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In deze les
Hoe interacteren mensen met een schap en hoe kun je dit sturen? Wat is 
de psychologie die achter onze keuzes schuilgaat? 

Wanneer mensen in de winkel voor het schap staan, maken zij talloze 
keuzes en afwegingen, zowel bewust als onbewust. Wanneer je dit proces 
begrijpt, kan je die kennis gebruiken om een schap zo slim mogelijk in te 
richten.

Scannen en Vinden (les 4.1)
Tussen de beste en de slechtste positie in het schap is het gemiddelde 
koopverschil maar liefst 39!. Dit betekent dat een product een directe 
salesboost van 39! kan verkrijgen door een betere schappositie in te 
nemen. Door bepaalde wetmatigheden in kijkgedrag in achting te nemen, 
kun je de optimale positie voor een product vaststellen.

E!ecten van schaphoogte

Centraal zicht

 Ð Hotspot is op pakhoogte, dus 
net iets onder eye-level.

 Ð Dit is de belangrijkste plek voor 
impulsaankopen. 

Perifeer zicht

 Ð Onder en boven het centrale 
zicht.

 Ð Hier vallen alleen producten op 
waar we al naar zoeken.

Aangeleerde associaties

 Ð Goedkopere en zwaardere producten liggen meestal lager.
 Ð Premium en lichtere producten liggen meestal hoger.
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E!ecten van breedte

Central gaze bias

 Ð Kijkpad. We kijken van het midden naar rechts en vullen dan het 
schap in van buiten naar binnen.

 Ð Strategische schapposities. Plaats bestsellers die je graag wil 
verkopen daarom in het midden van het schap, en rechts daarvan 
de upsell-producten. Tot slot links van het midden het third best 
product. 

Oriënteren en rondlopen

 Ð Horizontaal verwachten we grote verschillen tussen producten, zoals 
tussen fotocamera’s en filmcamera’s.

 Ð Verticaal verwachten we kleine verschillen, zoals professionele 
fotocamera’s en instapmodel camera’s.

 Ð Een product moet genoeg facings hebben op de horizontale as om 
op te kunnen vallen tijdens het zoeken.
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Opvallend vermogen

E!ect van facings

 Ð Verdubbeling van facings resulteert gemiddeld in 29! meer 
interacties. Met elke volgende facing neemt deze groeifactor iets af. 

 Ð Schappositie blijft essentieel.
 Ð E"ect van facings is groter bij grote winkels.

Verpakkingen

 Ð Gebruik contrasterende kleuren en ongebruikelijk vormen en 
materialen om op te vallen, vooral wanneer de categorie homogeen 
is. Het WC-Eend e"ect.

 Ð Sommige visuals grijpen automatisch de aandacht. Zo is ons brein 
sterk geënt op gezichten, evenals afbeeldingen van het product zelf 
en/of de context van gebruik.

Merk

 Ð Branding is een chronische vorm van top-down aandacht. Merken die 
we kennen vallen veelal sneller op dan merken die we niet kennen.

 Ð Wanneer je een gevestigd merk bent, is het goed om je logo te laten 
zien.

 Ð Bij onbekende merken is het juist e"ectiever het logo (nog) niet de 
boventoon te laten voeren. Zorg er als onbekend merk voor dat je 
visueel vernieuwend en uniek bent.

BELEVING & OMGEVING
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Hoe we Werkelijk Kiezen (les 4.2)
Van alle producten waar we tijdens een winkelbezoek langslopen eindigt 
slechts een fractie in het mandje. Veel van deze keuzes worden gemaakt 
tijdens het winkelbezoek, maar welke psychologische factoren bepalen nu 
wat er wordt gekozen om met ons mee naar huis te gaan?

Consideration set

De consument overweegt voor het schap één of meerdere alternatieven: 
de consideration set. Welke producten zich in de consideration set 
bevinden is afhankelijk van merkgeheugen en schapinrichting. Door je 
bewust te zijn van de keuzestrategie van de consument en hier op in te 
spelen, kan je ervoor zorgen dat jouw product binnen de consideration set 
valt.

Keuzestrategieën

De wijze waarop de shopper tot een keuze komt is afhankelijk van twee 
dimensies: involvement (veel versus weinig moeite) en mindset (cognitief 
versus emotioneel). Deze dimensies verschillen per product. Wanneer we 
dit schematisch weergeven, volgen er vier verschillende keuzekwadranten, 
elk met een andere selectie van kansrijke beïnvloedingstechnieken.

BELEVING & OMGEVING
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High involvement op basis van informatie

 Ð Elimination by aspects: door op volgorde van belang te kijken naar 
de attributen van het product, elimineren we producten totdat de 
uiteindelijke keuze overblijft.

 Ð Dominante attributen zijn stuurbaar door deze in keuzecontext te 
benadrukken.

 Ð Attraction e!ect: Onaantrekkelijke optie maakt de aantrekkelijke 
optie nog aantrekkelijker. Bied een optie met minder waarde voor 
vergelijkbare prijs als de waardevolle optie.

 Ð Extremeness aversion: Door een extreme optie toe te voegen, kan 
je de acceptatierange van de klant verschuiven.

High involvement op basis van gevoel

 Ð Kiezen op basis van ons gevoel maakt ons gelukkiger.
 Ð Imagine e!ect: Wanneer mensen zich actief voorstellen hoe het is 

om het product te ervaren, zijn ze meer geneigd tot kopen.
 Ð Mentale simulatie: Gebruik verbale en visuele communicatie om een 

herkenbare context of gebruikscontext te tonen. Zo blijkt fotografie 
vanuit een eerstepersoonsperspectief erg prikkelend. Het brein gaat 
dan automatisch mentaal simuleren.

Low involvement op basis van informatie

 Ð Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van heuristieken: mentale 
vuistregels.

 Ð Prijsheuristieken: We kiezen vaak de middelste optie.
 Ð Availability heuristiek: Hoe snel je aan een product denkt binnen de 

categorie. Hierbij is branding een sterke factor.
 Ð Representativiteit heuristiek: Hoe meer het product lijkt op het 

prototype, des te aantrekkelijker het wordt.
 Ð Andere heuristieken zijn bijvoorbeeld populariteit, autoriteit, 

exclusiviteit en nieuwheid.

Low involvement op basis van gevoel

 Ð Het gevoel dat we ervaren op het moment dat we naar een product 
kijken bepaalt of we het kopen.

 Ð Product a!ect: Hoe laat het product ons voelen?
 Ð Incidenteel e!ect: Emotionele invloeden die geheel losstaan van 

het product vloeien voort in productperceptie. Dit is goed stuurbaar 
door te zorgen voor een positieve winkelervaring.

BELEVING & OMGEVING
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Assortiment (les 4.3)
De klassieke gedachte dat het bieden van zo veel mogelijk keuzes e"ectief 
is, is onjuist en achterhaald. In de praktijk blijkt een overdaad aan opties te 
leiden tot lagere verkoopcijfers, terwijl het uitdunnen van het assortiment 
juist de totale verkoop verhoogt. Echter zijn er op elke regel natuurlijk 
uitzonderingen.

Invloed van assortimentsgrootte

Voordeel grote assortimenten

 Ð De belofte van grote assortimenten trekt veel mensen naar de 
winkel.

 Ð Grote keuze werkt intrinsiek motiverend. Het sterkt onze vrijheid.
 Ð Kan zorgen voor een versnelling van consumptie.
 Ð Leidt tot meer gebruik van heuristieken.

Nadeel grote assortimenten

 Ð Status quo e!ect: We kiezen vaak wat we al eerder kochten.
 Ð Choice deferral: De keuze wordt dusdanig moeilijk dat we afhaken.
 Ð Minder keuzetevredenheid achteraf.

Wanneer werken kleine assortimenten beter?

 Ð Bij gemakkelijke snelle keuzes (lunch halen).
 Ð Bij moeilijke producten keuzes die niet leuk zijn (een lamp).
 Ð Bij categorieën waar de alternatieven veel op elkaar lijken 

(tandpasta).
 Ð Waarbij er geen sterke voorkeur is van de consument (een pen).

Wanneer werken grote assortimenten beter?

 Ð Wanneer het keuzeproces intrinsiek leuk is; bij winkelen in plaats van 
boodschappen doen.

 Ð Bij pleziercategorieën (bijvoorbeeld ijs en bier). Hier hebben de 
producten en dus assortimenten een hoge belevingswaarde.

Er is dus wat te zeggen voor zowel een groot assortiment als een klein 
assortiment. Om te zorgen voor een assortiment dat voldoende opties 
biedt om de consument tevreden te houden, maar zonder keuzestress te 
veroorzaken, zijn er vijf technieken die je in de winkel kan toepassen.

BELEVING & OMGEVING
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Optimaliseer je assortiment

1. Slim snijden

 Ð Hoewel groot aanbod negatief is, is variëteitsperceptie juist positief. 
Dit laatste blijkt vooral gestuurd te worden door de aanwezigheid 
van de meest populaire opties. Door de alleen slechtst verkopende 
categorieën te verwijderen, zorg je ervoor dat categorie wel de 
lusten van keuzevrijheid biedt, maar niet de lasten.

2. Verdeel facings ongelijk

 Ð Asymmetrische verdelingen worden door de consumenten prettiger 
ervaren en maken het kiezen makkelijker.

 Ð Space to movement techniek: indelingsratio van het schap naar de 
verkoopratio van de producten.

3. Markeer subselectie

 Ð Door een klein aantal specifieke producten onder de aandacht te 
brengen middels communicatie (“aanbevolen selectie”), stimuleer je 
het gebruik van heuristieken om de keuze makkelijker te maken.

4. Kleurcontrast

 Ð Verdeel producten zodanig dat er steeds een maximaal contrast 
zichtbaar is tussen verschillende producten.

 Ð Leidt tot exploratiever winkelen.
 Ð Maakt het voor de consument makkelijker om onderscheid te maken 

tussen producten en categorieën.

5. Categoriecontrast

 Ð Doorkruis twee sterk gelijkende categorieën van een andere kleinere 
categorie (van smalle breedte) om keuzestress te reduceren.

 Ð Voorbeeld: Waspoeder - Wasverzachter - Wasmiddel.
 Ð Voorbeeld: Chips - Nootjes - Zoutjes.

BELEVING & OMGEVING
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Schapindeling (les 4.4)
Het hoofddoel van het indelen van een schap is het creëren van fluency. 
Hierdoor wordt het schap makkelijker te verwerken en ontstaat er een 
positieve stemming bij de klant die ervoor zorgt dat het assortiment 
leuker wordt ervaren, de variatiebeleving groter wordt en er minder choice 
deferral (‘weglopen’) optreedt.

Door bepaalde wetmatigheden en vuistregels toe te passen, ontwerp je 
het schap op breinvriendelijke wijze..

1. Indeling op merk of productcategorie?

Consumenten vinden het fijn wanneer de interne categorieën in hun hoofd 
matchen met externe categorieën in het schap. Bij categorieën die zeer 
merkgevoelig zijn is het daarom handig om op merk in te delen (“het Apple 
eiland”). Bij categorieën die minder merkgevoelig zijn kan dat beter op een 
dominante categoriefactor (“high-end laptops”).

2. Links en rechts

Mensen hebben van nature bepaalde associaties of producten links of 
rechts horen. Hou hiermee rekening bij het indelen van het schap.

BELEVING & OMGEVING
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3. Productgrootte

Wanneer een categorie meerdere productgroottes heeft, is het verstandig 
om deze uit elkaar te halen. Plaats grote en kleine verpakkingen bij elkaar. 
Zo komt de focus te liggen op de grootte in plaats van het verschil in prijs. 

4. Symmetrie – of nie?

Meestal wil je qua indeling de regel ‘klein bij klein, groot bij groot’ 
aanhouden. Symmetrisch indelen heeft vooral zin wanneer de categorie 
weinig producten heeft maar een hoge belevingswaarde.

 Ð Voorbeeld: Rituals
 Ð Voorbeeld: Exclusieve wijnen in de wijnhandel

 

Indeling op smaak

 

Indeling op 
grootte
+5" 
category sales

 

Groot assortiment

 

Klein assortiment of 
belevingscategorie
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5. Productoriëntatie

Door het product dusdanig te oriënteren dat het makkelijk zou zijn om het 
te pakken of gebruiken, stimuleer je mentale simulatie. Oftewel: toon het 
product exact vanuit de hoek zoals de klant het thuis zou gebruiken.

6. Ruimte in het schap

Schaarste

Een volledig gevuld schap zegt implicit dat niemand het product koopt. Dit 
schrikt kopers af. Door functionele schaarste te creëren maak je producten 
aantrekkelijker. Supermarkten moeten hier echter niet in doorslaan: het 
werkt averechts bij versproducten. Ook kunnen klanten het producten 
moeilijker vinden wanneer schappen te leeg.

Luxe

Veel ruimte rondomom een artikel wekt de associatie met luxe op. Dit kan 
van belang zijn bij exclusieve producten en producten die geassocieerd zijn 
met hoge status.

7. Hoe om te gaan met marktleiders?

Wanneer twee producten concurreren en we er dus eentje moeten 
negeren, vinden we dat product minder aantrekkelijk. Daarom is het 
belangrijk om nooit de twee marktleiders binnen een categorie naast 
elkaar te plaatsen, tenzij deze een volstrekt andere doelgroep bedienen 
(dit is verrassend genoeg zelden het geval). Plaats het huismerk tussen de 
concurrerende producten om de categorie als geheel aantrekkelijker te 
maken.

 

Een lepel rechts 
in de soepkom 
activeert meer 
mentale simulatie 
bij rechtshandigen
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Point of Sale Communicatie (les 4.5)
Een gemiddeld sign in de winkel wordt gepasseerd door 45 van de 100 
klanten. Daarvan wordt het sign door 3 klanten werkelijk gezien, door 2 
verwerkt en heeft het op slechts 1 van de 100 klanten gedragsmatig e"ect. 
Kortom: signs hoeven niet op veel aandacht te rekenen. Maar niet getreurd, 
inzichten over de werking van aandacht helpen je de e"ectiviteit van signs 
flink te verhogen.

Psychologie van e!ectieve signing

Positie in omgeving

Plaats je communicatie op een plek waar het de aandacht van de klant kan 
krijgen, anders wordt het niet opgemerkt. Het is ook belangrijk dat het 
dichtbij het product staat, want e"ecten van signing op gedrag  ebben snel 
weg. Wanneer het sign wordt geplaatst in het centrale zicht is het nuttig 
om aandacht te trekken, in het perifere zicht is het alleen nuttig als mensen 
op zoek zijn naar communicatie (navigatie signing).

 Ð Bij impulscategorieën is signing vooral e"ectief wanneer het gericht 
is op de populaire en goedverkopende producten.

 Ð Bij doelgerichte categorieën kan signing gebruikt worden om de 
aandacht te vestigen op achterblijvende producten.

Design

Simpliciteit is de sleutel. We verwachten als retailmerk vaak te veel van de 
consument als het gaat om verwerking van informatie. 

 Ð Hou het woordenaantal onder de 12.
 Ð Gebruik visuals om het product in een gebruikscontext te laten zien.
 Ð Vermijd tekst over afbeeldingen, verticale tekst, dubbele bodem en 

moeilijk leesbare tekst.

Boodschap

Spreek de hardwired emoties en motivaties van de consument aan in 
signcommunicatie.

 Ð Universeel aantrekkelijk: nieuw, goede deal, populair, de beste, 
exclusief.

 Ð Emotionele signs zorgen voor een minder kritische blik en 
automatisch handelen.

 Ð Rationele signs verhogen aandacht en het uitproberen van 
onbekende producten.

BELEVING & OMGEVING
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Sign performance: het ene sign is het andere niet

Eye Tracking onderzoek maakt het mogelijk om de aandacht van de klant 
te meten in de werkelijke in-store setting. Hieruit blijkt dat verschillende 
soorten signs sterk verschillen in hun performance. Dit geeft houvast in 
welke schapcommunicatie de investering waard is. Hieronder de kijkratio 
per signtype, op volgorde van succes:

Vrijstaande signs en displays op de vloer

 Ð Multiple floor stand     8.4!
 Ð Circular stand      7.6!
 Ð Single panel floor stand    6!
 Ð Floor display      2.7!

Schapbanners

 Ð Endcap banner     3.4!
 Ð Niet-endcap banner    1.6!

Andere typen schapsbanners

 Ð Blade sign      1!
 Ð Wobbler       0.5!
 Ð Glazen sticker     0.5!

Signs uit plafond

 Ð Hangend plafondbord    1.1!
 Ð Schapvlaggen     0.2!

 

Neem dit mee 

De klant is haastig en gemakzuchtig. 
Gevolg: waarschijnlijk wordt je product 
of uiting niet opgemerkt. Jammer maar 
waar. Maar door in te spelen op de 
wetmatigheden in kijk- en kiesgedrag 
kun je het voordeel aan je zijde krijgen.

Visual marketing
From Attention to Action
M. Wedel, R. Pieters.

Boekentip
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