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Waarom zou je als organisatie gebruik maken van
overtuigingsprincipes? Dat is een vraag die je als
organisatie eigenlijk zou moeten stellen wanneer je
begint met je organisatie. 
 
Het antwoord wat veel organisaties hierbij geven is dat
je op deze manier gemakkelijk en snel je omzet kan
verhogen. Ook andere bedrijfsdoelstellingen kunnen
gemakkelijker behaald worden door het toepassen van
verschijnende beïnvloedingstechnieken. Maar is dit wel
zo ethisch en wil je als bedrijf niet gewoon open en
eerlijk zijn over je bedrijf? 
 
Ik vind het toepassen van de verschillende
beïnvloedingstechnieken van organisaties overdreven
en niet meer subtiel. Op deze manier worden de
consumenten eigenlijk voor de gek gehouden en ze
hebben het soms niet eens door. Door deze
verschillende principes of technieken toe te passen zijn
we geneigd om bepaalde dingen toe doen die we
eigenlijk helemaal niet willen. En dit is niet wat je als
organisatie wil bij je consumenten, toch?
 
In dit essay ga ik verschillende beïnvloedingsprincipes
van Cialdini bespreken aan de hand van uitgevoerde
experimenten. Want hoe ethisch zijn deze principes
eigenlijk? 
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We beginnen met het eerste principe; sociale
bewijskracht. Dit principe draait geheel om
kuddegedrag. Hiermee bedoel ik dat mensen zich
sterk laten beïnvloeden door het gedrag van
anderen.
 
In de jaren vijftig deed Ash een aantal
experimenten in het kader van sociale
bewijskracht. In deze experimenten kom je
erachter hoe een individu kan worden beïnvloed
door een groep mensen. Dit experiment laat
duidelijk zien dat mensen, door sociale
bewijskracht, in staat zijn om van hun eigen mening
af te wijken. 
 
Een bekend experiment van Ash was een
experiment waarbij er verschillende proefpersonen
in een ruimte werden gezet. De meerderheid van
deze proefpersonen waren rolspelers. Het andere
deel waren proefpersonen die hier niet van op de
hoogte waren.
 
Asch liet in dit experiment de proefpersonen lijnen
zien met verschillende lengtes (zie figuur 1).
Naderhand werd er aan alle proefpersonen
gevraagd welke lijn gelijk stond aan lijn 1. Zes
personen, die eigenlijk rolspelers waren,
beweerden dat lijnstuk 1 even groot was als lijnstuk
A. Zoals je zelf kan zien, is dit overduidelijk niet het
geval. Toch stemden de proefpersonen bij dit
experiment in met de meerderheid. Dit deden ze,
waarschijnlijk, om niet de indruk te wekken dat zij
een andere mening hadden. Velen voelden zich
‘onder druk’ gezet. 
 

figuur 1: lijnen

En dit is precies wat het principe; sociale
bewijskracht kan doen. Je kan druk voelen dat als
al je vrienden het hebben jij het ook maar ‘moet’
aanschaffen. Op deze manier zorg je als organisatie
zijnde dat je een veel minder sterke band met je
consumenten kan krijgen, dan wanneer zij uit
zichzelf voor jou als organisatie kiezen.



Een ander principe wat veel wordt toegepast,
zowel online als offline is; autoriteit. Het draait
hier allemaal om bekendheid van je merk of bedrijf.
Zo nemen mensen sneller iets aan van iemand die
een hoge autoriteit uitstraalt.
 
Ook bij dit principe past een experiment die is
uitgevoerd in de jaren zestig. Dit was het
experiment van Milgram. 
 
Bij dit experiment werden er proefpersonen
opgeroepen met behulp van een advertentie. Deze
proefpersonen werden gekoppeld aan een
rolspeler. De proefpersonen wisten overigens niet
dat dit een rolspeler was, maar dachten dat dit ook
een proefpersoon was. De rolspeler kreeg altijd rol
als ‘leerling’ en de proefpersoon kreeg altijd de rol
als ‘docent. Vervolgens kreeg de docent de taak om
de leerling te straffen wanneer dit werd
aangegeven. De straf bestond uit elektrische
schrokken. 
 
Voordat het experiment kon beginnen kreeg de
docent (proefpersoon) zelf een lichte schok, zodat
hij of zij kon ervaren wat hij zou uitdelen aan de
leerling. 
 
Vervolgens begon het experiment. 
Tijdens dit experiment las de deelnemer een lijstje
met woorden voor, die de leerling moest
onthouden. Daarna moest de leerling het herhalen
en bij een verkeerd woord moest de docent een
schok uitdelen. Deze schokken werden met elk
verkeerd antwoord verhoogt met 15 volt. 
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De docent dacht dat hij echte schokken aan de
leerling gaf, maar dit was in werkelijkheid niet het
geval.
 
De docent (proefpersoon) kon uiteraard op elk
moment van het experiment duidelijk maken dat
zij/hij wil stoppen. Hij kreeg dan alleen een
weerwoord van de experiment leider. Er werden
vier antwoorden benoemd, wanneer hij of zij na
deze vragen nog steeds wilde stoppen was het
experiment voorbij. 
 
Bij de eerste reeks experimenten gaf 65% van de
deelnemers de maximumschok van 450 volt.
Terwijl veel hier zich echt ongemakkelijk bij
voelden. 
 
Dit experiment laat zien dat autoriteitsargumenten
zo sterk kunnen zijn dat mensen in staat zijn
andere mensen pijn te doen. Dit gaat natuurlijk wel
een stukje verder dan de autoriteit die wordt
toegepast binnen overtuigingsprincipes, maar het
zal uiteindelijk wel kunnen zorgen dat
consumenten bepaalde dingen doen op je website
die ze eigenlijk niet willen. 
 



Als laatste principe ga ik het principe; schaarste,
toelichten. Het idee dat je iets misloopt of
kwijtraakt is hier van groot belang. Mensen zijn
bang om iets te missen en als er van een bepaald
product maar weinig voorraad van is, willen
mensen het juist sneller hebben.
 
Bij dit principes zijn er nog recentelijk veel
experimenten uitgevoerd. En wat blijkt, mensen
worden agressiever wanneer zij in aanmerking
komen met dit principe!
 
In een experiment werden proefpersonen in twee
groepen verdeeld. De ene helft van de groep kreeg
een advertentie te zien, waarbij schaarste werd
getoond (nog 3 iPhone’s beschikbaar). De andere
groep zag dezelfde advertentie, maar dan zonder
schaarste. Naderhand werd aan beide groepen
gevraagd om een videogame te spelen, waarbij ze
op een target konden schieten. Het resultaat: de
groep die de advertentie met schaarste zag vuurde
significant meer kogels af dan de andere groep. 
 
In een ander experiment werden de proefpersonen
verdeeld in drie groepen. Een derde zag een
advertentie met schaarste, een derde zag de
advertentie zonder schaarste en een derde zag een
advertentie waar geen getal werd genoemd.
Naderhand werd er aan alle groepen gevraagd om
een product uit een automaat te kopen. Zij gooiden
hier geld in en zagen toen dat de automaat
vastliep, deze was dus defect. De wetenschappers
bekeken de verschillende reacties. Ook hier
reageerden de groep, die de advertentie met
schaarste had gezien, significant agressiever. 
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Bij dit principe dus weer de vraag, is dit wat je wil
als organisatie? Dat mensen agressiever reageren
op de content die jij creëert.
 
Daarnaast wordt schaarste tegenwoordig als een
groot irritatie punt gezien onder consumenten. Dit
principe gebruiken binnen je organisatie is dus
ethisch gezien niet erg goed en het zal bij de
consumenten dus juist als ‘irritant’ worden
ervaren.
 
 
 
 



Uit al deze experimenten kan je dus halen dat het
toepassen van de verschillende
beïnvloedingsprincipes niet altijd even ethisch is.
Uiteraard zijn er nog een aantal principes die niet
in dit essay zijn besproken. Deze principes blijken
ook minder heftige emoties op te wekken, dus kijk
misschien eerst naar deze principes.  
 
Denk bij voorbaat dus wat je wil bereiken en welke
reactie je kan opwekken bij de consumenten. Er
zijn tal andere manieren die je kan toepassen
waarbij je geen verkeerde emoties opwerkt bij je
doelgroep.
 
Het is uiteindelijk aan jou!
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