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Met Behavorial Design
technieken kun je het gedrag van
consumenten beïnvloeden zodat
ze gaan doen wat voor jou gunstig
is.  
 
 
Ook voor de consument zelf is
het gunstig als deze technieken
worden toegepast. Hierdoor
wordt het winkelen makkelijker
waardoor de consument minder
moeite hoeft te doen en het
winkelen als prettig ervaart. Een
prettige customer journey zorgt
indirect voor meer conversie. En
dit is het doel van elke webshop
eigenaar / eigenaresse.  
 
 
In dit adviesrapport adviseer ik
OU. Boutique Stories hoe zij met
de beïnvloedingsprincipes van
Cialdini en het Behavior Model
van BJ Fogg haar website kan
optimaliseren voor meer
conversie.
 
 

Adviesrapport
voor  OU .

Boutique  Stories
De eerste factor zijn de triggers.
Een trigger is als het ware een
call to action die ervoor zorgt dat
iemand bepaald gewenst gedrag
vertoont. Het is belangrijk dat
een trigger opvallend is en het
moet duidelijk zijn wat de
consument ermee kan doen.  
 
 
De tweede factor is motivatie.
Het is belangrijk dat de
consument openstaat voor een
trigger. Zodra de consument een
hoge motivatie heeft, kan zij iets
moeilijks doen. Zodra de
motivatie afneemt, hebben
mensen alleen zin om makkelijke
dingen te doen.  
 
 
De derde factor is ability. De
consument moet ook in staat zijn
om gewenst gedrag uit te voeren.
Het is daarom essentieel dat
gewenst gedrag zo makkelijk
mogelijk gemaakt wordt, zodat
dit gedrag ook daadwerkelijk kan
worden uitgevoerd. 
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Wat  is  Behavorial
Design  en  wat  doet  het?



DOEL :  ERVOOR  ZORGEN  DAT  OU .

BOUTIQUE  STORIES  EEN  PRETTIGE
WEBSITE  CREËERT  WAARNA  EEN
HOGERE  CONVERSIE  KAN  WORDEN
BEHAALD .
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'Behavioral Design is all 
about feeling in control. 

Includes: usability, 
understanding, but also 

the feel'
 

Donald A Norman



Door het toevoegen van triggers
kan OU. haar consumenten meer
motiveren. Er zijn verschillende
beïnvloedingstechnieken om
consumenten te triggeren iets te
kopen.  
 
 
Zo wil ik OU. Boutique Stories
adviseren om voor de mensen met
een lage motivatie vaker een
motiverende boodschap te
verspreiden. Zoals Free Shipping.
Hierdoor neemt het bestelgemak
toe en zal iemand met een lage
motivatie meer openstaan voor het
plaatsen van een bestelling.  
 
 
Terugkerende bezoekers wachten
vaak met smart op de nieuwe
collectie, ook wel New Arrivals
genoemd. OU. zou ervoor kunnen
kiezen om op social media aan te
geven wanneer de nieuwe collectie
binnenkomt. Deze boodschap
roept het gevoel van verlangen op,
waarna de consument zich op iets
kan verheugen. Deze trigger zorgt
ervoor dat de motivatie stijgt.
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ANALYSE :  TRIGGERS
 
Hoe  kan  OU .  Boutique  Stories
triggers  inzetten? 

Een andere trigger die OU.
Boutique Stories kan
toevoegen, is een aftelklok van
een actie op haar instagram
story. Zo’n herinnering tussen
je story’s zorgt ervoor dat je
weer denkt aan die actie en snel
gaat kijken op de webshop om
een aankoop te doen.
 
 

 



Consumenten zijn steeds meer
betrokken bij hun product. Hierbij
kan het gaan om de interesse van
de herkomst van een product, haar
Story. Of om het nog beter willen
weten hoe een product valt.
 
 
Zo zou OU. het ontwerp traject van
haar eigen kledingmerk OU. aan de
hand van beeldmateriaal aan de
consument kunnen laten zien.
De story van het merk OU. Zodra
de consument ziet wat voor werk
er in het proces is gestopt
ontwikkelt zij enige mate van
sympathie voor het
merk. Sympathieis namelijk de
grootste motivatie van mensen om
een product te kopen.
 
 
Ook de story van een besteld
pakketje kan bij de consument
sympathie opwekken. De
consument wordt tijdens deze
‘story’ op de hoogte gehouden van
de status van zijn/haar bestelling.
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ANALYSE :  MOTIVATIE
 
Wat  kan  OU .  Boutique  Stories  doen
om  mensen  te  motiveren? 



 

Het wegnemen van twijfels bij consumenten doet ervoor zorgen dat
mensen gemotiveerder raken. Zo zijn er veel consumenten die
twijfelen over welke maat zij het beste kunnen nemen. Twijfel doet
hen afzien van aankoop. Wat OU. al goed doet, is het weergeven
van de maat die het model op de productfoto draagt. Echter kun je
dat niet zien hoe de stof valt als het model beweegt. Om twijfel van
de consument weg te nemen kan OU. Boutique Stories een korte
video posten als toevoeging aan de productfoto’s. Op deze video is
te zien hoe Val of Roos het kledingstuk draagt en hoe dit valt zodra
zij beweegt.

Verdere twijfel bij
consumenten kun
je laten afnemen
door het toevoegen
van reviews.
Consumenten
vinden het
namelijk fijn om
voorafgaand aan
een aankoop
bevestiging van
anderen te krijgen
voor hun keuze.
Deze sociale
bewijskracht geeft
de consument
vertrouwen
waardoor zij sneller
bereidt is om het
product te kopen.
Deze techniek zou
een enorme
toevoeging zijn
voor OU.
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Consumenten zijn lui en
tegenwoordig is altijd iedereen
gehaast. Shoppen kan dus niet snel
genoeg gaan. Het is belangrijk dat
de customer journey van een
webshop makkelijk ingedeeld is.
 
 
Het belangrijkste voor je webshop
is dat deze vindbaar is. Ik wil OU.
Boutique Stories dan ook
adviseren om de url van de
webshop te veranderen in
ou.boutiquestories.com, in plaats
van boutiquestories.com. Het merk
heet namelijk OU. Boutique
Stories. Een afkorting zorgt voor
verwarring bij de consument. En
het is onnodig om het de
consument moeilijk te maken.

 

ANALYSE :  ABILITY
 
Welke  stappen  kan  OU .  Boutique
Stories  zetten  om  het  online  

winkelen  voor  de  consument
makkelijker  te  maken   ?  

Ook is het zo dat in de
menubalk van OU. bepaalde
categorieën wel ‘uitklapbaar’
zijn als je er met je muis
overheen scrolt, en andere
categorieën niet. Om
verschillende merken beter
zichtbaar te maken, wil ik OU.
adviseren om deze merken
weer te geven zodra de
consument met haar muis over
de categorie scrolt. Nu maak je
het de consument onnodig
moeilijk doordat je eerst naar
de ‘merken pagina’ moet gaan.
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BRONNENLIJST
Middels dit adviesrapport hoop ik dat ik jullie
(OU. Bourque Stories) een advies heb kunnen
geven over hoe een nog prettigere website kan
worden gecreëerd, waarna een hogere conversie
kan worden behaald. Dit heb ik mede mogelijk
kunnen maken door de beïnvloedingsprincipes
van Cialdini en het Behavior Model van BJ Fogg. 
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