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VOORWOORD 
 

 

Bijna iedereen die werkzaam is binnen de marketing is bekend met de zes overtuigingsprincipes 
van Cialdini. Maar in 2001 maakt deze hoogleraar in de psychologie ook nog eens een zevende 
principe bekend en nu zijn er niet alleen de zes basisprincipes: sociale bewijskracht, autoriteit, 
schaarste, commitment en consistentie, sympathie en wederkerigheid, maar ook eenheid (unity). 

In dit White paper neem ik je graag mee in de wereld van online persuasion door eens dieper in te 
gaan op deze zeven psychologische beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini. Zodat jij deze 
succesvol toe kunt passen op je eigen website om je conversie te verhogen. Want eerlijk is eerlijk, 
wie wil er nou niet de technieken leren, zodat jij je bezoekers “ja” kan laten zeggen en laten doen 
wat jij wilt. 
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1. SOCIALE BEWIJSKRACHT 
 

Sociale druk is een heel krachtig middel om ervoor te zorgen dat individuen overtuigd worden. 
Misschien zelfs wel de krachtigste. Want als iedereen het doet, dan zal het wel kloppen. Een van 
de meest voorkomende redenen dat een bezoeker niet leidt tot conversie is, omdat diegene te 
onzeker is. De bezoeker heeft niet genoeg vertrouwen. Dus de beste manier om die onzekerheid 
weg te halen is sociale bewijskracht. Want als er een hoop mensen zijn die hetzelfde hebben 
meegemaakt en daar positief over zijn dan kijk je daar zelf ook al heel anders naar. 

 Een veel gebruikt voorbeeld hiervan zijn reviews. Een bedrijf die dit ontzettend goed toepast – en 
de kenners kunnen het al raden – is Booking.com. Als je een accommodatie boekt kijk je namelijk 
altijd naar het cijfer dat gegeven wordt. En bij Booking.com kun je niet alleen een cijfer zien, maar 
zelfs een cijfer per rubriek. Dus wat vinden gezinnen? Wat vinden mensen met bijvoorbeeld een 
rolstoel? Volgens Cialdini volgen we het snelst aanbevelingen op van mensen die we kennen of 
op ons lijken. Dus Booking.com laat de reviews van mensen uit jouw sociale netwerk het eerst 
zien en mochten die er niet zijn? Dan gaan ze op zoek naar de mensen met de meeste 
gelijkenissen op basis van jouw sociale profiel. 

Maar, social proof is ook meer dan alleen reviews. Want je ziet het bijvoorbeeld ook terug bij de 
getallen die ze overal voor gebruiken. Zo laat booking.com bijvoorbeeld zien wanneer de meest 
recente reservering is. Waardoor je het gevoel krijgt dat je niet de enige bent die bezig is met het 
boeken van deze vakantie. En zo maken ze ook veel Top-5 lijstjes aan en een combinatie daar 
weer van. 60% van de mensen die dit hotel hebben bekeken vonden dit hotel ook leuk. En dit 
combineren ze weer met een ander principe van Cialdini: schaarste. Als je ziet dat een hotel het 
afgelopen uur vaak geboekt is begin je de angst te krijgen iets te verliezen. En de angst om iets te 
verliezen werkt veel zwaarder dan de angst om iets te winnen. Maar daar later meer over. 
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2. AUTORITEIT  
Iemand met een hoge autoriteit neem je veel sneller iets van aan dan iemand met een lage 
autoriteit. Vrij logisch, want we volgen het liefst iemand die meer kennis over een onderwerp heeft 
dan wijzelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan experts en de tandartsen in witte lab-jassen die je ziet in 
tandpastareclames. Als jij een politiepak aantrekt denken mensen dat je een politieagent bent en 
dat is ook niet gek. Dus de schijn dat je iets bent kan al genoeg zijn om het te laten werken. Maar 
hoe uit je dat op je website? 

 Logo’s 

Logo’s zorgen ervoor dat je er betrouwbaar uitziet. Maar dan hebben we het hier niet specifiek 
over het logo van je bedrijf zelf, maar over het tonen van logo’s van bijvoorbeeld betaalmethodes 
en keurmerken. Zo schept het tonen van veel verschillende betaalmogelijkheden al snel 
vertrouwen. En als het een keurmerk heeft dan zal het ook wel kloppen. 

Kijk bijvoorbeeld naar de website van Gall en Gall die doen dat heel goed:  

 

“Deze prachtige Rioja Reserva heeft meerdere malen gouden medailles gewonnen. Bij het 
Internationale wijnconcours werd hij bekroond als 'Beste Rioja'. Ook wijncriticus Robert Parker 
was lovend over deze wijn” 

Waar te beginnen! Zo zie je hier bijvoorbeeld dat deze wijn meerdere prijzen heeft gewonnen en is 
goedgekeurd door Robinson Parker. Maar wat voor prijzen? Misschien is dat wel een wedstrijd 
waar deze wijn als enige wijn meedeed. En wie is Robinson Parker? Je denkt in eerste instantie 
meteen “als hij dat vindt dan zal het wel kloppen”, maar voor hetzelfde geldt weet Robert Parker 
helemaal niets over wijn en keurt hij alle wijnen goed. Zo zie je maar dat als je de schijn goed 
neerzet je het als snel vertrouwd en koopt. 

Een zwakte is ook altijd een goede manier om de bezoeker te overtuigen. Als je alleen maar 
positieve dingen opsomt beginnen mensen weer te twijfelen. Het is bijna te mooi om waar te zijn. 
Daarom moet je soms (niet altijd) beginnen met een zwakte. Cialdini komt met een voorbeeld van 
de campagne van Avis. Avis is wereldwijd niet de grootste autoverhuurder en maakt van deze 
zwakte een krachtig punt. “We are number two, but we try harder.” Na deze campagne is hun 
marktaandeel gestegen met 35%.  
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3. SCHAARSTE 
 

Dit is er een die iedereen ook wel kent. OP=OP en “ Nog maar 5 plaatsen beschikbaar!” Ook 
hiermee kun je een hoop twijfel wegnemen bij je bezoekers om ze over de streep te trekken. Als 
iets zeldzaam is wordt het namelijk meer waard. Er wordt dus ingespeeld op de angst dat je iets 
verliest. Heel slim want je verliest natuurlijk niets.  

 

 

 

Ook hier kunnen we weer kijken naar de reisbranche. Want een mooi voorbeeld is van een 
website die dit heel goed doet is KLM. Je ziet op de website van KLM vaak dat er voor die ‘enige’ 
goedkope vlucht nog maar een ‘paar’ plaatsen beschikbaar zijn. En als aanvulling daar weer op 
heb je de optie om tegen betaling een stoel tijdelijk te reserveren. Fantastisch bedacht natuurlijk 
want de kans dat je die vlucht vervolgens alsnog boekt is nu aanzienlijk gestegen. En mocht je 
toch niet boeken verkopen ze die stoel wel aan iemand anders, en maken ze alsnog winst op je. 
 
Je ziet dit ook vaak met aanbiedingen. Kijk bijvoorbeeld naar de Zalando Lounge daar zie je soms 
dat een product nog maar 15 minuten in de aanbieding is. Hierdoor krijg je opeens een gevoel van 
urgentie om het te kopen. Je hebt namelijk nog maar heel beperkt de tijd om de knoop door te 
hakken.  

 

Nog een hele belangrijke reden dat het overtuigingsprincipe van schaarste zo goed werkt is dat 
schaarste benutten als bezoeker ook best wel slim is. Want eerlijk is eerlijk, het kopen van een jas 
in de uitverkoop is best wel slim. Zeker als je er toch al een nodig had. De combinatie van die 
schaarste en de verstandigheid maakt het ontzettend sterk.  
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4. COMMITMENT EN CONSISTNETIE 
Wie A zegt moet ook B zeggen. Cialdini heeft aangetoond dat als klanten een klein stapje 
hebben gezet en zo een band met je krijgen (commitment), ze eerder bereid zijn om "ja" te 
zeggen tegen grotere stappen zoals een aankoop of een contactaanvraag. Mensen willen 
namelijk consistent gedrag vertonen en willen liever niet inconsistent lijken, omdat dit een 
eigenschap is die door anderen als negatief wordt gezien. Dit betekent dus dat we ook een 
onverstandige beslissing consistent blijven doorzetten uit deze angst om inconsistent te lijken. 

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus wanneer iemand op je website komt, heeft 
diegene niet altijd meteen alle vertrouwen in jou. Daarom moet je stap voor stap zorgen dat je 
een band opbouwt. Een van de meest gebruikte voorbeelden hiervan is e-mailmarketing. Een 
inschrijving voor de nieuwsbrief kan hierbij bijvoorbeeld de eerste stap zijn. Hierdoor kun je 
beginnen met gericht de juiste mailtjes te sturen. Zo vertel je eerst bijvoorbeeld het een en 
ander over jezelf, dan deel je hier en daar een update en geef je korting op de producten die 
hij of zij hebben bekeken en op die manier probeer je ervoor te zorgen dat iemand overgaat tot 
aankoop. Dit soort acties kun je uiteraard ook uitzetten via Facebook of Instagram. 

Ook hier maakt Booking.com goed gebruik van. Zij noemen het namelijk niet de nieuwsbrief, 
maar gewoonweg ‘Secret Deals’. Hierdoor hebben zij jou iets cadeau gegeven en is de kans 
groter dat je, je opgelaten voelt als je dat ‘cadeau’ niet gebruikt.  
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5. SYMPAHTIE 
 

Hoe sympathiek is jouw merk? Praten mensen graag over je? Bezoekers zeggen het liefst ‘ja’ 
tegen personen en bedrijven ze kennen en graag mogen. En dat is ook niet gek want natuurlijk 
koop je het liefst iets bij iemand die je het gunt. En hoe groter de gunfactor hoe groter de kans dat 
iemand iets van je koopt. 

 Nu weten we dat mensen meer sympathie hebben voor mensen die ze kennen. En daarom is het 
slim om ervoor te zorgen dat je ervoor zorgt dat je jouw klanten stimuleert om positieve ervaringen 
te delen met hun vrienden. Je ziet dit veel terug op websites met bijvoorbeeld de share-buttons, 
tell-a-friend en like ons op social media. Het is voor mensen namelijk waardevoller als je een tip 
krijgt van een bekende, dan van het bedrijf zelf. En dat klinkt natuurlijk ook best logisch. Het is 
zelfs zo dat 14% een advertentieboodschap van een bedrijf vertrouwt en meer dan 70% laat zich 
beïnvloeden door de mening van anderen, vrienden en bekenden. 

Laat zien wie jou leuk vinden 

 

Een van de meest voorkomende manieren is op je website laten zien wie jouw merk of bedrijf 
allemaal wel niet leuk vinden. Kijk bijvoorbeeld naar de website van GoGo maar liefst 50.146 
personen vinden GoGo leuk waarvan zeven vrienden.  En als je op een onbekende website komt 
waar je foto’s van jouw vrienden ziet dan wekt dit vaak direct vertrouwen en sympathie op. Wat je 
ook vaak ziet, is dat bedrijven sympathie proberen op te wekken met een viral of een doneeractie. 
Een (extreem) voorbeeld hiervan is tijdens de brand van Notre Dame. Terwijl de kerk nog in brand 
stond sprongen grote merken als Louis Vuitton en Gucci al meteen in met giften van honderden 
miljoenen euro’s om de kerk na de brand te herstellen. Natuurlijk, ze willen de kerk hersteld zien 
worden, maar dit ging meteen de hele wereld over en de sympathie voor deze merken is over de 
hele wereld bij ontelbaar veel mensen gestegen. Geen gekke actie. 

De ‘Over-ons’-pagina 

Een hoop bezoekers willen ook graag weten wie er daadwerkelijk achter een bedrijf zit. Hierbij 
kunnen ze dan kijken of het bedrijf ook bij ze past en of ze er als het ware bij willen horen. Dit 
doen veel bedrijven door filmpjes te plaatsen over hun bedrijf en waar ze voor staan met daarbij 
een foto van iedere medewerker en een kort verhaal over zichzelf of een leuke slogan.  
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6. WEDERKERIGHEID 
Voor wat, hoort wat. En dat maakt dit ook meteen een van de sluwste manieren van overtuigen. 
Bij wederkerigheid draait het namelijk volledig over het gevoel van verplichting om iets terug te 
moeten doen voor de ander. Je staat namelijk in het krijt bij de ander.  
 
Een van de beste voorbeelden uit de praktijk zijn ‘free samples’. Dit is een techniek die op alle 
mogelijke manieren wordt toegepast. Kijk bijvoorbeeld naar de make-up afdeling bij de Bijenkorf 
hier doet een expert gratis wat make-up bij je op en verteld vervolgens aan jou hoe goed het wel 
niet staat. En door dat complimentje en het beetje gratis make-up voel jij je weer verplicht om iets 
terug te doen en vaak is dan de enige optie die make-up daadwerkelijk kopen. Of een gratis 
worstje bij de slager en een gratis blikje chocomel op het station. Al deze samples voelen als een 
cadeau, en daardoor krijgen wij als mens de drang om iets terug te doen.  

 

 
 
Een andere manier is ook iets gebruiken als ‘proef’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
beddenverkopers. Die zeggen dat je nu gratis 90 dagen mag proefslapen. Niemand die dat niet 
gaat doen natuurlijk en niemand die daarna van zijn of haar bed af wil.  
 
Maar het kan ook simpeler. Je kunt dit gevoel ook aanwakkeren door mensen te helpen. Dit is een 
beetje hetzelfde als een vriend helpen met verhuizen. Die vriend voelt zich verplicht om daarna 
iets voor jou terug te doen. Dit kan online bijvoorbeeld ook heel makkelijk door de chat optie. Als jij 
iemands vragen beantwoord en in zekere zin dus zijn of haar probleem oplost voelt diegene zich 
verplicht om bij jou af te nemen. Als je een webwinkel bent moet je ervoor zorgen dat deze service 
net dat beetje extra biedt. Denk hierbij aan direct antwoord, ook buiten werktijden om.  
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7. EENHEID 
Nu hebben we de eerste zes principes van Cialdini gehad; sociale bewijskracht, autoriteit, 
schaarste, commitment en consistentie, sympathie en wederkerigheid. Maar na jaren lang 
onderzoek gedaan te hebben kwam Cialdini erachter dat er nog een belangrijk principe ontbrak in 
zijn arsenaal, namelijk: eenheid. Hierbij draait het om het zogeheten ‘wij’ gevoel. Als wij 
gelijkenissen zien bij elkaar dan geeft dat al snel een gevoel van eenheid. Zo zullen een koper en 
verkoper, wanneer zij iets gemeenschappelijks hebben, meer eenheid ervaren. Wanneer de koper 
en verkoper bijvoorbeeld beiden van hardlopen houden, zal de koper de verkoper sneller 
vertrouwen. 
  
Autoverkopers maken hier veel gebruik van. Als een autoverkoper aan een vader verteld dat hij 
zonder enige zorgen zijn kinderen in die auto zou vervoeren dan geeft dat een gevoel van 
eenheid. De autoverkoper verwijst naar zijn kinderen en familie en daardoor krijg je het gevoel dat 
je in hetzelfde schuitje zit. Online wordt dit ook veel toegepast in de vorm van co-creatie. 
Wikipedia probeert ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen helpen met het produceren van 
content en aan de andere kant zijn er de consumenten die wordt gevraagd om een bijdrage te 
leveren. Dit samen geeft een gevoel van eenheid je voelt je samen verantwoordelijk voor het 
functioneren van iets. Maar je kunt het ook op een andere manier doen door iets heel exclusiefs te 
laten lijken. 
  

 
 
Op de website van de billionaire shop staan niet alleen maar dure dingen. Maar als je iets koopt 
zoals een t-shirt op deze website heb je al snel gevoel dat je ook bij deze ‘elite-club’ hoort.  
 
 
 

Tot slot  
Hopelijk, heb ik je nieuwe dingen kunnen leren over de principes van Robert Cialdini. En kun je er 
mee aan de slag. En om je conversie daadwerkelijk te verhogen gaat het er niet om dat je de 
principes kent, maar dat je ze ook daadwerkelijk gaat toepassen. Pas als je bewust met de 
technieken aan de slag gaat, zal je de kracht ervan ontdekken. Maar onthoud geen mens is 
hetzelfde. Succes!  
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