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MASTER OF RETAIL PSYCHOLOGY & SHOPPER NEUROSCIENCE

De Wetenschap
Achter Winkelen
Les 1    Trainer Tom van Bommel

In deze les
Welke verborgen stappen gaan er vooraf aan het moment dat een 
specifiek product in het winkelmandje van de klant belandt?

Koopgedrag is een ware cocktail van psychologie. In deze les blikken we 
vooruit op de factoren die een rol spelen in het koopgedrag van de klant 
en in deze cursus aan bod komen. Deze lopen uiteen van winkelbrede 
factoren zoals navigatie en beleving, tot aan productspecifieke factoren 
zoals prijs en verpakking. In deze eerste les lopen we ze in logische 
volgorde langs. Deze opbouw is gelijk aan de opbouw van de lessen van de 
cursus.

Zoeken & Navigatie (vooruitblik op les 2)
Les 2 zet de regels van breinvriendelijk winkeldesign op een rij. Je leert de 
wetmatigheden achter looproutes, kijkgedrag en zoekpatronen. Op basis 
hiervan kun je e!ectievere winkel lay-outs ontwikkelen en tra"cproblemen 
oplossen.

Voorbeeld: vier manieren om meer tra!c te genereren

 Ð  Winkel/mens ratio: klanten houden van open ruimtes en vermijden 
krappe plekken.

 Ð Belichting: mensen volgen het licht en vermijden donkere plekken.
 Ð Hoogte: brein houdt niet van hoge schappen, met uitzondering van 

de  buitenrand van de winkel.
 Ð Padlengte: hoe langer een gangpad, des te meer behoefte men 

heeft aan ruimte, licht en lage schappen. Dit is op te lossen door 
haakse paden te bouwen, zodat de shopper gevoelsmatig een uitweg 
heeft.
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Beleving & Omgeving (vooruitblik op les 3)
Les 3 onthult de wetenschappelijke basis achter ‘buzzwords’ als emotie, 
beleving en experiences. We kijken naar de wetenschap achter hoe 
omgevingen invloed hebben op aandacht, gevoel en (koop)gedrag.

Voorbeeld: Hoe zintuiglijke prikkels koopgedrag sturen

 Ð Muziek: trage muziek (<72 bpm) laat ons langzamer lopen en 
verhoogt productinspectie en uitgaven.

 Ð Geur: een lekkere geur verhoogt variety seeking en de waardering 
van onbekende producten. Een bloemetje bij de kassa blijkt al dit 
e!ect op te leveren.

 Ð Smaak: samples zorgen voor meer koopgedrag door positieve 
emotie en wederkerigheid.

 Ð Tast: 66# van producten die worden aangeraakt wordt ook gekocht.
 Ð Beeld: warme kleuren stimuleren impulsaankopen; koele kleuren 

maken rustiger en rationeler.

Congruentie bij belevingsfactoren is essentieel. Als deze conflicteren 
(bijvoorbeeld: rustgevende kleuren gecombineerd met snelle muziek) zorgt 
dat voor een negatieve winkelervaring.

Voor het Schap (vooruitblik op les 4)
Les 4 ontleedt het keuzeproces van de klant voor het schap. Hoe komt een 
keuze tot stand, bewust en onbewust? En hoe laat dit keuzeproces zich 
beïnvloeden door het schap te veranderen?

Voorbeeld: Hoe producten elkaar beïnvloeden

De indeling van producten in het schap verandert de perceptie van deze 
producten. Een felbegeerde positie is dichtbij de marktleider. Dit geeft 
veelal een boost in aandacht en verkoop... behalve voor de nummer 2! 
Twee aantrekkelijke producten vergelijken blijkt moeilijk voor ons brein, 
waardoor een negatieve associatie bij dit merk ontstaat.

Streef in je schapindeling contrasten na, zodat klanten niet voor moeilijke 
keuzes komen te staan die onbedoeld voortvloeien in de merkperceptie.
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Product & Verpakking (vooruitblik op les 5)
In les 5 ontdek je wat een product aantrekkelijk maakt. Waarom falen 
sommige producten en worden anderen een hit? Welke wetenschappelijke 
inzichten kun jij gebruiken om producten en verpakkingen beter te laten 
opvallen en het brein in een split second lekker te maken voor je product?

Voorbeeld: Hoe één verpakking negen psychologische trucs 
slim inzet
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Pricing Psychologie (vooruitblik op les 6)
Pricing is puur psychologie. Niet alleen het absolute getal maar ook de 
context, het design en presentatie spelen een rol in de impact van prijs op 
het besluitvormingsproces van de klant.

Voorbeeld: Drie manieren om met prijzen meer waarde te 
communiceren

1
Fluency

Broek
$83,-

Broek
$84,-

Prijzen die bestaan uit 
getallen in een rekenreeks 
(zoals 4 de helft is van 
8) zijn gemakkelijker te 
verwerken.

2
Context

Broek
$83,-

Wanneer de klant eerst 
een hoge prijs ziet, voelt 
de daaropvolgende prijs 
als een relatief goede deal.Broek

$140,-
Broek
$83,-

Broek
$140,-

3
Design

Door minder visuele 
nadruk op de prijs te 
leggen, maak je deze 
letterlijk minder pijnlijk 
voor de klant.

Broek
!84,00

Broek
84,-
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Sociale Beïnvloeding (vooruitblik op les 7)
Les 7 gaat over de e!ecten van mede-klanten en medewerkers op 
winkelbeleving en koopgedrag. Je leert hoe je kunt inspelen op aangeboren 
sociale beïnvloedingsprincipes middels inrichting en communicatie.

Voorbeeld: De thin slice judgment

Ons brein is lui en wil het liefst met zo min mogelijk moeite een oordeel 
vellen over andere mensen. Verrassend genoeg blijkt ons brein hierin zeer 
accuraat te zijn. Met slechts enkele seconden aan informatie kunnen we 
boven verwachting goed voorspellen:

 Ð Wie een verkiezing wint.
 Ð Welke huwelijken de tand des tijds doorstaan.
 Ð Of iemand een goede verkoper is.

De Shopping Trip (vooruitblik op les 8)
Hoe ontvouwt de shopping trip zich van begin tot eind – van entree 
tot kassa? Op welke momenten is de klant extra impulsief en hoe kun 
je hier als winkel strategisch op inspelen? Welke verschillende mindsets 
bestaan er en wat bepaalt welke mindset actief is? Deze meer complexe 
psychologische vraagstukken over de shopping trip behandelen we in les 8.

Voorbeeld: Psychologische drieklapper bij de kassa

Waarom zijn we bij de kassa extra vatbaar voor impulsaankopen?

 Ð Shopping momentum e"ect: Als we al iets hebben gekocht, is de 
kans groter dat we nog iets gaan kopen.

 Ð Licensing e"ect: Als we iets gezonds hebben gekocht, zijn we 
sneller geneigd om bij de kassa iets ongezonds te kopen om onszelf 
te ‘belonen’.

 Ð Ego depletion: Wilskracht wordt lager naarmate we het meer 
hebben gebruikt, onze trip door de winkel heeft onze wilskracht 
opgebruikt.
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Omnichannel, Tech & Online (vooruitblik op les 9)
Les 9 neemt een breder perspectief in. Welke rol is er voor fysieke 
retail weggelegd in de algehele mediamix en omnichannel marketing? 
Moeten retailers zich iets aantrekken van de smartphone – een apparaat 
dat vandaag de dag 20# van de winkeltijd vult? En wat bepaalt of een 
winkelinnovatie slaagt of faalt?

Voorbeeld: Succesvolle technologieën nemen prijspijn weg

Eén van de factoren die succes nagenoeg garandeert voor retailinnovaties 
is wanneer deze prijspijn wegneemt. Dit gebeurt wanneer de technologie 
de focus verschuift van de prijs (de ‘pain’) naar het product (de ‘gain’).

 Ð Pinpas: Geen fysiek afscheid met geld. Mensen blijken met pin 
significant meer uit te geven dan met cash.

 Ð Grab & Go shopping: Boodschappen pakken en wegwezen. Dit blijkt 
te resulteren in meer verkochte producten per klant.

 Ð Scan & Go: Zelf scannen en de winkel uitlopen. Werkte minder 
goed voor impulsproducten, omdat dit teveel van de klant eiste. De 
handeling van het betalen wordt hierdoor juist groter.

Branding (vooruitblik op les 10)
Les 10 onthult de psychologie achter branding. Hoe worden merken 
weggeschreven in ons brein? Hoe beïnvloedt een merk ons koopgedrag? 
En wat betekent dit voor retailers en de merken in de winkel? 

Voorbeeld: Door branding valt je product net wat sneller op

Toen de Mars-rover vorige eeuw volop in het nieuws was nam de 
verkoop toe van – jawel – de Mars chocolade. Dit e!ect heet priming: 
wat toegankelijk is in je hoofd wordt sneller gezien en gekocht. E!ectieve 
branding resulteert in chronische priming. Dit zorgt ervoor dat een 
specifiek merk net iets sneller opvalt, als een betere keuze voelt en 
daarmee vaker gekocht wordt. De toegankelijkheid van een merk in het 
brein wordt door drie factoren bepaald:

 Ð Frequentie: Hoe vaker je het merk ziet (bijvoorbeeld door reclame), 
des te sneller het opvalt.

 Ð Recentheid: Hoe korter geleden je het merk hebt gezien, des te 
sneller het opvalt. Daarom werkt doorlopende reclame het meest 
e!ectief.

 Ð Relevantie: Hoe meer associaties het merk heeft opgebouwd met 
relevante gebruiksmomenten, des te sneller het opvalt.


