hoe ze werden gemanipuleerd. 

 

8.8.4.2. Manipulatie (check) 

De briefing wordt gewoonlijk gevolgd door de deelnemers bloot te stellen aan een 
manipulatie. Deze wordt vaak ingebed in de reclame-stimulus zelf, maar het kan ook bestaan 
uit een prime of priming instructie.  

 Na de blootstelling aan de gemanipuleerde stimulus worden de afhankelijke 
variabelen gemeten.  

 Ongeacht welk type manipulatie gebruikt wordt, kan men beste een 
manipulatiecontrole uitvoeren om bias te voorkomen.  

→ Deze manipulatiecontrole is beter in te voegen na het meten van de 
afhankelijke, mediatieve, gemodereerde en controle variabelen.  

→ Een regel om manipulatiecontroles (of pre testmanipulaties) te gebruiken is 
wanneer er twijfels bestaan over de voordehandliggendheid van de 
manipulaties.  

→ Manipulatiecontroles zijn niet nodig voor duidelijke feiten, zoals kleuren of 
geslacht. 
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8.8.4.3. Mediatie: het meten van mediatie en experimentele causale 

verbanden 

Achter de relatie tussen een voorspeller en een uitkomst (criterium) kan er een mechanisme 
zijn dat het effect verklaart.  

 Een mediator regelt de relatie tussen de voorspeller en het criterium.  

→ Mediators verklaren hoe een voorspeller een criterium beïnvloedt.  

→ Een benadering om de mediator te beoordelen is het gebruik van 
experimentele causale ketendesign: een reeks experimenten die de 
voorgestelde causale ketting aantonen.  
➢ Experimentele causale ketendesing wordt aanbevolen wanneer de 

mediator makkelijk te manipuleren is. 
 

8.8.4.4. Moderatie en mediane splitq 

De relatie tussen een voorspeller en een criterium is ook onderhevig aan randvoorwaarden.  

 Wat in bepaalde omstandigheden een sterke en positieve relatie kan zijn, kan in 
andere omstandigheden een zwakke of negatieve relatie zijn.  

 In experimenteel onderzoek kunnen de effecten van de moderator worden 
gerefereerd als een interactie tussen een onafhankelijke variabele en een factor die 
de voorwaarden voor de operatie specificeert.  

 Moderators specificeren wanneer en in welke mate bepaalde relaties tussen een 
onafhankelijke (voorspeller) en een afhankelijke (criterium) gelden.  

 Een moderator kan een kwalitatieve (bv geslacht, ras) of kwantitatieve (bv niveau van 
angst) variabele zijn. 

 

8.8.4.5. Replicatie en robuustheid checks 

Om de bevindingen van een studie te kunnen vertrouwen, is de replicatie van de resultaten 
in follow-up experimenten van cruciaal belang en moet een integraal onderdeel zijn van elk 
onderzoeksontwerp. 
Naast het repliceren van de belangrijkste bevindingen in een ander sample en/of met het 
gebruik van verschillende stimuli, kunnen follow-up experimenten zodanig zijn ontworpen dat 
ze confounden of concurrerende theoretische verklaringen uitsluiten en onderzoeken van 
bemiddelende en/of modererende processen mogelijk maken. 
 

8.8.4.6. Kwaliteitscontrole 

Data collectie in experimentele studies worden gedaan in face-to-face settings of online. 
Ongeacht of de studie online of in een lab wordt uitgevoerd, moet er een aantal controles 
worden ingebouwd om onzorgvuldige of onoplettende respondenten te identificeren en 
eventueel te verwijderen. 
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8.8.5. Metingen 

8.8.5.1. Beslissingen in verband met items 

Inhoud of construct validiteit.  

 Het is belangrijk om metingen te nemen die echt meten wat ze bedoeld zijn om te 
meten.  

 Om inhoud of constructie validiteit te bereiken, moet een construct worden 
gedefinieerd in termen van een object, attribuut en entiteit.  

→ Gelukkig zijn veel marketing- en psychologische weegschalen uitgebreid 
gevalideerd en zijn grootschalige inventarissen gebouwd waaruit 
onderzoekers gemakkelijk schalen kunnen selecteren.  

→ Als er geen gekwalificeerde schalen beschikbaar zijn, kunnen onderzoekers 
gebruik maken van methodologische richtlijnen om hun eigen weegschalen te 
bouwen.  

→ Maar zelfs wanneer ze zich aan bestaande schalen houden, moeten 
onderzoekers erop zien dat de meting constructief geldt. 

 
Enkele versus meerdere items.  

 Meervoudige itemmetingen zijn inherent betrouwbaarder, omdat ze de berekening 
van correlaties tussen items mogelijk maken. Bovendien biedt een meervoudige-item 
meting meer informatie, en een heeft het meer kans om alle facetten van het 
construct te meten.  

→ Doch heeft men in de praktijk een voorkeur voor single-item-metingen door de 
praktische redenen;  
➢ weigering van de respondent en kosten te minimaliseren.  
➢ Alle metingen dat ‘dubbele concrete’ zijn, zouden via single-item 

meting gemeten moeten worden.  
➢ Dubbel concrete betekent dat het voorwerp van de constructie (bv 

advertentie, merk, bedrijf) "concreet enkelvoud" is, wat betekent dat 
het uit één object bestaat dat is gemakkelijk en uniform voorgesteld.  

➢ Een ander argument voor single-item meting is om ‘common methods 
bias’ te voorkomen.  

→ Indien het construct abstract is of uit meer dan twee componenten bestaat, 
gebruikt men best de meerdere-item meting. 

 
Omgekeerde items.  

 Dit zijn items die opnieuw worden gecodeerd om een relatie in dezelfde richting te 
laten zien met het onderliggende construct.  

 Het gebruik van omgekeerde items kan de aandacht van de respondenten 
verbeteren; de construct validiteit vergroten; de ‘tendency to agree’ verminderen; en 
de confirmation bias van de respondenten verlagen.  

 Het gebruik van omgekeerde items kan echter ook de respondenten verwarren en 
gaan vaak samen met methodologische problemen.  

 Dus hoe moeten onderzoekers omgaan met omgekeerde artikelen?  

→ Ten eerste moeten extreem bewoordde omgekeerde artikelen (zoals Ik hou 
van/Ik haat) vermeden worden omdat ze leiden tot inconsistente reacties.  

→ Ten tweede wordt geadviseerd gebruik te maken van evenwichtige 
weegschalen (een even aantal normale en omgekeerde items).  

→ Ten derde, om de respondenten aandachtig te houden en onjuiste 
verwachtingen te vermijden, kan het het beste zijn om de toetsen van de 
items te wijzigen.  

→ Ten slotte, de verwante artikelen doorheen de vragenlijst te verdelen, 
gescheiden door niet-verwante bufferartikelen. 
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8.8.5.2. Beslissingen in verband met schaalformat 

De keuze van een schaalformaat beïnvloedt de manier waarop de respondenten de vragen 
beantwoorden.  

 Het kan advertentieresponsen minder of meer positief doen lijken dan ze eigenlijk 
zijn.  

 Het kan invloed hebben op itemvarianties door middel van homogene of heterogene 
deelnemers, en de correlaties tussen items en constructies wijzigen.  

 
Hoewel de keuze van het schaalformaat de onderzoeksresultaten en conclusies verandert, 
onderzoeken de onderzoekers vaak niet waarom een bepaald formaat gekozen is. 
 
Responsstijleffecten.  

 Reactiestijlen kunnen worden gedefinieerd als de neiging om een bepaalde 
responscategorie van een ratingschaal vaker te selecteren, ongeacht de inhoud van 
het item.  

 Responsestijlen kunnen gemeten en gecorrigeerd worden, maar dit vereist dat er een 
reeks heterogene items in het onderzoek vervat zit die geen gemeenschappelijke 
inhoud delen.  

 Ondanks de algemene opvatting dat reactiestijlen de validiteit van 
onderzoeksresultaten bedreigen, worden ze zelden gecorrigeerd.  

→ Dit komt doordat er een aantal extra items moeten worden opgenomen in de 
vragenlijst of dat sommige correctiemethoden nogal verfijnd zijn. Hoe 
moeilijker het is om te controleren op reactiestijlen, hoe belangrijker het wordt 
om het effect van reactiestijlen zo klein mogelijk te houden. 

 
Aantal schaalpunten.  

 Bij het bepalen van het aantal schaalpunten moeten de onderzoekers twee 
overwegingen combineren: hoe meer schaalpunten  
a. hoe fijner de informatie kan worden verzameld, maar ook  
b. hoe complexer en tijdrovend het project wordt.  

 Een algemene aanbeveling is om tussen vijf en negen schaalpunten te gebruiken.  

 Het beste is om zevenpuntsschalen te gebruiken voor populaties die hoog zijn in 
cognitieve of mondelinge vaardigheden en/of ervaringen met vragenlijsten hebben, 
maar het aantal schaalpunten tot vijf te beperken voor de algemene bevolking. 

 
Oneven of even aantal schaalpunten.  

 Moeten responsschalen een middelpunt bevatten of niet?  

→ Recent onderzoek wijst erop dat het verstrekken van een middelpunt de data 
kwaliteit daadwerkelijk kan verhogen.  
➢ Het dwingen van respondenten om kanten te kiezen kan leiden tot 

taakgerelateerde distress, en deze negatieve emoties kunnen ervoor 
zorgen dat de respondenten onevenredig een negatieve reactieoptie 
selecteren.  

➢ In lijn met deze verklaring, vonden onderzoekers dat het aanbieden 
van een middelpunt leidt tot een aanzienlijke verschuiving van 
negatieve responsopties naar het middenpunt. Daarnaast rapporteerde 
men minder extreme reacties en minder verkeerde responsen voor 
schalen met (vs zonder) een middelpunt. 
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Unipolaire of bipolaire schaalformaat.  

 In de unipolaire schaalformaat wordt elk item gerepresenteerd door een enkele 
verklaring (bv Ik vind dit een goede advertentie), terwijl de bipolaire schaalformaat 
twee tegengestelde uitspraken voor elk item gebruikt (bv ik vind dit een slechte 
advertentie/Ik vind dit een goede advertentie).  

 Volgens sommige onderzoekers hangt de polariteitskeuze grotendeels af van het 
onderbouwde constructie.  

→ Attitudes worden beschouwd als bipolair, terwijl gedrag wordt gezien als 
unipolair.  

→ Door het verschil in de perceptie van symmetrie tonen respondenten meer 
agreement voor bipolaire schalen.  
➢ Bipolaire schaalformaten hebben het voordeel dat ze gemakkelijker 

geïnterpreteerd worden door de respondenten, en dat de 
onderzoekers weten hoe de twee polen geïnterpreteerd zijn 
(slecht/goed).  

➢ Het nadeel ervan is dat ze middelen kunnen opblazen (inflate means) 
en zo een te optimistisch een beeld geven. 

 
Schaalnummering.  

 Onderzoekers hebben de mogelijkheid om de responsopties aan te geven met alleen 
positieve cijfers (bv van 1 tot 7 voor een 7-puntsschaal) of met negatieve en positieve 
cijfers (bv -3 tot 3 voor een 7-puntsschaal).  

 In het algemeen gebruiken unipolaire schaalformaten positieve cijfers, terwijl bipolaire 
schaalformaten gebruik maken van negatieve en positieve cijfers.  

 Schaalformaten met positieve en negatieve cijfers lijken intenser, waardoor het bereik 
van de schaal groter wordt.  

 Aangezien mensen meer intense etiketten vermijden, zou men verwachten dat er 
minder extreme reacties worden gevonden.  

→ Men constateert bij bipolaire schaalnummering dat inderdaad de extreme 
responsen verminderen, maar dit is niet het geval voor een unipolaire schaal. 
➢ De reden hiervoor is dat het gebruik van positieve en negatieve cijfers 

voor een unipolaire schaal niet alleen de schaal in de gedachten van 
de respondenten vergroot, maar ook de unipolaire schaal symmetrisch 
maakt (die een tegengesteld effect heeft op extreme reactie). 

 Conclusie,  

→ de schaalnummering heeft een grotere impact op unipolaire schaalformaten 
dan voor bipolaire.  

→ Bipolaire weegschalen zijn duidelijker en daarom hebben de respondenten de 
nummers niet echt nodig om de antwoordopties te geven, maar bij unipolaire 
schalen geldt het omgekeerde.  

→ Als gevolg hiervan, zorgen positieve en negatieve cijfers dat een unipolaire 
schaal meer op een bipolaire schaal gaat lijken. 

 
Schaallabels.  

 Onderzoekers moeten kiezen voor  
a. hoeveel labels ze willen gebruiken (bv labels voor alle responsopties of 

eindpuntlabels), 
b. welke specifieke labels ze willen gebruiken.  

 Een schaalformaat met volledig gemerkte responsopties is gemakkelijker te 
interpreteren, maar verhoogt de tendency to agree van de respondenten en resulteert 
derhalve in een positieve bias.  

 Als er maar een paar opties gelabeld zijn, zijn deze opties duidelijker en 
toegankelijker voor respondenten, en worden ze vaker gekozen.  
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 Als gevolg daarvan verhoogt een schaal met eindpunten labels het uiterste/extreme 
antwoord. Tegelijkertijd vergroot ook de kans op het verkeerde antwoord, omdat de 
niet-gelabelde categorieën minder duidelijk zijn.  

 Onderzoekers adviseren het gebruik van volledig gelabelde schalen als onderzoekers 
geïnteresseerd zijn in opiniemeting (d.w.z. middelen en percentages) maar 
schaalformaten alleen met eindpuntlabels als onderzoekers geïnteresseerd zijn in het 
schatten van relaties tussen variabelen. 

 Respondenten die meer vertrouwd zijn met een eindpuntlabel (dat wil zeggen hoe 
vaker ze in de dagelijkse taal gebruikt werden), hoe meer zij de responsoptie 
geassocieerd met dit label onderschreven. 

 

8.8.6. Ethische problemen 

Allereerst moet toestemming verkregen worden van deelnemers, bedrijven en instellingen.  

 Geïnformeerde toestemming is enigszins in tegenspraak met het principe van het 
verstoppen van de ware aard van de studie tijdens de briefing.  

 Het beste kan zijn om gedeeltelijk geïnformeerde toestemming te zoeken, aan de 
deelnemers te verklaren dat ze na de studie de werkelijke aard ervan en de 
manipulaties bekendmaken.  

 
In geval van echte merken, is het raadzaam om toestemming te krijgen van het 
merkhoudend bedrijf om hun merken in de studie op te nemen.  
 
Onderzoekers dienen te allen tijde de privacy van de deelnemers te respecteren en het niet 
verzamelen, gebruiken of publiceren van privacy-inbreukmakende gegevens die niet 
noodzakelijk zijn om de onderzoeksvragen te beantwoorden. 
 
Een belangrijk ethisch probleem is om twijfelachtige onderzoekspraktijken te vermijden; 10 
van deze praktijken in psychologisch onderzoek. 

 Beweren om een onverwacht resultaat te hebben voorspeld 

 Selectief rapporteren van studies met betrekking tot een specifieke bevinding dat 
werkte 

 Besluiten om gegevens uit te sluiten na het bekijken van de impact of na een 
specifieke bevinding 

 Niet alle relevante metingen rapporteren die relevant zijn voor een bevinding 

 Meer gegevens verzamelen na het zien van de resultaten om onbeduidende 
resultaten significant te maken 

 Niet in alle voorwaarden die relevant zijn voor een bevinding vermelden 

 Afronden van p-waarden (bijvoorbeeld het rapporteren van een p-waarde van .054 
als .05) 

 Het stoppen van de gegevensverzameling na het bereiken van het gewenste 
resultaat 

 Beweren dat de resultaten niet beïnvloed zijn door demografische variabelen (bv 
geslacht) wanneer ze eigenlijk niet zeker zijn of ze zijn beïnvloed of niet 

 Vervalsing van gegevens 
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8.8.7. Conclusie 

Experimenteel reclameonderzoek vereist goed ontwikkelde, gecontroleerde en uitgevoerde 
design, waarbij stimuli, samples, vragenlijsten en metingen methodologisch correct worden 
gecombineerd om een zinvolle bijdrage te leveren aan theorie en praktijk. Er is niet zoiets als 
een perfecte experimentele studie, en bij een aantal van de behandelde problemen zijn er 
geen juiste of verkeerde antwoorden. Maar het is van belang dat onderzoekers elke 
methodologische stap zorgvuldig overwegen en de meest geschikte keuzes maken. 
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9. Neuromarketing 
Gastcollege van Timothy Desmet, Ph.D, Founder of Profact  
 
Marktonderzoeksbureau: typisch kwalitatieve focusgroepen en kwantitatieve surveys, maar 
ook meer en meer neuromarketing.  
Neuromarketing is gebaseerd op het feit dat menselijke hersenen raar in elkaar zitten = geen 
rationele wezens, maar vat vol emoties en instincten, dat niet veel verschilt van de apen → 
hoe reageren hersenen van mensen op allerlei marketingstrategieën 
 
Bv. Logo van Google 

google logo zie je bijna dagelijks, en toch hebben je hersenen 
bepaalde informatie compleet genegeerd (we weten de volgorde van 
de kleuren niet) → hersenen gaan irrelevante informatie negeren 
 

bv. Foto in de krant over de aanslagen in Brussel 
zeer cruciaal op dat moment om te weten waar 
je nu bent → informatie die zeer belangrijk is 
wordt automatisch opgeslagen (mensen weten 
zelf perfect welke foto ze hebben gezien, ook al 
zijn ze bijna identiek), en deze foto hebben we 
maar 1 keer in ons leven gezien 
 

9.1. Inhoud 

a. Belangrijkste cognitieve functies in de hersenen → we worden beïnvloed door 
onbewust instinctieve factoren die we niet direct doorhebben – wat is de theorie 
hierachter? 

b. Onderzoeksmethodes die gebruikt worden om de hersenen in kaart te brengen 
c. Illustraties van hoe de inzichten vandaag al gebruikt worden in concrete bedrijven 

9.2. Mensen zijn voorspelbaar irrationeel 

Bv. Deze tafels zijn identiek van oppervlakte, maar ook qua vorm 

 Interessante: we hebben dit nu bewezen, maar toch kunnen we 
niet aan onze hersenen zeggen ‘deze tafels zijn nu gelijk’ → dus 
je evolutionair zo getrainde visuele systeem wordt toch door 
onbewuste processen gestuurd, die we niet onder bewustzijn 
krijgen 

 
Bv. Taalsysteem is evolutionair jonger, gebruiken we ook niet zo vaak als het visuele, maar 
toch ook heel vaak 

laatste kolom: duurt ongeveer 30% langer en 
veel meer fouten gemaakt 
➔ Onbewuste processen : je weet niet hoe 
het komt dat je dat woord oproept, en je kan je 
hersenen ook niet bevelen om deze woorden 
te negeren 
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Bv. Het rationele systeem:  
Een raadseltje: een tennisraket  en tennisbal kosten samen 110 euro, de raket kost 100 euro 
meer dan de tennisbal. Hoeveel kost de tennisbal? Het antwoord is hier 5 euro, maar de 
meesten zouden 10 euro antwoorden 
 
Bv. Het ethische beoordelingsvermogen 
Dit is een voorbeeld van een experiment waarbij mensen geloofden dat hun inschatting zeer 
belangrijk was: we hebben een rechtszaak over iemand die een accident veroorzaakt heeft, 
maar we hebben hier enkele beelden van, we konden niet inschatten hoe snel deze persoon 
reed, tonen pp de beelden en zij moesten de inschatting maken  

 Vraagstelling was telkens anders:  

→ How fast was the accused driving when he hit the other car? 

→ How fast was the accused driving when he crashed the other car? 
➢ Inschatting van snelheid lag veel hoger bij deze vraagstelling, ook al 

kregen ze identiek hetzelfde filmpje te zien 
 

➔ Telkens processen werkzaam die onbewust zijn, en die we niet onder bewuste 
controle krijgen, maar toch een grote invloed hebben 

 
Daniel Kahneman: enige psycholoog die nobelprijs kreeg van economie → allerhande 
processen beschreven in zijn boek ‘thinking fast and slow’ 

 We hebben in onze hersenen 2 systemen 
a. Systeem 1 : de fight or flight  

➢ Het snelle systeem, hier moeten we snel handelen en zeer instinctief 
➢ Psychologische evidentie dat je vluchtreactie komt voor dat je de 

stimuli (bv. Leeuw) volledig herkent hebt 
➢ Dit is het onbewuste systeem, maar neemt de meeste beslissing (95%) 

b. Systeem 2 
➢ Puur menselijk (dieren hebben dit niet): het rationele systeem  
➢ Lastig, je wordt er moe van 
➢ Ook een lui systeem, wil eigenlijk niet werken (we weren bv. Niet graag 

met grote sommen) 
➢ Slechts 5% van alle beslissingen wordt door dit rationele systeem 

genomen 
➔ Als je het gevoel hebt dat je een rationele beslissing neemt, komt dat omdat systeem 

1 al een beslissing genomen heeft en dat je er achteraf een rationele uitleg aan geeft 
→ bv. Experiment waarbij men een knopje in de hersenen plaatste, wanneer de 
onderzoeker op een knop duwde, verlegde de proefpersoon zijn arm en ze dachten 
dat ze dit op een rationele manier deden, maar enige uitleg was dat experimentator 
gewoon op een knop had geduwd dat in verband stond met de cortex) 

 
Richard H Thaler: heeft vorig jaar de nobelprijs gewonnen, heeft deze systemen gewoon 
toegepast op maatschappelijke gebieden 

 Onderzoekslijn: hoe kunnen we systeem 1 beïnvloeden, zodanig dat de mensen de 
juiste beslissingen nemen 

 Experiment gedaan in de cafetaria:  

→ Bij de ene groep werd er eerst het gezonde eten getoond, en op het einde het 
ongezonde eten.  

→ De andere groep werd eerst het ongezonde eten voorgeschoteld, en daarna 
het gezonde  

→ Je hebt nog altijd zelf de keuze tussen ongezond en gezond, maar hij toonde 
aan dat als je eerst de gezonde dingen ziet, dat je veel minder geneigd bent 
om het ongezonde te kiezen 
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= nudging= je omgeving zo vorm geven dat het tot de juiste keuzes leidt  
➢ Bredere vraag: wie beslist er wat de juiste keuze is? 

 Experiment: belastingbrief altijd met erboven ‘90% van de mensen betalen hun 
belastingen op tijd’  

→ Wie zo een brief kreeg, ging veel sneller betalen dan de controlegroep 
 
➔ Theorie van Kahneman de meest voorkomende theorie die gebruikt wordt 

9.3. Onderzoeksmethoden 

Onderzoeksmethoden die we ontwikkeld hebben om systeem 1 in kaart te brengen, want we 
nemen vooral op basis van dit systeem onze beslissingen → dit systeem kunnen we niet in 
kaart brengen met de traditionele methodes 

a. Als je kwantitatief onderzoek doet (bv. Surveys) of kwalitatief onderzoek (bv. 
Focusgroepen), dan stel je vragen aan mensen, maar meestal geven ze niet het 
antwoord dat overeen komt met hun gedrag = strategisch antwoordgedrag 
Bv. Reclame voor Play Sports → hoeveel ben je bereid om extra te betalen om dit 
pakket te krijgen? 

→ Meest voorkomende antwoorden: 25 euro extra 

→ Maar dit werd ook gevraagd aan mensen die dat pakket al hadden, en zij 
gaven het zelfde antwoord (25euro), terwijl ze nu 29 euro betaalden  
➢ Want mensen weten dat bevragingen gebruikt worden om de prijs te 

zetten, en hebben er belang bij om de prijs te verlagen 
b. Sociaal wenselijk antwoordgedrag 

Bv. Politieke opiniepeilingen 

→ Echte resultaten na verkiezingen van Vlaams Belang altijd veel hoger dan in 
de verkiezingspeiling 

→ Ook Trump niet zien aankomen  

→ Ook Brexit niet zien aankomen  

→ Omgekeerde voor groen, veel mensen geven aan er op te stemmen, maar 
doen het uiteindelijk niet 

➔ Dit is typisch systeem 2, maar echte beslissingen worden eigenlijk genomen door 
systeem 1 

 
Drie grote groepen van onderzoek 

a. Brain imaging impliciete metingen: alle methodes die in de hersenen gaan kijken (bv. 
FMRI) 

→ Duur 

→ Omslachtig 
b. Fysiologische impliciete metingen: zaken meten die gecorreleerd zijn met wat er in de 

hersenen gebeurt, maar je hoeft er niet letterlijk in te kijken  

→ Mensen volgen in de echte situatie 

→ Ecologisch valide  

→ Toegankelijkere methode 
c. Online impliciete metingen 

Bv. Reactietijden ontwikkeld en correleren met wat er in de hersenen gebeurt 

→ Nog toegankelijker want je kan het gewoon in een survey steken 

→ Nog goedkoper 
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9.3.1. Brain imaging impliciete metingen 

Bv. EEG, fMRI, fNIRS,… 
➔ Als je over neuromarketing spreekt, gaan de meeste mensen vooral hier aan denken 

 

9.3.1.1. fMRIscanner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
een fMRI-scanner meet het zuurstofgehalte in het bloed  

 Als bepaalde delen van de hersenen actief zijn, 
hebben ze meer zuurstof nodig en dat kunnen we 
dan gaan meten 
Bv. Genotscentrum: als je beloning krijgt, gaat dit 
gebied oplichten → kijken welke stimuli genot 
veroorzaken 

 Gebruiken dit bijna nooit omdat het zeer omslachtig 
is 

 
Bv. Pepsi vs. Coca-Cola challenge onder de scanner  

 Ze moesten Cola of Pepsi dringen in de scanner 

→ Eerst moesten ze blind drinken, meeste 
mensen drinken het liefst Pepsi (te zien in 
genotscentrum) = omdat Pepsi meer suiker 
bevat 

→ Als er verteld werd welk merk ze aan het drinken waren, keerde het effect 
volledig om en je kon dit ook zien in het genotscentrum → dan zal Coca-Cola 
het liefste gedronken worden 

→ Merkwaardig: eigen lichaam vertaald dat je meer plezier hebt aan een 
bepaald merk 
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9.3.1.2. EEG = Event-Related Potential Technique 

nog steeds in labo, maar al iets meer 
natuurlijk (je mag in een fMRI-scanner 
niet bewegen, hier wel) 
 
elektrische activiteit in hersenen gaan 
meten 
 
groot voordeel: elektrische activiteit is 
onmiddellijk meetbaar 
 
 
 
 
 
 
 

 
N400 
= typisch patroon= negatieve piek dat ongeveer 400ms nadat je een stimulus hebt gezien 
verschijnt, wanneer de stimulus niet overeenkomt met wat je verwacht 
 

 
 Op deze manier weten we welk woord niet past binnen de context (semantisch niet 

congruent) 

 Dit kun je gebruiken om verkiezingen te voorspellen  
Bv. ‘I consider to vote for Trump → als hij hier echt voor kiest, is er geen N400 

 Sociaal wenselijk antwoordgedrag is hier onmogelijk 
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Dit kunnen we bijvoorbeeld ook toepassen voor merken  
Bv. Ben en Jerry past beter binnen de context van hip en trendy  

 
 
Fmri is locatie-specifiek 
EEG is tijds-accuraat  
➔ Vaak de twee methodes samen gebruikt om goede indicatie te hebben 

 

9.3.2. Fysiologische impliciete metingen 

Bv. Oogbewegingen, pupil uitbreiding, hartslag, galvanische huidgeleiding,… 
 
Fysiologische maten= ook op het lichaam te meten rechtstreeks correleren met wat er op 
de hersenen (en meerwaarde scanner is hierdoor dus beperkt) 
 

9.3.2.1. Het meten van oogbewegingen 

 Staat ook niet volledig onder bewuste controle → mensen kijken naar zaken die ze 
interessant vinden 

→ Wat zijn interessante stimuli 
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Voorbeeld toegepast op marketing 
bovenste versie kijkt naar de 
persoon en onderste versie naar 
het product 

 Als je bevraagd wat 
mensen het leukste reclamespotje 
vinden, vinden ze de bovenste 
versie het leukste, want die kijkt 
terug naar jou 

 Maar als we naar 
oogbewegingen kijken, zien we dat 
mensen die blik effectief volgen → 
in onderste versie kijken ze dus 
veel vaker naar het product, dus dit 
is een betere versie 
 
 
 
 
 
 
 

Bv. Experiment: mensen werden gevraagd om bij ons op kantoor te komen, rij naar de E17, 
rij dan naar Deinze en keer terug 

 In 1 conditie gewoon rijden 

 In andere conditie rijden en hun handsfree opbellen 

 Ook op voorhand bevraagd of ze vaak handsfree bellen en of ze dat veilig vinden 
(systeem 2) → meeste antwoord is dat ze het veilig vinden 

 Oogbewegingen: mensen die handsfree bellen keken niet meer naar de tegenliggers, 
achteruitkijkspiegels,… keken vooral rechtendoor 

 Ook stress gemeten en ze zijn ook veel meer gestrest  
 

9.3.2.2. Huidgeleiding en hartslagvariabiliteit 

Meting van arousal 
Arousal= hoe veel aandacht geen je aan 1 specifiek element/ hoe gefocust ben je? 

 Meten aan de hand van 
a. Hartslagvariabiliteit: hoe meer arousal, hoe meer je hartslag varieert 
b. Huidgeleiding: zweten in de handpalm is niet verwant aan de kamertemperatuur, 

heeft echt puur te maken met arousal 
➔ Als deze tegelijkertijd bewegen en op hetzelfde moment aanwezig zijn, weten we dat 

dit een stimulus is die arousal uitlokt 
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Bv. Schweppes-reclame: Penelope Cruz loopt naar meisje, je denkt dat ze gaan kussen, 
maar ze neemt het flesje 

 
 Patroon van mannen en vrouwen tegenover elkaar 

→ Mannen zijn aandachtig, maar leren vooral dat schweppes voor vrouwen is 

→ En vrouwen, de doelgroep, kijken er niet naar  
➔ Met deze campagne bereiken ze niks 

 
Bv. Onderzoeken of je meer aandacht besteed aan reclame in de cinema, dan aan dezelfde 
reclame op een ander medium 

a. Reclame in de cinema 
b. Groot tv scherm 
c. Op pc: youtube 
d. Op smartphone 

 wisten niet dat we deze reclame testen 
bij zelfde reclamefilmpjes 
significant meer arousal in cinema 
dan in andere condities → maar 
voor andere condities maakte de 
grootte van het scherm plots niet 
meer uit (interessant: tv scherm 
en youtube lokt evenveel uit) 
 
unieke aan cinema: het is donker, 
goed geluid, je kan niet 
weggaan,… → dus ligt niet aan 
de grootte van het scherm 
 
 
 

bv. Onderzoek om ervoor te zorgen dat mensen zo weinig mogelijk stress ervaren tijdens het 
reizen 

 aantal mensen gevolgd van bij hen thuis, tot het moment dat ze op vliegtuig stappen 
→ stressniveau in kaart gebracht om te zien wat de grote stressoren op de 
luchthaven zijn 

 ook op voorhand gevraagd waar ze zelf denken dat ze het meeste gestrest zijn  

→ shoppingarea werd gerapporteerd als het meest relaxerend 

→ maar nu zien we dat in shoppingarea juist de meeste stress ervaren wordt, 
want je komt dan net van de security en moet dan beginnen zoeken naar je 
gate 
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9.3.3. online impliciete metingen 

bv. Reactietijdtaken, associatietaken, visuele-zoektaken,… 
➔ net als een gewone survey, maar we bestuderen systeem 1 ipv systeem 2 

 

9.3.3.1. impliciete prijstest 

 
 laten focuspunt zien op pc, en dan zie je een product staan en wat kenmerken van 

het product. Ze kunnen hier naar kijken zolang ze willen. Daarna zien ze een prijs, en 
ze moeten zeggen of ze dit duur of goedkoop vinden. Dit moeten ze binnen de 2 
seconden beslissen (zo snel kan systeem 2 nooit in gang schieten, je antwoord echt 
via systeem 1). Er worden ook heel duidelijke items getoond (bv. Bacardi van 300 
euro, is uiteraard duur) 

 de experimentele items zijn slechts 10% van de totale items: hierbij ligt de prijs zeer 
dicht bij de prijs die mensen in gedachten hebben, waardoor het moeilijker is om in te 
schatten of het duur of goedkoop is, want de prijs is redelijk, en dus antwoorden ze 
trager (omgekeerde U curve rond de prijs die ze in gedachten hebben) 

 
bv. GSM met zelfde beschrijving maar telkens een andere prijs (299,00; 300,00; 301,00)→ 
als mensen puur rationeel zijn, zouden ze allemaal niet veel verschil mogen uitmaken 

vanaf dat je onder de 
lijn van 300 gaat, ziet 
het er plots veel 
goedkoper uit 

 dit werkt in 
de praktijk (je systeem 
2 zegt wel van: ‘ik 
weet dat dat eigenlijk 
300 is en duur is’, 
maar je systeem 1 
heeft al beslist) 
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voor prijspunten die 
allemaal heel dicht bij 
elkaar liggen, krijg je 
deze grafiek: naarmate 
de prijs hoger is, gaan 
steeds minder mensen 
het goedkoop gaan 
vinden 
 
 
 
 
 
 
 
voorbeelden: wat is het psychologische prijspunt 

 

9.3.3.2. merkassociaties in kaart brengen 

➔ ons brein slaat alle informatie op als een associatief netwerk 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruiken van sematische priming (bv. Dokter makkelijker herkennen wanneer je vlak ervoor 
het woord hebt gezien) 
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Bv. Studie voor Kinder Bueno 
Als je smaaktest doet voor kinderbueno krijg je topscores → iedereen eet graag kinderbueno 

 probleem: we zien dit niet in de verkoopcijfers 

 dit komt door de naam → denken dat het voor kinderen is 

→ we gingen dit effectief gaan testen via een reactietijdtaakje → binnen de 2 
seconden beslissen of het merk voedsel is of een drankje. Vlak ervoor 
toonden we een prime 
a. een gewone grijze blok: zeker niet met bueno geassocieerd en de 

reactietijd hierop is dus ook onze baseline 
b. kinderen (jongen of meisje) 
c. adolescenten (jongen of meisje) 
d. volwassenen (jongen of meisje) 
➢ 6 condities (3 leeftijden + 2 geslachten) + 1 controle conditie 

 
Kinderbueno 
inderdaad niet sterk 
geassocieerd met 
volwassenen, maar 
wordt echt 
geassocieerd met 
kinderen en dan 
vooral jonge jongens 
→ hebben 
inderdaad gezien 
dat heel vaak 
jongentjes figureren 
in de campagnes 
 
Survey  → we zagen dat mannen in het algemeen het glazen plafond niet geloofden 

a. “women have to prove themselves more to reach top positions” 

→ Vrouwen: 82% agree 

→ Mannen: 51% agree 
b. “a board of directors that consists of men and women makes better decisions” 

→ Vrouwen: 62% agree 

→ Mannen: 43% agree 
c. “I think the gender quota for listed Belgian companies are positive” 

→ Vrouwen: 67% agree 

→ Mannen: 43% agree 
➔ Als we letterlijk vragen en systeem 2 antwoordt, zag je dat mannen vonden dat er 

geen glazen plafond is volgens hen, ze denken dat er geen man-vrouw verschillen 
zijn 

 
Bv. Mensen zagen woorden en moesten zeggen of het een beroep is of gewoon een naam 
(opnieuw binnen de 2 seconden) en vlak ervoor zien ze een man of een vrouw 

 Woord 1: CEO 

→ Vrouwen werden hier niet door beïnvloed 

→ Bij mannen een sterke bias: sneller of CEO beroep is zeggen bij mannen, dan 
bij vrouwen 

 Woord 2: administratieve assistent 

→ Effect draaide volledig om: mannen zeggen sneller dat het een beroep is als 
ze een vrouw hebben gezien 

→ Vrouwen er weer niet door beïnvloed 

 Woord 3: prime minister 

→ Zowel mannen als vrouwen worden niet beïnvloed door prime 
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➢ Als er genoeg voorbeelden zijn in de werkelijkheid, dan verdwijnt deze 
bias 

 Woord 4: terug CEO 

→ Bij dezelfde mensen opnieuw de taak doen, maar nu splitsen we ze op 
➢ mannen en vrouwen die zelf vrouwelijke baas hadden op dat moment, 

hadden die bias ook niet: dus gewoon voorbeeld hebben in de realiteit, 
doet bias verdwijnen 

 
➔ dus quota instellen is zeker nuttig, desnoods tijdelijk, tot er genoeg voorbeelden zijn 

waarvoor de bias is verdwenen 

9.4. marketingvoorbeelden 

➔ aantal concrete voorbeelden van hoe men dit gebruikt in dagdagelijkse realiteit 
 

bv. Psychologische prijzen die je 
overal ziet: systeem 1 heeft al 
lang beslist of er interesse is of 
niet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
the economist 
gericht op intellectiele segment: de beslissingsnemer, die verwacht worden om heel rationele 
beslissingen te nemen 

 model van abonnementen  

→ Online 59 dollar 

→ Papieren versie is 125 dollar  

→ Combinatie ook 125 dollar 
➔ Niemand kiest de 

middelste (enkel 
papier), toch blijven 
ze hem er tussen 
zetten, want als je die 
er niet tussen plaats, 
gaan mensen 
massaal overstappen 
naar het goedkope 
abonnement  
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Bv. Starbucks: assortiment (Tall, Grande, Venti en Trenta) → niemand kiest deze laatste 
twee, dit staat er puur tussen zodat je voor de grande zou kiezen (altijd het midden kiezen bij 
zo een dingen) 
 
Bv. Abercrombie & Fitch: wachtrijen gebruiken om een gevoel van exclusiviteit te geven 
 
Bv. Quick: de préféré 

 Wou de ideale hamburger samenstellen 

 Hele reeks ingrediënten laten zien en mensen hebben gekeken naar de emoties op 
hun gezicht, en gezocht naar die ingrediënten waar mensen meest ‘happy’ van 
worden 

 
Bv. Bol.com: ‘anderen bekeken ook:’ 

 Wat andere mensen denken is ook zeer belangrijk voor systeem 1 

9.5. Artikel: Consumer Neuroscience: Past, Present and 

Future 

Wat gaan we zien: 
a. De basiselementen voor consumer neuroscience 
b. Aantal studies die aantonen hoe consumer neuroscience een bijdrage kan leveren 
c. Nieuwe domeinen en vragen als gevolg van consumer neuroscience 
d. Aantal inzichten 

 
Consumer neuroscience research: maakt gebruik van tools en theorieën uit neuroscience, 
voor een beter begrip van het beslissingsproces en gerelateerde processen. 

 Laatste jaren enorme groei gekend 
 
Consumer psychology= een veld die theorieën en tools uit neuroscience heeft 
geïntegreerd  
 
Meest gebruikte methoden:  

 EEG  

 fMRI 
  
maar ook andere tools belangrijk  

 eye-tracking en emotie op het gelaat meten 

 meting van arousal (hartslag en galvanische huidgeleiding) 
 

➔ door de grote variabiliteit van onderzoeksmethoden, kunnen we de methode specifiek 
afstellen op de vraag die ons interesseert  
bv. Eye-tracking biedt ons de beste meting voor visuele aandacht  
bv. EEG kunnen we gebruiken voor de meting van arousal en reacties op informatie 
die snel verandert over de tijd heen 
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tabel: overzicht van verschillende technieken die we kunnen gebruiken 

EEG=elektroencephalogram   

voordelen Beperkingen Management-relevant 
gebruik 

 gebruiken voor het 
meten van snelle 
veranderingen in 
neurale activiteit 

 minimale invasieve 
en/of commercieel 
onderzoek nodig 

 participanten kunnen 
bewegen en kunnen 
deelnemen aan 
sociale omgevingen 

 lage spatiale 
resolutie: we kunnen 
niet exact zeggen 
waar in de hersenen 
de activiteit zich 
afspeelt  

 geeft geen metingen 
weer van de deep-
brain structuren (bv. 
Nucleus 
accumbens) 

 kunnen we gebruiken 
voor het monitoren 
van ervaringen in 
winkels en sociale 
settings 

 detectie van 
positieve/negatieve 
arousal, 
taalprocessen, 
beslissingsconflicten 
en bepaalde 
geheugenprocessen 

 veelvoorkomend in 
neuromarketing 
(toegepast) 
onderzoek 

fMRI= Functional magnetic 
resonance imaging 

  

 mogelijkheid om 
activiteit te 
detecteren in zeer 
kleine gebieden in 
de hersenen 

 differentieert 
signalen van 
naburige gebieden 

 metingen van het 
volledige brein 

 

 fysische restricties: 
participanten liggen 
op hun rug en 
kunnen niet 
bewegen 

 duur en tools-
intensief  

 onderzoeken van 
reacties op marketing 
stimuli (bv. Merken en 
prijzen) 

 lokalisatie van 
neurale processen 
tijdens processen 
zoals beslissingen 
nemen, consumptie, 
sociale relevante 
stimuli en waarde-
leren  

 predictie van 
marketinglevel en/of 
populatielevel gedrag 

Eye-tracking   

 biedt sterk 
genuanceerde data 
over visuele 
aandacht en 
kijkpatronen, en kan 
geïntegreerd worden 
met pupillometrie 

 geeft geen metingen 
weer van de 
interferenties, 
waarden van de 
respons, gedachte 
of emoties 

 bewijs voor overte 
aandacht 

 onderzoek naar de 
layout van de gangen 
in de winkel, of naar 
de verpakking of naar 
een advertentie 

 gebruikelijkheid van 
de website meten 

 kan toegepast 
worden op aandacht 
en zoeken naar 
informatie in 
interpersoonlijke 
communicatie en 
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verschillende sociale 
scènes. 

TMS/tDCS= transcranial 
magnetic stimulation 

  

 kan gebruikt worden 
voor oorzakelijkheid 
te vinden 

 moeilijk om hiermee 
onderzoek te doen 
naar de functies van 
surface-brain-
gebieden 

 kan enkel neurale 
activiteit verlagen 
(TMS/tDCS) of 
verhogen (tDCS) → 
kan geen specifieke 
levels of circuits van 
neurale activiteit 
gaan onderzoeken 

 bestuderen van de 
causaliteit van 
specifieke brein 
regio’s voor 
specifieke mentale 
processen (bv. 
Voorkeuren, 
merkkeuze,…), door 
deze tijdelijk ‘offline’ 
te laten gaan 

 gebruiken voor het 
verhogen of verlagen 
van neurale activiteit 
in de domeinen die 
gerelateerd zijn aan 
controle en sociale 
conformiteit 

BIOMETRIC: 
huidgeleiding-responsen 
(SCR), hartslag en pupil 
verwijdering 

  

 gemakkelijk, valide 

 niet opdringerig: laat 
meer natuurlijke 
interacties met de 
omgeving toe 

 kan geen 
onderscheidt maken 
tussen positieve en 
negatieve arousal 

 onderzoeken van 
reacties op 
communicatieve 
stimuli (bv. Reclame) 

 onderzoek naar 
emotionele 
engagement/arousal 
tijdens 
beslissingsprocessen, 
interpersoonlijke 
interacties met 
anderen met 
verschillende 
statussen 

fEMG= facial 
electromyografie; facial 
affective coding 

  

 dynamisch 
onderzoek naar 
emotionele 
(potentieel 
onbewuste) reacties 
op blijvende 
stimuli/informatie 

 gebruik maken van 
automatische facial 
encoding 
software/algoritmen 

 moet in labo 
plaatsvinden → er 
wordt gebruik 
gemaakt van 
elektrodes die direct 
met het gezicht 
verbonden zijn 

 meten van de valentie 
van reacties op 
marketingstimuli, in 
het bijzonder voor 
reclame 

 onderzoeken van de 
emotionele waarde 
van 
informatieprocessen 
tijdens het 
beslissingsproces en 
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processen van 
onderhandeling 

Farmacologie   

 zorgt voor een beter 
begrip van 
psychologische 
reacties die 
afhankelijk zijn van 
de toestand waarin 
men verkeerd 

 kan geen 
snelle/onmiddellijke 
veranderingen 
meten 

 specifieke effecten 
kunnen onduidelijk 
zijn: chemische 
stoffen hebben 
meerdere effecten, 
die soms moeilijk 
van elkaar te 
isoleren zijn 

 oxytocine: stress, 
samenwerking, 
sociale interacties 

 testosteron: 
impulsiviteit, 
risicogedrag, 
agressie, sociale 
interacties, macht 

 cortisol: stress, 
conflict, algemene 
arousal 

 
Groot voordeel van het gebruik van neurale methoden: 

 geen nood aan bewuste moeite van de kant van de participanten 

→ gebruiken voor de meting van impliciete, automatische en onbewuste 
processen die we niet kunnen zien via gedragsmetingen 

→ op deze manier de confounds en biassen die we verkrijgen via surveys en 
interviews vermijden 

→ belangrijk voor het begrip van emotionele en affectieve processen die gepaard 
gaan met marketing-gedrag 

 

9.5.1. verleden: neurale correlaten van consumer neuroscience 

Pepsi vs. Coca-cola 
= 1 van de eerste studies die neurale methoden gingen mixen met methodes uit marketing 

 gaf evidentie voor de neurale activiteit in specifieke gebieden die geassocieerd 
worden  met geheugenprocessen (= de hippocampus en de dorsolaterale prefrontale 
cortex), die gecorreleerd waren met de merknaam ‘Coca-Cola’, maar niet met ‘Pepsi’ 

 gaf het idee dat we neurale metingen kunnen toepassen in marketingonderzoek, en 
dit zal leiden tot nieuwe inzichten 

 
de eerste onderzoeken van consumer neuroscience gingen vooral over het vinden van 
neurale correlaten van gedrag dat relevant is bij marketing, dus men ging op zoek naar deze 
gebieden in de hersenen die gecorreleerd zijn met dit gedrag 

 



 
206 

De belangrijkheid van deze gebieden werd aangetoond via een meta-analyse van 
verschillende fMRI studies, die gingen over het maken van beslissingen over verschillende 
gebieden heen 

 ‘beloningen’ worden consistent geassocieerd met het striatum 

  ‘subjectieve waarde’ wordt consistent geassocieerd met activiteit in de prefrontale 
(en orbitofrontale) cortex 

 Toonde ook de belangrijkheid aan van het mesolimbische systeem voor het 
onderzoek naar de individuele perceptie van de waarde voor zowel producten, als 
specifieke productelementen  

 
Op basis van deze studies werden er steeds betere marketingstrategieën geïmplementeerd 
(bv. Hoe kunnen we onze verpakking zo aantrekkelijk mogelijk maken?) 
 

9.5.2. Heden: integratie van neuroscience en gedrag in 

consumentenonderzoek 

Kritiek op het onderzoek uit het verleden: het vertelt ons meer over het brein, dan over het 
gedrag 

 Toch zeer invloedrijk: onderzoek 

→ Men vroeg aan verschillende onderzoekers welke publicaties uit consumer 
neuroscience volgens hen het meest invloedrijk waren, en vanuit deze 
bevraging stelde men een top 5 vast 

→ 3 van de artikels uit de top 5 behoren tot de bovenstaande “brain-focused” 
categorie 
➢ Deze drie artikels werden allemaal gepubliceerd in neuroscience 

tijdschrifen 
➢ De overblijvende 2 artikels werden beiden gepubliceerd in marketing 

tijdschrifen 

→ Dit onderzoek is een duidelijke indicatie van waar we met dit onderzoek 
naartoe gaan:  
Hoewel het in eerste instantie belangrijk was om de relevantie van 
neurologische gegevens voor marketingvragen vast te stellen, is het 
vakgebied zo ver gevorderd dat het een rigoureuze studie van de 
consumentenpsychologie rechtstreeks kan bieden. 
➢ Als we kijken naar organisationeel gedrag en management, zien we 

dat de groei in neuroeconomics, en sociale en affectieve neurscience 
reeds heeft gezorgd voor een sterke theoretische grond 

➢ Maar, het kan zijn dat de eerste stappen voor 'neuro-management' de 
neurale correlaten van fundamentele veld-specifieke constructies 
moeten testen om referentiegegevens vast te stellen waar zowel 
onderzoekers in de neurowetenschappen als niet-
neurowetenschappen op kunnen bouwen. 

 
Duidelijk dat neuropsychologische technieken ons nieuwe data kunnen bieden, die 
complementair zijn met de data uit de andere meetmethodes 
 
In de volgende paragrafen lichten we een aantal studies toe die spreken over drie gebieden 
van neurowetenschappelijk onderzoek die een significant effect hebben op ons begrip van 
de consumentenpsychologie:  

a. Toevoegingen van op gedrag gebaseerde theorieën 
b. uitbreidingen van op gedrag gebaseerde theorieën,  
c. een nieuwe wetenschap van voorspellend gedrag. 
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9.5.2.1. Toevoegingen: oplossen van conflicten en toevoegen van 

inzichten, voor bestaande decision-making theorieën 

Onderzoekmodellen en -methoden 
Neurale en psychologische methoden inzetten voor het verfijnen van modellen, assumpties 
en hypothesen over bepaalde gedragsuitkomsten en gedragspatronen 
Bv. Hypothese dat reacties op hypothetische scenario’s en keuzesituaties een goede 
benadering zijn voor alledaagse gedragingen >< onderzoeken uit de economie die gebruik 
maken van echte of gestimuleerde keuzes → wat is het nu? Hebben we nood aan echte 
situaties, of kunnen we ook hypothetische scenario’s gebruiken? 

 Onderzoek: fMRI werd gebruikt om te kijken of hypothetische en gestimuleerde/echte 
keuzes gebruik maken van dezelfde neurale circuits 
Bevinding:  

→ maken gebruik van dezelfde gebieden, waardoor men er kan van uitgaan dat 
er dezelfde mechanismes en waarde-berekeningen worden gebruikt bij het 
maken van een hypothetische of een echte keuze 
➢ we kunnen hypothetische situaties generaliseren  

→ levels van activatie hoger voor echte keuzes 
➢ belangrijke toevoeging voor organizational behavior research, 

aangezien deze vaak gebruik maakt van complexe sociale relaties → 
kan belangrijk zijn bij het beoordelen of nulresultaten het gevolg zijn 
van de moeilijkheid om deze complexe relaties te recreëren in het 
labo. 

➢ Verdere provocatieve voorspelling: ‘zwakkere hypothetische keuzes’ 
kunnen meer kneedbaar zijn of minder langetermijn- en carry-
overeffecten hebben, dan bij volledig gestimuleerde beslissingen 

 
vraag of consumenten hun voorkeuren voor een item afhankelijk zijn van de aandachtigheid 
tijdens het beslissingsproces in een specifieke context, of van de nood om een keuze te 
maken = automatische, onbewuste voorkeuren 

 Onderzoek in de sociale psychologie: keuzes worden automatisch, zonder bewuste 
controle gemaakt 

 fMRI onderzoek: het brein codeert voorkeuren, zelf wanneer mensen zich geen 
zorgen maken of dus niet bewust zijn van een nood om een keuze te maken = 
toevallige codering 

→ deze toevallige codering is een goede voorspeller voor latere besluitvorming 

→ sommige elementen van onze voorkeuren worden telkens gelijk getoond, 
ongeacht hoe en wanneer het target getoond wordt 

→ deze bevinding overbrugt theorieën uit verschillende disciplines en geeft een 
bruikbare achtergrond voor het begrijpen welke elementen van bedrijfsvoering 
min of meer vatbaar zijn voor contextuele factoren 

 
resolutie van concurrerende hypothesen 
deze concurrerende hypothesen gaan over 1 specifiek type gedrag:  
Voorafgaand onderzoek heeft aangetoond dat informatie over een product, zoals merk of 
prijs, verwachtingen kan oproepen over de kwaliteit van het product op manieren die zinvolle 
downstreameffecten op consumptie hebben 

 we kunnen via marketingstrategieën werkelijk veranderingen brengen in 
consumenten hun sensorische ervaringen 
bv. Door een productprijs hoger te maken, heeft men de verwachting dat het product 
een hogere kwaliteit heeft, en zal dit product ook effectief beter smaken 

→ kan komen door een soort motivationele redenering, waarbij men zijn 
ervaringen gaat afstemmen op een geloof of perceptie die ze al in zich 
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hebben → beïnvloed door impliciete of expliciete sociale druk gerelateerd aan 
een marketingsignaal  
➢ dit testen aan de hand van fMRI: mensen werden onder de scanner 

gelegd en moesten 2 keer wijn proeven. Deze wijn was eigenlijk exact 
dezelfde, maar kreeg wel 2 keer een verschillend prijskaartje 
→hogere prijzen versterkte de smaakervaring 
→als gevolg kunnen we stellen dat effecten van marketingacties op 
producten net zo ‘echt’ zijn als de effecten van meer tastbare of fysieke 
attributen 
→toegepast in de organizational research setting: non-verbale uitingen 
dienen als ‘kwaliteitssignalen’ voor een leider, op dezelfde manier als 
kwaliteitsinformatie van marketeers door te veranderen hoe 
werknemers hun werkervaring in hun hersenen encoderen 

 
Sociale en interpersoonlijke effecten in businesscontext 
Neuroscience gebruiken voor het verfijnen van theorieën voor het begrip van 
interpersoonlijke- en persoon-bedrijfs-relaties 
Bv. Een persoonlijkheids-framework opstellen 

 ontwikkelen van dimensies van een merk-persoonlijkheid, die analoog zijn aan de ‘big 
five’ voor menselijke persoonlijkheidsdimensies  

 vraag: zijn merk-persoonlijkheden inderdaad op dezelfde manier waargenomen als 
menselijke persoonlijkheidsdimensies? = worden dezelfde processen gebruikt voor 
het beoordelen van merken en personen? 

→ fMRI-studies: ondanks de gelijkenissen in de constructen, zal het beoordelen 
van merken en mensen gebeuren via verschillende neurale systemen 

 ander onderzoek naar de dimensies (excitment, competence, sincerity, ruggedness 
en sophistication) van de merk-persoonlijkheid 

→ eerst creëerden ze een map van neurale activiteit dat geassocieerd werd met 
elk van de vijf dimensies van de merkpersoonlijkheid 

→ dan werd deze map gebruikt voor het voorspellen van het merk die de 
mensen zagen: door na te gaan in hoeverre elk van de 
merkpersoonlijkheidsneurale kaarten correleerden met de hersenkaart die 
voortkwam uit een bepaald merk, was het mogelijk om het soort merk dat de 
persoon had bekeken, af te leiden 
➢ merkpersoonlijkheidsdimensies vertegenwoordigen inderdaad 

percepties die nauwkeurig betrekking hebben op de manier waarop het 
brein zijn reacties op individuele merken codeert 
→dit toepassen in de organizational research setting: dit kunnen we 
gebruiken om te kijken hoe bedrijven gepercipieerd worden door hun 
werknemers, belanghebbenden 

 
Het gebruik van bekendheid bij een merk: de mechanismes, waarmee ‘het gezicht van het 
merk’ zijn invloed uitoefent, zijn onduidelijk 

 studie die focuste op bekendheid als een vorm van ‘gekende expertise’:  

→ wanneer de bekende persoon een waardige expert is in het gebied zal dit 
zorgen voor diepere verwerking en vertrouwen, en dus ook meer 
geïntegreerde codering voor het product, dan bij niet-expert celeberties 
bv. Beter dat een bekende sporter in een reclame spot meedoet voor een 
energiedrank, dan een bekende zanger 

 studie die focuste op de voordelen van bekendheid 

→ er is een transfer van positief affect van de bekendheid naar het product, die 
voortkomt uit de positieve herinneringen of gedachten die de ontvanger heeft 
over deze bekendheid 
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➢ neurologische gegevens kunnen inzichten bieden in de processen 
waardoor verschillende leiders binnen een organisatie min of meer 
succesvol zijn in het motiveren en communiceren met hun teams. 

 

9.5.2.2. Uitbreidingen: onthulling van nieuwe mechanismes die aan de 

basis liggen bij decision-making 

Op basis van neurscience kunnen we komen tot volledig nieuwe modellen over 
consumentengedrag, of tot nieuwe mechanismes die betrekking hebben tot 
informatieprocessen en hoe mensen beslissingen maken  
 
fMRI-studie: onderzoek naar de manier waarop de timing van prijsinformatie al dan niet een 
invloed uitoefende op de productwaarde en het maken van een beslissing 

 De mediale prefrontale cortex (gecorreleerd met percepties van monetaire waarde) 
toont verschillend patroon, afhankelijk van of de participanten de prijs zagen voor of 
na ze het product zagen 

→ Wanneer het product eerst werd getoond, gingen de participanten vooral een 
beslissing maken op basis van de vraag “vind ik dit leuk?” 

→ Wanneer de prijs eerst werd getoond, gingen de participanten vooral een 
beslissing maken op basis van de vraag “is dit het waard?” 
➢ Verhoogde aankoop wanneer het product een duidelijke waarde of 

functie heeft 

 Op basis van dit onderzoek hebben we de mogelijkheid om in te spelen op de 
gevolgen van prijs primacy (= eerst de prijs tonen)  

 
Eye-tracking onderzoek heeft ons de belangrijkheid van visuele aandacht bij de keuze 
aangetoond: de tijd die mensen besteden aan het bekijken van een product, is een goede 
voorspeller of ze het product al dan niet gaan kopen 

 Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat deze relatie bidirectioneel of zelfs causaal is 
Bv. Experiment: er werden twee aantrekkelijke producten voorgesteld 

→ Hoe langer een bepaald product getoond werd, hoe groter de kans was dat dit 
product gekozen zou worden door de participanten 

→ Wanneer mensen snelle beslissingen moeten maken, wanneer ze cognitief 
belast zijn, zal de visuele aandacht hun werkelijke voorkeuren overstijgen 

 Eye-tracking gebruiken voor het onderzoek naar branding en de manier waarop het 
de subjectieve betekenis van een stimuli beïnvloed 

 Eye-tracking gebruiken om te onderzoeken welke specifieke design-elementen 
gebruikt kunnen worden bij bijvoorbeeld verpakkingen 

 Geeft ook inzichten voor management en organisationeel onderzoek 

→ Detecteren van impliciete sociale associaties, en het begrijpen van 
machtdynamiek in teamgedrag en onderhandelingen 

 
Voorspellingen van gedrag gebaseerd op neurale bevindingen 
Hierboven stonden allerlei toevoegingen aan bestaande theorieën, maar neurale data kan 
ook een directe voorspelling maken van consumentengedrag 

 EEG en Fmri-studies tonen aan dat in het brein reeds een beslissing is gemaakt, nog 
voor er een bewuste beslissing wordt gemaakt 

→ Op basis hiervan voorspellingen maken over een persoon zijn toekomstig 
gedrag 

→ Wordt ook gebruik om toekomstig marktgedrag van de grote populatie te 
voorspellen, op basis van een EEG of fMRI bij een kleine groep mensen 
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Voorspellen van voorkeuren 
Vergelijken van een fMRI scan van mensen die luisteren naar een nieuwe muziekclip online 
en de populariteit van deze liedjes 3 jaar later 

 Bevinding: participanten hun neurale activiteit tijdens het lied was een goede 
voorspeller voor de populariteit van het lied, maar participanten hun survey ratings 
waren geen goede voorspeller 

 
EEG-studie: individuen keken naar een trailer van een film 

 Activiteiten gemeten door EEG waren significant gecorreleerd met der US box office 
resultaten voor deze films 

 
➔ Voor sommige organizational research vragen zou neurale data dus een betere 

voorspeller zijn van organizational gedrag en beleids-gerelateerde gedragingen dan 
voorspellingen die gemaakt zijn op basis van survey data 

 
ISC= intersubject correlatie= onderzoekt de mate van overeenkomst tussen de neurale 
reacties die zijn opgenomen van meerdere individuen terwijl ze dezelfde stimulus ervaren → 
hoe consistent of gelijk zijn de levels van engagement bij consumenten voor visuele media’s 
(bv. Films) 
Bv. ISC tijdens het kijken van een populair tv-programma 

 de onderzoekers waren in staat om die gegevens te gebruiken om met succes de 
moment-tot-moment kijkers van dat programma in de hele populatie te voorspellen 
(keken welke elementen het meeste kijkers zouden aantrekken) 

 
voorspellen van overtuigingen 
neurale data verzamelen over de communicatieve strategieën bij het overtuigen van hun 
klanten en/of beïnvloeden van gedrag 

 onderzoek: neurale focus groep: onderging een fMRI tijdens het bekijken van 
verschillende anti-rookcampagnes 

→ De prefrontale cortexactiviteitsniveaus van deelnemers deden het beter dan 
enquêtematen bij het voorspellen van het nationale succes van de 
campagnes bij het stimuleren van oproepvolumes naar "quitting hotlines" 

 fMRI tijdens blootstelling aan verschillende promotiematerialen voor chocolade 

→ De onderzoekers ontdekten dat de neurale data significant de rangorde 
voorspelden van welke displaymaterialen de hoogste tot laagste 
aankoopsnelheden van de chocolade zouden opwekken in een echte 
supermarktlocatie. 

 Organizational research: neurologische gegevens kunnen worden gebruikt om de 
omstandigheden te bestuderen waarin altruïstisch gedrag en / of gedrag dat van 
vertrouwen afhankelijk is, evenals de soorten situaties die positieve sociale relaties 
met zich meebrengen, met name in online contexten 

 
Grootschalig onderzoek van academische, bedrijven en the Advertising Research 
Foundation 

 Keken naar de reacties op reclames van verschillende merken door gebruik te maken 
van traditionele en ‘neuromarketing’ methoden 

 getest hoe goed de gegevens van deze maatregelen gekoppeld zijn aan de 
verkoopelasticiteiten op marktniveau (de procentuele verandering in de verkoop / het 
marktaandeel als gevolg van een verandering van 1% in de hoeveelheid reclame) 

→ neuronale data kon dit zeer goed voorspellen in vergelijking met survey data 
 
➔ neuronale methoden bieden een nieuwe dimensie van inzicht voor consumenten hun 

voorkeuren, perceptie van reclame, en gedrag op een individueel marketingniveau  
→overtreffen de data die verkregen wordt uit traditionele data 
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9.5.2.3. uitdagingen bij het toepassen van deze neuronale bevindingen in 

management disciplines 

kritiek op consumer neuroscience: de mate waarin psychologische processen kunnen 
worden afgeleid uit neurale gegevens is beperkt 
 
toch belangrijk: fMRI-onderzoek kan de rol van bepaalde gebieden in het brein aantonen 
tijden een bepaald gemanipuleerd psychologisch proces 

 consumenten- en organisatie-gedrag: gebruik maken van ‘reverse inference’= 
omgekeerde gevolgtrekkingen 
=de betrokkenheid van een bepaald mentaal proces wordt afgeleid uit de activering 
van een bepaald hersengebied op basis van eerdere bevindingen 

→ problematisch door 2 redenen: 
a. psychologische processen en concepten zullen niet altijd direct passen 

binnen een specifiek gebied in de hersenen (1 functie bestaat uit 
meerdere hersengebieden) 

b. individuele hersengebieden zijn vaak betrokken bij meerdere functies (1 
hersengebied heeft meerdere functies) 

→ de vraag is nu dus of we reverse inference kunnen gebruiken 
➢ hangt af van de mate waarin hersenactivatie zal matchen met 

psychologische concepten die gebruikt worden door de onderzoekers 
en hoe specifiek en selectief het concept-regio-mapping is 

→ meta-analyse over duizenden neuroimagining studies: sterke validiteit voor 
sommige relaties (bv. Activatie in het striatum en beloningsproces), maar 
zwakker voor anderen (bv. Activatie in de insula bij walging en liefde) 

→ Het niet herkennen van de statistische eigenschappen van omgekeerde 
gevolgtrekkingen kan tot valse conclusies leiden 
Bv. een onjuiste bewering dat het gebruik van de iPhone gevoelens van liefde 
opwekt op basis van activatie in de anterieure isolator 
 

9.5.3. Toekomst: nieuwe wegen en domeinen 

Deze voorbeelden laten ook zien hoe de consumer neuroscience zijn eigen geïntegreerde 
vakgebied ontwikkelt in plaats van simpelweg een losse verzameling van hersenwetenschap 
met betrekking tot besluitvorming 
 
Toekomst: dit gebied verruimen aan de hand van sociale en affectieve neuroscience om te 
kijken naar de bijdragen van sociale invloed/omgevingen en sociale interacties 
 
➔ Dit soort onderzoeken biedt waarschijnlijk ook een aanzienlijk inzicht in onderzoek 

door organisaties, en zou idealiter helpen om meer consumentgerichte en 
organisatie-gerichte bevindingen te integreren in een breder kader van menselijk 
gedrag in managementcontexten. 

 
In de volgende paragrafen schetsen we andere ontwikkelingsdomeinen die verder gaan dan 
de steigers gebouwd door gedragswerk in de consumentenpsychologie om nieuwe 
hulpmiddelen en richtingen aan te bieden die intrinsiek zijn afgeleid van de gegevens die 
door neurale maatregelen worden aangeboden. We kunnen ze in twee delen verdelen: 

a. individuele verschillen in consumentengedrag beter begrijpen 
b. toestand-afhankelijke verschillen in consumentengedrag beter begrijpen 
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9.5.3.1. individuele verschillen 

moderatie-effecten van individuele verschillen → belangrijk voor consumentenonderzoek en 
belangrijk voor HRM (bv. Voor het maken van team building) 

 eerst gaan we kijken naar psychologische en demografische individuele verschillen 
met betrekking tot interesses en consumer neuroscience gebruiken om onze kennis 
hierover te verbreden 

 daarna gaan we kijken naar meetbare individuele verschillen in het brein en gaan we 
deze vertalen naar psychologische en socio-economische individuele verschillen  

 
uitbreiding van het begrip van gekende demografische interesses en hun impact op 
neurofysiologische markers 
economisch gedrag kunnen we verklaren door dat we evidentie hebben dat individuele 
verschillen in socio-demografische status gelinkt kan worden aan verschillen in 
neurofysiologische markers 

 experiment waarbij men het stresshormoon cortisol ging gaan meten en manipuleren, 
om linken te zoeken tussen armoede en stress, en dit dan te koppelen aan 
risicogedrag (dit onderzoek werd uitgevoerd in verschillende types van 
maatschappijen, dus ook buiten Europa) 

 
gevorderde leeftijd is een individueel verschil die een grote invloed heeft op 
consumentengedrag 

 onderzoek: veroudering en de biologische rijping veranderen de cortex-subcorticale 
hersennetwerken die ten grondslag liggen aan de besluitvorming door consumenten 
(en hun regulatie door neurotransmitters zoals dopamine en serotonine) 

→ Deze veranderen gaan op hun beurt gedrag dat is gecodeerd in dergelijke 
netwerken, zoals risicogedrag tijdens financiële besluitvorming, cognitieve 
controle en intertemporele keuzetaken veranderen. 

 
Cultural neuroscience: linken leggen tussen culturen en psychologische processen, met 
neurale data als mediator 

 Kan onderscheidt maken tussen  

→ individuele verschillen die voorkomen ‘within’ groepen, of binnen groepen 

→ verschillen tussen groepen van verschillende culturen (culturen tegenover 
elkaar plaatsen) 

 dus neurale data kan gebruikt worden om te kijken of een verschil in een 
psychologische variabele zich bevind op individueel niveau, of op groepsniveau 

 
➔ socio-economische status, leeftijd, cultuur allemaal belangrijk voor management-

onderzoek: de toepassing van de neurowetenschappen heeft op vergelijkbare wijze 
een uniek potentieel om licht te werpen op de reden waarom die individuele 
variabelen het gedrag van de organisatie veranderen. 

 
Neurofysiologische markers 
Individuele verschillen botom up onderzoeken: kijken naar neurofysiologische markers die 
indicaties kunnen zijn voor verschillen in gedrag 
Bv. Verschillen in volume van grijze materie zijn gelinkt aan verschillen in breinstructuren, 
persoonlijkheid en gedrag 

 experiment: gebruik maken van automatische structurele hersenen imaging in 
combinatie met traditionele experimenten, om individuele verschillen te ontdekken in 
verwachtingen of placebo-effecten van marketing zoals prijzen en branding 

→ bewijs dat consumenten met een hoge reward seeking en hogere GMV(= 
Grey Matter Volume) in een belonings-gerelateerd hersengebied, een hoge 
behoefte aan cognitie en hogere GMV in een van de cognitieve 
integratieknooppunten van de hersenen, en weinig somatosensorisch 
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bewustzijn en lagere GMV in de somatosensorische hersenschors meer 
reagerend op verwachtingseffecten van marketingacties  
➢ dus er is sprake van stabiele biomarkers voor de responsiviteit op 

marketing 
 
➔ Biomarkers zoals deze kunnen dienen als een eenvoudige meting van economisch 

relevante gedragingen die gemakkelijk kunnen worden geëxtraheerd uit de rijkdom 
van bestaande medische hersenscans, en zouden beleidsmakers en bedrijven 
mogelijk een kenmerkende verdeling van deze attitudes over de bevolking kunnen 
bieden 

 
Kijken naar de connecties tussen verschillende hersenstructuren: gebruiken voor het meten 
van verschillende individuele verschillen die belangrijk zijn voor consumentengedrag, en ook 
voor leiderschapsrollen en collaboratieve team-interacties 

 Kijken naar structurele connecties (=hoe de hersengebieden met elkaar verbonden 
zijn), maar ook naar intrinsieke functionele connectiviteit (=de activiteit, wanneer aan 
participanten wordt gevraagd om niks te doen) 

 Gaf ons inzicht in delay discounting 

→ Mate van delay discounting is negatief gecorreleerd met de sterkte van 
connecties tussen regio’s die betrekking hebben tot  zelfcontrole en regio’s die 
betrekking hebben tot reward-voorspelling en motivatie 

→ Negatieve correlatie tussen mate van delay discounting en de functionele 
connectiviteit tussen regio’s die betrekking hebben tot zelfcontrole en reward-
gerelateerde regio’s in het keuzeproces 
➢ Er zijn dus verschillende manieren waarop we de voorkeur voor 

‘onmiddellijke beloning’ kunnen versterken 
 

9.5.3.2. “within-individual’ verschillen 

= onderzoeken van de variabiliteit binnen een individu zijn beslissingsproces, afhankelijk van 
de staat waarin dit individu zich bevindt 
Bv. Slaapdeprivatie en honger hebben een tijdelijke maar significante invloed op de keuze en 
voorkeuren 

 Bestuderen van neuromodulators voor het karakteriseren, detecteren en induceren 
van deze staten  

 Neuromodulators= 
omvatten chemicaliën die neuronen in staat stellen met elkaar te communiceren 
(bijvoorbeeld neurotransmitters) evenals hersenhormonen 

→ Serotonine: gerelateerd aan gemoedstoestand, eetlust en slaap, maar ook 
voorkeuren, geheugen en leren 

→ Dopamine: gerelateerd aan reward-processen, motivatie en leren 

 het niveau van neuromodulators in brein en lichaam zijn gerelateerd aan specifieke 
innerlijke staat en gebeurtenissen in de omgeving 
bv. Stress: verhoogd niveau van neuromodulator cortisol 

→ neuromodulators als een aanduiding van de externe omgeving (bv. 
Concurrenten, potentiële onderhandelspartners,…) en interne staten (bv. 
Gemoedstoestand,status, hoge arousal,…) 

 het niveau van neuromodulators heeft een invloed op informatieprocessen 
gerelateerd aan verschillende hersengebieden 
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onderzoek rond neuromodulators toevoegen in consumenten en organisatieonderzoek  
bv. Onderzoek naar de link tussen participanten hun level van testosteron en hun 
impulsiviteit gerelateerd aan kleine directe beloningen tegenover grote, langere beloningen 

 omgekeerde U-curve 

 levels van deze neuromodulator zeer belangrijk voor interpersoonlijke relaties en 
organisatiegedrag 
bv. Testosteron en cortisol gerelateerd aan sociale status gedrag en statussignalering  

 
ook manipulatie van neuromodulators bij management-onderzoek → kan causale evidentie 
aantonen voor neurofysiologische markers 

 Maar het is belangrijk om op te merken dat het verband tussen de niveaus van 
neuromodulators in het lichaam buiten en in de hersenen over het algemeen niet 
eenvoudig is (behalve voor testosteron en cortisol), omdat de meeste van deze 
moleculen de bloed-hersenbarrière niet kunnen passeren 

→ moeilijk te kwantificeren hoe een orale toediening van een neuromodulator de 
hersenniveaus van die chemische stof kan beïnvloeden 
➢ voor sommigen weten we het wel, bijvoorbeeld voor de 

neurotransmitter oxcytocine: als we deze via de neus toedienen kan 
die de bloed-hersenbarrière passeren  

 meer directe manier voor het manipuleren van de neuromodulator:  
het blokkeren of stimuleren van de receptoren van de respectieve neuromodulator 
met farmacologische middelen. Dit kunnen antagonisten zijn die de 
neuromodulatorfunctie of agonisten die de werking van de neuromodulator vergroten, 
verslechteren 

→ onderzoek: consumenten hun voorkeuren voor luxemerken verhoogd met 
hogere levels testosteron 
➢ want luxemerken zijn sociale markers die hun plaats in de sociale 

hiërarchie verhogen door status of macht te beïnvloeden 
➢ eerste onderzoek die hier causale relatie kan aantonen 
➢ onderzoek toonde ook aan dat status-zoeken – maar niet macht-

zoeken – veroorzaakt wordt door hogere testosteronlevels 
 
➔ Het begrijpen van de farmacologie die ten grondslag ligt aan individueel gedrag kan 

nieuwe wegen voor de neurowetenschappen genereren om oorzakelijke verbanden 
te leggen tussen hersenen en gedrag in een scala van sociale en organisatorische 
omgevingen. 

 

9.5.4. Conclusies 

Neurowetenschappelijke technieken niet alleen maar gebruiken in theorie, maar breidt zich 
uit naar het vormgeven van hoe bedrijven hun aanbod voor consumenten benaderen, 
relateren en ontwerpen van hun producten voor consumenten 
 
Beste is om je methode af te stemmen op de vraag waarin je geïnteresseerd bent, en ook 
maar 1 methode te gebruiken 
Bv. Voor visuele aandacht best eye-tracking gebruiken ipv fmri  
>< meerdere complementaire theorieën 

 Gecombineerde methoden kunnen onderzoekers de mogelijkheid bieden om 
correlatie te meten en ook om de causaliteit van veronderstelde neurale 
mechanismen vast te stellen 
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het veld zou veel baat kunnen hebben bij een betere integratie van benaderingen die 
onderzoeken of verlies van een bepaalde hersenstructuur verlies van de veronderstelde 
functie veroorzaakt.  

 Een traditionele manier om dit te doen, is het uitvoeren van experimenten met 
populaties van patiënten met laesies in focale hersengebieden waarin we interesse 
hebben 

 Voor de corticale structuren, kunnen we functionele lesie en niet-invasief worden 
veroorzaken door technieken zoals transcraniële magnetische stimulatie (TMS) of 
transcraniële gelijkstroomstimulatie (tDCS) 

→ Beter begrip van bepaalde hersengebieden en voor toekomstig onderzoek 
naar sociale conformiteit in marketing 

 
➔ We kunnen deze technieken dus inzetten in consumentenonderzoek, maar dit het 

beste samen met al bestaande technieken  (alleenstaand zijn ze niet zo krachtig) 
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10. Consumenteninzichten en 

marketingcommunicatie 
Vandaag in het vakgebied weinig instroom van capabele mensen → heel veel reclame trekt 
op niks, heel weinig professionele mensen zijn hier mee bezig 
 
Marketeers en reclamemensen staan helemaal onderaan van de ranglijst uit het 
vertrouwensonderzoek (wel vertrouwen heb je in bepaalde beroepen in de maatschappij?) 

 Dit onderzoek werd gedaan in volle bankencrisis, en hier staan we nog onder de 
bankiers 

 Maar als je mensen vraagt welke merken ze leuk vinden, dan hebben de meeste 
plots geen probleem meer met reclame en marketeers 

 
Advertising should bring brands closer to peoples lives 
Streven naar reclame inzetten als middel om merken een meer natuurlijke fit te geven met 
wat mensen cultureel belangrijk vinden 
 
There is no single model, no holy grail 
Heel wat modellen ontworpen  

 Deze zijn te bepalend en we leven vandaag in markten die niet meer zo bepalend zijn 
als een aantal jaar geleden 

 Heel veel bureaumerken zeer groot geworden (bv. Redbull) door een model  

→ Maar dit was meer reclame voor zichzelf, dan echt een gevalideerd model 

 Modellen worden heel dwangmatig: worden gebruikt ook al zijn ze niet geschikt voor 
de gegeven situatie 

 
Dus we gaan geen model gebruiken, maar wel drie manieren om met klanten naar de wereld 
te gaan kijken 

a. The creative lens: creatief zijn 
= we begrijpen de kracht van de ideeën en de mogelijkheid die we hebben om het 
verschil te maken 

b. The business lens: in hoeverre begrijpt het reclamebureau de businessuitdaging? 
Wat is het probleem?  

→ Iets wat het bedrijf zelf niet altijd goed weet 

→ We investeren tijd en moeite om het bedrijf te leren kennen, je objectieven en 
de problemen die gepaard gaan met het verkrijgen ervan 

c. De cultural lens: waarom kopen mensen vandaag niet? Waarom hebben ze een 
vooroordeel?  

→ Hoe duidelijker je obectief gesteld is (businesslens), hoe duidelijker je 
culturele vragen kan beantwoorden  

→ We zoeken voor motivatoren, om maximale culturele relevantie te verzekeren 

→ Hier heel veel capaciteit in gaan steken, anders weet je niet welke richting je 
moet uitgaan  
➢ Hoe meer inzicht je verwerft in mensen hun gedrag, attitudes,… hoe 

gerichter we mensen kunnen gaan overtuigen 
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Bv. Aquarius: beeld van de laatste reclamespot (iemand die de berg op fietst en op het 
einde volledig uitgeput is en aquarius drinkt) werkte niet meer en dit had verschillende 
oorzaken 

a. Aquarius is van Coca-Cola, wat niet echt het merk van de sport is 
b. Drankje is redelijk duur, suikerwater uit de Aldi komt evengoed over in smaaktesten, 

maar zijn veel goedkoper 
c. Technische geloofwaardige sportdrankjes: heel wat merken die er beter uit komen 

dan aquarius 
Als je met jongeren ging praten over deze stop, zag je dat hij niet werkte  

a. Je mag pas het drankje drinken als je de top hebt bereikt 
b. Sport werkt niet op deze manier, je zou niet zo moeten afzien als je aan de finish 

komt 

→ Dit is cruciaal verschil: sport zijn mensen die doen wat ze graag doen, maar 
ze gaan zichzelf niet kapot werken 

➔ Bij het nieuwe spotje ging men weggaan van het ‘afzien’ en terug het drankje 
koppelen aan plezier in de sport: ‘do what you love’ 

 
Bv. Samsung: gekend als het telefoonmerk, maar heeft ook nog andere technologieën (bv. 
Stofzuigers, wasmachines,…) en voor die laatste wouden ze een campagne voeren, want 
worden veel minder verkocht door 3 redenen 

a. Worden niet zo ondersteunt 

→ Probleem: aankoop van deze toestellen verschuift bijna volledig naar online 
verkoop: er wordt hier heel snel op andere/meer bekende merken (bv. Miele) 
geklikt 

b. Veel minder vaak vervangen, kan je lang mee doen 
c. Niet zo publiek geconsumeerd 

Eerste campagne die gemaakt werd voor hun witte toestellen (zijn veel goedkoper dan de 
andere merken): “welcome to the new home” → probleem: 

a. Niemand zit hier op te wachten, niemand heeft het idee dat zijn huis achter loopt 
b. Alles in je huis zijn jouw regels, niemand moet komen zeggen dat dat allemaal moet 

veranderen 

→ Thuis is een soort mentale grens: thuis gelden hun regels, je bepaald zelf wat 
je thuis doet 

➔ Nieuwe spotje: niet “welcome to the new home”, maar gewoon “welcome home”, 
vooral focussen op hoe mensen hun eigen leefstijl hebben 
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10.1. Advertising is interessant 

In tegenstelling tot de overtuiging bij de meeste mensen, kunnen we reclames interessant 
maken → zorgen dat mensen dichter staan en  de merken een plaats krijgen in de cultuur 
 
 
Onderzoek die elk jaar (tot 2006) een 
aantal stellingen voorlegde 
Bv. ‘reclame is zo goed als de 
programma’s op tv’ 

 Percentage van volwassen in 
de UK die het daarmee eens 
zijn 

→ In 1991 is dit nog 1/3de, 
maar er is een negatieve 
trend merkbaar  
➢ Er is gewoon 

veel meer 
vandaag  
Bv. Online reclame, die mensen enorm irritant vinden 

➢ Hier kunnen we weinig aan doen, behalve zorgen dat onze spot 
interessant is 

 
We hebben heel lang op 1 paradigma gewerkt: herhaling 

 Idee: als ik iets lang genoeg toon, zullen mensen hier wel op inspelen (en daardoor 
werd het niet meer interessant en werd reclame vervelend) → hier zit het probleem 

→ Veel studies tonen aan dat deze causaliteit totaal niet aanwezig is 

 Wat geeft je het recht om mensen te irriteren?: ‘ik heb betaald voor deze reclame, 
dus zoveel mogelijk mensen moeten hem gezien hebben’ 

 >< beter om een mogelijkheid te gaan zoeken om iets interessants te maken 

10.2. Taking people for granted 

Heel vaak te maken met het feit dat we mensen nog te veel als een rationeel wezen 
bekijken, terwijl we dit niet zijn 
Bv. Nylonkousen werden geëtaleerd en er werd aan voorbijgangers gevraagd wat nu de 
meest kwalitatieve zijn (ze waren eigenlijk allemaal identiek, enkel kleur veranderde) → 
mensen gaan dit achteraf ook gaan rationaliseren, waarom ze een bepaalde kous er uit 
haalden als ‘beter’ 
 
Wat we moeten beseffen is dat een merk niet is wat jij zegt dat het is, maar het is hoe je 
mensen doet voelen  

 Wat mensen er over hebben gehoord, wat ze hebben gezien, wat ze ermee hebben 
ervaren,… → dit is heel moeilijk hanteerbaar 
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bv. Harley vs. Suzuki 

 Suzuki toonde vooral reclame dat aantoonde dat 
deze merken enorm hard getest zijn, ze zijn sterk 
bezig met kwaliteit 

 Harley had een nieuwe doelgroep ingesteld: 
mannen die heel de week moeten doen wat hun 
omgeving bepaald (bv. Dokter, advocaat,…), deze 
kunnen we een rock-n-roll gestalte geven en voor 
hun is deze motor ideaal 

→ Reden waarom dit merk nog altijd bestaan, is omdat ze het emotionele er rond 
veel beter heeft ingeschat (tegenover de andere merken die inspeelden op 
kwaliteit) 

 
dit is een grafiekje waarop we verschillende merken kunnen plaatsen 

 De meeste merken zitten onderaan, bij de 
facts 

→ Heel emotioneel van aankoop, maar 
weinig respect: je wilt het super graag, maar 
het is eigenlijk niet nodig, je gaat er zelf een 
rationele uitleg aan geven waarom je dit zou 
kopen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3. Nieuw is niet gelijk aan waardevol 

Genoeg historische voorbeelden dat we door een extreme focus op al het nieuwe, vertekend 
beeld krijgen 
Bv. Vitamine C tegen scheurbuik 
 
Reclamemakers zijn er niet om mooie filmpjes te maken, we doen dingen voor een reden, 
we lossen businessproblemen op, we zorgen dat mensen zich anders gaan gedragen,… 

 Digitale laat ons toe om persona’s te maken  

→ We spreken niet meer tegen doelgroepen, maar tegen echte mensen 

→ Hoe meer data we hebben, hoe meer we naar dit kijken als ‘alles’ 
➢ Daarom belangrijk om menswetenschappen hier op te zetten → 

mensen zijn niet alleen statistieken 
➢ Altijd goed onthouden dat je tegen mensen spreekt, en die dus ook als 

mensen moet behandelen 
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“ ze kijken niet meer naar mijn spot, kunnen nu al 
doorspoelen” 

 Fout, vroeger was dit ook al zo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4. Byron Sharpe: fundamentals that still ring true 

Heel veel van wat de auteur hier schrijft, is de gastspreker niet mee eens 
a. Seeking greater penetration is almost always the winning strategy 

→ Met de komst van het internet en met de komst van sociale media, is er een 
overtuiging ontstaan dat het makkelijker is om meer te verkopen aan 
bestaande klanten, dan nieuwe klanten te winnen 
➢ Dit is bullshit, nieuwe klanten rekruteren is nog altijd de beste strategie 

b. Light buyers are your most valuable customers → ook fout 
c. Buying is desired outcome 

→ We hebben de neiging om te veel naar de data te kijken  

→ “periode van de tirranie van de likes”: adverteerders hielden facebook in de 
gaten, maar of dit leidt tot eigenlijke juiste data weten we niet 
➢ Heel veel marketing departementen zijn onderbemand 
➢ Heel veel marketingdepartementen hebben minder middelen dan 

aantal jaar geleden 
➢ Staan verder af van waar er beslissingen genomen worden 

d. People (almost) never care enough about brands 

→ Merken waar mensen echt iets om geven zijn eerder uitzonderingen 
Bv. Kitchenette intikken op google → je komt niet op apparaat, maar op 
tattoo’s 

e. Mental availability is not ‘always on’ 

→ Een paar jaar geleden was er een slimme marketier die tijdens een black-out 
van de super bowl een tweet instuurde ‘you can still dunk in the dark” = 
reclame voor oreo 
➢ Dit heeft 0.7% van de totale gebruiksbasis in de VS bereikt 
➢ Mensen zitten niet te wachten op onverwachtse dingen, zitten niet te 

wachten op targetting 
f. Targeting is not the holy grail 

Bv. Je koopt schoenen, en krijgt nu hele tijd reclame over gelijksoortige schoenen → 
wordt als de heilige graal gezien, met alle frustraties nadien 

g. Wastage is underrated 

→ We werken met zeer gerichte media: we kunnen mensen gericht bereiken, we 
hebben geen waste meer 
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➢ Heel veel merken die gekocht worden omdat mensen weten dat ook 
andere mensen naar dat merk kijken 

h. There is no ‘eared’ media 
i. There is no ‘one way’ advertising works 
j. Advertising works best with the consent of people 

10.5. Voorbeeld: Lurpak 

Goed voorbeeld van een merk dat zich op lange termijn heeft ontwikkeld, door expliciet de 
kant van de consument te kiezen 
 
Lurpak is een botermerk → het gaat hier specifiek over een positionering van het merk in de 
UK 

 Sinds eind jaren ’70 daar al aanwezig 

 Boter is een voorbeeld van een commodity 

→ Commodity= geven hier weinig om hun merken, veel eer kan je niet als merk 
krijgen, je bent iets dat iedereen koopt 

 Lurpak is boter, maar eerder licht van kleur, en had de reputatie dat het meer de 
smaakkarakteristieken van het product dat er in gebakken wordt naar boven kan 
halen 

→ Prijs legitimeren: dit is ook de boter die door chefs worden gebruikt 

 Ze hebben aantal rewards gewonnen voor hun spotjes  
 
“Roosevelt knew, as all leaders know, that the royal road to a person’s heart is to talk about 
the things he er she treasures the most”  

 Roosevelt liet voor hij mensen sprak een uitgebreide studie uitvoeren over die 
mensen, dit is wat de reclamemakers van Lurpak hier eigenlijk ook doen 

 
Als je kijkt naar een voorbeeld van een reclamespotje, zie je dat het product dat met de boter 
gemaakt wordt (bv. Brood), minstens 90% van het verhaal is (en dus niet de boter zelf) 

 Lurpak is een product dat de waarde van hetgeen dat je er mee klaarmaakt 
benaderukt 

 Lurpak altijd de voorvechter geweest van goede smaak, authentiek eten: in een markt 
waar dit niet zo evident was 

 
Bv. Affiche van de meest 
geconsumeerde aardappelrassen in de 
UK → spreken over zaken waar mensen 
bereid zijn om 20 tot 30% meer uit te 
geven  

 Raken vaak onderwerpen aan die 
ver staan 
Bv. Aardappelen associeer je niet direct 
met boter 

 
Bv. Een ander reclamespotje ging over dat je minstens 1 dag per week een echte ontbijtdag 
moet hebben (en dus niet take away, to go,…) 
 
Hebben jaren aan een stuk deze toon en consumentenverhaal volgehouden 

 Niet: wat moeten we allemaal vertellen over de eigenschappen van Lurpak? 

 Maar wel: hoe kunnen we het maken van eten capteren, en hoe kunnen we daar een 
rol in spelen? 
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Nu zie je toch een kleine verschuiving: gaat al meer over de producteigenschappen in de 
laatste spots (bv. ‘softer’ voor de lightversie), maar nergens heb je het gevoel dat ze dat idee 
loslaten 

 Strategische keuze, vanuit psychologie bezig zijn met marketing 

 Maar ook creatieve  

→ Vaak obsessie van ‘altijd hetzelfde op dezelfde manier’, want anders gaat het 
niet blijven hangen → maar dit is eigenlijk fout 

→ Hier is het goed, je ziet hier heel duidelijk dat er wordt gekeken naar de 
passies van mensen 

10.6. Jonge mensen en roken 

Campagne rond jongeren en roken in heel Europa 

 Vaak staan reclamebureaus in een pitch, dit wil zeggen dat ze concurreren met 
andere reclamebureaus voor een klant 

→ Nadeel: je moet vaak al deel van het werk doen, zonder dat je betaald wordt, 
en je loopt ook de kans dat je nooit betaald zal worden 

→ Bijkomende moeilijkheid: geacht worden zeer letterlijk te antwoorden op alle 
vereisten die zij stellen 

 
Dit was de vraag van de overheid bij de campagne:  

“A coherent and innovative pan-European 
campaign 

to encourage smoking cessation 
by making smokers aware of the dangers of 

smoking.” 

 Hier zijn wel een aantal problemen mee 
a. Bijna elk land in Europa had op dat moment 1 of meerdere wetgevende 

initiatieven over roken (sommige landen niet in cafés, bij anderen enkel verboden 
in restaurants,…) 

➢ Deze werken zeer effectief 
b. Er zijn ook al heel veel lokale campagnes, die vaak veel dichter bij mensen staan 
c. Er wordt ook in de verkoop heel veel gedaan omtrent het afraden van roken 

➢ De ontradende in de verkoop werkt voor een deel, een ander deel 
zorgt voor gewenning (= we zien het niet meer, we horen het niet 
meer) → mensen ontwikkelen copings-strategieën 

d. Periode waarin wordt getwijfeld aan de Europese overheid en Europese Unie 

 Dus probleem: er zijn al heel vaal zaken die hier op werken, mensen weten al dat het 
ongezond is, en je gaat hier dan nog eens zaken aan toevoegen en hopen dat 
mensen je horen → gaat niet werken 

 
Ze hebben heel veel jonge rokers in Europa bevraagd waarom ze gestopt zijn met roken 

 1/3de hand al minstens 1 keer proberen stoppen met roken 

 1/4de zelf al 2 keer 

 Achterhalen wat hun motivatie was: als mensen stoppen met iets, beginnen ze altijd 
aan iets nieuws 

→ Om gevolgen van verslaving te counteren,  

→ eerder iets essentieel: soms zeer uitgesproken, soms eerder impliciet 

→ hier hele strategie rond gebouwd → vooral delen op sociale media en in de 
metro (=gratis krant in stations) 



 
223 

 
heel goede spotjes ontwikkeld voor heel Europa, maar 
weinig middelen om ze uit te sturen, dus niet echt nuttig 
 
Met de middelen die we hebben zullen we slecht een 
bepaald deel van de bevolking bereiken 
 
Wezenlijk onderdeel is ‘icoach’: online programma waar 
je kon instappen 

 maximaal inzetten op online mediakanaal 

 werkte niet: het is een soort van publieke 
commitment die je maakt, mensen doen dit niet graag 
 
dus iets nieuws geprobeerd: uit elk land 1 typerend 
verhaal van mensen die gestopt zijn met roken 

 mensen worden, omwille van foto’s en 
documentaire errond, een beetje de spokes-personen  
 
maar nog 1 iets werkte beter: boring texts adds (wat je 
ziet van reclame’s aan de rechterkant bij facebook?) 
 

maar er waren problemen: na drie jaar van de campagne nog steeds de objectieven niet 
volledig gehaald 

 FC Barcelona ingezet voor de campagne → leverde zeer goede resultaten op 

→ Velen sloten zich aan bij icoach, gingen de app downloaden,… 
 
Het hele verhaal rond ex-smoking is een goed voorbeeld van matrix: duidelijke objectieven 
definiëren, dat opvolgen, durven bijsturen, durven verkeerde keuzes maken,… 

 Er is geen formule, je kan niet altijd volledig voorspellen wat er succesvol gaat zijn, 
daarom ook nood aan psychologen, sociologen,… 

10.7. What can you bring to the table? 

Vandaag veel mensen die ons vak invloeien met goede bedoelingen en creativiteit, maar het 
blijft uiteindelijk een businessverhaal 

a. Up your numbers game 

→ Goed kunnen omgaan met nummers, de balans van je klanten 
b. Stay human 

→ Gave die je moet ontwikkelen, soms zeer moeilijk 

→ Vanuit de data het type mens waartegen je praat blijven inzien 
c. Use the models, don’t let them use you 

→ Gebruik modellen, maar zorg dat ze geen keurslijf worden, geen onsize-fits- 
all 

d. Find a placet o work ‘upstream’ 
e. Be ‘and and’ 
f. Dont shy away from ‘execution’ 

→ Loop niet weg van de uitvoering 
Bv. Psychologen zitten wel vaak aan tafel voor ideeën, maar vanaf dat de spot 
in de maak is, gaan ze weg , want ‘is hun job niet meer’ 

g. Work like absolute beginners 

→ Probeer vermogen te bewaren om elke dag opnieuw te beginnen → je kan 
niet direct ergens een expert in worden 


