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Social media beïnvloedt ons in het dagelijks leven 
constant. Hoe gebeurt dat precies? In deze 
whitepaper wordt er gekeken naar de effecten van 
het social media platform Facebook op onze 
hersenen en hoe je dit kunt gebruiken om facebook 
gebruikers te beïnvloeden Een bekend fenomeen 
wat ervoor zorgt dat mensen worden beïnvloedt 
tot het uitvoeren van bepaalde acties is behavioral 
design. 

Bij behavioral design gaat het om het begrijpen 
hoe mensen hun manier van denken en het 
nemen van beslissingen werkt. Deze kennis neem 
je vervolgens als basis voor het bedenken van 
ideeën die zullen leiden tot  gedragsverandering.

Via het CAR-model valt te begrijpen hoe het 
gedrag van gebruikers werken. Eerst is er de 
invloed van een cue, dan voert de gebruiker een 
actie uit en door de actie komt er een reward die 
een behoefte of gevoel vult. 
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“Behavioral design (gedragsontwerp) gaat 
over het begrijpen van de manier van 

denken en beslissingen nemen van 
mensen en dit neem je als basis voor het 

bedenken van ideeën die zullen leiden tot  
gedragsverandering.” (Groenewegen, 2019)
(Dalton Combs PHD & Ramsay Brown, 
2018)

Voordat je kan praten over behavioral design moet je eerst 
begrijpen hoe ons gewoonte systeem werkt. Volgens 

Ramsey en Combs bestaat ons gewoonte systeem uit 
aangeleerd gedrag dat we onbewust uitvoeren. Via het 

CAR-Model kunnen de gevolgen van het gedrag van 
gebruikers controleren. (Meer uitleg op pagina 5) 

(Boundless.ai, 2018)

Voor mediaprofessionals is behavioural design 
een belangrijke methode. Al beheers je een 
social media platform of een webshop je bent 
constant bezig om mensen te beïnvloeden 
(bijvoorbeeld bij het verkopen van producten 
of mensen aan te sporen om jouw platform te 
nuttigen). 

Bij behavioral design wordt psychologie, 
design,  technologies en creatieve methodes 
gecombineerd om te achterhalen waarom 
mensen precies doen wat ze doen. (Kong, 2018)

Iets belangrijks bij behavioral design is de 
ethische kant. Wanneer ben je positief aan het 

beïnvloeden en wanneer ben je aan het manipuleren? Probeer 
mensen eerder te ‘nudgen’ in de goeie richting en te helpen zodat 
zij goede keuzes maken

Bij behavioral design gaat het ook vooral over het ontwerpen van 
keuzes. Je moet op meerdere niveau’s tegelijk werken om 
uiteindelijk een gedragsverandering te krijgen als uitkomst:

1. Ontwerpen van aandacht: Hoe val je op?
2. Nieuwsgierigheid opwekken: Hoe zorg je ervoor dat mensen hun 
tijd en energie willen investeren om informatie te nuttigen?
3. Ontwerpen van perceptie: Hoe maak je iets aantrekkelijk en ver-
leidelijk opvalt tussen andere keuzemogelijkheden? Hoe krijg je de 
gewenste perceptie?
4. Ontwerpen van ervaring en beleving: Hoe krijgt iemand een 
goed gevoel, of zijn/haar angst, onzekerheid of stress wordt wegge-
nomen?
5. Ontwerpen van gedrag: Hoe lok je het gewenste gedrag uit? Hoe 
maak je de kans op succes groot?
6. Ontwerpen van gewoontes: Hoe zorg je er voor dat iemand het 
gewenste gedrag blijft doen?
(Groenewegen, 2019)
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Het CAR-Model
Wat is het en wat kan je er mee? 

Cue Action Reward
Een cue betekent een ervaring van 
onze interne of externe omgeving 
die ons tot een bepaalde actie doet 
ondernemen. 
Interne cues zijn gedachten en 
gevoelens. Externe cues  zijn dingen 
waar we bewust van zijn in onze 
omgeving. 

Voorbeelden
Intern: gevoelens zoals honger,
verveling, sociale druk
Extern: TV, geluid (sirenes), geur
Synthetisch: speciaal ontworpen 
door behavioral designers (M van 
McDonalds, rode kleur Coca Cola 
machine)
Push notificaties: combinatie van 
een cue en een actie (vriendschaps-
verzoek )

Een action (actie) is het specifieke 
gedrag dat je wil dat iemand 
uitvoert. 

Bijvoorbeeld automatisch 
gedrag dat mensen uitvoeren door 
je synthetische cue. Het is 
belangrijk dat een actie niet te 
moeilijk of te makkelijk is. Stem dit 
af op de behoefte van je gebruiker. 
Bepaalde acties zijn makkelijker te 
veranderen in gedrag dan andere!

Criteria actions:
• Kleinere beter dan grotere
• Specifieke beter dan algemeen
• Mensen moeten in staat zijn de 
acties uit te voeren
• Acties moeten goed voor mensen 
zijn

Zodra een actie positief is wordt 
een bepaald deel in onze hersenen 
actief en laat het de 
neurotransmitter dopamine los in 
ons gedragssysteem. De 
dopamine molecule veroorzaakt 
neuron-to-neuron verbindingen in 
ons systeem om de cue met de actie 
te associëren. Dopamine is in die zin 
verantwoordelijk voor twee dingen: 
een glimlach op het gezicht van de 
gebruiker zetten en ervoor zorgen 
dat het gedrag waarschijnlijk nog 
een keer wordt uitgevoerd.

Kortom:  Het CAR-model laat het proces zien hoe een bepaald gedrag ontstaat. 
Voorbeeld -> een gebruiker heeft honger, hij/zij gaat via jouw website eten bestellen, hij/zij ontvangt het eten en de ge-
bruiker ervaart positieve gevoelens. Het gevolg is dat hij/zij opnieuw eten zal bestellen. (Boundless.ai, 2018) 5
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Wat is Facebook?

Facebook is een sociaal netwerksite opgericht op 4 
februari 2004 door Mark Zuckerberg. Eerst was het 
alleen bestemt voor studenten van Harvard om lid te 
worden, daarna is het uitgegroeid tot een sociaal 
media platform. In 2008 ontstond de Nederlandse 
versie. In 2013 groeide het zelfs uit tot grootste sociale 
netwerksite in Nederland. (Ensie, 2016)

Hoe beïnvloed facebook haar 
gebruikers?

Facebook creërt sterke gewoontes bij haar 
gebruikers, het zorgt vooral voor interne triggers in 
hun hoofd. De gebruikers van Facebook bezoeken de 
website/app vaak zonder een externe prompt. 
Facebook hoeft zich geen zorgen te maken over 
marketing of differentatie. Gewoonte-vorming bij de 
gebruikers hun dagelijkse routines en emoties is voor 
hun een uitgangspunt. De gebruikers vervelen zich 
vaak en onbewust komt Facebook op in hun hoofd. 
Hoe ze daarvoor zorgen komt toch vaak door het 
entertainment wat Facebook biedt (zoals spelletjes 
en video’s). (Eyal, 2018)

CAR-Model 

Hoe pas je het CAR-model toe via Facebook?

Cue
De cue bij Facebook gaat vooral om de interne gevoe-
lens en gedachtes. Trigger je gebruikers door gepaste 
content te bieden die bij hun behoeftes passen. (Enter-
tainmet bij verveling, verdriet, nieuws bij nieuwsgierig-
heid)

Action
Bij Facebook is alles binnen handbereik. Op de tijdlijn 
van de gebruikers zien ze razendsnel nieuwe content. 
Acties hierbij zijn simpel: je gebruikers hoeven alleen 
een link aan te klikken, video te bekijken of een tekst te 
lezen. Zorg dat de action niet te groot is of te moeilijk. 
Hoe simpeler hoe beter!

Reward
Entertainment en persoonlijkheid staat vooral voorop. 
De gebruikers krijgen een positief gevoel als ze geën-
tertaind zijn of op de hoogte zijn van vrienden (persoon-
lijk). Hierdoor zullen ze vaker terugkeren en heb je het 
gedrag wat je wilt bereiken: gebruikers die uit zichzelf 
naar je pagina toe gaan!
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Door de meldingen 
van Facebook komen 
er bepaalde stofjes in 
de hersenen vrij. De 
meldingen komen 
niet gelijk tevoor-
schijn, waardoor je 
nieuwsgierig wordt 
door het wachten.

Hoe wordt behavioral design 
toegepast?
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Facebook suggereert 
dingen zoals vriend-
schapsverzoeken of 
evenementen waar-
door gewenst gedrag 
wordt uitgevoerd. Ver-
schijn bij je gebruikers 
via evenementvoorstel-
len of voorstellen om je 
pagina leuk te vinden

Facebook speelt goed 
in op advertenties. 
Opgeslagen cookies 
zorgen voor geperso-
naliseerde advertenties 
en via Facebook kan er 
zelfs geshopt worden. 

Het draait om vriend-
schappen, daardoor 
laten ze vaak zien wat 
voor activiteit je vrien-
den uitvoeren, waar-
door jij dat ook gaat 
doen. (Bijvoorbeeld 
vrienden taggen/of een 
pagina leuk vinden)
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Als je de hiervoor genoemde elementen toepast 
is het mogelijk dat je gebruikers terugkomen 
naar je pagina. (Push-)meldingen sturen op het 
juiste moment kan zorgen voor het vrijkomen 
van goeie stoffen in de hersenen, waardoor de 
action en reward positief ervaren zullen worden 
door de gebruikers. Hierdoor zal het gedrag va-
ker voorkomen. 

Maar wat als het escaleert?

Als je teveel (push-)meldingen stuurt, geen goeie content laat zien of de 
acties te moeilijk maakt, dan komen er slechte stoffen vrij. De gebruikers 
associëren de cue, action en reward niet goed met elkaar, waardoor het gewens-
te gedrag verdwijnt. Dan heeft het behavioral design gefaald. 

Gevolgen
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