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Nudging, boosting en andere beïnvloedingstechnieken

Be curious







Nudgen, boosten en andere 
beïnvloedingsprincipes
Hoe kun je gedrag ontwerpen?



Wat zijn nudges?

Oplossingen die mensen een onbewust zetje 
geven in een bepaalde richting.





Vers van de pers



Wat is boosten?

Mensen bewust maken met kennis en tools 
zodat ze zelf goede keuzes kunnen maken. 



Wat is boosten?



Maar ook…





Beïnvloedingsprincipes

Verschillende methodes 
waarmee u uw (potentiële) 
klanten kunt overtuigen en 
beïnvloeden. 

→ 7 principes van Cialdini





Het menselijk brein
DE BASIS



4.500.000
PRIKKELS PER SECONDE



Informatieverwerking
VIA TWEE SYSTEMEN

Systeem 1:
Onbewust en 
automatisch

Systeem 2:
Bewust en 
aandachtig

Daniel Kahneman



Ons brein gaat zo snel mogelijk na gebruik UIT! 



Denk aan auto rijden……









Biassen

Een irrationele foutieve 
gedachtegang: een denkfout.

Anchoring bias
Een schatting op basis van de 
eerst beschikbare informatie

Durf hoog in te zetten!



Biassen

Status quo bias 
Sterke voorkeur om dingen niet 
te veranderen

Woordkeus bij prijsverhogingen 



Woordkeus 

VerhogenAanpassen

Opwarming van de aardeKlimaatverandering

Verhoging komt door ontwikkelingen 

op de wereldmarkt

Door kostenstijging moeten wij 

de prijzen verhogen 

Uw termijnbedrag wordt € 192,00 Uw termijnbedrag wordt 192 euro 



Cialdini



wederkerigheid
HET PRINCIPE VAN



SchaarsteHET PRINCIPE VAN



Commitment

Consistency&



AutoriteitHET PRINCIPE VAN



HET 
PRINCIPE 
VAN

Liking



HET PRINCIPE VAN Social Proof

“Minder meisjes laten zich vaccineren 
tegen baarmoederhalskanker.”

“Dit is waarom steeds minder mensen zich laten inenten.”

“RIVM: Moeilijk om vinger te leggen op daling vaccinaties.”

“Waarom laat meer dan de helft van de meisjes 
zich niet inenten tegen HPV?”



HET PRINCIPE VAN

Eenheid



Blijf nieuwsgierig
En dan…



Het duwtje in de goede richting

Nudging



Boosten

Mensen met kennis en tools 
zelf hun keuzes laten maken.



Aegon

Emotionele barrière:

Waarom komen ze daar 
nu opeens mee? Ze zullen 
vast wat van mij moeten.





•





Sneak preview



#gedragspsychologie101

Nieuwsgierig naar meer?

• Cursus gedragspsychologie voor 
marketing- en 
communicatieprofessionals

• 5 lessen in 5 dagen

• Te volgen via Instagram op 
@trift_academie



#gedragspsychologie101

• Probleemoplossend vermogen 
verbeteren?

• Klant eerder ‘ja’ 
laten zeggen tegen 
je product of dienst? 

Schrijf je direct in!
Start: 20 mei 2019


