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01BEHAVIOUR DESIGN

Om de relatie tussen crowdfuning en behaviour 
design te begrijpen, moeten we duidelijk maken 
wat we onder behaviour design verstaan. 

Behaviour design – ook wel gedragsontwerp 
genoemd – zijn verschillende technieken en 
patronen uit de gedragswetenschap. Gedrag 
beschrijft hoe we als mensen handelen evenals 
hoe we reageren op bepaalde situaties. Deze 
vorm van beïnvloeding biedt de mogelijkheid 
bepaalde gedragingen en keuzes van je gebruiker 
aan te moedigen en te voorspellen. Het doel 
van behaviour design is mensen aanzetten om 
positieve keuzes te maken. Iets wat dus gunstig is 
voor crowdfunding. 

Daniel Kahneman, economie Nobelprijswinnaar, 
kwam met de theorie over systeem 1 en 2. 
Menselijk gedrag wordt aangestuurd door twee 
systemen:

Systeem 1: automatisch:
Systeem 1 is de automatische reactie van   
een persoon op informatie. Het werkt   
op intuïties, indrukken en je instinct. Dit systeem 
is verantwoordelijk voor snelle automatische 
beslissingen. Systeem 1 stuurt ongeveer 95% van 
al ons gedrag aan.

WAT IS BEHAVIOUR DESIGN?
Systeem 2: gecontroleerd:
Dit systeem is ons bewust, rationeel, 
verantwoordelijk systeem. Welke van belang 
is voor de trage bewuste beslissingen. Dit 
systeem maakt keuzes op basis van evaluaties en 
vergelijkingen.

Systeem 1 en systeem 2 zijn dus twee totaal 
verschillende denkprocessen die je doorloopt bij 
het maken van beslissingen. Dit is een theorie die 
ook wel bekend staat als ‘dual-proccesing’. 

Wat beïnvloed gebruikers om aan specifieke projecten op een 
crowdfundingsplatform te doneren?

De verbluffende kracht van netwerken is niet nieuw. We leven in het tijdperk van de crowd, waarin 
meer dan ooit tevoren mensen hun ideeën, middelen en tijd delen voor de plannen waarin ze geloven. 
Crowdfunding gebruikt deze sterke netwerken van de crowd om geld met elkaar te kunnen delen. 
Crowdfunding als een relatief nieuwe manier van financiering.
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02CROWDFUNDING

Nu het helder is wat we onder behaviour design 
verstaan, gaan we verder kijken naar het begrip 
crowdfunding. 

Het platform ‘’ikgastarten’’ beschrijft 
crowdfunding als een vorm van investeren 
waarbij meerdere individuen of partijen 
in hetzelfde product of bedrijf investeren.  
Initiatiefnemers presenteren hun 
financieringsvraag online en vragen potentiële 
investeerders om hun project of onderneming 
te financieren. In ruil daarvoor ontvangen 
investeerders een financiële tegenprestatie of 
een beloning. Bijvoorbeeld een naamsvermelding 
in een boek of  het ontvangen van aandelen. Deze 
vormen van beloningen worden incentive based 
crowdfunding genoemd. 

CROWDFUNDING: FINANCIERING 
OF MARKETING?
Crowdfunding is niet alleen een middel voor 
financiering, sommige ondernemers zien het 
als marketingtool: ze hopen dat investeerders 
veranderen tot ambassadeurs. Wanneer 
individuen investeren in een project voelen 
ze zich verbonden met het project. De 
initiatiefnemer hoopt dan dat de ambassadeur 
online en offline vertelt over het project. Met 
als doel dat de media over de campagne gaat 
schrijven.

De hoofdvraag die ondernemers moeten stellen 
bij een crowdfundingscampagne is: ‘‘Houd ik een 
betrokken crowd over na de campagne?’’

WAT IS CROWDFUNDING?
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03CROWDFUNDING IN 
RELATIE TOT GEDRAG

EEN SUCCESVOLLE 
CROWDFUNDINGSCAMPAGNE

Wat is er nodig om een succesvolle 
crowdfundingscampagne op te richten? 

Platforms voor donaties en crowdfunding 
zijn eigenlijk een specifiek soort social 
mediaplatforms. Vraag en aanbod worden 
samengebracht. 

Er zijn verschillende project gerelateerde factoren 
van invloed op gebruikersgedrag. Allereerste is 
er aangetoond dat hoe hoger het streefbedrag 
van het project, hoe lager de totale financiering 
waarschijnlijk wordt. Projecten met een lager 
streefbedrag zijn eerder geneigd dit doel te 
bereiken. Ongeveer 62% van de projecten die hun 
financieringsdoel niet behalen bereikt minder dan 
5% van het streefbedrag. 

Onderzoek van Hawaii International Conference 
on System Sciences laat zien dat het aantal 
donaties zijn hoogtepunt bereikt op de eerste 
dag van een campagne. Mogelijke oorzaken 
hiervoor zijn dat aan het begin van de campagne 
de initiatiefnemer actief is in het werven van 
donateurs. De eerste dagen van de campagne zijn 
cruciaal voor het succes of falen.

DOELGRADIËNTEFFECT

Het is opmerkelijk dat aan het einde van een 
campagne er veel donaterus bijkomen. Dit effect 
heet het ‘’doelgradiënteffect’’. Wat inhoudt dat 
wanneer mensen dichterbij het bereiken van het 
einddoel komen, zij hun gedrag zullen versnellen 
om dat doel te bereiken. 

Mensen zijn eerder geneigd om mee te doen 
naarmate crowdfundingcampgnes hun einde 
naderen. Dit komt omdat ze een grotere mate 
van van tevredenheid voelen bij het doneren 
in een later stadium. Het doelgradiënteffect 
treedt op wanneer de gebruiker in staat is om 
zijn doelsuccespercentage te meten met een 
voortgangsbalk. 

Met behulp van voortgangsbalken die beginnen 
bij 25% voltooid, neemt de gebruiker de 
vooruitgang waar en is de kans groter dat hij 
doneert.  

Voorbeeld doelgradiënteffect en sociale bewijskracht via de klantwaardering
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03CROWDFUNDING IN 
RELATIE TOT GEDRAG

DE DONATEUR ALS KUDDEDIER GELOOFWAARDIGHEID

De mate waarin in de donateur wil doneren hangt 
af van de tegenprestatie die hij verwacht. Dit 
is afhankelijk van iemands motief, inclusief het 
behalen van een sociale beloning, het vermijden 
van straf of leed en het verbeteren van eigen 
welzijn. Naast deze aspecten moet het project 
gezien worden als geloofwaardig en moet de 
donateur het gevoel hebben dat helpen nuttig is. 

De potentiële donateur zal bij het overwegen 
om te doneren rekening houden met de 
betrouwbaarheid van het platform en de bron.

Diverse studies beweren dat de boodschap 
waarschijnlijker wordt geaccepteerd wanneer 
de bron een geloofwaardig en vertrouwt imago 
heeft.

Een succesvolle crowdfundingscampagne heeft 
zijn succes mede te danken aan kuddegedrag. 
Ons gedrag bestaat uit reacties op anderen 
en op de omgeving. Vrijwel nooit zullen we 
daadwerkelijk individueel gedrag vertonen. Zoals 
beschreven in hoofdstuk één handelen we vanuit 
ons onderbewust zijn. (systeem 1) 

Potentiele donateurs die een 
crowdfundingsplatform bezoeken zijn geneigd 
om te doneren aan projecten die al geld hebben 
ontvangen. Door het proces van gedragsleren 
zijn potentiële donateurs meer geneigd om te 
doneren wanneer veel andere mensen eerder 
hetzelfde deden. 

Dit soort kuddegedrag is logisch, omdat de 
donateurs dan het gevoel hebben dat ze geld 
geven aan iets van goede kwaliteit. Social media 
kunnen ook een krachtig hulpmiddel zijn om 
kuddegedrag te stimuleren. Het betrokken 
houden van je donateurs, bijvoorbeeld door 
middel van updates, heeft een positieve invloed 
op het bijeenbrengen van nieuwe donateurs.

Het kuddegedrag van donateurs zegt niet alleen 
of ze willen doneren, maar ook hoeveel. Het 
bedrag dat een investeerder geeft is afhankelijk 
van eerdere donaties. Daarom leidt het 
presenteren van een (fictieve) lijst van donateurs 
en donaties tot hogere nalevingspercentages en 
hogere donaties.

30% 
komt via social media 

in aanraking met 
crowdfunding
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04MOTIVATIES OM TE DONEREN

Besef van 
noodzaak

1 Laat als projecteigenaar weten voor wie 
de donatie noodzakelijk is. Maak het 
concreet en zichtbaar door middel van 
bijvoorbeeld social media.

2

3  Altruïsme

Veel donateurs geven vanuit de 
behoefte om andere te helpen als een 
morele plicht. De meeste donaties 
zijn een combinatie van altruïsme en 
bijvoorbeeld reputatie.

 Reputatie4 5Psychologische 
voordelen

Mensen doneren geld omdat het 
hen gevraagd wordt. Persoonlijke 
verzoeken hebben een beter effect 
dan onpersoonlijke verzoeken.

3

Besef van noodzaak

1

Verzoek om te doneren
Mensen doneren geld omdat het 
hen gevraagd wordt. Persoonlijke 
verzoeken hebben een beter effect dan 
onpersoonlijke verzoeken.

2
Verzoek om
te doneren

Altruïsme

4
5

Door geld doneren kunnen mensen 
een signaal over zichzelf afgeven aan 
anderen. Ze willen laten zien dat ze 
sociaal zijn.

Reputatie

Psychologische voordelen
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Tot slot Een goede behaviour design is wel degelijk van belang voor een succesvolle 
crowdfundingscampagne. Het onbewust beïnvloeden van donateurs leidt tot 
een succesvollere campagne. 

De intrinsieke motivatie om te doneren is een belangrijke basis om uit te 
groeien tot ambassadeurs van het crowdfundingsproject.  
Wanneer een project zijn donateurs tot ambassadeurs kan maken, is de kans 
van slagen groter.

Een ander belangerijk onderdeel van crowdfunding is geloofwaardigheid 
en nuttig overkomen. Het imago moet positief zijn en er moeten meerdere 
donateurs je zijn voorgegaan. Dit fenomeen heet kuddegedrag. Mensen zijn 
graag onderdeel van succes. Een succesfactor is het laten zien van een lijst met 
voorgaande donateurs en donatiebedragen.

Daarnaast zullen crowdfundingsprojecten eerder  succesvol zijn als het 
streefbedrag lager is. Een gebruiker heeft een onbewuste neiging om een niet 
rond bedrag, rond te maken. 

05CONCLUSIE
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