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In deze les
In hoeverre zijn de mensen om ons heen van invloed op ons koopgedrag? 
Beïnvloeden onze mede-klanten onze winkelbeleving? En wat voor 
bedoelde en onbedoelde invloeden hebben medewerkers eigenlijk op ons 
tijdens het winkelen?

In deze les leer je over alle menselijke invloeden die een rol spelen in retail. 
Als retailprofessional ben je geneigd ze opzij te schuiven – vaak valt de 
factor mens buiten je takenpakket – maar ze kunnen een winkel maken of 
breken! 

MASTER OF RETAIL PSYCHOLOGY & SHOPPER NEUROSCIENCE

Sociale Beïnvloeding

Les 7    Trainer Tom van Bommel

Voorbeeld: Het Abercrombie & 
Fitch E!ect
Iedereen is wel bekend met de Abercombie & 
Fitch modellen: gespierde jongens die, geheel 
volgens de winkelformule, bij de ingang van hun 
winkels staan. Psychologen hebben onderzocht 
in hoeverre deze spierbundels ons koopgedrag 
beïnvloeden.

 Ð Het e!ect van een dominant fysieke 
verkoper blijkt mannelijke shoppers 
onbewust te prikkelen om meer te 
kopen, en flink ook! Het gemiddelde 
bonbedrag nam met meer dan 55" toe.

 Ð Vrouwelijke shoppers spenderen 
daarentegen geen cent extra; ze laten 
zich niet beïnvloeden door de fysieke 
verschijning van de verkoper.
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De mens doet ertoe

Het Abercrombie & Fitch voorbeeld illustreert dat de aanwezigheid van 
anderen een grote invloed heeft op ons gedrag. Vaak verloopt die invloed 
onbewust, doordat de (ingebeelde) aanwezigheid van anderen ons gevoel 
of perceptie veranderen. In deze les duiken we in de grote psychologische 
vondsten die op dit terrein gedaan zijn.

Het e!ect van medeklanten (les 7.1)
Klant-tot-klant interactie en het gedrag van medeklanten beïnvloeden ons 
koopgedrag sterk. 

De drie belangrijkste e!ecten van medeklanten zijn:

 Ð Ze beïnvloeden het merkimago van de winkel
 Ð Positieve e!ecten op koopgedrag: sociaal winkelen
 Ð Negatieve e!ecten op koopgedrag: crowding

Invloed op merkimago 

De klanten die je in een winkel tegenkomt drukken een stevig stempel op 
het imago van de winkel dat zich in je brein vormt. Dit e!ect blijkt vele 
malen sterker dan de marketing van de winkel zelf.

 Ð Mensen vinden het prettig te winkelen tussen mensen waarmee ze 
veel gemeen hebben.

 Ð Klanten vertrekken zelfs sneller bij een mismatch met medeklanten. 
Dit kan gebeuren wanneer we een ander persoon aankopen zien 
doen of, nog erger, wanneer een mismatch met ons interacteert.

 Ð Grafische in-store communicatie blijkt hierin ook een rol te spelen. 
Wanneer je hierin ‘de ideale klant’ toont, komt dit het winkelimago 
ten goede.

Positieve e!ecten op koopgedrag

 Ð Wanneer je winkelt met iemand samen, dan gaat hier een andere 
mindset mee gepaard dan wanneer je alleen winkelt.

 Ð Het is gebleken dat social shoppers 50" meer uitgeven dan een 
soloklant. Gezamenlijke shoppers kopen intensiever en geven 
specifiek meer geld uit aan identiteitsproducten zoals kleding. 

 Ð In supermarkten is juist het omgekeerde het geval: samen kopen we 
minder. Dat komt omdat we minder snel een aankoop doen waar we 
ons eigenlijk voor schamen. Die chocoladereep pakken we wel weer 
op onze solotrip.

SOCIALE BEÏNVLOEDING
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Negatieve e!ecten op koopgedrag: crowding

Crowding wordt ervaren wanneer het te druk wordt om ons heen. Dit kan 
irritatie en gevoelens van stress opwekken en daarmee heeft het een 
negatief e!ect op ons koopgedrag. 

 Ð Crowding resulteert in een kortere verblijftijd in de winkel, minder 
impulsaankopen en meer trips die vroegtijdig worden afgebroken.

 Ð Een geheel lege winkel (geen mensen) heeft echter ook een negatief 
e!ect op ons koopgedrag. We zijn namelijk geneigd om geheel lege 
plekken in een winkel minder te bezoeken vanwege het sociaal proof 
principe. 

 Ð Milde drukte is dus optimaal. De grens ligt bij het zogenaamde Butt 
Brush E!ect: we zullen niet ergens stilstaan wanneer het zo druk is 
dat passanten zich langs ons heen moeten wurmen. Een vuistregel 
om dit te voorkomen is dat wanneer er twee mensen bij beiden 
zijden van het schap staan, er nog een iemand tussendoor moet 
kunnen komen.

 Ð Andere optimalisaties die het subjectieve gevoel van crowding 
tegengaan zijn: goede landingszone bij ingang, bredere gangpaden 
en goede zichtlijnen zodat alle afdelingen duidelijk zichtbaar zijn.

SOCIALE BEÏNVLOEDING

 

Bij een optimale 
drukte wordt het 
meest besteedt
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Bouwstenen van een ijzersterke klantinteractie 
(les 7.2)
Er zijn 5 bouwstenen die bijdragen aan een goede klantinteractie:

 Ð Herkenbaarheid van personeel
 Ð Oogcontact 
 Ð Aanspreken
 Ð Emotie: glimlach of match
 Ð Representativiteit

Herkenbaarheid
Hoe meer personeel we zien, hoe sterker ons gevoel 
van het serviceniveau. Dit is niet alleen afhankelijk van 
het feitelijke aantal medewerkers, maar bovenal de 
herkenbaarheid. Uniformen zijn daarin erg e!ectief.

Oogcontact
Oogcontact werkt positief voor zowel het gevoel over 
de winkel als over de specifieke medewerker. Dit geldt 
voor veel winkels, maar uitzondering zijn winkels waar 
we gevoelige aankopen doen, zoals drogisterijen.

Aanspreken

De klant aanspreken, een simpel ‘hallo’, heeft een 
sterk positief e!ect. Dit werkt vooral goed bij 
een onalledaagse winkel, zoals een slijterij of een 
kledingwinkel. Proactief verkopen met erkenning 
verhoogt hier algehele winkelverkoop met 30".

Emotie
Glimlach of match

Er bestaat een sterk verband tussen een medewerker 
met positieve emotie en de sales van die medewerker. 
Een glimlach verhoogt verblijftijd, het aantal aankopen 
en fooien. Lach echter niet naar sombere klanten; hierbij 
werkt emotionele matching beter.

Representativiteit
Zoals al eerder gezegd, werken zowel de uitstraling van 
de medeklant als de medewerker door in het imago van 
een winkel of merk. Stem de klantinteractie daarom af 
op het gewenste merkimago; dit doet een grotere duit 
in het zakje dan welke reclamecampagne dan ook.

SOCIALE BEÏNVLOEDING
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De psychologie van sympathie (les 7.3)
Ons brein is een wondermachine als het om voorspellen gaat. Het blijkt 
in staat om met weinig informatie verrassend accurate voorspellingen 
te maken. In een sociale context heten deze voorspellingen Thin Slice 
Judgments. Zo blijken we in staat om:

 Ð Op basis van schoolfoto’s te voorspellen wie het meest waarschijnlijk 
zijn om grootverdieners te worden.

 Ð Op basis van een video van drie minuten waarin partners met elkaar 
interacteren te voorspellen welke stellen zes jaar later gescheiden 
zijn.

 Ð Op basis van 20 seconden luisteren naar een verkoper voorspellen 
hoe succesvol deze persoon is in sales.

Oftewel: ons brein kan heel veel met heel weinig. Maar welke factoren 
zijn er bepalend voor die eerste indruk? In deze sectie verkennen we de 
psychologie achter sympathie.

Aantrekkelijkheid 

Ja, het is echt waar: aantrekkelijke mensen hebben op veel vlakken de wind 
mee. Zo blijkt uit onderzoek dat:

 Ð Ze verdienen over het algemeen 12" tot 14" meer.
 Ð Ze worden minder vaak strafrechtelijk veroordeeld.
 Ð Aantrekkelijke politici krijgen gemiddeld 2.5 keer meer stemmen.
 Ð Zelfs docentevaluaties correleren met aantrekkelijkheid.

Ook in de retailcontext zijn e!ecten van aantrekkelijkheid gevonden:

 Ð Klanten zijn geneigd meer fouten van aantrekkelijke medewerkers te 
accepteren.

 Ð Klanten zijn sneller tevreden over hun servicelevel.
 Ð We onderhandelen minder met aantrekkelijke medewerkers over 

prijs.
 Ð Onze productervaring wordt extremer (positieve ervaringen worden 

nog positiever, maar negatieve ervaringen nog negatiever).

Overeenkomsten 

Hoe meer we iets met iemand gemeen hebben, des te aantrekkelijker we 
deze persoon vinden. 

 Ð We zijn geneigd sneller iets te kopen van mensen met soortgelijke 
leeftijd, opleiding, lengte en hobby’s.

 Ð Match van volume, spreektempo, houding en intonatie om de 
sympathie van de klant te winnen.

SOCIALE BEÏNVLOEDING
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Bekendheid 

Mensen zijn over het algemeen geneigd om bekende namen en mensen 
als sympathieker te beschouwen. Wist je dat politici met ‘alledaagse’ 
namen meer stemmen krijgen dan politici met een meer unieke naam? 
Praktisch kunnen retailers hierop inspelen door de herkenbaarheid van de 
medewerkers te verhogen middels outfits. 

Vragen, complimenten & ontboezemingen  

Hoe meer we iets met iemand gemeen hebben, des te aantrekkelijker we 
deze persoon vinden. 

 Ð We vinden iemand aardiger nadat deze persoon een compliment 
heeft gegeven, zelfs wanneer dit compliment doorzichtig is. 

 Ð Het stellen van vragen verhoogt het gevoel van interesse.
 Ð Een ontboezeming (wanneer de verkoper iets persoonlijks vertelt) 

leidt ook tot een verhoogde sympathie, zolang de ontboezeming 
maar luchtig blijft.

Wederkerigheid

De laatste factor die sympathie doet verhogen is wederkerigheid. Mensen 
zijn geneigd sneller iets te kopen van iemand die iets voor hen gedaan 
heeft. Hier kan door winkels praktisch op worden ingespeeld door testers 
of andere items uit te delen. Ook simpelweg het leveren van goede hulp en 
service verhoogt wederkerigheid.

 Ð Het door-in-the-face e!ect is een variant van wederkerigheid: 
wanneer een klant een groot verzoek afwijst, verhoogt dit de kans 
dat een daaropvolgend kleiner verzoek geaccepteerd wordt 

 Ð Onverwachte eerlijkheid is een sterke booster van wederkerigheid. 
Dit gebeurt wanneer een verkoper tegen zijn of haar eigenbelang 
handelt (zoals de ober die de gasten eerlijk adviseert: “De baars is 
vanavond niet zo heel goed, ik zou de zalm nemen.”).

SOCIALE BEÏNVLOEDING
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Het #1 kenmerk van e!ectieve medewerkers (les 
7.4)
Wat maakt de ene persoon geschikter voor het vak van winkelmedewerker 
dan de andere? Een winkelmedewerker heeft te dealen met boze klanten, 
lange uren, stressvolle situaties en klanten met tal van wisselende emoties.

Emotionele competentie 

Als er één succesdriver is die steeds weer in de literatuur terugkomt, dan 
is het de zognaamde emotionele competentie. Dit is het vermogen van de 
medewerker om met eigen en klantgerelateerde emoties om te gaan. De 
beheersing van emotionele competentie kent vele positieve gevolgen:

 Ð Welzijn en gezondheid.
 Ð Werktevredenheid.
 Ð Kwaliteit van werk.
 Ð Sales.
 Ð Klantevredenheid en loyaliteit.

Wat zijn de componenten van emotionele competentie?

De emotionele competentie kan gemeten worden aan de hand van de 
volgende componenten:

 Ð Emotionele perceptie: is de medewerker in staat emoties waar te 
nemen in anderen en zichzelf?

 Ð Gebruikt emotie in communicatie: zet de persoon emotie in bij de 
interactie met klanten?

 Ð Gevoel voor context: weet zich aan te passen aan verschillende 
contexten en personen.

 Ð Sterk in emotieregulatie: kan zichzelf gemakkelijk beheersen. Dit is 
essentieel om de emotie in anderen te beïnvloeden.

Hoe kun je emotionele competentie meten en trainen?

 Ð Meten. Emotionele competentie kun je lastig uitvragen aan 
de medewerker zelf. Ook voormalige werkgevers blijken geen 
betrouwbare bron. De beste manier om de emotionele competentie 
van een medewerker te meten is door het te vragen aan een klant.

 Ð Trainen. Emotionele competentie is als vaardigheid trainbaar. Een 
zeer succesvolle trainingsvorm leert de medewerker te herkennen 
hoe triggers uit de omgeving samenhangen met emoties, gedachten 
en gedrag.

SOCIALE BEÏNVLOEDING
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Gezonde en gemotiveerde medewerkers (les 7.5)
Er bestaat een sterk verband tussen werktevredenheid en 
klanttevredenheid. Blije medewerkers leveren blije klanten op. Toch is de 
werkhouding negatiever dan ooit tevoren. 60" van de doktersbezoeken is 
gerelateerd aan stress en ook burn-out is zeer groot in de servicesector.

Burn-out kost je geld en klanten

Een burn-out is de emotionele uitputting van een medewerker, die klanten 
als objecten begint te beschouwen. De verslechtering van servicekwaliteit 
en uitstraling van de medewerker zorgt voor een vermindering van sales 
en loyaliteit van klanten.

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

De boosdoener achter burn-outs blijkt niet zozeer de hoeveelheid 
werkstress, maar de (geringe) mate waarin het werk onze intrinsieke 
motivatie aanspreekt.

 Ð Extrinsieke motivatie kan intrinsieke motivatie kapotmaken. Dit 
gebeurt wanneer iemand aanvankelijk iets vanwege intrinsieke 
motivatie deed (bijvoorbeeld een muzikant of sporter) maar door 
externe beloning de passie voor de taak verliest.

Uit onderzoek naar intrinsieke motivatie blijkt deze gedreven te worden 
door:

 Ð Autonomy: wanneer mensen verantwoorlijkheid krijgen, voelen ze 
meer verantwoordelijkheid voor de uitkomst van hun acties.

 Ð Mastery: ergens beter in worden. Maakt resultaten inzichtelijk en 
geef handvatten om beter te worden.

 Ð Purpose: de grotere reden achter wat we doen. Sterke purpose 
maakt zelfs de meest monotone en vervelende taak een plezierige 
tijdsbesteding.

Neem dit mee 

Je kunt niet om de factor ‘mens’ heen. 
Zelfs wanneer je verantwoordelijk bent 
voor fysieke zaken zoals inrichting, 
categorie of product; besef dat het 
plafond van al je inspanningen door de 
winkelmedewerker bepaald wordt.

Influence
Robert B. Cialdini

Drive
Daniel H. Pink

Boekentips
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