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whitepaper 

Behavioural design wordt hedendaags overal
toegepast. Het is eigenlijk, vertaald uit het engels,
gedragsontwerp. Waar behavioural design zich
voornamelijk mee bezig houdt is het
beïnvloeden van het menselijke gedrag door
middel van design. 
 
Een van de technieken die wordt gebruikt om dit
gedrag te beïnvloeden zijn de zeven principes
van Chialdini. Deze principes worden overal
online gebruikt om gebruikers een bepaalde actie
te laten uitvoeren. 
 
Deze zeven principes kunnen ook worden
toegepast binnen het platform Instagram. 
Wanneer je deze principes toepast zul je merken
dat je sneller meer verkeer naar jouw pagina krijgt.
Dit zal uiteindelijk kunnen resulteren in het
behalen van verschillende doelen. 
 
Ben jij benieuwd hoe je behavioural design het
beste kan toepassen door middel van de principes
van Chialdini en Instagram? Je kunt hier meer over
lezen in deze whitepaper.
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Ook kan je via Instagram gebruik maken van
influencers. Ook influencers kunnen namelijk
zorgen voor meer volgers op je account door
middel van wederkerigheid. Vaak zetten bedrijven
influencers in om bedrijven op Instagram te
promoten. Dit kan resulteren in meer volgers.
Hierbij maakt de influencer content met een
winactie en plaatst dit op zijn of haar Instagram
account. Deze influencer heeft een groot bereik,
waardoor deze winactie veel kijkers kan hebben.
De influencer zorgt dat het bedrijf wordt benoemd
in het bericht. Hij of zij zal ook moeten benoemen
dat je alleen kans maakt om te winnen wanneer je
beide profielen volgt. 
 

1 

Wederkerigheid gaat over het principe van geven
en nemen. Als jij iets krijgt van iemand, dan is het
logisch dat je graag iets wil terugdoen voor
diegene. Ben je uitgenodigd door iemand zijn of
haar verjaardag, dan nodig jij diegene ook uit voor
jouw verjaardag. Volg je mij op Instagram? Dan
volg ik jou ook. Dat is waar het bij dit principe over
gaat. 
 
Dit principe wordt op veel manieren door
bedrijven toegepast op Instagram. Maar hoe
doen bedrijven dit en wat is eigenlijk de goede
manier? 
 
Bedrijven maken op Instagram gebruik van
wederkerigheid door het maken van verschillende
winacties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een actie,
waarbij je een bedrijfsaccount moet volgen wil je
kans maken op die waardecheque van €50,-.
Hierbij doe je iets goeds voor een bedrijf, namelijk
zorgen voor een hoger aantal volgers, en maak je
ook nog eens kans op een mooie prijs. 
 

VAN DE SOCIAL MEDIA
GEBRUIKERS GELOOFT WAT
INFLUENCERS ONLINE ZEGGEN. 
 

68% 
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Een andere manier, om meer volgers te kunnen
generen, is het creëren van een bepaalde win
actie. Dit sluit ook weer aan bij het eerste principe
'wedenkerigheid'. Je kan bijvoorbeeld zeggen ‘bij
de eerste 100 volgers verloot ik …’. Op deze
manier zullen Instagram gebruikers je sneller
volgen, omdat ze het liefst in die eerste 100
volgers willen zitten. 
 

2 

Het tweede principe van Cialdini gaat over
schaarste. Het idee dat je iets misloopt of
kwijtraakt is hier van groot belang. Tegenwoordig
kennen we hier een nieuwe term voor, namelijk
fear of missing out, beter bekend als FOMO.
Mensen zijn bang om iets te missen en als er van
een bepaald product maar weinig voorraad van is,
willen mensen het juist sneller hebben. Als
marketeer kan je hier op inspelen door bewust
schaarste te creëren. 
 
Maar ook hierbij weer de vraag, hoe pas je dit
goed toe op Instagram. 
 
Op Instagram zijn er verschillende manieren hoe
bedrijven dit kunnen toe passen. 
Een eerste manier is het gebruik maken van Live
Story’s. Deze story’s zijn tijdgebonden. Op deze
manier kan je zo'n story maar voor een bepaalde
tijd zien en zal het daarna uit zichzelf worden
verwijderd. Hier wordt door bedrijven dus gebruik
gemaakt van dit principe. Om dit goed toe te
passen is het wel van belang dat jij je volgers van
te voren wel op de hoogte brengt van het 'live
gaan'. 

FEAR OF MISSING OUT

F O
MO
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Een ander ding dat je gemakkelijk kan toevoegen is
het posten van content op bepaalde dagen. Op
deze manier zorg je voor een bepaald patroon
waardoor je volgers hier een verwachting bij
krijgen. Post bijvoorbeeld op elke dinsdag een foto
van één van je volgers. 
 
Daarnaast wil je uiteraard ook dat je volgers iets
gaan doen op je account. Door middel van de
vorige tip kan je zorgen dat je al beter in het
algoritme terecht komt en dus meer mensen zal
kunnen bereiken, maar je kan ook zorgen dat je
kleine posts gaat boosten door middel van
advertenties. Op deze manier zorg je voor nog
meer bereik en zullen gebruikers sneller geneigd
zijn om je te gaan volgen, omdat zij bijvoorbeeld
meerdere keren advertenties hebben zien langs
komen. 

3 

Het derde principe van Cialdini is consistentie en
commitment, het draait hier vooral om ons
gedrag. Als we eenmaal iets hebben toegezegd om
iets te doen dan zullen we dit hoogstwaarschijnlijk
ook gaan doen. 
We vinden het plezierig wanneer we weten dat de
gemaakte afspraken worden nagekomen. Het
draait bij consistentie ook om het herhalen van
een bepaald patroon, waardoor mensen weten
wat ze kunnen verwachten. 
 
Maar dan weer de vraag: hoe pas je dit als
marketeer toe op Instagram? 
 
Het is allereerst natuurlijk van groot belang dat je
consistent bent in het posten van je berichten.
Zorg er vooral voor dat je elke dag zichtbaar bent
op je volgers' tijdlijn. Ook de tijden maken hierin
groot verschil. Via je bedrijfsprofiel kan je precies
zien wanneer jouw volgens het meest online zijn
en pas hier je tijden op aan. 
 
Daarnaast is het ook van groot belang dat je zorgt
dat je berichten aan een huisstijl voldoen. Je
volgers volgen je immers omdat ze jouw leuk
vinden. Het is daarom belangrijk dat je een eigen
stijl creëert waarbij je gelijk herkenbaar bent. Ook
zorgt dit dat je beter in het geheimzinnige
algoritme van Instagram komt. 
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Maar wat dan wel? Hieronder staan een aantal tips
die je kan ondernemen om meer volgers te
generen op je Instagram account. 
 
 

4 

Een vierde principe van Cialdini is de sociale
bewijskracht. Bij dit principe draait het eigenlijk
allemaal om kuddegedrag. Hiermee wordt bedoeld
dat mensen zich sterk laten beïnvloeden door het
gedrag van anderen. Zeker bij onduidelijke of
onzeker situaties kijken mensen graag naar wat
hun omgeving doet. 
 
En dan hoor ik je al denken, bij Instagram draait
dit dus om likes en volgers? 
 
Ja, dit klopt. 
Op Instagram werkt dit principe eigenlijk heel goed
en is dit heel duidelijk zichtbaar. Een account met
veel volgers zorgt voor meer volgers, een bericht
met veel reacties wekt meer reacties op en een
foto met veel likes zal iemand sneller liken. 
 
Om dit principe goed in te zetten op Instagram is
het eigenlijk vooral van belang dat je een groot
bereik hebt op je account. Dit kan op verschillende
manieren en met kleine stapjes kom je al een heel
eind. Wat je in ieder geval niet moet doen, is het
kopen van volgers. 
 
 
 

TIP 1 GEBRUIK HASTAGS 

TIP 2 ZORG VOOR INTERACTIE

TIP 3 MAAK GEBRUIK VAN VIDEO

TIP 4 WEES INSPIREREND
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Ook is het van groot belang dat je je volgers
aandacht geeft. Niet alleen door te vragen wat ze
willen zien, maar ook door te reageren op
berichten van je volgers. Dit kan kan ook met iets
kleins, like bijvoorbeeld een reactie van een volger.
Op deze manier laat je zien dat je de reactie hebt
gezien en waardeert. 
 
Ook kan je persoonlijke berichten van je volgers
liken of eventueel een reactie achter laten. Zo zorg
je voor een goede band met je volgers en is de
kans groter dat deze volgers goed over je praten.
Dit zal weer resulteren in meer volgers op je
account. 
 
Als laatste kan je gebruik maken van User
Generated Content. Ook op deze manier laat je
zien dat je het waardeert wat je volgers doen. 
 
 

5

Het vijfde principe draait om sympathie, of wel
iemand iets gunnen als je die persoon leuk of
aardig vindt. We zeggen nu eenmaal sneller ja op
mensen die we aardig vinden. Als merk moet je
dus ook zorgen dat je aardig en leuk wordt
gevonden. 
 
Bij Instagram is dit principe goed toe te passen.
Je kan namelijk met behulp van Instagram zorgen
dat je merk onder de aandacht komt. Het is
daarbij goed om een 'verhaal' te vertellen over je
bedrijf waar begrip voor is of wat emotie opwekt. 
Maar er zijn nog meer manieren die je kan
toepassen op Instagram waardoor je kan zorgen
dat je wordt gewaardeerd door je volgers. 
 
Je kan als bedrijf zorgen voor content die speciaal
gericht is aan je doelgroep. Vraag hierbij
bijvoorbeeld aan je volgers wat ze graag zouden
willen zien. Op deze manier zorg je dat je volgers
je 'aardig' gaan vinden omdat je luistert naar de
stem van de volgers. 
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Het zesde, en bijna laatste, principe van Cialdini
gaat over autoriteit. Hierbij draait het om de
bekendheid van je merk of bedrijf. Zo neem je
meer aan van iemand die een hogere autoriteit
uitstraalt. 
 
Hoe je dit als bedrijf toepast op Instagram is
eigenlijk heel simpel, maar vergt wel tijd en geduld.
 
Het gaat namelijk om dat ene 'blauwe' vinkje op je
bedrijfsprofiel. Dit blauwe vinkje staat voor
verificatie van je account. Op deze manier zorg je
dat je bij het eerste bezoek al gelijk betrouwbaar
overkomt. Bij deze verificatie heeft Instagram
immers bevestigd dat het een legitiem account is.
 
Om dit blauwe vinkje te krijgen op Instagram
moet je een aantal stappen ondernemen. Het is
eigenlijk heel simpel, maar soms kan het iets meer
tijd in beslag nemen. Neem van te voren dus de
kleine lettertjes door, want dit blauwe vinkje zal je
een hoop helpen. 
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Last but not least, het laatste principe van Cialdini:
eenheid. Dit principe gaat over 'bij iets of iemand
horen'. 
 
Dit principe is ook toe te passen
binnen Instagram. Maar hoe je dit goed doet is
moeilijk zelf in de hand te hebben. 
 
Bij eenheid op Instagram moet je denken aan
verschillende fan-page profielen. Zoals ik hiervoor
al benoemde heb je dit als bedrijf dus minder
goed zelf in de hand. 
 
Om een fan-page op te richten ligt het werk
voornamelijk bij je volgers. Je moet dus eigenlijk
zorgen dat jouw bedrijfsprofiel voor een
community zorgt. 
 
Door de verschillende principes van Cialdini toe te
passen op je Instagram account is de kans groter
dat je uiteindelijk een community ontwikkelt,
waarbij mensen zich willen aansluiten. Ook kan dit
voor verschillende fan-pages zorgen, omdat
mensen het leuk vinden wat je doet.
 
Hiernaast zie je nogmaals de tips die je kan
meenemen voor het bouwen van een community.

1 ZORG VOOR KWALITATIEF
BEELDMATERIAAL

2 ZORG VOOR ÉÉN GEHEEL 
OP JE FEED

3 WEES CONSISTENT IN DE
TIJDEN DAT JE POST

4 VOLG, LIKE EN 
REAGEER

5 LUISTER NAAR JE 
VOLGERS / DOELGROEP
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ls je als doel hebt om meer bereik te generen op
Instagram  is het toepassen van de 7 principes
van Cialdini dus van groot belang. 
 
Kijk per principe goed naar wat je hier al aan doet
en wat eventueel beter kan. Instagram is
tegenwoordig erg belangrijk voor je bedrijf en het
kan zorgen voor het behalen van vele doelen. 
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