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I N
D E Z E
W H I T E P A P E R
De beïnvloedingsprincipes van Cialdini zijn bij een

groot publiek bekend. Van deze principes wordt er

in webshops enorm veel gebruik gemaakt. Het

gebruik van deze principes kan in fysieke winkels

echter een uitdaging vormen. In deze whitepaper

leg ik uit hoe je Cialdini’s beïnvloedingsprincipes

toepast offline.

I N H O U D



“ B E H A V I O R  I S  T H E  E N D
R E S U L T  O F  A  P R E V A I L I N G

S T O R Y  I N  O N E ' S  M I N D :
C H A N G E  T H E  S T O R Y  A N D

T H E  B E H A V I O R  W I L L
C H A N G E . ”

BEHAVOR IAL  DES IGN
De f i n i t i e

Ons leven bestaat uit dagelijkse invloeden

van buitenaf. Kleine triggers waardoor wij

continu op onze telefoon zitten, de bel bij

je voordeur. Dit fenomeen heet Behavorial

Design. De definitie luidt: "Methoden en
technieken die gebruikt worden om
houding en gedrag van mensen te
beïnvloeden, veelal op manieren waar
mensen zich niet echtbewust van zijn."
 

Kort gezegd gaat Behaviorial Design over

het creëren van aandacht,

nieuwsgierigheid, perceptie, ervaring en,

beleving.

 

Je probeert een bepaald gewenst gedrag

uit te lokken en een nieuwe gewoonte voor

iemand te creëren. Er zijn nou eenmaal

een aantal dingen die ons mensen goed

kunnen triggeren. Denk aan snelle

bewegingen, geluid, emoties, veel voordeel

en nieuwsgierigheid. Als ondernemer ben

je hier ook continu mee bezig, je wil

immers klanten lokken.

 

Cialdini noemt het zelf ‘weapons of

influence’: psychologische ‘knopjes’ waarop

gedrukt kan worden voor een

automatische respons.



0 1 .  SOC IALE  BEWI JSKRACHT

P r i n c i p e  1

Eigenlijk speelt dit principe vooral in op

wat wij op onzekere moment doen. We

volgen dan graag het voorbeeld van

anderen. Als honderd mensen mij vertellen

dat een restaurant erg goed is, dan zal dat

wel zo zijn en ga ik er stappen

ondernemen om te reserveren. Omdat ik

iets niet weet, laat ik mijn handelen

bepalen door mijn omgeving. Sociale

bewijskracht speelt dus een enorme rol in

ons keuzegedrag en in ons handelen.

Aantal verkochte producten     

Bestsellers     

Productviews en ratings-       

Aantal keer geliked op social media    

Hoogst gewaardeerd

Online wordt sociale bewijskracht vaak

gebruikt in de vorm:

 

 

Maar hoe zet je sociale bewijskracht offline

in?

Om sociale bewijskracht offline toe te

passen, willen we de klant het idee geven

dat er al veel mensen hen voor zijn gegaan.

Zo heb je bij bijvoorbeeld bij de Bruna en

Ako het schap “10 bestverkochte boeken”.

Dit schap staat voorin de winkel en vangt

meteen je aandacht. Het gaat er dus om

dat je de aandacht van je klant trekt. In

drogisterijen zoals de Etos zie je vaak een

review bij hun eigen productlijn.

SOCIAL  BEWIJSKRACHT  TOEGEPAST  OFFL INE

Zo staat het huismerk als een kwalitatief en

betrouwbaar merk. Het weergeven van de

enthousiaste beoordelingen van

enthousiaste klanten ondersteunt dit

statement. Dit wordt ook vaak gedaan in

een kledingwinkel waar door middel van

een rek met de bestsellers van dat moment

extra aandacht wordt getrokken. Wedden

dat er door deze toepassing veel mensen

door dat rek willen struinen?



02 .  AUTOR I TE I T

P r i n c i p e  2

Het principe autoriteit speelt in op het feit

dat we graag luisteren en dingen

aannemen van mensen die meer kennis of

wijsheid bezitten dan wijzelf. Dat kan

komen doordat we niet de optie hebben

om die kennis zelf op te doen, of we vinden

het te veel moeite of tijd kosten. We vinden

het in ieder geval fijn om op iemand terug

te kunnen vallen. En dan het liefst op

iemand met autoriteit.

Online wordt autoriteit veel gebruikt in

reclames. Denk aan de acteur in de witte

jas die jou een tandpasta verkoopt. Hij

staat in een witte jas, dus het komt

geloofwaardig over. We nemen dan

automatisch aan dat de tandpasta goed is.

Of de vakantiesite die aangeeft te vliegen

met KLM. Dit is een betrouwbare

maatschappij dus het geeft je veel

vertrouwen.

Om autoriteit offline toe te passen, wil je

kennis en wijsheid uitstralen. Zo kan dit bij

restaurants of events door het laten zien

van hun prijzen, nominaties en diploma’s.

Dit geeft namelijk weer dat je hoog staat in

hiërarchie. Echter kan zowel online als

offline de schijn van autoriteit als

voldoende zijn om het principe te laten

werken.. In de zonnebank zie je  vaak de

certificaten van de medewerkers, evenals

in een baristacafé. Zo werkt er in de

opticien nooit iemand zonder bril of

lenzen. Omdat alle medewerkers ook

gebruik maken van het product waar jij

voor komt, geven ze je het vertrouwen dat

ze er verstand van hebben en met je mee

kunnen denken. 

AUTORITE IT  TOEGEPAST  OFFL INE

Sluit je dus aan bij erkende keurmerken uit

jouw sector en brancheverenigingen en

toon deze duidelijk op je balie, gevel of in

de winkel. Laat ook relevante diploma’s en

certificaten zien van jou en je

medewerkers. Daarnaast is het laten zien

van erkende betaalmethoden altijd fijn

voor de klant. Nog een laatste tip, doe mee

aan wedstrijden in je regio. Deze

wedstrijden worden vaak gezien als

autoriteiten en doen het daardoor erg

goed bij het vertrouwen. Aan de andere

kant snappen klanten tegenwoordig ook

dat er veel gebruik wordt gemaakt van

reclame en techniek voor een betere

omzet, dus wees gewoon subtiel en echt

tegenover je klanten.



03 .  SCHAARSTE

P r i n c i p e  3

Wij mensen worden hebberig bij een

tijdaanduiding op een aanbieding of een

beperkte voorraad van een product. Het

geeft ons de gelegenheid om als een van

de weinigen dit product te kunnen

bemachtigen, terwijl het wellicht een

razend populair product is. En als er iets

weinig of beperkt beschikbaar is, willen we

het nog sneller hebben. Dit noemen we

schaarste. Deze schaarste maakt het

product een stuk aantrekkelijker.

Het schaarsteprincipe komt voort uit de

menselijke angst om iets te missen. Dat

wordt ook wel Fear Of Missing Out

genoemd, beter bekend als FOMO. Online

zie je dit vaak in de vorm van timers of het

aantal resterende stuks. Zo doet

Booking.com dat erg duidelijk, terwijl bij

sommige webshops een subtiele hint

wordt gegeven. Ook wordt er vaak

aangegeven hoeveel mensen het product

aan het bekijken zijn.

Om schaarste offline toe te passen, is het

belangrijk om te weten waar je klanten

voor vallen. Kijk even naar het voorbeeld

met de koekjes. Als je een halfvolle en een

volle pot neerzet, met dezelfde koekjes, zal

de meerderheid zeggen dat de koekjes uit

de halfvolle pot lekkerder zijn. Of de

Starbucks Unicorn Frappucino. Toen

bekend werd dat de frappucino maar een

paar dagen beschikbaar zou zijn,

ontstonden er rijenwaardoor het drankje

op de eerste dag was uitverkocht.

SCHAARSTE  TOEGEPAST  OFFL INE

In grotere kledingwinkel zoals Zara en

MyJewellery maken ze vaak gebruik van

het rek “last chance to buy”. Hier hangen

dan de kledingstukken aan die enorm hard

zijn gegaan en dus populair zijn. Zoals ik in

de eerste alinea al aangaf, willen we het

dan dus nog sneller hebben. Ook het

organiseren van een evenement of speciale

dienst valt onder het principe schaarste en

speelt in op het unieke gevoel van

exclusiviteit bij je consumenten.



04 .  CONS I S TENT I E  EN  COMM ITMENT

P r i n c i p e  4

Dit principe komt neer op wie a heeft

gezegd, zegt veel makkelijker b. Duidelijker

gezegd gaat het erom dat je in kleine

stappen toewerkt naar het punt waar je

naartoe wil. Als ik iemand klant wil maken,

kan ik ervoor kiezen om eerst een

laagdrempelige aanpak te hanteren. Volg

ons op LinkedIn of vul hier je gegevens in

zijn kleine stappen om uiteindelijk bij je

gewenste doel te komen.

Vanuit kleine stappen is de stap naar de

gewenste actie veel toegankelijker. Online

wordt dit principe letterlijk toegepast door

het warm maken van de klant voor je

product. Vragen of iemand op de hoogte

wil blijven van de laatste ontwikkelingen,

het inschrijven op de nieuwsbrief of je

video wil bekijken zijn voorbeelden van

online toepassingen. Bij e-mailmarketing

wordt dit principe vaak toegepast.

Om dit principe offline toe te passen, is het

belangrijk om het hoofddoel in je

achterhoofd te houden. Maak je klanten

warm voor hun vervolgstappen bij

jou. Rituals maakt hier goed gebruik van

door op het moment dat de klant de

winkel instapt een kleine stap te zetten.

CONSISTENT IE  EN  COMMITMENT  TOEGEPAST  OFFL INE

Er wordt gevraagd of de klant behoefte

heeft aan een handbalsem of lotion,

waarop vaak ja gezegd wordt. Dit is een

kleine stap waardoor de klant warm

gemaakt wordt voor een product. De

gewenste actie is hierdoor een stuk

toegankelijker.

" D O O R  E E R D E R E  C O M M I T M E N T S  V O E L E N  W E  E E N
Z E K E R E  D R U K  O M  O N S  O P  E E N  B E P A A L D E  M A N I E R  T E

G E D R A G E N . "



05 .  SYMPATH I E

P r i n c i p e  5

Het principe sympathie heeft alles te

maken met het iemand iets gunnen.  De

bereidheid om aan iemands verzoek toe te

geven, wat vaak gebeurt als we iemand

aardig vinden. En we vinden iemand aardig

als die persoon sympathiek is Online is dit

vaak te vinden in de vorm van een 'over

ons' pagina. Daar krijgen de medewerkers

een gezicht en vertelt het bedrijf een

verhaal. Ook een vriendelijke

klantenservice is een grote speler.

Fysieke aantrekkelijkheid

Gelijksoortigheid

Het krijgen van complimenten

Contact en samenwerking

Conditionering en associatie

Cialdini beschrijft 5 factoren die sympathie

veroorzaken

 

Dit slaat ook meteen op het feit dat

succesvolle mensen vaak het gezicht zijn

van een goed doel.

Een duidelijke manier om dit principe toe

te passen is het uitdelen van

complimenten. Want zeg nou zelf: als je

van iemand een complimentje ontvangt,

vinden we diegene automatisch een beetje

liever. Dit werkt nou eenmaal zo in ons

hoofd. Een andere duidelijke manier om

sympathie te creëren is het vinden van

overeenkomsten met elkaar.

SYMPATHIE  TOEGEPAST  OFFL INE

Dit schept automatisch een band en zorgt

dus voor sympathie, complimenten en

overeenkomsten. Overigens is sympathie

bijna altijd inzetbar als

beïnvloedingsprincipe. Niet te veel

overdrijven, maar zoek de balans en focus

je op de oprechtheid van je complimenten.

Ook de overeenkomsten moeten niet te

doorzichtig zijn.



06 .  WEDERKER IGHE ID

P r i n c i p e  6

Dit principe stelt dat we terugbetalen wat

we hebben gekregen. Jij doet iets voor mij,

ik doe iets voor je terug. Dit principe werkt,

omdat wij als mensen een drang voelen

om iets terug te doen, wanneer er iets voor

ons gedaan is. Als ik iemand uitnodig op

een feestje, word ik eigenlijk altijd ook

uitgenodigd voor zijn of haar feestje. Deze

ongeschreven regel is zo sterk geworden

dat het tegelijkertijd komt met een gevoel

van iets verplicht zijn.

Online wordt dit principe vaak gebruikt in

de vorm van gratis proefperiodes of gratis

producten. Ook het feliciteren van iemand

op zijn of haar verjaardag is een

veelvoorkomende stap. Hierdoor stimuleer

je het proces waarbij de klant iets terug

voor jou wil doen en vergroot je de

hiermee de interesse in je merk. Daarnaast

komen kleine cadeautjes en flinke

kortingen vaak voor in het rijtje van

wederkerigheid online.

Een paar voorbeelden van hoe je dit

principe offline toepast ga ik met je

bespreken. Neem even als voorbeeld weer

die opticien. Vaak staat er duidelijk

aangegeven dat er een gratis oogmeting

mogelijk is. Dat betekent dus dat zij tijd in

jou investeren en je een gratis meting en

advies geven. Zo leer je het bedrijf een

beetje kennen en voelen sommige mensen

zich een beetje schuldig, waardoor je

automatisch de volgende keer weer naar

dit bedrijf komt voor vragen met

betrekking tot je ogen. Nu over naar een

ander voorbeeld.

WEDERKERIGHEID  TOEGEPAST  OFFL INE

Ik paste laatst een paar schoenen bij

Sneakers. Een medewerker gaf aan dat ik

15% korting kreeg op het item als ik mij

inschreef op de nieuwsbrief. Dit deed ik en

ik kreeg meteen 15% korting. Het

psychologische is dat ik de sneakers

sowieso had gekocht, of ik nou korting

kreeg of niet. Maar met mijn inschrijving is

de kans op een vervolgaankoop vergroot

en heb ik in ieder geval meer

verbondenheid met Sneakers. Ondertussen

heb ik er ook mijn Dr. Martens al gekocht,

dus zo zie je maar weer hoe snel dit

principe werkt.



GA  AAN  DE  SLAG  OFFL INE
 

Ik hoop dat het duidelijk is dat we overal

en altijd beïnvloed kunnen worden. Of dit

nou online of offline is. Het maakt het leven

soms wat leuker, makkelijker of juist

duurder. We kunnen er niet omheen, maar

een beetje bewust zijn van dit feit is nooit

verkeerd. Open jij binnenkort je eigen

fysieke winkel? Dan hoop ik dat ik je door

deze whitepaper een aantal ideeën en

tactieken bijgebracht heb. Dankjewel voor

het lezen!

Er is zo ontzettend veel te vinden over

Cialdini's principes online, dat schrijven

over offline een uitdaging was. Ik heb je

geprobeerd mee te nemen in een paar

koppelingen tussen online en offline

situaties. Daarnaast heb ik een aantal

herkenbare situaties besproken en die

kunnen koppelen aan de verschillende

principes. Als laatste heb ik nog een aantal

persoonlijke gebeurtenissen genoemd om

het soms nog extra te verduidelijken.
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