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In de wereld van het online shoppen
wordt de concurrentie steeds groter.
Bekende webshops groeien
exponentieel en het wordt steeds
moeilijker om als kleine webshop mee te
blijven spelen. Zo steeg de omzet van
online megagigant Asos met dertien
procent en behaalde daarmee een
omzet van 3,1 miljard euro.
 
In deze whitepaper lees je over een
van de beïnvloedingstechnieken van
Robert Cialdini, commitment en
consistentie. Het principe van
commitment en consistentie wordt
gebruikt om de bezoeker stap-voor-
stap te verleiden tot conversie. 

Als bezoekers eenmaal een band
hebben met je merk zullen ze
makkelijker ‘ja’ zeggen, want als je A
zegt moet je ook B zeggen.
 
De grote giganten maken al gebruik
van dit principe en met succes. Maar
hoe zet je als kleinere webshop
zonder miljoenen budget commitment
& consistentie in?
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CIALDINI

Robert Cialdini is oud hoog leraar psychologie en marketing aan de
Arizona State University. Hij is dé autoriteit op het gebied
van beïnvloeden en overtuigen. Hij schreef in zijn boek Influence:
The Psychology of Persuasion (1984) de 6 (+1) principes die ideaal
zijn om te gebruiken bij het optimaliseren van online strategieën.  

Wie is Cialdini?

Wederkerigheid1.

2. Commitment en consistentie

3. Sociale bevestiging

4. Sympathie

5. Autoriteit
6. Schaarste

7. Eenheid

Principes



CONSISTENT GEDRAG

Het principe van consistent willen zijn zit in ons allemaal. Het is als het ware
een short cut om beslissingen te nemen in het leven. Robert Cialdini heeft
twee verklaringen waarom we ons vaak onbewust consistent gedragen. Ten
eerste worden mensen meer gewaardeerd als ze zich consistent gedragen
dan mensen die steeds wisselen van standpunt. Je wordt simpelweg als
betrouwbaar gezien als je doet wat je in eerste instantie zegt. Ten tweede is
consistent zijn ook erg handig en snel. Het is namelijk makkelijker om een
beslissing te maken en consistent te zijn dan steeds een nieuwe beslissing te
moeten nemen als zich een probleem voordoet.

Wat is consistent gedrag?

Het consistent willen zijn in beslissingen nemen werkt zowel op individueel als
sociaal niveau. In januari stromen de sportscholen vol met nieuwe leden die
zich op Nieuwjaar hebben voorgenomen nu echt te gaan sporten. Zodra je
die beslissing gemaakt hebt, wil je daar ook consistent aan zijn. Dit is het
individuele level van consistentie en de drang om afspraken na te komen die
je met jezelf gemaakt hebt. Deze drang is dus nog sterker wanneer er
anderen bij die afspraak betrokken zijn. Als je publiekelijk aangeeft dat je
voorstander bent van groene stroom, dan zal je waarschijnlijk ook een
energiecontract bij een groene leverancier hebben.   
 
Vanwege de persoonlijke en sociale druk is het waarschijnlijk dat mensen
ergens aan vast willen houden als je ze ergens aan verbind. In dit geval zal
een bezoeker die zich verbonden voelt met de webshop hier ook aan vast
willen houden. De inzet hoeft niet groot te zijn, in feite is het vaak een kleine
beslissing die dit teweeg brengt.

''Wie A zegt, moet ook B zeggen.''
 



Het opbouwen van een band met je
bezoekers is erg belangrijk om
consistent gedrag, zoals een
herhaalbezoek, uit te lokken. Want de
kans wordt groter dat je bezoeker ook
B zegt, als hij A heeft gezegd. Maar
hoe bouw je online een band op?
Wanneer iemand op je website komt
en niet direct het vertrouwen heeft om
te kopen is het verstandig om met
kleine stapjes de bezoeker toch te
overtuigen om te converteren. 
 
Een goede manier om dit te doen is het
inzetten van een e-mail marketing
strategie. Een nieuwsbriefinschrijving
kan een goede eerste stap zijn. Het is
dan belangrijk om iets van de klant te
registreren. 

Belangrijk is bijvoorbeeld het type
product of de categorie waar de
(potentiële) klant op gezocht heeft.
Door dit te doen kun je als webshop
gemakkelijk e-mails sturen met
gerichte onderwerpen. Je vertelt
meer over jezelf, deelt nieuwtjes
over je producten of geeft korting
op de producten die iemand heeft
bekeken. Zo kun je mensen
overtuigen om klant te worden.
 
Maar een standaard verzoek ‘Schrijf
je nu in voor onze nieuwsbrief’ is niet
voldoende. 
Er is meer nodig om de klant te
overtuigen. Een goede manier is om
direct te laten zien wat de voordelen
voor de klant zijn als ze zich
inschrijven. Een mooi voorbeeld is
hoe Booking.com dat doet. Ze
hebben het niet over een
nieuwsbrief, maar over ‘secret
deals’. Op deze manier wordt direct
de aandacht getrokken en wordt de
klant verleid.

DE EERSTE STAP
NAAR
COMMITMENT



TIPS MET
VOORBEELDEN

Herinner je klant aan de artikelen in het winkelwagentje bij herhaalbezoek.
Door de simpele melding wordt de aankoopimpuls aangewakkerd. 

Mensen die zich hebben ingeschreven op de nieuwsbrief wil je zo lang
mogelijk houden. Mensen die op het punt staan zich af te melden voor de
mailing kun je eerder binnenboord houden door het principe van consistentie
te gebruiken. Bijvoorbeeld door de volgende tekst te gebruiken. 

“Je ontvangt al sinds {datum} onze nieuwsbrief. Weet je
zeker dat je je wilt afmelden?”

Om antwoord te geven op de vraag:  ''Hoe zet je als kleinere webshop
zonder miljoenen budget commitment & consistentie in?'' heb ik een aantal
voorbeelden van commitment en consistentie verzameld. Dit zijn de focus
elementen die vrij eenvoudig toegapst kunnen worden om je klanten te
verleiden tot conversie.
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Het gebruik van een prijs alert is vooral raadzaam als je webshop stuntprijzen
hanteert. Door een melding te sturen als de prijs gedaald is van bijvoorbeeld
een product wakker je consistent gedrag aan. 

Een voornemen om iets te gaan doen is al een vorm
van consistentie. Websites als Bol.com spelen daar goed op in door iets op je
verlanglijstje te kunnen plaatsen. Dit zorgt voor een micro commitment.
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TIPS MET
VOORBEELDEN



EINDCONCLUSIE

In deze whitepaper heb ik je laten zien wat het principe van commitment en
consistentie inhoudt. Het toepassen van commitment en consistentie op je
webshop kan een goede manier zijn om je klant te binden en te verleiden tot
conversie. Je klanten 'ja' laten zeggen op kleine zaken is een eerste stap naar
commitment. Maar ook het consistente gedrag aanwakkeren door
verschillende soorten meldingen te sturen is een manier. Ik hoop dat ik met
deze whitepaper je inzicht heb kunnen geven in een van de
beïnvloedingsprincipes en je hiermee heb kunnen inspireren of aanmoedigen
dit zelf ook toe te gaan passen. 

MEER VAN DIT?

Vond je deze whitepaper nuttig en wil je meer weten over het optimaliseren
van je webshop? Ik heb ook een aantal artikelen geschreven over het
combineren van een fysieke en een online winkel of het inzetten
van influenceer marketing. 
 
Niuewsgierig? Klik dan hier

It ’s easier to resist at the beginning
than at the end.   – Leonardo Da Vinci
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