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Behavioral Design

Behavioral design is een van de drie levels van design, naast reflective en visceral 
design. Vaak wordt onderschat hoe belangrijk het is om dit toe te passen  
op de website van je bedrijf. We gaan dieper in op het gebruik hiervan voor 
non-profitorganisaties. Hoe vergroot je het aantal donaties door middel van  
behavioral design?

Als je veranderingen wil doorvoeren, moet je je verdiepen in hoe mensen denken 
en met veranderingen omgaan, in het gedrag. Een grote meewerkende factor  
in behavioral design is nudging. Dit is een gedragspsychologische motivatietechniek 
waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze 
te gedragen. Hierbij draait het om twee dingen:

1. Making the right decision easy
2. Moving from ambition to change in behavior

Volgens Frankwatching.com maken mensen 

90% van hun beslissingen automatisch, 

gecontroleerd door instincten 

en omgevingsfactoren op het moment van 

de keuze. 10% van de beslissingen zijn 

reflectief, aangestuurd door kennis 

en educatie. Inhoud 
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Je ontwerpt je website met het oog 

op dit automatische gedrag en je plaatst 

je in de gebruiker: welke menselijke  

fouten worden gemaakt tijdens het 

gebruik? Je onderzoekt welke barrières 

mensen tegenkomen: dat zijn fysieke 

(in de omgeving), sociale (mensen 

zijn geneigd een ander te volgen 

in de groep) en psychologische 

barrières (mensen die bijvoorbeeld 

niet bezig willen zijn met hun pensioen 

omdat het nog zo ver weg is).

Goede doelen

Hoe speel je daar op in als non-profitorganisatie?  
Uiteindelijk is natuurlijk het doel om zoveel mogelijk  
donaties op te halen. De eerste stap is om in te spelen  
op de volgende aspecten:

• Aandacht: hoe zorg je ervoor dat je überhaupt opvalt? 
•  Nieuwsgierigheid: hoe zorg je ervoor dat mensen tijd investeren  

om meer te weten te komen over je organisatie en haar doelen?
•  Perceptie: hoe zorg je ervoor dat iets als aantrekkelijk en verleidelijk  

opvalt tussen de andere goede doelen? Hoe zorg je ervoor dat een  
gewenste perceptie gecreëerd wordt?

•  Ervaring en beleving: hoe zorg je ervoor dat iemand een warm  
gevoel krijgt bij de werkzaamheden van jouw organisatie? Hoe neem je angst,  
onzekerheid of stress weg bij de consument? Hoe bouw je vertrouwen op?

•  Gedrag: hoe zorg je ervoor dat je gewenst gedrag weet uit te lokken  
om de kans op succes te vergroten?

•  Gewoontes: hoe zorg je ervoor dat iemand het gewenste gedrag  
blijft volhouden?

The stages 

of the behavioral 

design process
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Hiernaast zie je de huidige homepagina van 
Orange Babies. De opmaak is rommelig; er wordt 
zowel gebruik gemaakt van zwarte als witte 
lettertypes. De verschillende kleuren zorgen ervoor 
dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Tip: 
houdt het eenvoudig en overzichtelijk. Laat de tekst 
over de afbeelding in dit geval weg. De consument 
wordt nieuwsgierig en scrolt naar beneden, waar 
je de informatie neerzet. Daarnaast is het beter 
om de tekst allemaal in dezelfde kleur en hetzelfde 
lettertype te houden, dit zorgt voor rust.

DON’T MAKE 
ME THINK
Zodra je naar beneden scrolt, kom je op een 
nieuwsartikel. Leuk dat het actueel is, maar het 
is niet de belangrijkste informatie. Ze kunnen hier 
beter een aantal buttons met de Afrikaanse landen 
die ze helpen neerzetten met mooie foto’s van  
de kinderen. Ieder land een eigen kleur, zodat die 
associatie blijft staan. Als je dan op een land  
klikt kun je zien wat de werkzaamheden van  
de organisatie hier zijn en direct op een doneer-
knop drukken. Zo leidt je de consument in de 
customer journey en zorg je ervoor dat ze niet 
hoeven na te denken. Ook krijgt de consument 
automatisch hulp bij het kiezen en is alles  
overzichtelijk.

BEPERK JE 
KEUZE
De categorie kom in actie in het keuzemenu biedt 
veel opties, te veel. De gemiddelde consument wil  
zo snel mogelijk zijn doel om de website  
te bezoeken gehaald hebben. Op deze manier 
maak je het dus moeilijk voor de consument  
en creëer je drempels om jouw bedrijfsdoel  
te bereiken: donaties ontvangen. Houdt het over-
zichtelijk door de verschillende opties onder  
te verdelen op een of twee pagina(‘s).

DEFAULT

Last but not least: er mist een heel belangrijk aspect 
op de website van Orange Babies, namelijk: 
persoonlijke verhalen. Hoe ben je van plan klanten 
aan je te binden zonder ze te laten zien waar  
je mee bezig bent? De mens is visueel ingesteld: 
laat zien waar je je voor inzet als organisatie.  
Wek betrokkenheid op door de klant dicht op de 
feiten te drukken. Mocht de klant doneren zorg 
je ervoor dat hij/zij op de hoogte blijft van wat het 
effect is van zijn/haar donatie. Bijvoorbeeld: door 
de klant kan een kind een jaar lang naar school. 
Zorg dat deze klant bericht ontvangt met een foto 
van het kind in de schoolbanken, of met een zelf-
gemaakte tekening om de donateur te bedanken. 
Door het contact met je klanten te behouden zorg 
je ervoor dat ze trouw blijven aan je organisatie. 
Blijf de klant triggers geven, maar niet op een 
vervelende manier.
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• Default

• Beperk je keuze

• Eenvoud

• Duidelijkheid

• Hulp bij kiezen

• Don’t make me think

THERE IS NO ONE-SIZE-FITS-ALL 
APPROACH TO BEHAVIOR CHANGE, 
SO IT IS OF CRITICAL IMPORTANCE  
FOR DESIGNERS TO THINK 
SYSTEMATICALLY ABOUT HOW THE 
PRODUCT CAN BE PERSONALIZED 
TO THE NEEDS OF THE INDIVIDUAL.

 

 

TIPS
  

Mocht je je website willen optimaliseren 

aan de hand van behavioral design, 

kun je de ability (het vermogen van 

de website) verhogen. 

Dit doe je door op een paar dingen 

te letten:
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