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INLEIDING

In 2018 had ruim 87% van de Nederlandse bevolking tussen de 16 en 75 
jaar een smartphone. Hiermee neemt Nederland in Europa een toppositie 
in. Daarnaast zitten Nederlanders gemiddeld 34 dagen per jaar op hun 
smartphone. Het dagelijks gemiddelde ligt op 2 uur en 15 minuten. 
We gebruiken onze smartphone de hele dag door. Ruim 52% van de 
Nederlanders vindt de smartphone een verrijking in hun leven. 

Nederlanders gebruiken gemiddeld ongeveer 9 verschillende apps per 
dag. Bij dit gebruik spelen triggers een hele grote rol. Zonder 
triggers zal de meerderheid van de gebruikers niet aan je app denken 
en het dus niet gaan gebruiken. 

Tijdens de ontwikkelfase van een (nieuwe) app voor smartphones moet er 
dus goed nagedacht worden over triggers. Hoe ga je bijvoorbeeld zorgen 
voor terugkeer van gebruikers? En wat is nou het perfecte trigger 
moment voor de doelgroep van je app?

In deze whitepaper zal ik meer uitleg geven over triggers. Dit aan de 
hand van het ‘Fogg Behavior Model’ en het ‘Hooked-model’. Ook zullen 
er effectieve voorbeelden van triggers besproken worden en geef ik ter 
afsluiting kort advies over het inzetten van triggers in een app. 
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Een trigger is datgene wat mensen aanzet tot het vertonen van bepaald gedrag. Het is simpelweg 
een signaal of ‘call to action’. Het zet een gebruiker aan het werk. Er is bewezen dat zelfs 
wanneer je genoeg motivatie hebt voor iets, je het minder snel doet als je niet getriggerd 
wordt. Zonder triggers vertonen mensen in de meeste gevallen het gewenste gedrag niet. En je 
wilt juist dat gebruikers het gewenste gedrag wel laten zien. 

Volgens het ‘Fogg Behavior Model’ van BJ 
Fogg kun je het gedrag van mensen veranderen 
door je te richten op drie verschillende 
elementen: motivatie (het kunnen), ability 
(het in staat zijn) en triggers. Op het moment 
dat gedragsverandering niet plaatsvindt, 
betekent dit dat ten minste een van deze drie 
elementen ontbreekt. Motivatie en ability 
zijn makkelijker uit te lokken dan triggers. 
Motivatie en ability komen namelijk vanuit 
een gebruiker, een trigger (meestal) niet. 
Het is de bedoeling dat de triggers vanuit de 
app komen. Het zenden van een pushmelding is 
bijvoorbeeld een trigger.  

We kunnen triggers volgens BJ Fogg onderverdelen 
in drie soorten. Uiteraard afhankelijk van de 
twee andere elementen:

1. Facilitator: iets waardoor je gelooft dat het 
gedrag makkelijk uit te voeren is
2. Spark: een motiverende boodschap
3. Signal: simpelweg alleen een reminder

Nir Eyal, het brein achter het ‘Hooked-model’ 
onderscheidt twee soorten triggers; intern en extern. 
Externe triggers zijn triggers van buitenaf, denk 
hierbij bijvoorbeeld aan notificaties, pop-ups of een 
call-to-action button. Interne triggers komen voor in 
de gedachten van een gebruiker. Dit zijn eigenlijk 
de echte redenen achter het gebruik van een app. De 
sterkste interne triggers zijn negatieve emoties. 
Mensen die last hebben van ‘FOMO’ (fear of missing 
out) zullen vaker hun Instagram checken en als mensen 
zich vervelen zijn ze vaak te vinden op YouTube of 
Netflix. Het is dus belangrijk om in te spelen op een 
pijnpunt van een gebruiker. Dit zorgt ervoor dat je 
app gekoppeld kan worden aan de negatieve emotie en 
zo zal het gebruik van jouw app een gewoonte worden 
op het moment dat die negatieve emotie zich voordoet. 

WAT DOEN TRIGGERS MET ONS BREIN?



HOE KUN JE TRIGGERS 
EFFECTIEF INZETTEN?
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PUSHMELDINGEN

Het zal je niet verbazen dat de belangrijkste triggers de pushmeldingen 
zijn. Via pushmeldingen laat je de gebruiker weten dat er iets te doen 
is in jouw app. Deze trigger zorgt ervoor dat ze jouw app gaan openen.

Er is een groot verschil tussen duidelijke en onduidelijke (de “we 
sturen deze maar even uit om aandacht te krijgen maar er zit niet echt 
een goede reden achter”) pushmeldingen.

Wil je bijvoorbeeld als app laten weten dat er een nieuwe aflevering 
is van de favoriete serie van je gebruiker? Geef dat dan duidelijk 
en kort aan in de pushmelding. Wat ik in dit geval niet zou doen is 
bijvoorbeeld: “Er staat iets leuks voor je klaar, kom je kijken?”

De gebruiker krijgt helemaal geen nuttige informatie en zal 
hoogstwaarschijnlijk niet op de pushmelding klikken. 

Dus onthoud: zorg dat de pushmelding duidelijk is, zodat de gebruiker 
precies weet wat hij kan verwachten als hij naar je app gaat. 

AFWIJKENDE KLEUR/VORM

Hallo!
Hallo!
Hallo!
Hallo!

Wat valt je als eerste op als je naar de twee voorbeelden hierboven 
kijkt? 

Ik hoop dat je hebt gekeken naar de afwijkende kleur en vorm. Omdat ons 
brein denkt dat alles hetzelfde is, worden we direct getrokken naar 
datgene wat opvallend is. Hetgeen anders is dan de rest.

Zorg dus voor opvallende kleuren of vormen in je app bij punten waarvan 
je wilt dat ze opvallen. Bijvoorbeeld bij een ‘call to action’ button.
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VERWIJDER CONCURRERENDE TRIGGERS

In de screenshot hiernaast zie je al 
vier verschillende triggers. Maar wat 
is nou het belangrijkst voor deze 
organisatie? Wat moet een gebruiker 
eerst gaan doen? En zal hij dat gedrag 
ook daadwerkelijk gaan vertonen? 
Waarschijnlijk doet de gebruiker iets 
anders dan gehoopt. 

Het is veel slimmer om maar 1 trigger te 
laten zien, zo kun je er namelijk bijna 
zeker van zijn dat de gebruiker daar 
iets mee gaat doen. Meerdere triggers 
zorgen voor afleiding. En dat is niet de 
bedoeling. 

Wil je bijvoorbeeld dat mensen je 
pushmeldingen toestaan? Zorg dan dat 
dat de enige trigger is die te zien is 
bij het openen van de app. Zo worden 
gebruikers niet afgeleid en is de kans 
groot dat ze het gewenste gedrag gaan 
vertonen.  

LOGISCH MOMENT

Het is 08:00 uur, je wekker is net gegaan. Heb jij bij het wakker worden 
meteen zin in een vette hap? Waarschijnlijk niet. 

Pushmeldingen van bijvoorbeeld Thuisbezorgd zijn niet logisch in de 
vroege ochtend. Hiermee zullen ze niets bereiken. Het is daarom niet gek 
dat Thuisbezorgd ervoor gekozen heeft om hun triggers pas rond 13.00 uur 
te versturen. 

Ga bij je doelgroep altijd na wat het meest logische moment is voor 
triggers!

Heb je een sport-app waarmee je mensen wilt aanzetten tot bewegen? Op 
welk moment van de dag heeft je doelgroep hier tijd voor? Of wil je 
graag iets verkopen en daarvoor een in-app korting aanbieden? Zien 
gebruikers deze trigger (de korting) pas in het winkelmandje of al veel 
eerder?
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ADVIES
Richt je triggers op een routine

Zorg voor de juiste frequentie

Voorkom herhaling

Verwijder overbodige triggers

Zet aan tot actie

Wanneer je kunt aansluiten bij de routine van de gebruiker, is dit erg 
gunstig. Dit gaat er namelijk voor zorgen dat de gebruiker jouw app ook 
als onderdeel van de routine gaat zien. Zonder na te denken wordt jouw app 
constant gebruikt. Geweldig toch?

Niemand vindt het prettig om meerdere triggers per dag te ontvangen. Het 
is belangrijk om te onderzoeken wat jouw doelgroep waardeert. Het aantal 
triggers varieert natuurlijk ook bij verschillende apps. Ga maar eens na bij 
jezelf, ontvang je liever triggers van een app waar je eten kunt bestellen of 
van je sport app?

Onbewust zien en/of lezen gebruikers je triggers echt wel. Het is niet nodig 
om meermaals hetzelfde te proberen. Dit zorgt alleen maar voor frustratie. 

Je wilt met je triggers natuurlijk iets bereiken. Zorg er dan ook voor dat er 
een duidelijke ‘call to action’ aanwezig is bij je triggers. 

Net als concurrerende triggers zorgen overbodige triggers ook voor afleiding. 
Wil je dat mensen zich aanmelden voor iets? Haal dan andere triggers die hier 
niets mee te maken hebben weg. Zo focus je de aandacht van gebruikers op 1 
trigger. 



WAT IS DE CONCLUSIE?

88

Motivatie en ability komen vanuit gebruikers. Triggers 
moeten in de meeste gevallen vanuit de app komen. Het meest 

belangrijke is dat je een overtuigende trigger inzet op 
een voor je doelgroep relevant moment. Als een van deze 

twee aspecten niet duidelijk genoeg is of ontbreekt, dan 
is de kracht van je trigger meteen een stuk minder. Ook 

kun je zoveel externe triggers inzetten als je wilt, maar 
als mensen jouw app niet kunnen koppelen aan een (interne) 

negatieve emotie, dan zullen je triggers ook niet zoveel 
bereiken volgens Nir Eyal. Zorg dat je inspeelt op een 

pijnpunt van de gebruiker. Zo kan jouw app gekoppeld worden 
aan een negatieve emotie en wordt het gebruik van jouw app 

een gewoonte als deze interne trigger zich voordoet.   

 
Wil je nog meer weten over het inzetten van triggers in 
een app (of op een website)? Neem contact met mij op 
via LinkedIn (Kim van Steeg) of stuur een e-mail naar 
kim.van.steeg@hva.nl. Ik ben altijd bereid om nog meer 
informatie en tips te delen. 

EN NU AAN DE SLAG

MEER INFORMATIE?

Denk goed na over de volgende vragen voordat je ook maar begint aan het 
ontwikkelen en/of inzetten van triggers in je app:
- Wie/wat is mijn doelgroep?
- Wat is het doel van mijn app?
- Wat is een goed moment voor een trigger bij mijn doelgroep?
- Wat is het doel van mijn trigger?
- Hoe kan ik de trigger laten opvallen? 

Voor effectiviteit van je triggers adviseer ik je ook om de vijf 
adviespunten die we hiervoor besproken hebben mee te nemen in de 
ontwikkelfase. Ik weet zeker dat het zal helpen bij het maken van 
goede keuzes. 

En wat je vooral niet moet vergeten zijn de drie stappen die je telkens 
blijft herhalen; ontwikkelen, testen en aanpassen. Het lukt niemand om 
in één keer iets te ontwikkelen wat perfect werkt. Alles heeft tijd en 
bijschaving nodig. Ook triggers. 
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