
Wat is de link tussen gedrag van websitebezoekers, het Fogg behaviour model en call-to-actions? 
Welke psychologische aspecten spelen een rol bij call-to-actions? 

Deskundig antwoord op deze vragen wordt middels deze whitepaper gedeeld. 

Call-to-actions van websites optimaliseren 
Een benadering vanuit behavioural design  

& het Fogg Behavior Model 
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Samenvatting van de whitepaper 
Overal worden mensen overtuigd, zowel online als offline. Een heel specifiek gebied 
hierin zijn call-to-actions. Vaak omschreven als de knoppen van een website waar de 
gebruikers mee kunnen interacteren. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw bezoekers op 
deze call-to-action gaan klikken? Welke psychologische aspecten komen hierbij kijken? 
We nemen een duik in de randvoorwaarden van call-to-actions. De tekst, de kleuren en 
de vorm moeten allemaal in overeenstemming zijn. Denk ook aan jouw doelen en aan 
die van jouw bezoekers. Er wordt een kleine basis gevormd over hoe gedrag werkt en 
hoe je dit kan toepassen in jouw call-to-actions. En tot slot kijken we naar het model 
van Dr. BJ Fogg. Zijn model zegt dat de gewilde actie afhangt van de motivatie, het 
'kunnen' van de gebruiker en de trigger die bij deze actie hoort. Hij stelt dat de kans op 
de gewenste actie het grootst is als deze drie elementen in harmonie zijn met elkaar.  

Deze whitepaper is bedoeld voor websitebouwers en websitebeheerders. Met de 
informatie uit deze whitepaper kan je straks, met wat oefenen, de beste call-to-actions 
bedenken. En weet je dankzij handige checklist met welke (psychologische) aspecten 
je rekening moet houden tijdens het maken van een call-to-action.  

Deze whitepaper is bedoeld voor 
websitebouwers en websitebeheerders. 
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Hoofdstuk 1: websites en call-to-actions 
 

Websites en hun doelen 
Op internet wordt er continu aan beïnvloeding gewerkt. 
Organisaties en bedrijven hebben bepaalde doelen. Deze doelen 
kunnen variëren van het verkopen van de beste shampoo tot het 
informeren over hoe je een band moet wisselen. De doelen van de 
organisaties en bedrijven worden verwerkt in de website. Zo ook 
die van jou. Maar hoe zorg je er als websitebouwer voor dat jouw 
bezoekers het gedrag laten zien wat jij wilt dat zij doen? 
 

Wat is jouw doel? 
De mate waarin een bezoeker geïnteresseerd is in jouw doel, 
hangt af van de relevantie van jouw content. Een website over 
auto’s wordt, over het algemeen, niet goed gelezen door jonge 
vrouwen. Jouw doel moet dus afgestemd zijn op een bepaalde 
doelgroep. Zoals deze whitepaper is bedoeld voor 
websitebouwers en websitebeheerders. Het is belangrijk dat jij 
jouw doel duidelijk hebt afgebakend voor een bepaalde 
doelgroep. 
 

Call-to-actions 
Even een korte opfrisbeurt, wat is een call-to-action? Volgens 
Crazy Egg (2017) is een call-to-action is een knop waar een 
gebruiker op kan klikken en mee kan interacteren, met vaak een 
achterliggend doel. Het is onderdeel van het conversieproces. 
Call-to-actions zijn er in allerlei kleuren, soorten en maten. 
Belangrijke voorwaarden voor een goede call-to-action zijn: 

• Aantrekkelijk ontwerp en design; 
• Aantrekkelijke kleuren bevatten; 
• Overtuigende tekst bevatten; 
• Een tactische positie innemen op de website. 

In dit paper ligt de focus echter op het gedragsaspect achter de 
call-to-action en niet op de call-to-action zelf.  
  

Motivatie van jouw doelgroep 
We weten nu dat er een duidelijk doel is en er een duidelijke 
doelgroep moet zijn. En we weten wat een call-to-action is. Kan ik 
dan nu een goede call-to-action maken? Het antwoord is geen 
volmondige ‘ja’. We weten namelijk nog niet waarom de 
bezoekers op de website komen en waarom zij doorklikken via de 
call-to-action. Wat is hun doel? Wat is hun motivatie om jouw 
website te bezoeken? Volgens Dr. BJ Fogg (2009) zijn er drie 
verschillende soorten motivatie voor mensen om bepaald gedrag 
te laten zien: sensatie, acceptatie en anticipatie. In hoofdstuk 4 
gaan we dieper in op de verschillen van deze typen motivatie. Het 
is echter van belang om te weten dat de eerste vorm van 
motivatie een andere aanpak (=call-to-action) vergt dan de 
andere vorm van motivatie.  
 

  

Elke website heeft 
zijn eigen doel 

Waarom bezoekt de 
doelgroep jouw 

website? 
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Hoofdstuk 2: hoe werkt gedrag? 
 

De basis van gedrag 
Volgens Combs & Brown (2018) bestaat ons gedrag grotendeels 
uit gewoontes. Bijna al ons gedrag wordt op de automatische 
piloot uitgevoerd en is daarom aangeleerd gedrag. Net zoals 
Daniel Kahneman (2012) uitlegt in zijn boek Thinking, Fast and 
Slow zijn er twee systemen voor ons gedrag. Systeem 1 is onze 
automatische piloot, waarbij we niet écht nadenken over onze 
acties. Systeem 2 is het systeem wat wél echt nadenkt maar 
wordt onderdrukt door systeem 1. Kahneman beweert dat 98% 
van ons denken wordt uitgevoerd door ons snelle automatische 
systeem. 2% wordt slechts uitgevoerd door ons slimme systeem.  
 

Gewoontes volgens Combs & Brown 
Combs & Brown borduren hierop verder dat een gewoonte een 
“geprogrammeerde reactie is op iets dat in onze omgeving 
gebeurd”. Daarbovenop stellen zij dat een gewoonte niet alleen de 
reactie is van iemand, maar ook de trigger (=actie) die de actie 
deed aanwakkeren. Een voorbeeld is dat mijn telefoon af gaat en 
ik hierop ga kijken. Dit genoemde proces is de gehele gewoonte. 
Omdat dit geprogrammeerd is, kan het (gedrag) ook aangepast 
en veranderd worden.  
 

Hoe leer je dan bepaald gedrag aan? 
We hebben nu een concreet beeld van gedrag. We weten ook wat 
ons doel is, namelijk dat de bezoeker op de call-to-action klikt. 
Hoe zorgen we hier dan voor? Volgens Combs & Brown kan een 
goede gewoonte niet zonder een goede beloning. De gebruiker 
wil beloond worden door op de call-to-action te klikken. Wat 
maakt het dat een beloning als ‘goed’ wordt ervaren? 
• Als er een positieve beloning ontstaat door de actie van de 

gebruiker; 
• Als de beloning als onverwachts wordt ervaren door de 

gebruiker; 
• Als de timing van de beloning goed is.  

 

Gedrag toegepast in call-to-actions 
In andere woorden: een goede call-to-action is er één waar de 
gebruiker onmiddellijk een beloning ontvangt. Laat ik het 
toelichten met een voorbeeld. Een gebruiker is al 5 minuten op je 
webshop aan het surfen. Wellicht is hij een potentiële koper. Je 
laat je een bericht opkomen dat hij 10% korting krijgt op zijn 
eerste bestelling met de kortingscode “NEW10”. De call-to-action 
is onverwachts; je krijgt hem niet gelijk. Hij is positief; de bezoeker 
is al geïnteresseerd. De timing is goed; helpt de bezoeker over de 
streep te trekken. Belangrijke randvoorwaarde is dat de call-to-
action niet opdringerig is, makkelijk weg te klikken is en er visueel 
en tekstueel aantrekkelijk uitziet.  

  

Er is onderscheid 
tussen ‘fast’ & ‘slow’ 

thinking 

Niet onbelangrijk: 
de beloning naar 
de gebruiker toe 
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Hoofdstuk 3: het Fogg Behavior model 
 

Behaviour = Motivation * Ability * trigger 
Bovenstaande formule is bedacht door Dr. BJ Fogg (2009). Hij 
heeft deze formule ontwikkeld in het Persuasion Lab van 
Universiteit Stanford. Het stelt dat het bepaalde gedrag waar men 
naar op zoek is afhankelijk is van de motivatie, de bekwaamheid 
van de gebruiker en de trigger waar hij of zij aan blootgesteld 
wordt. Hoe hoger de motivatie, ability en trigger, hoe groter de 
kans dat het gewenste gedrag bereikt wordt. Maar merk ook op 
dat wanneer één daarvan laag is, het gewenste gedrag moeilijk 
bereikt kan worden.  
 

Motivation bij bezoekers 
Zoals in hoofdstuk 1 al aangekaart is zijn er drie typen motivatie: 
sensatie, acceptatie en anticipatie. Sensatie kent twee elementen, 
namelijk plezier en pijn. Motivatie is belangrijk bij call-to-actions. 
Het geeft direct feedback voor de maker. Valt de call-to-action 
niet in de smaak, bijvoorbeeld vanwege de opdringerige kleuren? 
Dan komt er een gevoel van “pijn” om de hoek kijken. Anticipatie 
bevat ook twee elementen, angst en hoop. Deze worden als 
krachtiger ervaren bij de gebruiker. Het element angst kan 
makkelijk verwerkt worden in call-to-actions, al moet daar met 
zorg mee omgegaan worden. Een voorbeeld: registreer je nú voor 
product X en geniet van een jaar lang van Y. Alleen als je op at 
moment registreert kan je er gebruik van maken. Kortom de angst 
voor het mislopen van de actie vergoot de kans op het 
daadwerkelijk registreren van de gebruiker. De laatste motivatie is 
acceptatie, deze is het minst relevant voor call-to-actions. Deze 
gaat namelijk over sociale acceptatie en dat is in de vorm van 
websites niet zozeer aanwezig. 
 

Ability van de actie 
Wat wel zeer relevant is voor de bezoekers is de ability. Daarmee 
wordt volgens Dr. BJ Fogg (2012) bedoeld dat de actie voor de 
gebruiker binnen zijn of haar “range” moet liggen; het moet 
uitgevoerd kunnen worden. Een call-to-action waar niet op geklikt 
kan worden is het aller slechtste voorbeeld van ability. De 
gebruiker kan er niets mee en zal na een aantal vergeefse 
pogingen gaan afhaken. Dr. BJ Fogg noemt hier ook drie 
manieren om de ability te verhogen. De eerste en de minst 
waardevolle is het trainen van mensen om het gedrag mogelijk te 
maken. Dat is in ons geval ook niet echt nodig, omdat het grote 
gros van de websitebezoekers wel weten dat een button een 
button moet voorstellen. De tweede manier is een hulpmiddel 
aanbieden om het gewenste gedrag makkelijker te maken. Bij 
websites moet je dan denken aan kleine duwtjes in de goede 
richting. Een chatbot kan ook tot de mogelijkheden behoren met 
bijvoorbeeld het invullen van de gegevens van de gebruiker. De 
laatste manier is het meest toegankelijk: het gewenste gedrag 
makkelijker uitvoerbaar maken. Eén druk op de knop is genoeg.   
 

Fogg Behaviour Model:  
B = M*A*T 

Kleine duwtjes kunnen 
de gebruiker in de 

juiste richting sturen 
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Is een call-to-action ook een trigger? 
De trigger is kort al even besproken in hoofdstuk 2 over gedrag. 
De trigger is de actie waar een bepaalde handling of gewoonte op 
volgt. Een synoniem voor trigger is call-to-action volgens Dr. BJ 
Fogg. Er bestaan twee verschillende soorten triggers: interne en 
externe triggers. Interne triggers komen uit je gedachte voort. 
Externe triggers uit je omgeving. Bij de trigger spelen de motivatie 
en de ability een rol. Triggers zijn er in de vorm waarbij de 
motivatie hoog is en de ability hoog. Of waarbij er éen van beide 
hoog is. Als zowel de ability als de motivatie laag is, dan zal de 
gebruiker niets doen; er is geen trigger. Een voorbeeld van een 
trigger waarbij de ability hoog is, maar de motivatie niet is 
wanneer de gebruiker niet geïnteresseerd is in jouw product of 
service. Een voorbeeld van een trigger waarbij de motivatie hoog 
is, maar de ability laag is wanneer de gebruiker jouw product of 
service wil kopen maar de call-to-action beperkingen toont.   
 

Fogg en call-to-actions 
Wat leert Fogg’s model ons voor goede call-to-actions? Allereerst 
is het belangrijk dat call-to-actions makkelijk en simpel in gebruik 
zijn. Je kan alleen een button hebben en dat is prima. Bij een 
andere call-to-action moet de gebruiker zijn gegevens invoeren. 
Het helpt dan wanneer de gebruiker wordt geholpen. Een optie 
bieden om in te loggen met een Facebook- of Google-account, 
zorgt ervoor dat de stap weer kleiner gemaakt wordt. Ten tweede 
wil je dat de call-to-action goed aansluit bij je bezoekers. Als je 
meerdere segmenten hebt, probeer dan per segment een 
passende call-to-action te maken. Het is mogelijk om hier 
onderscheid in te maken, bijvoorbeeld op leeftijd of geslacht. Het 
zorgt voor een stijging in motivatie waardoor de kans groter is dat 
er wordt geïnteracteerd wordt. Tot slot is het belangrijk dat je als 
websitebouwer ervoor zorgt dat zowel de motivatie als de ability 
hoog zijn. De call-to-action is namelijk al de trigger. Vereiste is wel 
dat deze goed in elkaar steekt.   

Een call-to-action 
is ook een trigger-

vorm 
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Conclusie 
We hebben alle psychologische aspecten meegenomen die we wilden behandelen. 
Eerst nog kort even alles op een rijtje zetten. Het is belangrijk om de volgende zaken 
duidelijk op een rijtje te hebben: 
- De doelgroep van jouw call-to-action en website;
- De motivatie van jouw doelgroep om op de call-to-action te klikken;
- Jouw doel met de call-to-action.

Daarnaast moet de call-to-action aan bepaalde voorwaarden voldoen, denk hierbij aan: 
- Een aantrekkelijk ontwerp;
- Een tactische positie op de website;
- Overtuigende teksten.

Natuurlijk speelt gedrag een belangrijke rol. Wat kan je doen om te zorgen dat jouw 
call-to-action zo effectief mogelijk werkt? Zorgen voor: 
- Een goedwerkende call-to-action;
- Een goed getimede call-to-action;
- Een call-to-action die zeer makkelijk in gebruik is;
- Een positieve en onverwachtse beloning tijdens of na het invullen voor de gebruiker.

Er is geen eenduidige definitie waarop staat: “dit is een goede call-to-action en dit niet”. 
Het is een spel waarbij jij als websitebouwer zelf moet ervaren wat wel en niet werkt 
voor jouw doelgroep. Daarentegen biedt dit whitepaper een leidraad met betrekking tot 
de verschillende aspecten en randvoorwaarden die komen kijken bij zulke call-to-
actions. Gebruik deze dan ook in jouw voordeel. Bekijk hoe andere call-to-actions in 
elkaar steken en wat jij denkt dat hier goed aan is. Voldoen ze aan de voorwaarden? 
Dan is het wellicht iets wat jij ook kan gebruiken.  En kom op deze manier tot steeds 
betere creaties. 

Blijf op de hoogte 
Wil jij je nog meer verdiepen in de psychologische materie van call-to-actions? Dat is 
natuurlijk mogelijk. Neem dan contact op met de maker van deze whitepaper: Lars 
Bottelier. Hij is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
psychologie & gedrag toegepast op websites. Druk hieronder op het symbool voor jou 
gewenste contactmanier:   

Mail Website 

Tijd voor actie. 

mailto:info@larsbottelier.nl?subject=Whitepaper%20psychologisch%20gedrag%20call-to-actions
https://www.larsbottelier.nl
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Bronnenlijst  
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