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▪ Deel 1 – De 7 verleidingsmechanismen van Cialdini

▪ Uitleg per mechanisme + enkele algemene voorbeelden
▪ Iedereen: ideeën om elk mechanisme toe te gaan passen?

▪ Eigen ideeën deelnemers - toepassing op natuurinclusieve

tuinen

▪ Eerste ideeën 5plus1

▪ Deel 2 - Uitwerken kansen

▪ Welke ideeën zijn – meest- kansrijk?

▪ Wie pakt welke – samen met wie – op?

Programma



https://www.youtube.com/watch?v=tCZ0qb8UB3I



Onbewuste vuistregels

▪ Hersenen zoeken automatisch/ onbewust 
wetmatigheden .. En ontwikkelen op basis daarvan 
vuistregels

▪ Reflexmatige respons .. Click .. zoom

6 7 onzichtbare drijfveren / reflexen (her)ontdekt:

1. Schaarste

2. Wederkerigheid

3. Sociaal bewijs

4. Autoriteit

5. Sympathie/ ons soort mensen

6. Commitment en consistentie

7. Eenheid/ verbinding



Stofje Categorie Te stimuleren door:

Dopamine (gelukshormoon) → (kortstondig) 

geluksgevoel → ‘nog een keer!’ (verslavend)
Ego

- Taak afronden

- Complimentje krijgen

Endorfine → tempert pijn + vermindert angst 

(→ veranderbereidheid neemt sterk toe)
Ego

- Veel lachen

- Fysieke inspanning (langdurig) → tuin

omspitten

- Verliefdheid→ inzet knappe mensen

Oxytocine (knuffel hormoon) 

→ gevoel van verbinding
Sociaal

- Fysiek contact

- Aandacht krijgen

Serotonine → langdurig geluk

(→ sterke boost verander mindset)
Sociaal

- Gewaardeerd worden

- Voor anderen van nut zijn

- Gezond eten, bewegen, weinig stress

De stofjes die bepalen hoe we ons voelen ..



Sociale bewijskracht

Doen veel anderen (uit jouw groep) iets? 

Dan is de kans groter dat jij het ook gaat doen.

- Onderzoeksuitkomsten/ verkoopcijfers











Ideëen om dit toe te passen? 



Schaarste

Als ergens weinig van is, worden we hebberig(er)

- Verliesaversie: extra sterke variant













Ideëen om dit toe te passen? 



Sympathie/ ons soort mensen

We zeggen eerder ja tegen iemand die we aardig of leuk vinden

- Partner marketing

- Stofje dat vrijkomt bij aandacht: oxytocine .. 

- Wie mogen we graag: 

- knappe mensen

- aardige mensen

- mensen op wie wij willen lijken

- mensen die op ons lijken



Ideëen om dit toe te passen? 



Eenheid/ verbinding

Je zegt eerder ‘ja’ tegen iemand die een gevoel van saamhorigheid en 

eendracht bij je oproept

- Effect oxytocine
- Woorden ‘we’, ‘samen’, ‘verbonden’

- Aandacht krijgen → men heeft zich in mij verdiept ..

- Sterkste binding: familie
- Sterke merken: gebruikers voelen zich deel (Apple) familie

- Marketing bedrijven: familiebedrijf = grote pré (Golden Circle: emotionel click met Why)

- Ook: achtergrond, leeftijd, nationaliteit, gedeelde normen en waarden of bijvoorbeeld een 

gedeelde hobby





Ideëen om dit toe te passen? 



Autoriteit

Mensen nemen sneller iets aan van iemand met aanzien

- 4 bronnen van aanzien
- Onafhankelijkheid

- Expertise

- (Tegen hun belang in) handelen voor jou

- Hoog in hiërarchie (kan ook sociaal zijn)

- ???



Ideëen om dit toe te passen? 



Wederkerigheid

Iemand die iets van een ander krijgt, is geneigd iets terug te willen doen

- Beginnen met iets te geven .. 

- Spaarkaart: veel meer geneigd mee te doen

- Mentale boekhouding 



Ideëen om dit toe te passen? 



Commitment en consistentie

De beste voorspeller van nieuw gedrag is eerder vertoond gedrag

We (lees: ons oerbrein) willen namelijk graag consequent zijn

- Alvast bepaalde intentie vastleggen

- Begin met iets kleins te vragen 

- Loyaliteitsprogramma

- Meest effectief: laat zien hoever men al is met sparen

- Werkt goed: eerste zegels al gegeven 





Ideëen om dit toe te passen? 



Overzicht

Mechanisme Toepassing Concreet

Sociaal bewijs
- Laat weten hoeveel anderen 

het al doen/ willen

- Doe onderzoek + gebruik 

uitkomsten

Autoriteit - Zet mensen met aanzien in
- Ga na wie aanzien heeft en 

vraag ze om medewerking

Eenheid/ verbinding - Creëer een familie gevoel
- Ga na rond welke waarden  

men verbinding voelt/ zoekt

Schaarste
- Creëer een – zo uniek 

mogelijk - tijdelijk aanbod

- Creëer een ‘wow’-ervaring 

(verrassend)/ peak-end rule

Sympathie - Verdiep je in de doelgroep - Communiceer de gelijkenis

Commitment/ 

consistentie

- Ga eerder gedrag na 

- Laat kleine stapjes zetten

- Vraag naar vorige woning/ tuin

- Stel een intentieverklaring op

Wederkerigheid
- Begin met iets – kleins - te 

geven
- Bedenk een leuke gadget



Effect Concreet doen:

Dopamine Geluk
- Reis opknippen in meerdere etappes/ stappen

- Complimentjes geven

Endorfine Minder angstig

- Inzet humor

- Verliefdheid → inzet knappe mensen

- Fysieke inspanning (langdurig) → tuin omspitten = gezond

Oxytocine Verbinding

- Gebruik verbindende woorden (‘samen’, ‘we’, .. 

- Verdiep je in de doelgroep + laat zien dat je ze snapt

- Creëer een ‘familie’ (actief aanreiken community op social 

media; creëer een locale community van toekomstige bewoners)

Serotonine Langdurig geluk

- Gewaardeerd worden

- Voor anderen van nut zijn → soortgenoten helpen

- Gezond eten, bewegen, weinig stress

Basisbehoefte 

autonomie

Voorkomt afhaken 

(dissatisfier)

- Biedt altijd keuze (net té ver ontzorgen)/ eigen signatuur

- Ga na welke elementen belangrijkst gevonden

- Geef vouchers uit (Cialdini: schaarste)

Basisbehoefte 

verbinding
‘Volg’-impuls

- Zie Cialdini : eenheid + oxytocine

- Cialdini: communiceer vanuit sociale bewijskracht

Basisbehoefte 

competentie

Trots/ positief 

zelfbeeld, 

ambassadeurschap 

- Biedt mogelijkheid tot profilering op social media (schone held/ 

community soortgenoten; Cialdini: (zelf) autoriteit)



Toegiften – Kano -model



Toegiften – Kano -model



Ideëen om dit toe te passen? 



Toegiften – Peak / end rule



Ideëen om dit toe te passen? 



Deel 2 – Uitwerken kansen

1. Huis kopen = major life event → veel stress → kans op ‘aan zijn
reptielenbrein = groot’
▪ Mee dealen
✓ Visueel communiceren
✓ ‘Wij’- afzenders: peer to peer, BN-ers, …

▪ Stimuleren moderne hersenen
✓ Rustmomenten inbouwen/ timing
✓ Leesvoer aanreiken (groen zien/ ruiken ont-stress)
✓ Laten nadenken over .. tuin, idealen (gezond, waarde woning, educatie

kids, ..)
✓ Woonwensenscan laten invullen

2. Scannen/ inspelen op trends
✓ Bij- vriendelijk

3. Re-framen termen klimaatadaptief/ natuurinclusief
✓ Bijv.: Oud-Hollands .. Zen-tuin .. 
✓ Andere voordelen: ont-stressen, geluk (zorgen voor iets levends), …
✓ Boom = levensboom kind .. (kadosuggestie bij geboortes ..)



Stappenplan

4. Betrek kinderen
✓ Educatie: leesvoer, bouwpakketjes
✓ Smultuin (vervolg op schooltuintje: 

jouw tuin = buurt schooltuin)
✓ Voorkom astma .. 

5. Commitment creëren
✓ Trots boosten (brochure, ..)

6. Toekomstige buren bij elkaar brengen
✓ Uitspreken gedeelde intenties
✓ Opzetten samen inkopen
✓ Inventariseren ‘groene vingers’ + sociaal kapitaal (wie wil/ kan wat?)

7. In herinnering brengen downsides versteende omgeving
✓ Foto’s wateroverlast (ondergelopen kelder, straat blank)

8. Leg verbinding
✓ Mede voedselproducenten (in omgeving, in buurt)


