
REISWEBSITES MET DAT 
REISBUREAU-GEVOEL 
VAN VROEGER. 
HOE KAN BEHAVIORAL DESIGN HIERBIJ HELPEN?

Myrthe Groenendaal 
MS303E 

MICWatching: Design 



INHOUDSOPGAVE 

2

EXECUTIVE SUMMARY 

EEN EXPLOSIE AAN 

BEHAVIORAL DESIGN 

HOE DAN WEL?

NU JIJ!

CONCLUSIE 

BRONNEN 

BLZ. 3

BLZ. 4

BLZ. 6

BLZ. 8

BLZ. 10

BLZ. 10



EXECUTIVE SUMMARY
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Reisbureaus. Je zou het bijna vergeten, maar ze zijn er nog.  
Ondanks het gemak van de online toerismebrache van deze tijd, 
verlangen veel mensen naar dat gevoel van vroeger.  Grote 
partijen als ‘Booking.com’ slaan door in behavioral 
designtechnieken, waardoor bij veel klanten irritaties ontstaan. Het 
persoonlijke en vertrouwde gevoel ontbreekt en een reis 
online boeken blijkt vaak een tijdrovende klus. 

Vervelend, maar voor jouw beginnende reiswebsite een grote kans. 
Behavioral designtechnieken kunnen namelijk ook zorgen voor een 
terugkeer van dat vertrouwde vakantiegevoel. Vooral als starter is 
het opbouwen van een loyaal klantennetwerk een belangrijk punt. 

Hoe je behavioral design inzet op de juiste manier, is te lezen in 
deze whitepaper. 

 



Waar gaat het mis? 

Toch kent behavioral design een grens waar 
veel reiswebsites overheen gaan. Vooral in de 
toerismebranche is het belangrijk om niet te 
overdrijven. Het is immers meestal de 
bedoeling dat je reiswebsitebezoekers zo 
tevreden mogelijk maakt en voor de beste 
optie laat gaan. Niét per se om zo veel 
mogelijk te verkopen. Uiteindelijk is dit veel 
minder waard dan die tevreden en 
terugkerende klant. 

Grote reisorganisaties vallen steeds vaker 
door de mand. Een voorbeeld nemen aan deze 
partijen wat betreft behavioral design is dan 
ook niet verstandig. Klanten die regelmatig 
reizen boeken via internet ergeren zich aan 
misleidende prijzen bij grote partijen als ‘TUI’, 
‘Djoser’, ‘FOX Verre Reizen’ en ‘KLM’ met de 
‘Werelddealweken’ (Radar, 2018). 

De groots aangekondigde ‘vanaf’ prijzen op 
homepages leveren vaak teleurstellingen 
op.  Reisorganisaties ‘Sunweb’ en ‘Corendon’ 
ontvingen dan ook meerde malen boetes voor 
deze praktijken.
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EEN EXPLOSIE AAN 
BEHAVIORAL DESIGN 

Wat is behavioral 
design?

Behavioral design. Een 
misschien wat ingewikkelde 
term die zonder dat je het 
doorhebt steeds 
belangrijker wordt. 

Maar wat is het eigenlijk? 
Volgens Dalton Combs PhD 
en Ramsay A. Brown (2018) is 
behavioral design is een zo-
genaamd ‘raamwerk’ voor het 
opzettelijk en systematisch 
veranderen van menselijk 
gedrag door middel van 
overtuigende aanpassingen 
van de fysieke én digitale 
omgeving. Een mondvol, maar 
simpel gezegd zijn het alle 
designtrucjes die mensen 
overtuigen om bepaald 
gedrag te laten ondernemen. 
Dit kan handig zijn om 
bijvoorbeeld meer te 
verkopen.  

Oók op reiswebsites!

1. 
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EEN EXPLOSIE AAN 
BEHAVIORAL DESIGN 

Verder zegt het genoeg dat ‘Booking.com’ bekend staat als hét voorbeeld van de Cialdini 
principes. Voorbeelden van deze principes zijn schaarste (‘nog maar twee kamers over!’) 
en sociale bewijskracht (‘uw data zijn populair!’).  Op onderstaande afbeelding zijn deze 
technieken rood gemarkeerd. 

In 2016 voerde Emerce een onderzoek uit naar de onbewuste beleving van deze 
technieken op ‘Booking.com’. Hieruit is gebleken dat overtuigingstechnieken onbewust 
voor frustratie én minder ‘excitement’ zorgen. Het kan een positief effect hebben op 
directe conversie, maar leidt wél tot een negatief effect op klanttevredenheid of negatieve 
associaties met het merk.  

Na het benoemen van deze negatieve effecten van behavioral design zal je niet zeggen 
dat het óók voor veel positiviteit kan zorgen. Hoe dat precies zit, lees je in hoofdstuk 2. 

Booking. 2019 
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HOE DAN WEL?

Dat reisbureau-gevoel… Wat is dat dan?

‘Dat’ reisbureau-gevoel van vroeger. Klinkt als iets wat ook jouw reiswebsite nodig heeft. 
Veel mensen hebben namelijk positieve associaties met de manier waarop zij een reis 
vroeger boekten. Volgens onderzoek van Metro (2018) en Trouw (2019) zijn de volgende 
voordelen daar de oorzaak van:

1. 2. 3. 
PERSONALISATIE TIJDSWINST VERTROUWEN 

Zoals op onderstaande grafieken te zien is, lopen bezoeken aan reisbureaus wél steeds 
meer terug.  Maar wat als die voordelen van een reisbureau kunnen worden 
gecombineerd met het gemak van online?

MANIER VAN REIS BOEKEN AANTAL REISBUREAUS 

ABN AMRO, 2016 
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Welke behavioral designtechnieken helpen daarbij?

Voor elk reisbureauvoordeel kunnen behavioral designtechnieken worden ingezet. 

1. Persoonlijkheid: 

Reiswebsitebezoekers geven vaak aan dat ze door de bomen het bos niet meer zien. 
Om hen hier een handje mee te helpen, kan jouw website door middel van een aantal 
slimme trucjes worden gepersonaliseerd.  

Een simpele homepage: 
Soms is eenvoud nou eenmaal alles wat je nodig hebt. Door die eerste pagina zo   
simpel mogelijk te maken, worden bezoekers niet overrompeld door het aanbod.   
Zo raken bezoekers niet in paniek en slaan zo snel mogelijk een weg in waar   
alleen reizen verschijnen die zij zoeken. Bijvoorbeeld zoals op de website ‘Ontdek   
met Miek’. 

Personality (Walter, 2011):
Design je website zo dat bezoekers het idee hebben dat ze communiceren met een mens. 
Niet met een computer. Dit kan bijvoorbeeld door de bezoeker aan te spreken bij naam 
en te koppelen aan een persoonlijk account. 

 

ONTDEK MET MIEK, 2019
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2. Tijdswinst: 

Elke toekomstige klant van jouw reiswebsite zal zich erin herkennen: voor je het weet 
ben je avonden achter elkaar bezig met het zoeken naar die ene vakantie. En dat terwijl 
je er ‘vroeger’ na een simpel bezoekje aan het reisbureau helemaal uit was. Om tijdwinst 
te vergroten, kunnen verschillende behavioral designtechnieken worden ingezet. 

Helpen bij de keuze:
Het principe dat Booking.com toepast, is niet per definitie verkeerd. Sturen is prima, als 
het maar geen pushen wordt. Het is daarom een goede optie om bepaalde overtuigende 
steekwoorden weer te geven in het overzicht met reizen. Dit bespaart onnodig klikken 
op de opties die het toch niet zouden worden. Voorbeelden van goede steekwoorden zijn 
‘Inclusief ontbijt’ of ‘Perfect met kinderen’. 

Choice reduction:
“Hoe meer, hoe beter”, wordt vaak gedacht. Ook bij het aanbieden van reizen geldt echter 
dat kwaliteit het wint van kwantiteit. Zorg beter voor iets minder reizen met veel goede 
informatie, dan een breed aanbod zonder inhoud. Dat scheelt bezoekers weer zoeken.  

3. Vertrouwen:

Waar klanten bij een reisbureau contact hebben met een ‘echt’ mens, is het bij 
reiswebsites toch vaak een kwestie van vertrouwen op de gok. De volgende Cialdini 
principes geven bezoekers hier een zekerder gevoel over (van Kranenburg, 2018):

Cialdini - sympathie: 
Het is belangrijk dat bezoekers een ‘gezicht’ kunnen vormen bij jouw reiswebsite. Zo 
ontstaat sympathie dat voor vertrouwen zorgt. Denk daarom goed na over de ‘over ons’ 
pagina en maak deze zo persoonlijk mogelijk. 

Cialdini - social proof: 
“Als anderen tevreden zijn, zit het vast wel goed.” Dit is precies hoe een groot deel van 
jouw reiswebsitebezoekers denkt. Houd je daarom niet in met persoonlijke verhalen van 
anderen. Dit kan zowel in de vorm van de bekende ‘reviews’, maar bijvoorbeeld ook door 
middel van wat uitgebreidere blogposts van reizigers.
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NU JIJ!

Je weet nu welke technieken ingezet kúnnen worden om dat reisbureau-gevoel te 
creëren. Maar natuurlijk is niet elke doelgroep hetzelfde. Waar de ene persoon veel 
waarde hecht aan het winnen van tijd, heeft de ander hier misschien geen prioriteiten 
liggen. Het zogenaamde ‘SUE Influence Framework’ biedt een startpunt (de Bruyne, 2019). 
Hiermee stel je vast waar het probleem ligt van jouw specifieke doelgroep. Vervolgens 
zoek je een oplossing in één van de genoemde behavioral designtechnieken uit 
hoofdstuk 2. Hieronder is te zien hoe het framework ingevuld kan worden voor het 
probleem ‘tijdverspilling’.  

3. 

Een reis boeken op een 

qua tijd efficiënte manier.  

- Veel tijd kwijt zijn met een reis 
uitzoeken. 

- Niet blij zijn met het eindresultaat. 

Tijd overhebben voor 

vakantievoorpret. 

Voordeel nu: 

Er is heel veel keuze.  

Nadeel oplossing:
Ontstaat te weinig keuze? 

INZETTEN VAN ‘CHOICE REDUCTION’

SUE BEHAVIOURAL DESIGN, 2019



BRONNEN 

CONCLUSIE 

Zoals je wellicht gelezen hebt, kan behavioral design zowel de valkuil als de uitkomst 
zijn voor jouw beginnende reiswebsite. Als jij tevreden en terugkerende klanten boven 
een hoge conversie stelt, is het belangrijk om niet te overdrijven met behavioral design.  
Verder is het in dit geval verstandig om te focussen op de drie reisbureauvoordelen en 
het ‘SUE Influence Framework’ als uitgangspunt te nemen.  
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MEER WETEN? 
Mij contacten voor meer informatie over dit onderwerp is natuurlijk altijd mogelijk!

myrthe.groenendaal@hva.nl

MIC Watching --> https://micwatching.nl/2019/09/12/myr-
the-groenendaal/


