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De juiste kleurkeuze voor een succesvolle
marketingstrategie
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Samenvatting

Zonder dat we er bij stil staan hebben kleuren een grote invloed in het

dagelijks leven. Op staat, in winkels, op sociale media, in apps, op

websites, overal worden we overspoeld met kleuren. 

 

Kleuren worden ingezet om consumenten te verleiden. 

Kleuren zeggen dan namelijk ook daadwerkelijk iets over het

aankoopgedrag van consumenten.

Het is de taak van een marketeer om hier goed op in te spelen

Het inzetten van de juiste kleuren draagt daarnaast bij aan je

merkidentiteit, want consumenten zullen je product of merk als eerst

herkennen en onthouden aan de kleur.  De vraag is dan ook: Hoe

verleid je consumenten met de juiste kleuren? 

 

Bij het kiezen van de kleur(en) voor je product of merk is het niet alleen

belangrijk dat ze visueel aantrekkelijk zijn, maar ook wat de betekenis

achter de gekozen kleuren is. De betekenis achter kleuren wordt de

kleurenpsychologie genoemd. 

 

 In deze whitepaper krijg je inzicht in de kleurenpsychologie en lees je

hoe je door het inzetten van de juiste kleurenstrategie het

conversiepercentage van jouw product of merk kunt verhogen.
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Inleiding kleurenpsychologie

Overal waar we ons bevinden komen we kleuren tegen. De betekenis achter

deze kleuren wordt de kleurenpsychologie genoemd. Iedereen wordt

beïnvloed door kleuren en daarom leggen we onbewust, maar automatisch

associaties met bepaalde kleuren. Kleuren roepen bij ieder mens emoties en

gevoelens op. Dit  kan per persoon verschillen en daarom heeft iedereen

een andere voorkeur voor een bepaalde kleur. Bij het aanschaffen van een

product is kleur dan ook een belangrijke factor. 

 

Kleuren spelen verschillende rollen in de ogen van een consument. Een

functionele rol, hoe een consument een product/merk ziet. Een affectieve

rol, hoe de consument zich voelt bij een bepaald product/merk en een

cognitieve rol, welke associaties er worden opgewekt bij een bepaalde

kleur. Deze drie rollen zijn belangrijk in het aankoopproces van de

consument. Kleuren hebben daarom een grote impact op consumenten. 

Mensen onthouden kleuren namelijk ook eerder dan tekst.  

 

 

 

85% 80% 90%

Van de consumenten
geeft aan dat kleur de
belangrijkste reden is

om een product te
kopen

Van de consumenten
geeft aan dat kleur
bijdraagt aan een

merkidentiteit

Van het oordeel van een
consument over een
product is alleen op

kleur gericht

4Bron: Seoul International Color Expo



Kleuren en

associaties

Kleuren hebben drie dimensies, de

tint, de helderheid en de verzadiging.

Je hebt lichtblauw, donkerblauw en

alles daar tussenin. Allemaal blauw,

maar toch anders. Deze drie

dimensies zijn belangrijke aspecten in

hoe mensen kleuren ervaren. In de

marketing wordt er voornamelijk

gekeken naar de tint (de kleur), maar

het is ook belangrijk om te focussen

op de helderheid en de verzadiging.

Juist deze dimensies hebben impact

op de tint en hoe mensen een kleur

ervaren.

Kleurenpsychologie in de
hersenen

 

 

 

In onze hersenen hebben we een associatief

netwerk. Ook wel een verbonden web van kennis

genoemd. Elk knooppunt in de hersenen vormt

een kenniseenheid, zoals emotie, een zintuigelijke

ervaring en een semantische betekenis. De

verschillende knooppunten zijn verbonden op

basis van een overeenkomst. (Kolenda, N)

 

 

Voor elke kleur bevat onze hersenen ook een

knooppunt. Nieuwe ervaringen creëren nieuwe

connecties of versterken juist bestaande

knooppunten. Zo krijgen we bij een nieuwe

verpakking van een product een nieuwe associatie

met dat product. Dit geldt hetzelfde voor een

nieuwe huisstijl/logo van een bedrijf. Dit heeft

invloed op het gedrag van consumenten. 

 

 

Kleuren hebben in de ogen van consumenten vaak

een specifieke betekenis. Maar in de

kleurenpsychologie zit dit anders. Iedereen heeft

verschillende associaties bij een bepaalde kleur,

waardoor consumenten, naast de specifieke

betekenis ook een andere betekenis aan een kleur

kunnen hangen.
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Functies van

kleuren

Factoren bij het kiezen van
de juiste kleur
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Kleuren hebben verschillende

functies. Een informatieve functie, een

signaalfunctie, een onderscheidende

functie en een verleidende functie. Bij

het kiezen van de juiste kleuren voor

jouw product, merk of website is het

belangrijk om na te gaan aan welke

functie de kleur moet voldoen. Aan de

hand daarvan kan namelijk de juiste

kleur worden gekozen. Het kan

natuurlijk ook voorkomen dat alle

functies  van belang zijn. 

Uit onderzoek van Nick Kolenda is gebleken dat

de betekenis van kleuren afhangt van een

aantal factoren:

 

Ervaring

Verschillende beroepsgroepen hebben een

andere associatie met een bepaalde kleur. Het is

daarom belangrijk om na te gaan wie je

doelgroep is en te onderzoeken wat hun

associatie is bij een bepaalde kleur.

 

Context 

Bedenk goed in welke context je welke kleur

gebruikt. Kleuren worden immers in

verschillende situaties anders geassocieerd.

 

Cultuur

Betekenissen van kleuren kunnen per cultuur

verschillen. Ga hierbij weer goed na wie je

doelgroep is. 

 

Door de verschillende factoren is de betekenis

en werking van kleur erg persoonlijk, maar er

zijn ook veel overeenkomsten.

 

 

 

Maar wat zeggen welke kleuren nou precies

en welke kleuren passen bij jouw product of

merk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oranje

De kleur rood is dynamisch. Rood kan
zowel negatieve als positieve gevoelens

opwekken. In het negatieve aspect
wordt rood geassocieerd met woede
en gevaar, maar positief met warmte

en passie. Daarnaast verhoogt de kleur
rood opwinding en rood is een goede
kleur om in te zetten voor een hoger 

 conversiepercentage.

De kleur geel heeft vooral positieve
connotaties, denk aan de zon en het
licht. Daarnaast straalt geel plezier,

vriendschap en optimisme uit. Dus wil
je positiviteit uitstralen met jouw

product of merk, maak dan vooral
gebruik van de kleur geel.

Oranje straalt vrolijkheid en
enthousiasme uit. Daarnaast kan

urgentie worden aangeven met de
kleur oranje. Oranje zet

consumenten aan tot actie en is
daarom ook een goede kleur om

in te zetten om bepaalde
conversiepercentages te

verhogen.

Blauw

Blauw is een koele en niet bedreigende
kleur, het straalt daarom ook veiligheid

en autoriteit uit. Openheid, rust en stilte
worden geassocieerd met de kleur

blauw. Blauw activeert daarnaast een
aanpak mentaliteit en versterkt een

positieve aantrekkingskracht van een
advertentie.

Paars

 

Groen symboliseert groei, natuur,
vernieuwing en gezondheid. De kleur

groen heeft eigenlijk alleen maar positieve
associaties. De kleur groen wordt daarom

ook vaak gebruikt als verkoopstool.

Paars wordt vaak geassocieerd met
luxe en stijl. Daarnaast wordt paars
geassocieerd met spiritualiteit, visie,
wijsheid en waarheid. De kleur paars
werkt kalmerend en straalt trots uit.

Rood

Geel

Groen

7



Kleuren inzetten in de
praktijk

Hoe bepaal je welke kleur geschikt is

voor jouw product of merk?  

En hoe behaal je daarmee je

marketingdoelstellingen?

Geschiktheid

Kijk bij het kiezen van een kleur goed

naar hun geschiktheid en niet alleen naar

de voorkeur voor een bepaalde kleur.

Een kleur moet zowel geschikt zijn op

basis van emotie als op een semantische

betekenis. 

 

Esthetiek

Het is daarentegen belangrijk dat je niet

alleen kijkt naar de emotie of

semantische betekenis. Je product of

design moet natuurlijk ook visueel

aantrekkelijk zijn. Dit heeft invloed op de

merkkeuze van de consument, je

merkloyaliteit, je geloofwaardigheid en

de gebruiksvriendelijkheid.

 

Waarde

Het is daarnaast goed om te kijken vanuit

een sociaal en pragmatisch standpunt.

Kleuren die ‘in de mode zijn’ hebben

waarschijnlijk een hogere sociale

waarde. Dit hangt ook af aan de branche

waarin je onderneming zich bevindt.

Aandacht

Kleur grijpt onbewust de aandacht

van een consument. Contrast is een

goede manier om deze aandacht

vast te houden. Wanneer je de

aandacht wilt vestigen op een

bepaald aspect, zoals ‘in het

winkelmandje’ geef dit aspect dan

een andere kleur dan de rest van de

omgeving. Zo valt datgene op, waar

je een conversie mee wilt behalen. 

 

Actie/ conversies

Om arousal te verhogen bij een

consument is het het beste om

gebruik te maken van warme

kleuren met een hoge verzadiging

en lage helderheid. Deze kleuren

versterken de impulsiviteit en

zorgen sneller voor het gewenste

aankoopgedrag. 

 

 Likes

Je wilt natuurlijk een positieve

indruk achter laten van je product of

merk. Gebruik hiervoor kleuren zoals

blauw, groen of heldere kleuren

zoals wit en lichtgrijs. Deze kleuren

werken positief.

8



Het is belangrijk en de moeite waard om de keuze voor de kleur van je product of

merk  te onderzoeken. Een goede kleurencombinatie is namelijk van belangrijke

waarde voor het succes van je onderneming. Daarnaast draagt het bij aan je

naamsbekendheid, want consumenten gaan jouw product of merk herkennen en

herinneren aan zijn kleur.

 

Denk bij het kiezen van de kleur(en) voor je product of merk goed na over wie je

doelgroep is.  Iedere consument heeft namelijk een andere ervaring met een

bepaalde kleur, waardoor zij kleuren anders associëren. Daarnaast speelt de

context en de cultuur van je doelgroep ook mee in de keuze voor een bepaalde

kleur. 

 

Kijk naast je doelgroep ook goed naar wat je marketingdoelstellingen zijn. Wil je

een hoger conversiepercentage? Ga dan vooral voor kleuren die arousal

verhogen, zoals rood en oranje.  Maar wil je een hogere klanttevredenheid ga dan

voor kleuren die positiviteit en veiligheid uitstralen, zoals blauw en groen. 

 

Bij het kiezen van de juiste kleur voor je product of merk spelen een aantal

belangrijke factoren mee die je niet over het hoofd moet zien. Ga dus niet zomaar

een kleur kiezen die je mooi vindt, maar  ga aan de hand van de

kleurenpsychologie na welke kleur geschikt is voor jouw product of merk. Als je je

kleurenstrategie op de juiste manier inzet, zal dit leiden tot succes voor je

onderneming.
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Conclusie
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