
www.unravelresearch.com
www.unravelacademy.com

Mail je trainer
t.vanbommel@unravelresearch.com20

In deze les
Welke onbewuste drijfveren sturen ons gedrag in de winkel? Wat gaat er 
schuil achter de bewegingen, beslissingen en besluiten die een consument 
maakt en welke wetmatigheden zien we in consumentengedrag? En wat 
betekenen die wetmatigheden voor de inrichting van een winkel?

Goede vindbaarheid en intuïtieve navigatie leveren een breinvriendelijke 
winkelervaring op. Dit is de sleutel tot een e!ectieve inrichting van de 
retailomgeving.

5 Kernprincipes van (Winkel)gedrag (les 2.1)

Principe 1: Het brein is lui

Het brein zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Om gewenst 
gedrag te activeren is het essentieel dat je het niet te moeilijk maakt. Ons 
brein gebruikt uiteenlopende strategieën om het leven zo gemakkelijk 
mogelijk te maken:

 Ð Gewoontes. We herhalen gedrag dat in het verleden positieve 
resultaten opleverde.

 Ð Heuristieken. We volgen mentale vuistregels (“Ga voor de middelste 
optie”).

 Ð Satisficing. We gaan niet voor de beste optie, maar iets wat ‘goed 
genoeg’ is.

 Ð Default choice. Als iets moeilijk is kiezen we al snel de gemakkelijke 
uitweg: niets kopen en doorlopen.

Principe 2: Twee drivers van aandacht

 Ð Top-down aandacht. Komt vanuit onszelf; doelgerichte aandacht.
 Ð Bottom-up aandacht. Komt vanuit de externe omgeving (iets valt 

op).
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Principe 3: Twee koopmodi

 Ð Boodschappen doen. Doelgericht: mensen moeten iets kopen.
 Ð Winkelen. Exploratief: mensen willen iets kopen.

Principe 4: Ons zicht is beperkt

 Ð Het centrale zicht. ‘Traag en scherp.’ Dit is ons focuspunt, zo groot 
als een muntje. Producten in ons centrale zicht worden in de regel 
opgemerkt. Dit is een goede plek voor impulsproducten.

 Ð Het perifere zicht. ‘Snel en grof’. Het perifere zicht wordt onbewust 
verwerkt en geeft context aan onze omgeving. Producten in het 
perifere zicht vallen vooral op wanneer we er actief naar op zoek 
zijn. Bordjes en impulsproducten doen het hier om die reden slecht: 
we zijn er niet naar op zoek, dus breken ze nooit door tot onze 
actieve aandacht.

Principe 5: Scripts & Mental maps

 Ð Script. Reeks van automatische handelingen. Zo leren we impliciet 
hoe een product of winkel ‘werkt’. Succesvolle innovaties maken 
gebruik van bestaande scripts. Een script van een omgeving is een 
mental map.

 Ð Mental map: Abstracte landkaart van de omgeving.

Intuïtieve navigatie (les 2.2)
Door zo goed mogelijk in te spelen op de intuïtieve navigatie van de klant 
wordt je winkel breinvriendelijk. Voorkom categorische verwarring door 
sterk gelijkende categorieën bij elkaar te plaatsen en gebruik landmarks en 
zichtlijnen om navigatie te vergemakkelijken.

Landmarks: herkenningspunten

Landmarks die opvallen in het perifeer zicht helpen de consument met het 
vinden van hun weg door de winkel. Signing op zichzelf is niet voldoende 
en functioneert voor de consument meer als een laatste check. Mogelijke 
landmarks:

 Ð Onderscheidende afdelingen.
 Ð Uniek meubilair en sfeer.
 Ð ‘Props’ van formaat.
 Ð Consistentie tussen filialen.
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Zichtlijnen: oriëntatiepunten

Maak het de klant gemakkelijk om de winkel te overzien. Technieken op dit 
gebied:

 Ð Bij binnenkomst zicht op waar de winkel ophoudt.
 Ð Creëer primaire en secundaire paden.
 Ð Door het chunken van categorieën kunnen er logische zichtlijnen 

worden gecreëerd en is het makkelijker om de winkel te 
categoriseren.

Welk product ziet de consument als eerste? 
Vier succesdrivers:

 Ð Schappositie. Net onder eye-level, horizontaal midden.
 Ð Contrast. Uniekheid in kleur, grootte, vorm en uitvoer.
 Ð Aantal facings. Hoe meer facings, hoe meer aandacht.
 Ð Omliggende producten: naast populaire buren en 

presentatiemiddelen.

Wetmatigheden in loop-, zoek-, en 
oriëntatiegedrag (les 2.3)

Consumenten volgen tal van onbewuste wetmatigheden in hoe ze lopen, 
zoeken en zich oriënteren binnen een winkel. Door hierop in te spelen kun 
je een e!ectieve winkelinrichting creëren die prettig aanvoelt voor de 
consument. Vijf wetten:

1. Transitiezone

In de eerste meters bij binnenkomst moet de klant mentaal nog even 
landen. De klant is bezig met zichtlijnen en landmarks; in de eerste meters 
van de winkel worden zelden producten opgemerkt.

2. Tegen de klok in

De consument wil bij binnenkomst in de winkel graag naar rechts, dus 
tegen de klok in, bewegen. Door op deze behoefte in te spelen kan er een 
betere winkelervaring worden gecreëerd. Let wel op culturele verschillen!

3. Winkel/Mens ratio

Mensen houden van ruimte. Succesvolle winkels geven meer ruimte 
aan hun klanten dan aan hun producten. Zorg voor gangpaden waarin 
tenminste drie klanten naast elkaar kunnen staan. Doorkruis gangpaden 
met haakslopende gangpaden en gebruik de ‘piramide-illusie’ om ruimte te 
creëren.
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4. We volgen het licht

Consumenten lopen graag naar goed verlichte plekken. Gebruik aanwezi-
ge kijklijnen om contrast in verlichting aan te brengen en zo de consument 
richting de gewenste afdelingen en producten te sturen. 

5. We houden graag overzicht

Consumenten lopen graag naar plekken waar ze overzicht van de winkel 
kunnen krijgen. Ze vermijden plekken waar ze dat overzicht verliezen, 
zoals doolopende hoekjes. Vermijd hoge schappen middenin de winkel om 
overzicht in tact te houden. Doorkruis lange gangpaden indien mogelijk 
met tussenpaden om weer overzicht te creëren.

Winkel Layout (les 2.4)
Wat zijn de meest voorkomende winkel-layouts – en wat zijn de 
psychologische voor- en nadelen ervan?

2. Arena layout

Schappen zijn ook recht op elkaar 
ingedeeld, maar zijn laag met 

een groot pad, ook wel racebaan 
genoemd daar omheen

Voordeel: Meer overzicht, langere 
verblijftijd en aandacht op de 
racebaan.

Nadeel: Minder e"ciënt 
ruimtegebruik leidt tot een kleiner 
assortiment.

1. Grid layout

Schappen in rechte lijnen naast 
elkaar ingedeeld

Voordeel: E"ciënte indeling 
met mogelijkheid tot een groot 
aanbod en duidelijke scheiding 
van categorieën.

Nadeel: Weinig zichtlijnen en een 
relatief lage belevingswaarde.
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Neem dit mee 

Het brein is lui. Maak daarom 
je winkel zo makkelijk mogelijk 
te verwerken en speel in op de 
bestaande motivaties van de 
consument. 

Boekentip

Store Design and Visual 
Merchandising
Claus Ebster, Marion Garaus

Hoe plaats je categorieën binnen de store lay-out?

Spreid leader categorieën: Zorg dat de meest aantrekkelijke producten 
goed verspreid door de winkel liggen. Op deze manier voorkom je dode of 
juist overmatig drukke zones.

Populairste producten in het hoofdpad: Door deze producten duidelijk 
aan te bieden, stimuleer je de ongeplande aankopen.

Synergistisch verkopen: De ene categorie maakt de andere 
aantrekkelijker. Door deze categorieën dichtbij elkaar te plaatsen, stimuleer 
je de gecombineerde aankoop.

4. Free flow store layout

Een vrije layout met verschillende 
elementen uit de andere layouts, een 

unieke winkel

Voordeel: Hoge belevingswaarde en 
sterke store branding.

Nadeel: Moeilijk te realiseren; stelt 
hoge eisen voor de designer.

3. Forced path layout

Een pad door de winkel dat door 
iedereen moet worden afgelegd

Voordeel: Makkelijk voor het 
brein, goed te sturen.

Nadeel: Kan nadelig zijn voor 
beleving, vooral bij doelgerichte 
aankopen.
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