
Verleid de consument
De nieuwste inzichten over wat het gedrag van de 

woonconsument écht drijft …
Donderdag 3 november 2016



Even voorstellen …

5plus1
 Weten wat de mens écht drijft: gedrag en beleid
 5plus1: 3 vennoten, 1 medewerker

- Lid expertpool VNG (strippenkaart ondersteuning Energie akkoord)
- Lid kernteam Home Mates / samen met Nyenrode (prof. Anke van Hal): 

 Masterclass ‘bewoners over de streep’
- Samen met Uneto-VNI

 Workshop-reeks ‘Hogere verleidingskunde’

Relevante projecten (o.a.) 
 Studie ‘Verleid de consument’ – STEM-programma ministerie EZ
 14 gemeenten Buurten Over Energie (stadsregio Arnhem Nijmegen; o.a. 

Arnhem, Rheden, Wijchen, ..)
 4 Blok voor Blok-projecten: Den Bosch, Deventer, Hardenberg, Tilburg
 Uneto VNI: workshops voor installateurs
 VNG: lid expertpool: ondersteuning 15 regio’s Energie-akkoord

Carriére
 Motivaction (beheerder werkveld ‘Energie en Milieu’)
 Traffic Test (de mens in het verkeer)
 ARCADIS (lid kernteam Stedelijke Vernieuwing)
 Oprichter/ partner 5plus1



- Kwisje 'wie is de consumentenfluisteraar?' 

- Bloemlezing inzichten neuro- en 
marketingpsychologie

- Uw eigen tips/ ervaringen met (mee)verkopen 
(extra) duurzaamheid

- Vragen/ toepassing inzichten op cases aanwezigen

Programma



Deel 1: Het Nieuwe Verleiden
Kwisje: wie is de 
consumentenfluisteraar?

 Iedereen gaat staan en pakt een
kaart

 Bij elke vraag kan een groen en rood
antwoord worden gegeven

 Als fout : ga weer zitten …

 Een makkelijk begin (= motiverend ..)

Hoe zit de mens in elkaar?
Een kwisje … 



Horen deze twee mensen bij
elkaar?

Groen : ja

Rood : nee



Bij hoeveel procent van de Nederlanders maakt
duurzaamheid ook echt onderdeel uit van het normen en 
waarden patroon?

Groen: 43%

Rood: 56%



En hoeveel procent laat duurzaamheid bij gedragskeuzes
ook echt een rol spelen en is bereid er (kleine) offers voor 
te brengen?

Groen: 22%

Rood: 15%



Wanneer worden door vrouwen de meeste online 
aankopen gedaan?

Groen: weekenddag, overdag

Rood: door de weekse avond, 22 uur



Wanneer leest een doorsnee mannelijke autokoper
advertenties/ posts op internetfora over de auto die hij
wil hebben?

Groen: na de aanschaf

Rood: vlak voor de aanschaf



Welk zintuig heeft veruit de meeste receptoren per cm2  
en bepaalt voor 75% hoe we ons voelen? 

Groen: onze ogen

Rood: onze neus/ reukzin



Aan hoeveel commerciële uitingen staan we in Nederland 
per dag bloot?

Groen: 925

Rood: 1.757



Wat werkt het beste?

Groen: € 1499

Rood:   € 1.499,-



Hoe lang duurt het gemiddeld voordat iemand zich echt 
thuis voelt in zijn nieuwe huis?

Groen: 7 maanden

Rood:   17 maanden



Shake out vraag: 

Hoeveel procent van de vrouwen tussen 18 en 35 jaar flirt 
wel eens met een verkoper om korting te krijgen
(zelf gerapporteerd!!)?



Wetten op niveau ‘mens’

 Niet 1 stel hersenen, maar 3 .. maak kennis met Harry 
zoek actuele, andere motieven

 Oorlog in de hersenen (fijn versus pijn)

 “Ik heb er de kracht niet meer voor ..”  hoe vol is de accu?
 Sociaal milieu
 Leeftijd (levensfase/ 50 plus)

 Cialdini: 6 reflexmatige vuistregels partnermarketing

 DMU = de vrouw

De belangrijkste ‘gedragswetten’



Basismechanismen gedrag



Emoties rond wonen: pijn en fijn



Bron verliefdheid Werken versterkend

Locatie/ omgeving 
- Terug op honk: 70% verhuisd binnen zelfde gemeente
- In de buurt van familie
- Bekend = veilig

Voorzieningen in de buurt (voor kinderen)

Design/ uitstraling woning Geen/ lage energierekening

Ruimte in woning Goed voor het milieu (bij 15%: wél verliefdheid)

Zelf inrichten (vrouw) In de buurt vrienden/ (stadse) 
voorzieningen

Geen/ weinig onderhoud ???

Minder afhankelijk worden

Wat creëert verliefdheid (‘fijn’)?



 Woningen voorbereiden  als weer 
‘rustig’: alsnog upgraden

De accu (moet vol genoeg zijn) ..



6 onzichtbare drijfveren (her)ontdekt:
– Schaarste
– Wederkerigheid
– Sociaal bewijs
– Autoriteit
– Sympathie/ ons soort mensen
– Commitment en consistentie

6 ‘weapons of influence’



https://www.youtube.com/watch?v=BgRoiTWkBHU





 Sociaal bewijs: laat zien hoeveel anderen in nieuwbouw zijn gaan
wonen, plus hun tevredenheid daarover

 Schaarste: geef aan dat aantal nieuwbouwprojecten (op zo’n locatie) 
heel beperkt is; beperkt aantal woningen per project; verkoop gaat
snel

 Autoriteit: deelnemer waarborgfonds, score klanttevredenheid (als
hoger ..), goedkeuring ontwerp/ bouw door erkende autoriteit

 Sympathie: afstemming per project op doelgroep, testimonials en 
verkoop door/ via ‘soortgenoten’  (liking), MVO, verdiepen in plek/ 
gemeenschap, samen doen met sympathieke partner (WNF Panda-
woning, slimwoner van Natuur & Milieu)

 Wederkerigheid: begin met iets te geven .. (weekendje proefwonen)
 Commitment en consistentie: bind prospects aan je (nieuwsbrief), 

Cialdini - concreet



+

Vrouwenmarketing





Welke boodschap werkt?

 Grote verschillen in aansprekendheid motieven tussen mannen en 
vrouwen

 Top 3 vrouwen: Sociaal bewijs, Comfort en Onafhankelijkheid

 Top 2 mannen: Verspilling en Milieu

 Vrouwen: verspilling bij interviews
krachtig motief; bij fmri niet



 Terugverdientijden zijn de enige stimuli die de Nucleus Accumbens, 
ons genots-/ beloningscentrum, en daarmee rechtstreeks de 
“willingness to pay” activeren (verdienen = beter dan besparen) 

 Een terugverdientijd van 4 – 5 jaar geeft de krachtigste respons

Welke boodschap werkt - 2



Vragen ?

Bedankt!



 Maak groepjes van maximaal 5 personen

 Ontwikkel een promotie actie voor een nieuwbouwproject. Stel 
hierbij de vrouw centraal.

 Ingrediënten:
– Boodschap
– Kanalen
– Middelen
– Bedenk iets dat het journaal haalt!!

 10 minuten voor tijd: terug bij elkaar; korte presentatie aan elkaar ..

Aan de slag !


