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Wie ben ik?

Ruben de Boer

§ ruben.deboer@sanoma.com
§ www.linkedin.com/in/rgdeboer/

§ CRO Specialist Online Performance afdeling @ Sanoma

§ Voorheen: CRO Specialist @ Amsterdam Marketing



4

§ Het is leuk!
§ Je begrijpt beter wat online werkt en waarom.
§ Je begrijpt je doelgroep en hun gedrag beter en je maakt het meetbaar.
§ Je kan je bezoekers een fijnere ervaring bieden op jouw website (dus hogere conversie).

Waarom psychologie in conversie optimalisatie?
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Agenda

• Introductie: Ons brein en het irrationele gedrag

• De psychologie achter conversie optimalisatie:
1. Helderheid
2. Relevantie
3. Focus
4. Sociale validatie
5. Angst voor verlies
6. Geloofwaardigheid

• Take-aways
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Een knuppel en een bal kosten samen €1,10. De knuppel 
kost €1,00 meer dan de bal.

Hoeveel kost de bal?
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§ 500 m jaar oud
§ Snel maar beperkt
§ Heden
§ Altijd aan
§ Geen inspanning
§ Onbewust
§ Niet beheersbaar

Beïnvloed beide breinen

§ 3-4 m jaar oud
§ Traag maar slim 

(redeneren)
§ Verleden, heden en 

toekomst
§ Aan / uit
§ Inspannend
§ Bewust
§ Beheersbaar… 

enigszins
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SYSTEEM 1 SYSTEEM 2



10

Soms gebruiken we alleen systeem 1
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15 * 23 = 

En soms alleen systeem 2
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GROEN BLAUW ZWART WIT ROOD
ROOD PAARS GROEN WIT BLAUW

LEES HARDOP DE KLEUR VAN DE WOORDEN (niet de letters)
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LEES HARDOP DE KLEUR VAN DE WOORDEN (niet de letters)

GROEN BLAUW WIT ZWART ROOD
ROOD PAARS GROEN WIT BLAUW

GEEL     ZWART ROOD PAARS ZWART
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We rationaliseren keuzes

Bron: Raghunathan and Huang
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We rationaliseren keuzes

Bron: Raghunathan and Huang

GEZOND LEKKER
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We rationaliseren keuzes

Bron: Raghunathan and Huang

LEKKER GEZOND
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We rationaliseren keuzes

Eigenlijk heb ik deze jas 
nu niet nodig, maar…

Ik wil al heel lang een 
zwarte waterdichte jas

Het komt vast van pas 
in de winter of 
regenachtige 
herfstdagen

De aanbieding is heel 
goed

Er zijn nog maar een 
paar beschikbaar, dus 
ik moest snel beslissen

Het is van een 
betrouwbaar merk

De reviews zijn heel 
goed.
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Maar gaat dat altijd goed?

Bron: Wilson and Kraft (1993)
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§ 500 m jaar oud
§ Snel maar beperkt
§ Heden
§ Altijd aan
§ Geen inspanning
§ Onbewust
§ Niet beheersbaar

Beïnvloed beide breinen

§ 3-4 m jaar oud
§ Traag maar slim 

(redeneren)
§ Verleden, heden en 

toekomst
§ Aan / uit
§ Inspannend
§ Bewust
§ Beheersbaar… 

enigszins

SYSTEM 1 SYSTEM 2
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Agenda

• Introductie: Ons brein en irrationele gedrag

• De psychologie achter conversie optimalisatie:
1. Helderheid
2. Relevantie
3. Focus
4. Sociale validatie
5. Angst voor verlies
6. Geloofwaardigheid

• Take-aways



21

Agenda

• Introductie: Ons brein en irrationele gedrag

• De psychologie achter conversie optimalisatie:
1. Helderheid
2. Relevantie
3. Focus
4. Sociale validatie
5. Angst voor verlies
6. Geloofwaardigheid

• Take-aways



22

Is alles duidelijk en helder voor de bezoeker?

Helderheid
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Helderheid

Bron: Schwarz et al. (1991)
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Helderheid

Bron: Reber & Schwarz (1999)
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Als we over iets (lastigs) moeten nadenken, betrekken we dat op 
hetgeen waarover we aan het nadenken zijn.

Helderheid
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Helderheid – website voorbeelden

A B
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Helderheid – website voorbeelden
Resultaten
o Een vermindering van 16,39% van 

bezoekers die de website verlieten 
vanaf de home page.

A

- 16.39%B
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Sociale validatie – website voorbeelden
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Helderheid – website voorbeelden

Tuin

Inspiratie

Shop

Magazine & TV
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Helderheid – website voorbeelden

Tuin

Inspiratie

Shop

Magazine & TV
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Is alles helder voor de bezoeker?
§ Is het helder wat je aanbiedt aan de bezoeker?
§ Is het duidelijk wat er onder een menu item valt of wat er achter een link zit?
§ Is het duidelijk wat klikbaar is en wat niet?
§ Kortom: verwijder alle onduidelijkheden…

Helderheid - concrete tips
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Is de website en het aanbod relevant voor de bezoeker?

Relevantie
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Relevantie – de eerste indruk

Bron: Ballew & Todorov (2007)
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We vormen heel snel een eerste indruk, en houden hier aan vast.

Relevantie
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Relevantie – aandacht vasthouden

Bron: Guéguen (2008)
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Relevantie – aandacht vasthouden
Vrouwen werden verdeeld in vier groepen:
§ Geen gedrag kopiëren
§ Enkele woorden kopiëren
§ Enkele gebaren kopiëren
§ Enkele woorden en gebaren kopiëren

De eerste groep werd in 7% van de gevallen 
als aantrekkelijkst aangewezen. Hoeveel was 
dit bij de vierde groep? 

Bron: Guéguen (2008)
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Relevantie – aandacht vasthouden

Bron: Guéguen (2008)
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We vinden personen die hetzelfde gedrag als ons tonen 
aantrekkelijker.

Relevantie
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Relevantie – website voorbeelden

A B
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Relevantie – website voorbeelden
Resultaten
o 7,4% meer pagina’s bekeken wanneer 

een bezoeker op de home page is 
geweest.

A

+ 7,4%B
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Relevantie – website voorbeelden
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Relevantie – website voorbeelden



44

Stap eens in de schoenen van jouw doelgroep:
§ Hoe komt het design en content de eerste secondes op je over?
§ Zijn alle pagina’s direct relevant?
§ Voldoen ze aan jouw verwachtingen?
§ Zijn ze relevant genoeg om de aandacht vast te houden?

Relevantie – concrete tips
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Is er voldoende focus op al je pagina’s? Is er geen onnodige 
afleiding?

Focus
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Focus

Bron: Kieboom
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Focus

Bron: Kieboom
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We hebben behoefte aan focus.

Focus



50

https://www.lingscars.com/

Focus – website voorbeelden
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Focus – website voorbeelden

A B
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Focus – website voorbeelden
Resultaten

o 6% meer click-outs
A

+ 6%B
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Focus – website voorbeelden
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Focus – keuze stress
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Focus – keuze stress
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Focus – keuze stress

Voorbijgangers 1500 1500
Proeft 600 900
Koopt 180 27

Bron: Iyengar and lepper (2000)
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Bij teveel keuzes maken we geen keuze.

Focus – keuze stress
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Focus – website voorbeelden
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Focus – website voorbeelden
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Focus – website voorbeelden
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Focus – website voorbeelden
A B
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Focus – website voorbeelden
Resultaten
o Ruim 4x zoveel gebruik van filters.

o Stijging van 3,4% in verkochte producten op mobiel.

A

Pageviews filters
Page Control Variation
/eten-drinken 147 530
/best-verkocht 136 525
/huishouden 64 372
/verzorging 63 260
/beauty 52 280

3,4%B
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Focus – website voorbeelden

A B
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Focus – website voorbeelden
Resultaten

o 2,8% extra sessies zonder bounce

o 1,7% meer pageviews

A B
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Is er voldoende focus op je website?
§ Voor elke pagina: wat is het doel? Is er genoeg focus op dit doel, of is er onnodige afleiding?
§ Zijn er voldoende filter en sorteer mogelijkheden en werkt de zoekfunctie goed?
§ Is er op elke pagina een duidelijke volgende stap?

Focus - concrete tips
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Wat vinden anderen ervan?

Sociale validatie

Bron: Ash (1951)
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Sociale validatie

Bron: Ash (1951)
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Resultaten:
§ 75% van de deelnemers gaf tenminste één verkeerd antwoord
§ 37% van alle antwoorden waren incorrect

Sociale validatie

Bron: Ash (1951)
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We zijn zeer beïnvloedbaar voor (de mening van) anderen.

Sociale validatie

Bron: Ash (1951)
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Sociale validatie – website voorbeelden
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Sociale validatie – website voorbeelden
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Sociale validatie – website voorbeelden
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Waar kan je sociale validatie toepassen op jouw website?
§ Reviews
§ Ratings
§ Testimonials
§ Klantenlijst
§ “## bekeken dit artikel deze week.”
§ “Anderen kochten ook: …”

Sociale validatie – concrete tips
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Waarom moeten bezoekers nu een beslissing maken, hebben ze 
iets te verliezen?

Angst voor verlies
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Angst voor verlies
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Angst voor verlies

Bron: Worchel, Lee & Adewole (1975)
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Wat schaars is vinden wij waardevoller. Angst voor verlies heeft een 
grotere impact op ons dan de blijdschap om iets te winnen.

Angst voor verlies
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Angst voor verlies
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Angst voor verlies
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Angst voor verlies
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Focus – website voorbeelden
Resultaten

o 2,8% extra sessies zonder bounce

o 1,7% meer pageviews

A B
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Waar kan je schaarste en urgentie toepassen op je website om een product of service 
waardevolle te laten lijken.
§ Urgentie (nog maar een paar beschikbaar)
§ Schaarste (exclusieve oplage)
§ Tijdelijke korting
§ “Wees er snel bij, op = op”
§ “Mis niks meer van [groot voordeel voor bezoeker], schrijf je in voor ons nieuwsbrief”
§ “Dit wil je niet missen…”

Angst voor verlies – concrete tips



85

Agenda
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Is de website geloofwaardig? Kan ik het vertrouwen?

Geloofwaardigheid
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Geloofwaardigheid

Bron: Hofling et al. (1966)
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Geloofwaardigheid
4 regels die worden overtreden:
1. Aanvraag voor het toedienen van 

medicijnen mag niet via de telefoon
2. Het medicijn was niet toegestaan om toe 

te dienen
3. De maximale dagelijkste dosis is 10ml, de 

dokter vroeg 20ml toe te dienen
4. De dokter was een onbekende van de 

verpleegster

Hoeveel van de 22 verpleegsters gingen hier 
in mee?

Bron: Hofling et al. (1966)
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Geloofwaardigheid
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Geloofwaardigheid
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Geloofwaardigheid
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Geloofwaardigheid
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Geloofwaardigheid
A B
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Geloofwaardigheid
Resultaten

o 7,65% stijging in afgeronde transacties
A

+ 7,65%B
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Laat aan je bezoekers zien dat je echt bestaat en een autoriteit bent op jouw gebied.
§ Contact details
§ Blog
§ Afbeelding van het team
§ Afbeelding of filmpje van je product in gebruik
§ Media logo’s
§ Bekendheid van het merk
§ Bekendheid van de persoon achter het merk of CEO

Geloofwaardigheid - concrete tips
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§ 500 m jaar oud
§ Snel maar beperkt
§ Heden
§ Altijd aan
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§ Is alles duidelijk en helder?
§ Is elke pagina op je website relevant voor jouw doelgroep?
§ Is er voldoende focus op elke pagina?
§ Waar kan je (extra) sociale validatie toepassen?
§ Waar kan je urgentie en schaarste toepassen?
§ Kan je jezelf en je aanbod nog geloofwaardiger maken?

Take-aways
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§ www.linkedin.com/in/rgdeboer/
§ ruben.deboer@sanoma.com

Vragen?
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Nog één onderzoek…

Bron: Read et al (1999)
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Nog één onderzoek…
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§ Mensen vertonen irrationeel gedrag, vaak gepaard met 
denkfouten.

§ Ga mensen niet misleiden, ga hier ethisch en verantwoord mee 
om.

Nog één onderzoek…



Ruben de Boer
CRO Specialist Online Performance



Roel Engel
15:00	– 16:00	uur in	het	Theater.

Martijn	
Steenbeek
15:00	– 16:00	uur in	zaal 2/3.

Deze sessie biedt alle slimme tips	&	tricks	
die	je	als Marketeer,	Product	Owner	en
Manager	anno	2017	nodig hebt.	Word	
getriggerd om	op	een slimme manier je	
business	te laten groeien en krijg de	
handvatten om	ook veel zelf te doen.

Growth	Hacking

‘Data’	neemt	een	steeds	groter	belang	in	
je	customer	journey.	Enerzijds	kun	je	er	
beter	je	customer	journey mee	in	kaart	
brengen	en	anderzijds	wil	je	op	basis	van	
deze	verzamelde	data	je	prospects in	de	
customer	journey relevanter	benaderen	
(boodschap,	propositie,	multichannel,	
persoonlijk).	Hoe	verzamelt	een	bedrijf	als	
Sanoma	deze	data	en	hoe	wordt	dit	
ingezet?

Customer	Journey’s


