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Robert B. Cialdini over online invloed

‘With their new book, Bas Wouters and Joris Groen have given a true gift to 
those of us who want to become more influential online. In one place, they 
have provided current, scientifically-based information on the most succes-
sful forms of behavioral design, persuasive prompts, psychological motivators, 
practical applications, and more. I was particularly impressed with the book’s 
advice on simple strategies for making online messaging more effective. For 
anyone working in online commerce, this book should not be missed.’

Robert B. Cialdini
New York Times best selling author of Influence and Pre-Suasion
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De meeste online bezoekers 
doen niet wat jij wilt
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inleiding 
 

Online invloed

Als je sommige media moet geloven, zijn we een prooi van online 
verleidingstrucs. Via onbewuste beïnvloeding zouden we massaal 
gemanipuleerd worden om op banners te klikken, commitments 
aan te gaan en producten te bestellen waarop we eigenlijk niet zit-
ten te wachten. Maar als je naar de cijfers kijkt, krijg je een ander 
beeld: de meeste websitebezoekers, app-downloaders en e-mail-
ontvangers doen helemaal niet wat de makers willen.

Zo verkopen extreem goedlopende webwinkels ‘slechts’ aan één op de tien 
mensen die voorbijsurfen. En als online adverteerder doe je het al goed als 
één op de duizend mensen op je banner klikt. Als dit de prestaties van face-to- 
faceverkopers zouden zijn, zouden hun werkgevers daar waarschijnlijk niet 
blij mee zijn.

Online zijn er dus veel meer afhakers dan kopers. Zo vreemd is dat niet, als je 
er even bij stilstaat. Het is namelijk best bijzonder dat we ons soms puur door 
plaatjes, teksten en knoppen laten verleiden om onze persoonlijke gegevens 
te delen, onze creditcard tevoorschijn te halen en langetermijn-commitments 
aan te gaan. En dat zonder enige tussenkomst van ‘echte’ mensen die we per-
soonlijk kennen of vertrouwen.

Wereld van verschil
De manier waarop je je online omgeving inricht, kan een wereld van verschil 
maken, zo blijkt uit de vele succesvolle experimenten die wijzelf en vele ande-
ren hebben uitgevoerd. De kennis die we daarbij hebben opgedaan, delen we 
met je in dit boek. We leren je hoe je de wetenschap van gedragsbeïnvloeding 
kunt inzetten om veel mensen er online van te overtuigen om het door jou 
gewenste gedrag uit te voeren. Dit is wat er dan gebeurt:

Online Invloed-2.indd   13Online Invloed-2.indd   13 25-03-2020   15:3525-03-2020   15:35



14 Online invlOed

• Negeren wordt dan reageren.
• Kijken wordt dan kopen.
• Uitschrijven wordt toch lid blijven.
• Afhaken wordt aanhaken.
• En ‘mwah’ wordt ‘yes’.

Wat leidt tot:

• meer omzet;
• lagere advertentiekosten;
• een hogere conversieratio;
• meer tevreden klanten.

Tevreden klanten
Dat laatste, tevreden klanten, is volgens ons gelijk aan ‘duurzaam’ online over-
tuigen. Dat is een belangrijk punt, want online beïnvloeding wordt helaas nog 
weleens in verband gebracht met misleiding. We noemen dat ‘dark patterns’: 
misleidende ontwerppatronen waardoor we bijvoorbeeld een reisverzekering 
afsluiten terwijl we die niet willen.

Dat gaan we dus niet doen.

Niet alleen om ethische redenen, maar ook omdat het simpelweg niet de ma-
nier is om op lange termijn succesvol te zijn.

Zoals je gaat merken, is online verleiden vooral: mensen nog enthousiaster 
maken dan ze al waren. Maar zeker ook:

• ze helpen bij het maken van lastige keuzes;
• ze optimaal begeleiden bij hun beslissing om wel of niet met jou in zee te 

gaan;
• de route naar het doel makkelijk maken.

Dat leidt tot meer resultaat en tot een hogere waardering van je online kanaal.

Wetenschap en praktijk
Over online beïnvloeding zijn behoorlijk wat boeken en vooral blogs geschre-
ven. Maar wij vinden ze nog niet praktisch en volledig genoeg. Ze gaan nogal 
eens uit van een vrij willekeurig gekozen psychologische theorie of een veel-

Online Invloed-2.indd   14Online Invloed-2.indd   14 25-03-2020   15:3525-03-2020   15:35



Online invlOed 15

voorkomende ‘denkfout’ (cognitive bias). En dan komt er een goedbedoeld ad-
vies over wat we zouden kunnen doen om mensen online te overtuigen.

Het is een beetje alsof een architect er een willekeurige natuurkundewet bij 
pakt en zich afvraagt wat hij hiermee zou kunnen doen om een ingewikkelde 
kapconstructie te ontwerpen. Misschien niet de efficiëntste manier.

‘ Een webdesigner die psychologie niet snapt, 
is net zo kansloos als een architect 
die natuurkunde niet snapt’ 

– JOe Leech, vrij vertaald1

©onlineinvloed.nl

In dit boek pakken we het anders aan. We gaan uit van de online klantreis, en 
vertellen je bij elke stap binnen die reis welke psychologische kennis je nodig 
hebt om het maximale eruit te halen. Je leert hoe je met ontwerpprincipes slim 
en tactisch je advertenties, landingspagina’s, formulieren, check-outs en zelfs 
bedankpagina’s ontwerpt, en welk principe je waar moet gebruiken en wanneer.

Zo krijg je van ons een aanpak die gebaseerd is op wetenschap én getoetst is 
in de praktijk. Met deze benadering hebben we prachtige resultaten geboekt 
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bij tal van bedrijven. Daaraan voorafgaand hebben we bovendien flink gefaald 
door verkeerde methoden toe te passen. Dat is goed nieuws voor jou, want 
die fouten hoef jij niet meer te maken. Jij kunt meteen aan de slag met de in-
zichten uit onze veertig jaar ervaring die we samen hebben in online invloed: 
wetenschappelijk gefundeerd, bewezen succesvol in de praktijk.

Fogg, Cialdini en Kahneman
Een grote rol is weggelegd voor het gedragsmodel van BJ Fogg, de grondlegger 
van ‘behavior design’ (gedragsontwerp). Er zijn weliswaar veel modellen die 
gedrag verklaren, maar dit model helpt je concreet om gedrag te ontwerpen. 
Daarnaast putten we dankbaar uit het werk van overtuigingspsycholoog en 
goede vriend Robert Cialdini, die jaren aan onderzoek naar overtuigingsme-
chanismen heeft gebundeld in zeven krachtige overtuigingsprincipes. Een an-
dere voor online beïnvloeders essentiële tak van de psychologie is die van ons 
onbewuste, automatische brein, zoals beschreven door psycholoog, econoom 
en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. In dit boek behandelen we zijn theo-
rie en leren we je hoe je die toepast in de praktijk.

Om het model compleet te maken, voegen we daar vele inzichten uit onze ei-
gen online marketingpraktijk aan toe, opgedaan bij vele opdrachtgevers, zowel 
nationaal als internationaal, zoals Mercedes-Benz, KLM, Bol.com en Keuken-
plaats.

Met al deze inzichten kun jij je online invloed enorm vergroten en zo een flin-
ke boost aan je business geven.

Bas Wouters
Joris Groen

vOOr wie is dit bOek?
We hebben dit boek geschreven voor alle professionals die het online gedrag van hun 

(potentiële) klanten willen beïnvloeden. Dus of je nou webbouwer of uX-designer 

bent, copywriter of grafisch vormgever, ondernemer, marketeer of productmanager: 

als je meer online invloed wilt hebben, zit je hier goed. Vanaf nu spreken we je aan als 

‘gedragsontwerper’.
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