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In deze les
‘Emotie prikkelen’ is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat is emotie en hoe 
heeft het praktisch invloed op ons winkelgedrag? En welke wijzigingen kan 
je vanuit de winkel doorvoeren om de consument te beïnvloeden?

Een goede winkelbeleving is simpelweg een omgeving waarin het fijn is om 
te zijn. Welk e!ect heeft een goede winkelbeleving en op wat voor manier 
creëer je een fijne omgeving en zorg je voor een unieke winkelervaring die 
beklijft?

De Bouwstenen van Emotie (les 3.1)
Het onderstaande model toont de dimensies waarop je elke emotie kan 
classificeren: emotionele richting (positief en negatief) en arousal (hoog 
of laag). Door te begrijpen wat de motivaties en emoties van de klant 
zijn, en hoe die met elkaar interacteren, kan je middels de winkelervaring 
inspelen op de emoties van de consument. Wanneer omgevingselementen 
(bijvoorbeeld visuals en geluid) incongruent zijn ten opzichte van elkaar 
(bijvoorbeeld opzwepende muziek met rustgevende kleuren), heeft 
dit veelal negatieve gevolgen voor de winkelbeleving. Congruentie in je 
sensorische marketingstrategie is essentieel.
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Geluid (les 3.2.1)

Muziek en geluid hebben zowel een directe invloed op gedrag als op de 
emotie die de klant aan de winkelmerk zal relateren. Muziekelementen als 
tempo, volume en herkenbaarheid hebben gevolgen op gedrag en de mate 
van emotie en arousal die de klant ervaart.

Invloed van muziek op gedrag en aandacht

 Ð Gewaardeerde muziek kan zorgen voor een toename van sales, 
plezier en verblijfstijd in de winkel.

 Ð Trage (<72 bpm) en snelle (>94 bpm) muziek kunnen looptempo 
vertragen of versnellen. Dit leidt tot meer productinteractie.

 Ð Hyperdirectionele speakers ter promotie van bijpassende producten 
verhogen aandacht.

Invloed van muziek op beleving

 Ð Congruentie tussen muziek en koopmotivatie is essentieel (klassiek 
bij juwelier).

 Ð Background music heeft meer invloed op looptempo, foreground 
music heeft meer invloed op emotie.

 Ð Muziek heeft vooral invloed bij onbekende producten.
 Ð Denk aan verschillen binnen de doelgroep.

Geur (les 3.2.2)
Van alle zintuigen is geur het meest gerelateerd aan herinneringen. 
Het is van alle zintuigen het meest direct verbonden met de ‘oude’ 
hersengebieden. Geur is daarmee een krachtige marketingtool en kan een 
sterke en e!ectieve Brand Asset zijn.

Geur in de winkel

 Ð Lekkere geur verhoogt verblijftijd, winkelplezier en waardering.
 Ð Verhoogt variatie van aankopen en impulsaankopen.
 Ð Geeft een boost aan laag gewaardeerde en onbekende producten.
 Ð Boost aandacht voor een bijbehorende of gerelateerde categorie.
 Ð Geur kan een latent doel activeren, zoals chocoladegeur die 

romantische koopmotivatie aanwakkert..
 Ð Zorg dat de geur congruent is met de categorie, anders zal het 

aandacht juist korter maken. 

BELEVING & OMGEVING
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Geur en beleving

Smaak (les 3.2.3)
We denken vaak te weten wat we proeven. Echter, in werkelijkheid is onze 
smaak geen accuraat zintuig en erg afhankelijk van omgevingsinput. Denk 
hierbij aan de Pepsi-paradox: Pepsi wordt blind gemiddeld lekkerder 
gevonden, maar met zicht is Coca-Cola de winnaar in de smaaktest.

Zo werkt sampling

Het uitdelen van gratis (proef)producten heeft de volgende e!ecten.

 Ð Direct e!ect: Je vindt iets lekker dus je koopt het.
 Ð Indirect e!ect: Werkt sympathieverhogend naar winkel en 

medewerkers.
 Ð Wederkerigheid: Je wil graag iets terug doen.
 Ð E!ectiever voor onbekende producten.
 Ð Sample vroeg in de shopping trip voor maximaal resultaat.

Smaak zonder smaak

Veel producten in de winkel kun je helaas niet proeven. Gelukkig kun je met 
concrete omschrijving van smaak alsnog de smaakverwerking in het brein 
kietelen. Tastbare smaakomschrijvingen zijn e!ectief op verpakkingen en 
op communicatie in de winkel.
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Geur Reactie

Lavendel, basilicum, kaneel Kalm en focus (verlaagt arousal)

Sinaasappel, lavendel en vanille Verlaagt stress, geeft comfort 
(verlaagt arousal)

Pepermunt, tijm, rozemarijn, 
grapefruit, eucalyptus

Energiek, stimulerend (verhoogt 
arousal)

Gember, chocolade, kardemom Activeert romantische gevoelens

Bloemengeuren Positieve emotie

Zwarte peper Seksuele activatie
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Geur en beleving Tast (les 3.2.4)
Tast is het meest elementaire zintuig in onze ontwikkeling als mensen, 
dat ook na onze babyperiode overeind blijft. Mensen hebben een sterke 
intrinsieke behoefte om dingen aan te raken en daarom kan tast van groot 
belang zijn voor de winkelbeleving.

Tast in de winkel

 Ð Er bestaat emotionele touch (aanraken omdat je daartoe de 
behoefte voelt) en informationele touch (aanraken om meer te 
ontdekken over een eigenschap van het product).

 Ð Gemiddeld 66" van de aangeraakte producten wordt gekocht: 
Aanraken voelt als eigenaarschap. Stimuleer het.

 Ð Door te zorgen voor inkijkexemplaren, samples en het makkelijk 
maken om dingen aan te raken is het mogelijk om verkoop te 
stimuleren.

 Ð Schappen en productdisplays die 100" onaangeraakt ogen schrikken 
af.

 Ð Keerzijde van aanraken: het contagion e!ect. We kopen niet graag 
een product dat we door iemand aangeraakt hebben zien worden.

Tast en beleving

 Ð Voor mensen die een high need for touch hebben is aanraking de 
kern van winkelplezier. Aanraken is ervaren.

 Ð Consumenten waarderen reliëf in textuur van papier en meubels.
 Ð Temperatuur heeft invloed op onze emotie. Door een relatief 

lage winkeltemperatuur blijken we emotioneler en irrationeler te 
handelen. Ga niet te ver; anders rennen klanten de winkel uit.

Zicht (les 3.2.5)
Ons zicht is een dominant zintuig, maar verre van perfect. Veel informatie 
vindt niet haar weg naar onze bewuste perceptie. En juist veel van die 
onbewuste informatie is in de winkel erg belangrijk.

Kleur

 Ð Kleurpsychologie is een populair onderwerp, maar veelal 
overgesimplificeerd.

 Ð Warme kleuren kunnen leiden tot verhoogde arousal en impulsiviteit.
 Ð Koele kleuren kunnen rust geven maar ook rationeler maken.
 Ð Belangrijkste eigenschap van kleur is het onderscheidend vermogen 

als Brand Asset.

BELEVING & OMGEVING
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Graphics

Visuals bij producten kunnen zorgen voor een salestoename van wel 20". 
Hiervoor is het wel essentieel dat de graphics passen bij het product type.

 Ð Symbolische producten. Toon de droom (herenmodewinkel met 
foto’s van succesvolle zakenmannen). 

 Ð Emotionele producten. Prime onderliggend doel (chocolaterie met 
foto’s van rozen voor priming romantiek). 

 Ð Functionele producten. Toon gebruikscontext (bouwmarkt met 
foto’s van klus).

Congruentie (les 3.3)
Ons brein is systematisch opgebouwd en de zintuigen zijn met elkaar 
verbonden. De verschillende hersengebieden dienen niet slechts één 
zintuig, maar werken met elkaar samen. Prikkeling van het ene zintuig kan 
leiden tot activatie van een ander zintuig. Door verschillende zintuigen met 
elkaar te matchen, ervaart de klant een betere winkelbeleving. Retailers 
doen er goed aan een sensorische marketingstrategie te ontwikkelen:

 Ð Stap 1: Match de bestaande koopbehoefte van de klant met beoogd 
niveau van plezier en arousal op winkel- en afdelingniveau.

 Ð Stap 2: Zorg per zintuig dat er een consistente prikkeling is van 
arousal en plezier (combineer bijvoorbeeld geen rustige muziek met 
drukke visuals).

 Ð Stap 3: Test nieuwe winkelelementen op pleasure en arousal door 
middel van neuromarketingmethoden als EEG en GSR.                                                                                                      

Licht & Contrast

Door contrast te gebruiken, maak je het gemakkelijk 
voor de consument om producten te onderscheiden. 
Door hiërarchische belichting te gebruiken, kan je 
onderscheid tussen producten en afdelingen duidelijk 
maken en focus leggen op bepaalde gebieden en 
producten.

Valt op

Valt niet op

Groen

Natuur is goed voor de mentale staat van de consument. Planten kunnen 
zorgen voor een verhoogd winkelplezier, tra#c en sales. Ook zorgt groen 
in de winkel voor een hogere kwaliteitsperceptie van de producten en een 
toegenomen productiviteit van de medewerkers.

BELEVING & OMGEVING
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Thema’s en Imago (les 3.4)
Onder een thema verstaan we verschillende zaken in de winkel die 
symbolisch een samenhangend geheel vormen. Het doel is om een 
koppeling te maken tussen de merkidentiteit en de informatie die de 
zintuigen binnenkrijgen. Een thema is conceptueel gemakkelijk ontwikkeld, 
maar de uitdaging is deze in elk facet aan te laten sluiten bij de producten 
en onderliggende koopmotivatie bij de klant.

Materialen en hun associaties

Vormen en hun associaties

Hoekig: Modern, hard, mannelijk, koud, menselijke controle, onnatuurlijk 
maar ook geavanceerd.

Rond: Natuurlijk, zacht, vrouwelijk, warm en klassiek.

Props en hun associaties

Props zijn decoratieve objecten in de omgeving. Ze trekken aandacht, 
verhogen mentale simulatie en versterken van merkassociaties.

Voorbeeld: Houten vat in een slijterij.

Voorbeeld: Stenen of watervallen bij een outdoor winkel.

BELEVING & OMGEVING

Materiaal Reactie

(Bak)steen Duurzaam, knus, natuurlijk

Glas Fragiel, modern, menselijke controle

Hout Natuurlijk, handgemaakt

Ijzer en staal Historisch, industrieel

Roestvrij staal Agressief, professioneel

Metaal Koud, steriel, precies

Bewerkt metaal Duurzaam, robuust, technologisch superieur

Keramiek Rigide, koud, duurzaam, hygiënisch, lange 
levensduur

Plastic Speels, lage kwaliteit
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Unieke belevenissen (les 3.5)
Sommige winkelervaringen zijn dusdanig bijzonder dat je ze nooit meer 
vergeet. Denk hierbij aan een verborgen luxe cocktailbar in de kelder van 
een louche hotdogtent. Of een chocoladewinkel met meer smaakvarianten 
dan je je kunt voorstellen. Door een dergelijke ervaring te creëren zorg 
je dat mensen gaan praten over de ervaring en dus over de winkel en 
het merk. Wanneer veel consumenten over je praten en ervaringen delen 
noemen we dit sociaal kapitaal.

Wat zijn de psychologische bouwstenen van unieke ervaringen die deelbaar 
zijn?

 Ð Involvement. Consumenten willen iets unieks ervaren wat ze zelf 
kunnen doen – of leuk is om mee te kijken – en wat ze nergens 
anders kunnen ervaren. 

 Ð Sociale functie. Door een omgeving te creëren waar mensen samen 
leuke dingen kunnen doen zorg je dat mensen graag praten over wat 
ze samen in jouw winkel hebben beleefd. 
Voorbeeld: Gamewinkel met een arcadekasten. 
Voorbeeld: Boekenwinkel met een café om te lezen. 
Voorbeeld: Bar in een supermarkt (ja, het bestaat echt).  

 Ð Product moet centraal staan: Wat voor ervaring en omgeving je 
ook bedenkt, zorg dat het product een centrale rol speelt in de 
ervaring. Elke keer als mensen over de unieke belevenis praten 
zal deze ervaring worden geassocieerd met het product. Bedenk 
waarom consumenten de productcategorie kopen en hoe je die 
onderliggende motivatie met belevenissen kunt aanspreken.

Neem dit mee 

Begin met het eind in zicht: start met 
het begrijpen van de onderliggende 
emoties en motivaties van de 
consument en gebruik deze kennis 
om een optimale winkelbeleving te 
creëeren.

Sensory Marketing
B. Hultén, N. Broweus, M. van 
Dijk

Boekentip

BELEVING & OMGEVING


