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Inleiding 
 
Dit adviesrapport is bedoeld voor de organisatie SIRE. 
Stichting Ideële Reclame (SIRE) is een Nederlandse stichting die 
reclamecampagnes maakt over onderwerpen die door de makers als 
maatschappelijk probleem worden gezien. SIRE is geen overheidsorgaan; de 
stichting is op 30 augustus 1967 opgericht door zes reclamemakers. 
 
Het doel van dit rapport is om de website van SIRE te analyseren en om uiteindelijk 
aanbevelingen te doen op het gebied van behavioral design. 
De aanleiding van dit rapport is de opdracht van de opleiding MIC op de Hogeschool 
van Amsterdam om een rapport te maken en daarmee advies te geven aan een 
bedrijf. 
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Hoofdstuk 1: Het belang van behavioral design 
 
Om goed in kaart te brengen waarom behavioral design van belang is, is het 
belangrijk om uit te leggen wat het precies inhoudt. 
Wat biedt behavioral design nu eigenlijk? Behavior design biedt een goede 
mogelijkheid om bepaald gedrag van je gebruiker aan te moedigen of te 
ontmoedigen en zo gewoontes aan of af te leren. 
Er zijn daarbij drie elementen die daarbij komen. Dat zijn ‘triggers’, ‘motivation’ en 
‘abilities’. Het onderstaande model heet het ‘behavioral model’ en laat zien in wat 
voor verhoudingen er spelen op het gebied van behavioral design. 

 
De verticale as staat voor ‘motivation’ en toont aan in welke mate mensen 
gemotiveerd zijn om tot actie over te gaan. De horizontale as gaat over de ‘ability’ 
van de mens, dus in hoeverre zij in staat zijn om tot actie over te kunnen gaan. De 
curve staat voor de ‘triggers’. Triggers zijn gebeurtenissen of prikkels waardoor een 
persoon over kan gaan tot actie. 

Om gedragsverandering bij een gebruiker te laten plaatsvinden, moet je je als 
designer focussen om het gedrag boven de curve uit te laten komen. Is de ability 
laag , dan moet de motivatie hoog zijn en is de motivatie lager dan moet de ability 
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hoog zijn. Het beste is dus om zo simpel mogelijke manieren, om tot actie over te 
gaan, voor te stellen wanneer de motivatie van de gebruiker hoog is. 

Een voorbeeld van het element 
‘motivation’ is wat Booking.com 
gebruikt op hun site. Bij het 
boeken van een hotelkamer 
staat dat er nog weinig kamers 
over zijn. Dat creëert schaarste 
gevoel. Daardoor gaan mensen 
eerder denken om iets sneller 
te boeken. 
Dit past ook bij een van de 
principes van Cialdini. De 
principe van schaarste. 

 
Het belang van behavioral design is dus dat je je site zo aanpast dat je mensen leidt 
naar pagina’s en acties te laten uitvoeren om je doelen te bereiken. 
 
Maar wat is het belang voor SIRE? 
 
Wat wilt SIRE nu bereiken? 
SIRE wilt mensen wakker schudden, aanzetten tot nadenken, lastige zaken 
bespreekbaar maken, het debat aanjagen en mensen in beweging krijgen. Hen laten 
beseffen dat sommige kwesties die weinig of geen aandacht krijgen, dit wel 
verdienen. Met haar campagnes wil SIRE de maatschappij een beetje mooier 
maken. 

Voor SIRE is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te bereiken met hun 
campagnes. Dat doet SIRE natuurlijk heel veel met reclamespotjes, maar de website 
is daarbij zeker een belangrijk onderdeel. De reden daarvoor is dat elke campagne 
hier is terug te vinden. Op de website is het van belang dat de mensen de weg 
weten te vinden naar de campagnes. Micro conversies spelen hierbij een rol. 
Behavioral design kan mensen helpen om de micro conversies waar te maken. 
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Hoofdstuk 2: Analyse 
De site van SIRE is https://sire.nl/ en wordt in dit hoofdstuk behandeld. 

De bevindingen 

Er zijn enkele zaken naar voren gekomen bij het beoordelen van de website. 

Het eerste punt van de site van SIRE is bijna alles beweegt. Om de twee seconden 
komt er een andere achtergrond met een ander verhaal. Dat zorgt ervoor dat er veel 
afleiding is. Het is niet echt duidelijk daardoor waar mensen naartoe moeten en wat 
er gedaan moet worden. 

Bovendien is er geen duidelijke call-to-action zoals je hieronder ziet. 

 

Dit laat zien dat behavioral design niet goed wordt toegepast om de doelen te 
behalen. SIRE wilt graag dat zoveel mogelijk mensen de campagnes zien, maar 
hieruit blijkt alleen dat SIRE verwacht dat mensen zoveel motivatie hebben om door 
te klikken, dat ze weinig aan het design doen. Er worden helaas geen technieken 
gebruikt om op de motivatie van de mensen in te spelen. 

De mogelijkheid om alle campagnes te bekijken oftewel de ability wordt ook niet 
makkelijk gemaakt.  Zoals je hieronder kan zien zijn er verschillende thema’s bij de 
campagnes. Als je een specifieke campagne zoekt, dan moet je eerst goed kunnen 
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kiezen waar het bijhoort.

 

Er zijn op de site weinig triggers aanwezig wat niet meehelpt om acties te laten 
ontstaan. Er zijn wel bewegingen op de site, maar dat leidt veel af. Er zijn wel 
mensen te zien op de site die het persoonlijker maken. Op het gebied van triggers 
zijn er wel verbeterpunten. 

Hoofdstuk 3: Adviezen 
Voor SIRE zijn er aantal verbeterpunten. Het gaan op de gebieden van triggers, 
ability en motivation. Sommige adviezen zijn meer gericht op usability, maar veel zijn 
bruikbaar voor behavioral design. 

Adviezen voor triggers: 

1. Het gebruik van beweging is al aanwezig. De toepassing daarvan is niet 
geschikt. Er zijn veel bewegingen in korte tijd. Dit leidt af. Om ervoor te 
zorgen dat mensen gefocust blijven op wat ze zoeken, moet er minder 
beweging zijn. De triggers moeten ervoor zorgen dat de doelgroep op het 
juiste pad blijven. 

2. Speel in op nieuwsgierigheid. Zoals hieronder is te zien, is het niet echt 
lokkend om verder te zoeken naar andere campagnes. Mensen zijn vaak van 
nature nieuwsgierig. Het is niet meteen aan te passen, maar het kan binnen 
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enkele weken of maanden aangepast worden.

 
3. Op de site wordt er niet gebruik gemaakt van call-to-actions. Een stuk tekst 

dat zegt dat je iets moet doen helpt iemand iets aan te sporen om iets te 
doen. De tekst “klik hier voor soortgelijke campagnes” zorgt ervoor dat 
mensen gaan zoeken voor andere campagnes. 

 

Adviezen bij ability: 

1. Maak het makkelijk. Mensen willen vaak snel naar iets. Zorg ervoor dat de 
doelgroep snel naar de campagnes kan gaan zoeken. Een menubalk bovenin 
de site kan hierbij helpen. Bol.com heeft bijvoorbeeld een menubalk die het 
makkelijk maakt.

 
2. Maak duidelijk waar alles staat. Het is moeilijk om campagnes te vinden. Je 

moet eerst thema’s kiezen en daarna kan je uit veel verschillende kopjes 
kiezen. Als je op een kopje klikt, komt er een klein stukje tekst naar boven. 
Het is niet altijd duidelijk wat er precies in staat. 

3. Help om te kiezen. Het is wellicht interessant om de meest recente 
campagnes op de homepage te zetten. Recente campagnes die vaak in 
reclames belicht worden, worden dan vaker gelezen. Het doel om mensen 
aan het denken te zetten wordt hierdoor wellicht eerder bereikt. 
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De termijn waarin aanpassingen kunnen worden gemaakt ligt eraan hoeveel er 
aangepast gaat worden. 

Conversiedoelen kunnen ook verschillen. Enkele voorbeelden van conversiedoelen 
na het aanpassen van de site kunnen zijn: 

1. Binnen 1 maand na de aanpassingen aan de site 10% meer lezers van de 
campagne in december 2020 ten opzichte van december 2019 

2. 3% meer pagina bezoekers in februari 2020 ten opzichte van februari 2020 

Dit zijn slechts voorbeelden. Doelen zijn aan te passen aan de wensen. 
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Vragen? 

Mocht u nog vragen hebben, 

Stuur een mail naar anne.kuijt@hva.nl 
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