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is het boutique warenhuis voor
meer dan 60 Worldwide spotted
& curated boutique brands.
Helemaal bij elkaar gezocht en
gecombineerd door de
eigenaresses Val en Roos. Die zelf
net ook hun eigen OU. kledinglijn
hebben ontworpen. OU. Boutique
Stories is een platform voor
iedereen die zelf stijl heeft en net
even iets leukers wilt dan ‘the
mainstream’, maar belangrijkere
dingen te doen heeft dan
eindeloos het internet of winkels
afgaan en instagram bijhouden
voor de laatste trends.

OU .  Boutique
Stories

Het is belangrijk dat je als
webshop je doelgroep blijft
triggeren en motiveren om
aankoop te stimuleren. Zo kun je
door het toepassen van
behavorial design technieken
zorgen voor meer online
conversie op je webshop. In deze
whitepaper lees je hoe OU.
Boutique Stories door het
toepassen van de
beïnvloedingsprincipes van
Cialdini en het B.J. Fogg model
haar conversie kan verhogen.
Technieken worden globaal
uitgelegd zodat deze whitepaper
ook voor andere webshop CEO’S
en Websitemakers interessant is.

 

P A G E  0 1

OVER  OU .  



Waar OU. Boutique Stories goed
gebruik maakt van dit model is
bij de ‘OU. JOU.RNAL’. Om deze
nieuwsbrief te kunnen ontvangen
moet de gebruiker eerst haar
email adres invullen. Doordat
OU. als trigger heeft dat zodra je
je aanmeld voor de nieuwsbrief
je 5 euro mag besteden op je
volgende bestelling, wordt de
motivatie van de gebruiker
verhoogd. En doordat heb vakje
voor het ontvangen van de
nieuwsbrief al aangevinkt staat,
scheelt dit de gebruiker werk.
Hierbij wordt zij voorzien in haar
gemak.

 

DE  DOELGROEP  TRIGGEREN  EN
MOTIVEREN  DOOR  GEMAK

Met het Behavior Model van
Professor BJ Fogg laat hij zien dat
er drie elementen nodig zijn om
het gedrag van consumenten te
kunnen beïnvloeden. In welke
mate is de doelgroep
gemotiveerd om bepaald gedrag
te vertonen? Welke triggers kan
een webshop toevoegen om de
doelgroep meer te motiveren? En
is er wel voldoende gemak
waardoor iemand in staat is om
bepaald gedrag te vertonen?
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Een trigger die OU. Boutique
Stories zou kunnen toevoegen, is
een aftelklok van de actie op haar
instagram story. Zodat de
consument er bewust van wordt
gemaakt dat er nog maar enkele
minuten van de actie gebruik kan
worden gemaakt. Ook heeft OU.
niet altijd gratis verzending
waardoor het hier aan gemak
voor de consument ontbreekt.
Door bijvoorbeeld gratis
verzending te geven aan
consumenten die een minimaal
bedrag van 70 euro op de
webshop besteden, motiveer je de
consument om meer te bestellen.

Diezelfde nieuwsbrief kan een
trigger zijn voor consumenten
om toch een aankoop te doen.
Drie keer per week verstuurt OU.
Boutique Stories een nieuwsbrief
waarbij zij naast informatie over
de laatste trends, ook
kortingsacties mededelen. Zodra
er sprake is van een kortingsactie
meld OU. dit in de titel van de
mail. Hierdoor ziet de ontvanger
direct de actie op zijn/haar laptop
of mobiele telefoon verschijnen.
Denk hierbij aan een korting
zoals op Blue Monday, of Free
Shipping alleen dit weekend.
Doordat deze acties van korte
duur zijn zal de ontvanger direct
overgaan tot actie.
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Door het aanpassen
van bovengenoemde

technieken voor
webshops zoals OU.

zorg je ervoor dat
gedrag positief

beïnvloedt wordt en zo
creëer je een hoger

conversiepercentage.



Consumenten vinden het fijn om voorafgaand aan
een aankoop bevestiging van anderen te krijgen voor
hun keuze. Ook wel sociale bewijskracht genoemd.
Een goede manier om in deze behoefte van de
consument te voorzien is het geven van reviews over
een product. Zodra een product een positieve review
heeft, geeft dat de consument vertrouwen en is zij
sneller bereidt het product te kopen. Voor OU. zou
een ranking in sterren al invloed hebben op gedrag.
 
 
Een ander voorbeeld dat een toegevoegde waarden
heeft voor OU. is de informatie over hoe het product
valt. De H&M maakt hier goed gebruik van. Zij
hebben bij elk product aangegeven of het product
precies valt zoals de maat is, of juist kleiner, of groter.
Deze gegevens hebben zij verzameld uit alle reviews
van mensen die dat product gekocht hebben. De
consument krijgt extra vertrouwen bij het weergeven
van het totaal aantal reviews.

P A G E  0 4

BEÏNVLOEDINGSPRINCIPES
VAN  CIALDINI  



"Zij  heeft  dat  jurkje ,  dus
nu  wil  ik  het  ook
hebben ."

P A G E    0 5

INFLUENCERS

Tegenwoordig maken veel merken en
bedrijven gebruik van influencers om hun
product onder de aandacht te brengen. Zodra
een influencer op social media gespot wordt
met een bepaald merk, dan ben jij sneller
geneigd om dit merk te bekijken en om dit
zelfde item aan te schaffen. Zo’n influencer
die er altijd leuk uitziet, die moet wel verstand
hebben van mode. Hij of zij straalt
dan autoriteituit op het gebied van fashion.

Ook OU. maakt hier gebruik van. Zo
organiseert OU. twee keer per jaar een event
voor influencers. Influencers mogen dan een
item uitkiezen en krijgen shopping money.
Zo’n event is tot in de puntjes verzorgt zodat
de influencers story’s maken van het eten, de
muziek, aankleding en sfeer. En niet te
vergeten, dan taggen zij het merk. Waardoor
OU. meer volgers krijgt op social media en
conversie op de webshop.



Zodra influencers of andere bekenden van de consument enthousiast
zijn over een merk, dan ontstaat er vanuit de consument sympathie
voor dat merk. Via social media kan een bedrijf sympathie ontwikkelen
voor zijn/haar merk. OU. Boutique Stories zou wellicht op de site
kunnen laten zien wat ‘vrienden’ zoals Facebook vrienden onder
andere kochten op de webshop. Ook de consument op de hoogte
houden van de status van zijn/haar bestelling zorgt ervoor dat de
consument meeleeft met het pakketje, dit wekt sympathie op.
 
 
Zo’n influencer of BN’er kan het gevoel oproepen dat je net zoals
hem/haar wilt zijn en daarom ga je hetzelfde kopen. Eenheid gaat over
de behoefte van mensen om hetzelfde te willen zijn, om ergens bij te
horen. Het afgelopen event in samenwerking met Robijn heeft ervoor
gezorgd dat consumenten van OU. Robijn wasmiddel zijn gaan
gebruiken. Anderzijds heeft de samenwerking opgewekt dat de kleding
van OU. kwalitatief goed en mooi blijft.
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Naast dat consumenten hebberig
worden bij een tijdbeperking van
een speciale aanbieding, worden ze
dat ook bij een beperkt aantal van
een bepaald product. Ook
wel schaarste genoemd. Het idee
dat jij net op tijd het laatste jurkje
in een maat S hebt kunnen
bemachtigen, geeft een goed
gevoel. Je kunt je op zo’n moment
gezegend voelen waardoor de
waarde van het product alleen nog
maar meer stijgt. Wat ook goed
werkt bij modehuizen is een
samenwerking tussen merken. 
 

Zo’n exclusieve lijn heeft maar een
beperkte oplage waardoor de
consument snel dit product wilt
bemachtigen.
 
OU. Boutique Stories heeft
voorheen een samenwerking met
het merk Yeez Louise gehad. Echter
maken zij weinig gebruik van de
beïnvloedingstheorie schaarste. Een
toevoeging voor OU. zou zijn dat je
kunt zien hoeveel er van een
bepaald product nog over is.
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EXCLUSIVITEIT  
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LOYALITEIT
Voor het verhogen van je conversie is het goed
om terugkerende vaste klanten als consument
op je webshop te hebben. Consumenten die zich
aanmelden voor de nieuwsbrief zorgen meestal
voor loyaliteit. In zo’n nieuwsbrief kun je
consumenten enthousiasmeren voor je merk en
de aandacht vasthouden zodat bezoekers
terugkeren, commitment. Om de aandacht van
zo’n consument te blijven houden zou OU.
bijvoorbeeld een actie kunnen uitvoeren waarbij
de consument bij haar 10debestelling iets extra’s
krijgt of 20% korting.
 
 
Oprecht interesse tonen in iemand zorgt ervoor
dat die iemand ook iets wilt terug doen.
Hiermee vergroot je de interesse in je merk. Een
consument feliciteren en korting geven op haar
verjaardag zorgt ervoor dat iemand jou attent
vind. Dit uit zich in wederkerigheid waarbij de
ander ook iets attents wilt terug doen. Zoals het
doen van een aankoop en het merk taggen bij
het plaatsen van een foto op social media.
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