
Vrouwen sleutel tot ZEN?

Driebergen – 7 maart 2017



▪ Achtergrond

▪ Warming up

▪ Opzet en uitkomsten onderzoek ‘De vrouw bepaalt’
▪ Rolverdeling bij besluitvorming

▪ De krachtigste motieven 

▪ De beste afzender

▪ Suggesties voor vervolg

Programma



Deel 1: Het Nieuwe Verleiden

Kwisje: wie is de vrouwenfluisteraar?

▪ 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 ..)

Een kwisje … 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vdXztc_rCbqJMM&tbnid=bjAd0moJj7yXVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clipartpal.com/clipart_pd/education/awards1.html&ei=6MRqUuGWOsrL0QXHpIGYBg&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNE-fz2hAzAtCKduReaSY4kD6xg3pw&ust=1382815326092551


Horen deze twee mensen bij
elkaar?

Groen : ja

Rood : nee



Wanneer worden door vrouwen de meeste online 
aankopen gedaan?

Groen: door de weekse avond, 22 uur

Rood: zondagmiddag



Welke rol is door een vrouw opgehangen?



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

Groen: onze neus/ reukzin

Rood: onze ogen



Een vrouw komt in een situatie van schaarste (3 dwaze
dagen). Wat doet dit met haar ‘fysieke arousal’ (hartslag, 
adrenaline)?

Groen: die stijgt licht – 6,5 op een schaal van 10 

Rood: die stijgt sterk – 8 op een schaal van 10



Uit Amerikaans onderzoek: in hoeveel procent van de 
gevallen neemt de vrouw de beslissing over de aanschaf
van een woning?

Groen: in 74% van de gevallen

Rood: in 91% van de gevallen



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!!)?



https://www.youtube.com/watch?v=7b4VcxO6hOs

https://www.youtube.com/watch?v=7b4VcxO6hOs


Blok voor Blok:

▪ Eigen ervaringen projecten (vanuit installateurs en 
bouwbedrijven): vrouw sterk bepalend wat betreft 
plannen voor aanpassing woning

▪ Bevestiging vanuit landelijke werkgroep marketing

 .. het ís (zeker weten) een belangrijke factor … maar wat 
kun je er dan mee?

Aanleiding verkennend onderzoek i.o.v. RVO en  
Buurkracht/ Enexis en i.s.m. Alliander en RWS

Achtergrond







+











Wie – man of vrouw – beslist en waar hangt dat mee samen/ van af?

Geen onderzoek gevonden dat zich specifiek richt op energie. Wel is er veel 
onderzoek gedaan naar andere producten als dagelijkse boodschappen, 
elektronische apparatuur, auto’s en inrichting woningen, waaronder meubels 
(Bronner, 2003; Familie Kenniscentrum, 2011). 

1. Uit deze onderzoeken blijkt ten eerste dat er sprake is van een 
democratiseringsproces in de gezinsbesluitvorming. Al enige tijd is er geen 
sprake meer van het traditionele rollenpatroon waarbij de man beslist, 
maar is er gezinsspraak. Dit wordt ook bevestigd in de diepte-interviews 
waarin gesteld wordt dat bij met name de grote investeringen 
(zonnepanelen, verbouwing, koelkast, etc.) de besluitvorming vooral 
gezamenlijk plaatsvindt. 

2. Ten tweede blijkt dat de rollen van mannen en vrouwen per type product 
en fase in de besluitvorming verschillen. Vrouwen letten meer op de 
esthetische details en mannen duiken meer in het technische en financiële 
deel. 

Onderzoekslijn 1 - besluitvorming



3. Ten derde hangt besluitvorming ook af van een aantal factoren 
ten aanzien van gezinssamenstelling en achtergrond

▪ De familiestructuur

▪ Sociaal-economische klasse: bij lage klasse vaak nog een 
meer traditionele verhouding

▪ Levensfase 

▪ Persoonlijke instelling 

Onderzoekslijn 1 – besluitvorming (2)



Onderzoek NIBUD



Onderzoekslijn 2 – diepte interviews

▪ Huis = ultieme rustpunt
▪ Gezellig, sfeer, loved ones

▪ Rustpuntje in hectische leven 

(cocoonen): ont-stress mij!

▪ Ultieme beeld: open haard

▪ Energiebesparing: vooral aan gedrag
gedacht, niet meteen aan aanpassingen 
woning
▪ Vaak trauma rond verbouwingen: help mijn 

man is klusser, lompe boeren in huis



Binnen het besluitvormingsproces moet een boodschap / maatregel wel 
binnen komen en activeren  emotionele activatie/ click is essentieel.

FMRI-onderzoek: gekeken naar meerdere delen van de hersenen:

▪ Orbito Frontal Cortex (OFC) activatie 

▪ Nucleus Accumbens (NAcc)

▪ Medial prefrontal cortex (mPFC)

▪ Amygdala

▪ Theory of Mind network

Hierbij ligt de focus op de OFC

Onderzoekslijn 3 – frmi onderzoek



Bij zowel mannen als vrouwen:

▪ Vrouw beste afzender

▪ Buur beste afzender

Welke boodschapper werkt?





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





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

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


▪ 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 jaar geeft de krachtigste respons

Welke boodschap werkt - 2





Verzorgd wonen

Gezond wonen

Comfortabel wonen

Verdienen aan wonen

Veilig wonen

Sociaal wonen

Luxer/ bijdetijds wonen

Energiezuinig wonen

Zelfvoorzienend wonen

Levensloopbestendig wonen

Groter wonen

Belangrijke life events:
▪ Verhuizen

▪ Laatste Grote Verbouwing
▪ Komst kinderen (baby, naar middelbare school)

Mooi(er) wonen



Conclusies en aanbevelingenAan de slag

Hoe werken we dit idee verder uit?

Wie heeft ideeën? 



























Vragen?

Al ideeën om zelf mee aan de slag te gaan?

Bedankt en succes!


