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DE PSYCHE
VAN DE
MENS
De mens is op allerlei manieren te

beïnvloeden. Vaak gebeurt dit en

dan zijn we er ons bewust van. Nog

vaker komt het voor dat het ons

compleet ontgaat en we het nooit

door hebben gehad. Met adverteren

is dit de bedoeling. Men wil op een

onbewust manier inspelen op jou

denkwijze en deze op verschillende

manieren beïnvloeden. Cialdini is

hierin een erg bekend voorbeeld dat

kenmerkend is voor het

beïnvloeden van de gedachtegang

van een individu. Echter gaat het

een stuk verder dan Cialdini. 

“Nothing in life is as
important as you
think it is while you
are thinking about
it.” Robert B. Cialdini
Cialdini lijkt in veel opzichten een

innovator wanneer we hebben over  

het begrijpen van behavioral design. 

Echter hebben we mogen

aanschouwen hoe een bedrijf als

Cambridge Analytica echt begrip

heeft gehad voor de psyche van de

mens. 

Met een combinatie van heel veel

data en een ongekende 

hoeveelheid psychologische

kennis, heeft CA aan de hand van

(digitale) marketing campagnes

een hele bevolking van mening

kunnen veranderen. 

 

Zij wisten dit goed te doen door in

te haken op cultureel levende

topics. Wij als mens zijn altijd op

ons meest kwetsbare punt

wanneer woede en passie

betrokken zijn. Hier was CA zich

bewust van en heeft met haar

Marketing Design hier op

aangepast. Om zo veel mogelijk

invloed uit te oefenen. 

 



DESIGN
Cambridge Analytica verzamelde

data met als doel jou als mens beter

te begrijpen. Want alleen als je weet

hoe iemand denkt en voelt, kan je

deze persoon van gedachte doen

veranderen. Door het like-systeem

en de technologieën van CA konden

er hele precieze inschattingen

gemaakt worden van de mensen in

hun doelgroep.  

 

Met deze combinatie van data kon

vervolgens per sub-doelgroep de ad-

copy, beelden en idealen gecreëerd

worden. Zodat iedereen in deze sub-

doelgroepen een gevoel van

herkenning zou beleven. Ze moesten

hun eigen gedragingen en manieren

van denken herkennen in de

advertenties zodat ze een vorm van

verbintenis zouden gaan voelen. 

Waar het om draaide bij Cambridge

Analytica en waar het überhaupt om

draait bij behavioral design is het

bereiken van een mens. Dit doe je

alleen door de mens in kwestie

goed te kennen. Dit is exact wat het

zo knap maakt van CA. 

 

Als jij een interface voor je beste

vriend/vriendin zou kunnen

designen, om hem/haar een

bepaalde keuze te laten maken is

de kans groot dat dit zou lukken. 

Je weet namelijk precies waar deze

persoon op reageert, waar diegene

gevoelig voor is, en waar zijn/haar

interesse punten liggen.  Motion

design, kleur, grootte, vormgeving

zijn ook onderdelen die van grote

invloed zijn tot het forceren van een

bepaalde user-journey. 



GOOD OR
BAD?
Vaak wordt er met behavioral design

gezorgd voor een verbetering in een

bepaald proces. Een pad wordt aan

de hand visuele aspecten duidelijk

voor ons gemaakt. Dit maakt dat

apps, websites en interfaces

universeler zijn. Meer mensen

kunnen er gebruik van maken en zijn

dus meer bruikbaar. 

Deze manier van positief

manipuleren kan uiteraard ook

misbruikt worden. Dit is iets wat we

in dit digitale tijdperk steeds vaker

zien. 

Cambridge Analytica is een incident

geweest waar we heel erg veel van

kunnen leren. We kunnen met de

informatie die we in de loop van de

tijd te weten zijn gekomen onszelf

weren voor toekomstige digitale

aanvallen. 

 

Uiteraard is het niet alleen de taak

van de burger om zichzelf te

onderwijzen in behavioral design.

Ook moeten de Sillicon Valley

giganten ervoor zorgen dat hun

platform niet op zo'n wijze misbruikt

kan worden.  De tools die gegeven

worden door huidige digitale

bedrijven maken het namelijk

mogelijk om design manipulatief

werk te laten doen, wat erg

gevaarlijk kan zijn in de toekomst.
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