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INLEIDING
Van alle smartphonegebruikers kijkt 79 procent elke ochtend binnen vijftien minuten nadat zij wakker zijn geworden

op hun telefoon. Het gevoel is niet echt te beschrijven of uit te leggen maar op de een of andere manier heb je het

gevoel dat je even je telefoon erbij moet pakken. Dat je even door de statusupdates op Facebook moet scrollen.

Dat je even door alle foto’s op Instagram moet scrollen. Wat is toch de reden dat sommige producten en diensten

ons zo weten te pakken dat het ons niet loslaat? Laten we er niet omheen draaien, we zijn hooked, verslaafd. Dit

heeft allemaal te maken met een gewoonte die we hebben gecreëerd.  In deze whitepaper kunt u informatie

vinden over hoe het Hooked model van Nir Eyal ervoor zorgt dat mensen verslaafd raken aan verschillende social

media. Het beschrijft vier stappen die ten grondslag liggen aan ‘verslavende’ technologie. Het Hook Model is

daarom zeer bruikbaar voor mobiele marketingcampagnes, omdat het kan helpen app-betrokkenheid en

gebruikersretentie te verbeteren.

SOCIAL MEDIA
Er wordt steeds meer bekend over de strategieën die social media gebruiken om gebruikers

verslaafd te maken en te houden. Volgens dr. Mark Griffiths, de grootste verslavingsdeskundige

van Groot-Brittannië, hebben sociale mediabedrijven zoals Facebook en Snapchat een arsenaal

aan technieken ontwikkelend om ons verslaafd te maken aan hun producten. Griffiths heeft

zeven ‘hooks’ geïdentificeerd die hiervoor zorgen: onvoorspelbare beloningen, sociale

bevestiging, investeren, fear of missing out, aandacht trekken, competitie en wederkerigheid.

Deze technieken zijn sterk afgeleid van gokbedrijven die uiteindelijk hetzelfde doel hebben als

social mediakanalen; mensen hooked krijgen. 3



HOOKED MODEL

Whatsapp
43.3%

Facebook
32.4%

Instagram
12.9%

Youtube
11.4%

TRIGGER1.
 

DAGELIJKS GEBRUIK VAN SOCIAL
MEDIA IN NEDERLAND 2019

In deze diagram is te zien dat Whatsapp en

Facebook dagelijks het meest gebruikt worden

onder de Nederlanders. Deze twee kanalen zal ik als

voorbeeld gebruiken om mijn bevindingen te

ondersteunen.

Een social media verslaving ontstaat niet zomaar. Er moet een aanleiding

voor zijn, een trigger. Er zijn externe- en interne triggers. Een externe trigger

is bijvoorbeeld een melding van Instagram. Een interne trigger is

bijvoorbeeld een gevoel van verveling waardoor je Instagram opent. 

Whatsapp
Externe trigger = Notificaties

Interne trigger =  Fear of missing out 

 

Facebook
Externe trigger = Notificaties

Interne trigger = Verbinding zoeken

VOORBEELDEN

 Uiteindelijk is het de bedoeling dat er geen

externe triggers meer nodig zijn om

gebruikers te stimuleren uw product te

gebruiken. U moet er namelijk naar streven

dat het gewoontegedrag in stand wordt

gehouden door interne triggers. Zo bent u

niet meer afhankelijk van ‘ingekochte’

aandacht.

EN DAN?
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M O T I V A T I O N

In hoeverre is de persoon

gemotiveerd om tot actie

over te gaan?

Dit heeft te maken met 6

factoren: zoeken naar genot,

voorkomen van pijn of verlies,

hoop, vermijden van angst,

behoefte aan sociale

acceptatie en het voorkomen

van afwijzing.

A B I L I T Y

Hoe makkelijk is het om een

actie uit te voeren?

Er zijn zes factoren die

beïnvloeden of een actie

eenvoudig uitgevoerd kan

worden: tijd, geld, fysieke

inspanning, mentale

inspanning, sociale acceptatie

van de handeling en de mate

waarin de actie overeenkomt

of afwijkt van je routine.

T R I G G E R

De interne of externe trigger

die is gebruikt. Zoals

bijvoorbeeld een notificatie of

een gevoel van fear of

missing out.

2. ACTIE
 

" B E H A V I O U R  =  M O T I V A T I O N  +  A B I L I T Y  +  T R I G G E R "

 Whatsapp
Actie = de app openen en reageren op

berichtjes
 

Facebook
Actie = door feed scrollen, een

comment liken of een post delen

VOORBEELDEN

 
De gebruikers, die nu gemotiveerd zijn door de trigger, ondernemen hun

eerste acties. B.J. Fogg heeft een formule bedacht die de waarschijnlijkheid

voorspelt dat een specifieke handeling zal plaatsvinden: Actie = motivatie +

ability + trigger.

Nir maakt het model extra duidelijk met

een voorbeeld waarbij een telefoon

over gaat. Je kan wel of geen zin

hebben om de persoon die belt te

spreken (motivation), je hebt wel of

geen tijd om hem te spreken (ability)

en wellicht heb je de telefoon niet

gehoord omdat je het geluid uit had

staan (trigger).
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Om een gewoonte te vormen bij uw gebruikers met uw product en

ervoor te zorgen dat ze het opnieuw gebruiken, moet u ervoor

zorgen dat ze een vorm van beloning krijgen elke keer als ze

terugkeren. De gebruiker krijgt hier als het ware een oplossing voor

zijn probleem, waardoor hij de eerdere actie vaker gaat

ondernemen. Op social media kan de beloning bijvoorbeeld sociale

acceptatie zijn door middel van veel likes krijgen. Vaak worden

social mediagebruikers zo verslaafd aan deze beloningen, dat ze de

acties vaker en vaker gaan uitvoeren.

Whatsapp
Beloning = de bevestiging dat het bericht is

aangekomen of gelezen (vinkjes)
 

Facebook
Beloning = gebruiker voelt zich opgenomen in het

leven van zijn vrienden en familie, ontvangt

reacties op likes en vriendschapsverzoeken, de

gebruiker voelt zich betrokken bij virtuele

gesprekken, sociale acceptatie

VOORBEELDEN

 
1

2

3

Er zijn drie soorten variabele beloningen:

Beloningen van de 'Tribe' --> Beloningen van de Tribe worden gevoed

door onze behoefte om ons verbonden te voelen met andere

mensen. Door dit soort beloning voelen we ons sociaal geaccepteerd,

waardevol en inbegrepen.

Beloningen van de 'Self' --> dit zijn beloningen die we zoeken als een

vorm van persoonlijke voldoening en die ons een gevoel van

competentie geven.

Beloningen van de 'Hunt' --> Eyal legt de details achter deze beloning

uit en zegt: "De noodzaak om fysieke objecten te kopen, zoals voedsel

en andere benodigdheden die ons overleven helpen, maakt deel uit van

het besturingssysteem van onze hersenen."

Let op: deze stap heet variabele

beloningen. Als de beloningen

voorspelbaar worden, zijn ze minder

effectief in het creëren van

gewoontes. So switch it up! Geef uw

lezers zo nu en dan iets onverwachts.
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4.  INVESTERING
 

De laatste stap van het Hooked model is ‘investment’. U heeft er nu voor

gezorgd dat de gebruikers getriggerd zijn, actie ondernemen en u bent erin

geslaagd hen tevreden te stellen met een beloning. Nu is het tijd om te

investeren in deze gebruikers en ervoor te zorgen dat ze nogmaals het

Hook-model doorlopen. 

Drie voordelen van investeren:

Whatsapp
Actie = een antwoord op een sms-bericht. Dit

houdt het gesprek gaande, waardoor het een

verslavend product wordt.
 

Facebook
Investering = meldingen fungeren als externe

triggers die de gebruikers terugbrengen naar de

service, vrienden toevoegen

VOORBEELDEN

 

Investeringen leiden vaak tot een nieuwe trigger

Eerder gedrag (een foto op Facebook plaatsen) leidt vaak tot een volgende trigger

(like of reactie op je foto). Hierdoor begin je aan een nieuwe cyclus in The Hook Model,

waardoor de kans op gewoontegedrag steeds groter wordt.

Steigende waardering

Hoe meer gebruikers tijd en moeite steken in een product of dienst, hoe meer zij het

ook gaan waarderen. Daarnaast gedragen we ons het liefst consistent: gedrag uit het

verleden is daarom een goede voorspeller van de toekomst. Als je eenmaal graag een

product of dienst gebruikt is het verdomd lastig om dit niet meer te doen.

Waarde toevoegen aan een product of dienst

De kans dat gebruikers een product of dienst blijven gebruiken is groter nadat ze

persoonlijke content hebben toegevoegd of het product hebben aangepast aan hun

wensen (denk aan Pinterest of Facebook). Hoe meer tijd en energie iemand hierin

heeft gestoken, hoe groter de kans op het ontstaan van gewoontegedrag. 7
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