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Robert B. Cialdini is emeritus hoogleraar psychologie en

marketing aan Arizona State University. Van zijn boek

invloed werden  . wereldwijd meer dan 3 miljoen

exemplaren verkocht. Cialdini schreef meerdere boeken over

beïnvloeding en overtuigen. (Boom Psychologie, 2019) In

eerste instantie kwam hij met 6 principes die van belang

waren om iemand te beïnvloeden. In 2016 kwam er een

nieuw boek uit, met een nieuw principe. In dit whitepaper

lopen we ze alle 7 langs. 
 

 

Een van de bekendste bedrijven waar je Cialdini goed terug

ziet komen is Booking.com. Op deze website worden

mensen enorm naar de koop gepusht door de principes. 

Wat hierop aansluit is  de luchtvaart. Mij leek het een goed

plan om hen onder de loep te nemen en te bekijken wat je

kunt leren van o.a. KLM en Ryanair op het gebied van

beïnvloeding. 

 

Zodra je een website betreed zie je al veel Call To Action's

(CTA). Dit wil zeggen dat er veel button's zijn waarop je kunt

drukken. Ook staat er vaak op de button een uitnodigende

tekst, zoals druk op mij, meld mij aan! of vind deals. Toch

valt het meer op als je bij een low-budget zoals Ryanair kijkt

vergeleken met een KLM. Ryanair heeft schreeuwerige

banners en overal korting percentages. Toch zul je in dit

whitepaper ziet dat een premium maatschappij als KLM,

soms ietwat stiekem, ook  beïnvloeding in de strijd gooit

om klanten te werven. 

 

In dit Whitepaper gaan we het hebben over hoe
consumenten worden beïnvloed zodra ze een vliegticket
willen kopen. 

Samenvatting
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De 7 beïnvloedings-
principes van
Cialdini 
Sinds 2016 heeft Cialdini zeven
beïnvloedingsprincipes. Deze principes zijn in
dit whitepaper toegepast op de luchtvaart.

De principes die Cialdini gebruikt zijn:

1. Sociale bewijskracht 

Dit speelt in op het feit dat mensen sociale dieren zijn. We zoeken naar bevestiging

voordat we een keuze maken. Hierop kun je inspelen door bijvoorbeeld recensies te

plaatsen. Zo kan iemand de aankoop evalueren. Als anderen tevreden zijn zal de

potentiële koper er meer vertrouwen in hebben. 

 

2. Autoriteit

Mensen willen voordat ze een aankoop doen weten of het bedrijf wel kennis heeft van

zaken. Dit kan blijken uit bijvoorbeeld een keurmerk, prijzen of onderzoeksresultaten.

Mensen kicken op autoriteiten. Ze zullen dus sneller voor een bedrijf kiezen als het

bedrijf zich op die manier profileert. 

 

3, Schaarste

Mensen worden hebberig als er een beperkte voorraad is of als een aanbieding maar

van bepaalde tijd is. Schaarste maakt een product of dienst aantrekkelijker omdat het

de waarde van het product verhoogt. 

 

4. Consistentie en Commitment

Dit gaat om het vasthouden van de aandacht en consumenten enthousiast maken voor

jouw product of dienst. Dit gebeurt vaak stapsgewijs. Je verbindt consument langzaam

aan je merk, hierna houdt je de consument tevreden. 

 

5. Sympathie

Dit ontstaat vaak als een kennis enthousiast is over het merk. Als ze deze persoon

persoonlijk kennen die een positief beeld schets van het merk, vergroot de kans dat ze

overtuigd worden.  Manieren om sympathie op te wekken zijn bijvoorbeeld, het tonen

van medewerkers, consumenten op jouw social media te posten. Belangrijk is om te

zorgen voor die persoonlijke touch. 

 

6. Wederkerigheid

Consumenten willen graag dat een merk interesse toont. Ze zijn dan ook bereid om een

wederdienst te leveren. Belangrijk is dat je als merk de eerste stap moet zetten. Dit kan

bijvoorbeeld een felicitatie zijn op een verjaardag of informatie delen. 

 

7. Eenheid

Sinds 2016 is nu ook eenheid een beïnvloedingsprincipe. Eenheid gaat om de behoefte

om erbij te horen. Iemand die bij een groep hoort of wil horen, zal moeite doen hier bij

te blijven passen. (Scheiberlich, 2016)
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Sociale bewijskracht

Als we kijken naar sociale bewijskracht

kunnen we kijken naar de

communitypagina van KLM op hun

Facebook. Hier kunnen mensen hun

mening delen en vragen stellen. KLM

antwoord vaak op berichten. Ook pakt

het social media team de kritieken goed

op en zorgen dat het netjes afgehandeld

wordt.

Voor het toepassen op de luchtvaart heb

ik meerdere bedrijven gebruikt. Ik heb

gekeken naar KLM, Ryanair en Delta .

Deze maatschappijen hebben allemaal

een ander soort website waar

verschillende principes naar voren

komen. 

 

 

Autoriteit

Als we naar autoriteit kijken zien

we dit bij verschillende

maatschappijen terug komen.

Maatschappijen die lid zijn van

het skyteam hebben vaak dit logo

naast die van hen staan. Hiermee

laten ze zien dat ze aangesloten

zitten bij een autoriteit. 

Schaarste

Schaarste zie je vooral

terugkomen bij de budget

maatschappijen. Kijk bijvoorbeeld

naar Ryanair. Ze hebben

bijvoorbeeld nu een banner waar

ze je triggeren om juist nu je

tickets te boeken want de

aanbieding loopt maar tot kerst. 

Toepassingen
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Sympathie

Tijdens de uitleg van de principes kwam

naar voren dat als je medewerkers toont je

meer sympathie opwekt. 

Delta Airlines zet op hun homepagina al

veel mensen, hieronder

crewmedewerkers. 

Consistentie en commitment

Veel maatschappijen hebben een regeling

dat je punten kunt sparen met het aantal

mijl wat je vliegt of aantal keren dat je

vliegt

 

Ryanair vluchtcredit:

 

 

 

 

 

 

 

KLM flying blue miles:

 

Wederkerigheid

KLM heeft een blog pagina waar ze

weetjes, tips en tricks en nieuws delen met

hun consumenten. Dit is dat stukje

informatie delen, ook zorgen ze dat ze het

eerste stapje zetten. 

Eenheid

KLM zorgt voor het gevoel van eenheid dor de

optie te bieden je aan te melden voor de

nieuwsbrief. Hierdoor hoor je erbij en mis je geen

aanbiedingen meer. De call to action komt goed

terug in de button: 'meld mij aan!'.



 Sociale bewijskracht
 Autoriteit
 Schaarste 
Consistentie en Commitment
 Sympathie
Wederkerigheid
 Eenheid

Ook luchtvaartmaatschappijen doen massaal mee in beïnvloeding van
hun consumenten. Vaak is het voor de consument niet goed zichtbaar,
zoals bij KLM en Delta. Als je naar Ryanair kijkt zie je dat alles uit de
kast wordt gehaald om zoveel mogelijk te verkopen voor een zo laag
mogelijke prijs. Terwijl er bij KLM en Delta echt wordt gedacht aan
klant binding en klant contact. Dit zie je terug in het maken van blogs
en het frequent flyer programma. Ook kun je je inschrijven voor een
nieuwsbrief zodat je extra informatie en deals krijgt. 
Ryanair probeert de klant zoveel mogelijk binnen te halen met
korting en dealtjes die je er bovenop kunt krijgen, zoals het huren van
een auto. Dit is in vergelijking met KLM heel anders, zij bieden een
ervaring aan. Ze willen sympathiek over komen op de consument. 
Hier zie je gelijk ook het verschil in een low-budget maatschappij en
een premium maatschappij. 
Er is geen goed of fout, beide werkt het. Je trekt alleen ander publiek
op beide manieren.  
 
Als je een website maakt is het dus belangrijk om de 7 principes in je
achterhoofd te houden. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deze basisprincipes gaan ervoor zorgen dat de consument doet wat hij
moet doen op jouw website. Dit zal er voor zorgen dat je de beoogde
conversie binnenhaalt. 

Wat kunnen we concluderen uit dit stuk? Wat hebben we geleerd? 

Conclusie
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