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Nudging is nog steeds één van de 
meest populaire technieken om gedrag 

te beïnvloeden. 

Online shoppen  
misleiding of verleiding? 

Maar hoe herken jij het als 
consument?
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Bedrijven proberen jou als consument  zowel online als offline te 
overtuigen. Dit doen ze niet altijd op een eerlijke manier. In deze 

whitepaper nemen wij samen een duik in de basis van nudging, de 
voorwaarden van nudges en praktijk voorbeelden van nudging.

Deze whitepaper is bedoeld voor online shopper. Met de informatie 
uit deze whitepaper kan je straks, met wat goede research, de beste 

nudges ontdekken en doorzien. En weet je waar je rekening mee moet 
houden tijdens het shoppen en maak jij hierdoor bewustere keuzes. 

Over deze white paper
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Wat is nudging? 

Thaler en Sunstein definiëren een nudge als een prikkel 
die het gedrag van mensen in een bepaalde richting stuurt, 
zonder andere opties te verbieden of financiële ‘incentives’ 
te geven (Eurib,2017) 
Simpel gezegd is nudging het geven van een subtiel duwt-
je in de juiste richting door gewenst gedrag aantrekkelijk te 
maken. Het is een eenvoudige manier om gedrag te ver-
anderen zonder de keuzevrijheid van consumenten aan te 
tasten. Het principe richt zich met name op automatisch en 
onbewust keuzegedrag van consumenten. (Drenth,2019) 

Hoe werkt nudging?  

Uit een recent onderzoek van Huawei blijkt dat consumenten gemid-
deld 35.000 beslissingen per dag nemen, 0,26% van deze beslissingen 
worden bewust genomen dat betekent dat 99,74% van de beslissing on-
bewust gebeurd. Deze keuzes gaan voornamelijk over kleine handelingen 
hier maakt je brein gebruik van vuistregels. Nudging werkt dus doordat 
het inspeelt op deze vuistregels (Emerce,2017). 

"Afbeelding"

Nudging
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3 voormarden waar een 
nudge aan moet voldoen 

1

3

2

 
Transpararnt en niet misleidend 

 
Gemakkelijk te weigeren 

 
Helpt bij bestaande voorkeuren

Nudges voldoen vaker niet dan wel aan de bovengenoemde voorwaarden. Veel 
nudges, met name die afkomstig uit de retailbranche, zijn niet transparant genoeg 
en bovendien niet gericht op het maken van winst en niet op het welzijn van de 

consument. 

Als consument is het daarom belangrijk dat je in ieder geval begint met het kijken 
of nudges aan de drie bovengenoemde voorwaarden voldoen, en moet je weten 
wat voor verschillende nudges bedrijven gebruiken. (Jacobs,2017) Op de volgen-

de pagina zijn enkele voorbeelden van online retailers die nudging toepassen. 
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Reviews 

Consumenten feedback is een belangrijk verkoopargument ge-
worden bij retailers. Zij hebben doorgekregen dat consumenten 
voor het product kiezen met de beste reviews. 
De reden dat beoordelingen zo effectief zijn bij het stimuler-
en van aankoopgedrag, komt doordat zij inspelen op sociaal 
bewijskracht. Consumenten kijken in tijden van onzekerheid 
naar het gedrag van anderen (reviews) en zullen kijken om 
hen te helpen bij het maken van een beslissingen. Daarnaast 
geven beoordelingen meer context en persoonlijke ervaring 
aan producten. Voor bedrijven zijn consumenten kuddedieren 
en proberen zij met reviews positief gedrag te veroorzaken 
(Jacott,2016). 

Vormen van nudging

Standaard optie 

Doordat bedrijven voor consument een standaardoptie autom-
atisch selecteren, kan het aantal keuzes dat een consument 
moet maken tijdens het online shoppen worden verlaagd. De 
regel is om een optie te selecteren die het aantrekkelijkst is 
voor de consument en deze niet probeert te misleiden door de 
duurdere optie te selecteren
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Proces

Consumenten zijn meer gemotiveerd om een proces te doorlopen als zij het 
gevoel hebben vooruitgang te boeken in een proces. Naarmate de consument  
voortgang ziet in het proces zal de snelheid versnellen. Er wordt door middel 
van visuele stappen een illusie gecreëerd  van een snellere kassa. Bedrijven 
implementeren deze nudge om de betaling snellere te laten verlopen zodat de 
kans op conversie wordt vergroot (Batterbee, 2018). 

Bevestiging

Veel consumenten vallen onder de categorie twijfelaar en hebben vaak een extra 
bevestiging nodig om over te gaan tot aankoop. Bedrijven hebben voor deze type 
consument kleine trucjes om twijfel en vragen weg te nemen.  Klanten lopen vaak vast 
bij vragen als, wat is de levertijd van dit product? of worden er extra verzendkosten in 
rekening gebracht?.  Bedrijven gebruiken dan de simpele nudge  gratis verzending en 
x aantal dagen retour nog vóór het afrekenen te vermelden,  zo nemen zij de twijfel 
weg bij de consument en geven zij de bezoeker een subtiele nudge om door te klikken 
en te converteren (Jacott, 2016). 
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Producten met psychologische triggers 

Webshops gebruiken vaak ook verschillende labels om de aandacht van 
consumenten te trekken naar bepaalde producten. Zalando doet dit heel 
goed door naast kortingspercentages ook aandacht te besteden aan attrib-
uten zoals de duurzaamheid of exclusiviteit van een product (schaarste). 

Productfoto’s met functionele voordelen

Sites als Nike en Adidas hebben niet alleen een 
prachtig ontwerp, deze sites sturen gedrag op 
subtiele manieren aan om zo de ervaring van de 
klant niet in de weg staan.
Dit doen zij door de producteigenschappen te 
benadrukken, hiermee helpen ze doelgerichte 
shoppers de producten sneller te vinden die ze 
zoeken. 
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Conclusie 

Een nudge is o.a. bedoeld om gedrag van consumenten te veranderen door 
in te spelen op bepaalde aspecten zoals sociale invloeden, gemakzucht, 
wederkerigheid en feedback. Het is daarom ook meteen een techniek die 
heel snel misbruikt kan worden door bedrijven met een verkeerd doel zoals 
het maken van alleen winst. De belangrijkste voorwaarde is dat een nudge 
transparant moeten zijn voor de consument, je zou een nudge aan een een 
ander moeten kunnen uitleggen. 

Nudging is goed om gewenst gedrag onine te bevorderen. Zolang bedrijven 
aan de drie voorwaarden voldoen en de keuzevrijheid bij de klant blijft. Daar-
naast is het belangrijk om als consument bewust te zijn van de verschillende 
soorten nudges die bedrijven gebruiken.  Nudging is fout wanneer het wordt 
gebruikt om te manipuleren, want nudging stuurt ons  gedrag zonder dat we 
er bewust van zijn.
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When he buys you flowers instead of a 
Gucci watch

When nudging goes wrong


