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M Psychologie:
    de wetenschap die zich bezighoudt met het
    gedrag van de mens als individu.

M Eigenlijk beginpunt van de
    moderne psychologie moet
    worden gezocht bij René
    Descartes, Franse wiskundige
    en filosoof (1596 -1650), die de
    mens zag als een eenheid van 2
    substanties: de bewuste ziel en
    het stoffelijke lichaam. 
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M De ziel, volgens Descartes, neemt waar, denkt en
    wil. Het lichaam werd gezien als machine die de
    prikkels uit de buitenwereld ondergaat. Deze
    prikkels komen in de ziel als gewaarwordingen
    tot bewustzijn.  

    De interactie tussen lichaam en ziel zou volgens
    deze theorie gereguleerd worden in de pijnappel-
    klier (een kleine hormoonklier in de hersenen),
    hetgeen het bewustzijn van prikkels verklaart
    naast het bewust besturen van het lichaam door
    de wil. 
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M Waar Descartes nog vrijwel geheel wijsgierig /
    deductief (van algemeen herleidend naar bijzonder) te
    werk ging, begonnen andere academici uit die tijd
    meer de eis te stellen dat de psychologie empirisch
    te werk diende te gaan.
  
    Psychologie diende te worden gebaseerd op
    nauwkeurige beschrijving van de verschijnselen op
    dit terrein, die vervolgens geordend konden
    worden, en verklaard konden worden aan de hand
    van op te stellen hypothesen, getoetst aan
    ervaringen.
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M In een later stadium werd de psychologie, naast
    empirisch, meer experimenteel, hoewel nog lang
    werd vastgehouden aan het Cartesiaanse
    dualisme (ziel naast lichaam).
 
    Met name de Duitse filosoof-psycholoog-psychiater
    Wilhelm Wundt (1832 - 1920) heeft vooral veel
    onderzocht in verband met gewaarwordingen,
    aandacht, gevoelens en associaties (de klassieke
    experimentele psychologiestroming).
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M Klassieke experimentele psychologie:
    F In de klassieke experimentele psychologie speelt
        het begrip introspectie een belangrijke rol: het
        doelbewust observeren en trachten te verklaren
        wat zich in eigen innerlijk, in het eigen bewustzijn,
        afspeelt.
        Uiteraard is introspectie een belangrijk middel om
        te komen tot zelfkennis en kennis van anderen.
        In het verlengde hiervan ligt het begrip psycho-
        analyse, de door de Oostenrijkse zenuwarts /
        psychiater Sigmund Freud (1856 - 1939) ontdekte
        methode van onderzoek van psychische processen
        o.a. aan de hand van vrij associëren. 
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M Behaviorisme:
    als tegenhanger van de klassieke experimentele
    psychologiestroming ontstond in het begin van de
    20ste eeuw een nieuwe stroming: het
    behaviorisme.  Uitgangspunten hierbij: de
    omgeving is allesbepalend, en alle gedrag is in
    principe aan te leren, afhankelijk van de omgeving. 
    In deze stroming wordt het observeerbare, dan wel
    registreerbare, gedrag als enig geldig onderzoeks-
    object beschouwd voor psychologische theorie-
    vorming.  
    Bekende behavioristen waren o.a. Ivan Pavlov,
    Burrhus Skinner en John Watson.
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M Behaviorisme:
    destijds een belangrijke Amerikaanse stroming, is
    een theorie waarin de gedragsreacties verklaard
    worden door leerprocessen.
    Alle gedragingen worden gezien als (ketens van)
    reflexen: stimulus - respons model. Zodra een
    prikkel of stimulus (S) er is, ontlokt deze een
    reactie of respons (R). Men kan dus de reactie
    voorspellen. Sommige reflexen zijn aangeboren,
    maar de meeste worden aangeleerd. Dit leerproces
    dat ‘mechanistisch’ verloopt, zonder tussenkomst
    van het individu zelf, werd door de behavioristen
    aangeduid als conditionering.
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M Humanistische psychologie:
    sommige wetenschappers konden zich niet
    vinden in het behaviorisme en de theorieën rond
    psycho-analyse.
    Aldus ontstond in de jaren ‘60 een nieuwe
    stroming: de humanistische psychologie.
    Eén van de belangrijkste grondleggers hiervan
    was de Amerikaanse psycholoog Abraham
    Maslow (1908 -1970) die werkte vanuit zijn
    theorie van de menselijke motivatie, en met name
    bekend werd met zijn visie omtrent de menselijke
    behoeftenopbouw (de piramide van Maslow). 
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M Cognitieve psychologie en nieuwere stromingen:
    de psychologie, ontstaan in Europa, en zowel hier
    als in Amerika tot ontwikkeling gebracht, is een
    product van de westerse cultuur. 
    Niettemin is het inzicht ontstaan dat vrijwel alle
    menselijke gedragingen sterk bepaald worden door
    het sociale en culturele milieu.  Waaruit volgt dat
    wat in de westerse wereld opgaat, niet noodzake-
    lijkerwijs ook elders geldt.  Vandaar dat er de afge-
    lopen jaren meer intercultureel vergelijkend onder-
    zoek wordt verricht, en is meer het inzicht ontstaan
    dat de mens zelf zingever is en zelf betekenis geeft
    aan situaties. 
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M Menselijke behoeften, volgens Maslow:

    F Volgens Maslow wordt een hogere behoefte pas
        actueel als de lagere behoeften vervuld zijn.
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M Koopmotieven en motivational conflicten:
    in het consumentenkoopproces wordt de
    consument geconfronteerd met aan de ene kant
    beperkte middelen (geld, tijd) en aan de andere
    kant bevredigingsalternatieven die wel, deels of
    niet kunnen worden gekozen.
    Er is dus sprake van verschillende met elkaar
    confronterende motieven: de zgn. motivational
    conflicts.

>>
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M Koopmotieven en motivational conflicten:
    3 motivational conflicten:
    F approach-approach conflict:
        men moet een keuze maken tussen 2 aantrekke-
        lijke alternatieven; men wil eigenlijk allebei, bv.
        de keuze tussen 2 favoriete soorten pasta;
    F approach-avoidance conflict:
        men moet een keuze maken waarbij men wordt
        geconfronteerd met positieve én negatieve
        gevolgen van die keuze; de positieve wil men
        wel, de negatieve niet, bv. rendement maken en
        tegelijkertijd mogelijk geld verliezen;

>>
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M Koopmotieven en motivational conflicten:
    3 motivational conflicten (vervolg):
    F avoidance-avoidance conflict:
        men moet een keuze maken tussen 2 negatieve
        alternatieven; men wil geen van beide, bv. óf het
        doorwerken in een uitzichtloze baan, óf lang-
        durig werkloos raken.
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M Koopmotieven en motivational conflicten:
    marketeers maken gebruik van deze conflict-
    situaties:
    F d.m.v. een maximale oplossingsaanpak, waarbij
        het conflict wordt gemaximaliseerd, bv. “als u
        deze gootsteenontstopper niet regelmatig
        gebruikt, dan krijgt u vast en zeker nare
        verstoppingen.”
    F d.m.v. een minimale oplossingsaanpak, waarbij
        het conflict wordt geminimalisserd, bv. “deze
        aankoop hoeft u niet in één keer te betalen; bij
        ons kunt kiezen voor gespreide betaling in
        gemakkelijke maandtermijnen.”
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M Laddering (voorbeeld): 
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Big

Five

A1: vertrouwen

A2: oprechtheid (integriteit)

A3: zorgzaamheid

A4: inschikkelijkheid

A5: bescheidenheid

A6: medeleven 

C1: doelmatigheid

C2: ordelijkheid

C3: betrouwbaarheid

C4: ambitie

C5: zelfdiscipline

C6: bedachtzaamheid

O1: fantasie (verbeelding)

O2: esthetiek (kunstgevoel)

O3: gevoelens (emotionaliteit)

O4: veranderbereidheid

O5: ideeën (intellectualiteit)

O6: waarden

N1: angst

N2: ergernis (geagiteerdheid)

N3: depressie (somberheid)

N4: schaamte (verlegenheid)

N5: impulsiviteit

N6: kwetsbaarheid

E1: hartelijkheid (vriendelijkheid)

E2: sociabiliteit (groepsomgang)

E3: dominantie (assertiviteit)

E4: energie (activiteitsniveau)

E5: avonturisme (uitdaging zoeken)

E6: vrolijkheid

19

M Middel-doelketen (voorbeeld): 
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M 5 centrale persoonlijkheidsdimensies:
    de Big Five is gebaseerd op grootschalig onderzoek
    naar persoonlijkheidskenmerken van mensen,
    aanvankelijk in de VS en later bevestigd in Europa.
    De 5 dimensies bestaan uit extreme waarden die
    uiteenlopen van heel sterk naar heel zwak, die bij
    iedereen aanwezig zijn:

    F introversie vs. extraversie (extern gerichtheid)
    F rust vs. onrust (neuroticisme)
    F behoudend vs. vernieuwend (openheid)
    F wanordelijk vs. ordelijk (consciëntieusheid)
    F meegaand vs. dominant (altruïsme)
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M 5 centrale persoonlijkheidsdimensies:
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M Perceptie: het proces waarbij de waarnemer
    prikkels (stimuli) vanuit de omgeving selecteert,
    organiseert en interpreteert, zodat er een zinvol
    en betekenisvol beeld van de werkelijkheid
    ontstaat.

    Uiteraard vallen sommige prikkels sterker op
    dan andere.  Een opvallende tv-commercial kan
    iemand bijv. direct opvallen, waarna hij / zij zich
    afvraagt waar die reclame over gaat: uiteindelijk
    over een verzekeringsbedrijf.  Voor de een zeer
    boeiend, voor een ander totaal vervelend.
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M Perceptieprocesstadia: 
    F Exposure:
        contact / confrontatie van zintuigen met stimuli,
        kan zijn: actief (initieel, selective attention) of
        passief (onvrijwillig).
    F Aandacht:
        hoeveel aandacht besteed wordt aan stimuli is
        afhankelijk van: stimulusfactoren (aandacht-
        trekking) en persoonlijke factoren (motivatie).
    F Begrip:
        plaatsing van indrukken in een bepaald patroon
        of kader: identificatie/patroonherkenning en
        betekenistoekenning (op- / misvattingen, e.d).
 >>
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M Perceptieprocesstadia: 
    F tenslotte: retentie (herinnering):
        informatie, bv. een communicatie-uiting, wordt
        onthouden en in het korte- en m.n. langetermijn-
        geheugen opgeslagen.
        G het sensorisch geheugen betreft het geheugen
            van de zintuigen, zou max.  3 - 5 sec. duren;
        G het kortetermijngeheugen, zou ca. 20 sec. duren;
        G het langetermijngeheugen, duurt veel langer en
            zou bestaan uit:
            O procedureel geheugen (hoe dingen werken);
            O episodisch geheugen (hoe te handelen in
                situaties);
            O semantisch geheugen (taal, symbolen).
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M Organisatie van prikkels en informatie:
    F organiseren van de waarneming: 
        Bij het organiseren van de waarneming spelen
        zekere wetmatigheden een rol die voor alle
        mensen gelden.
        Deze wetmatigheden zijn verwoord door
        Gestaltpsychologen, die wijzen op 2 soorten
        organisatie-groeperingen:

        G de figuur-achtergrondrelatie, en
        G de Gestaltwetten. 
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M Organisatie van prikkels en informatie:
    F figuur-achtergrondrelatie: 
        Hierbij worden bepaalde prikkels (mensen,
        dingen, geluiden, figuren, visuele illusies,
        enz.) op de voorgrond gezet, en andere
        verdwijnen naar de achtergrond.
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M Organisatie van prikkels en informatie:
    F Gestaltwetten: 
        G wet van gelijkheid : gelijke prikkels of
            vergelijkbare prikkelpatronen groepeert
            men bij elkaar (bijv. 2 mannen in Schotse
            kilt op straat, horen blijkbaar bij elkaar);
            belangrijk principe voor corporate
            identities, websites, e.d. 
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M Organisatie van prikkels en informatie:
    F Gestaltwetten: 
        G wet van de nabijheid : prikkels of prikkel-
            patronen kunnen in tijd of ruimte dicht bij
            elkaar geplaatst worden (tafel en stoel die
            bij elkaar horen; man en vrouw op de bank
            die samen als stel worden gezien, enz.).

            Belangrijk principe voor bv. het bepalen
            van welke merknaam, welk lettertype,
            welke verpakking, e.d. het beste past bij
            een nieuw product.  
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M Organisatie van prikkels en informatie:
    F Gestaltwetten: 
        G wet van de goede voortgang (continuïteit):
            de neiging voor de meest
            eenvoudige, overzichtelijke
            voortgang van een lijn of
            ander prikkelpatroon te
            kiezen. Dingen die dicht bij
            elkaar staan, worden als
            groepen gezien; dingen die
            ver uit elkaar staan als
            onafhankelijk.
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M Organisatie van prikkels en informatie:
    F Gestaltwetten: 
        G wet van de geslotenheid (volledigheid):
            prikkels of prikkelpatronen worden als
            eenheid gezien, wanneer daardoor een
            eenvoudiger, gesloten structuur kan
            ontstaan.
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M Leren / leertheorieën:
    F Leren kan zowel incidenteel als intentioneel
        geschieden.
    F Belangrijke leertheorieën voor marketing en
        reclame:
        G associatief leren:
                                     O�klassiek conditioneren
                                     O�instrumenteel (operant)
                                         conditioneren
        G informatieverwerkend leren:
��������������������������������������O�=cognitief leren ]
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M Klassiek conditioneren:
    F Gaat uit van aanwezige (passieve) stimulus/
        responsverbanden (Ivan Pavlov):
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M Instrumenteel conditioneren:
    F Gaat uit van ‘experimenteergedrag’ -learning by
        doing- , een actieve instelling van een individu 
        in zijn omgeving.
    F Positieve gedragingen worden door positieve
        ‘reinforcement’ versterkt; negatieve
        gedragingen worden omgebogen door negatieve
        ‘reinforcement’.
    F Marketingaspecten hierbij zijn o.a.:
        merkentrouw, referentietechniek, klanten-
        tevredenheid, incentives, introductiekortingen,
        consumers benefits.
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M Instrumenteel conditioneren:
    F Bij instrumenteel (of: operant) conditioneren
        zijn 4 deelprincipes te onderscheiden:
        G stimuli-generalisatie: inhaken op bestaande 
            S-R-verbanden van anderen, anderen na-
            apen;
        G stimuli-discriminatie: nieuwe S-R-verbanden
            creëren, je onderscheiden;
        G modelling: gebruik maken van rolmodellen,
            opinieleiders, voorbeeldgedrag;
        G shaping: het gewenste S-R-gedrag in fasen 
            tot stand brengen, het uitlokken van mensen
            tot probeergedrag, bv.  door steeds meer
            incentives bij aankopen te geven.
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M Cognitief leren:
    F Gaat uit van actieve verwerving van kennis en
        inzicht  -denkend leren- zoals gebeurt bij UPO-
        aankopen:
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M Het begrip attitude:
    F Attitude, kan als volgt worden gedefinieerd:
        G een consistente en voorspelbare manier
           waarop een persoon:
           O denkt over een attitude-object
           O voelt met betrekking tot een attitude-
               object
           O geneigd is zich te gedragen ten opzichte
               van een attitudeobject. 
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M De relatie tussen attitude en gedrag:
    F gedrag wordt niet alleen bepaald door de
        sterkte van de attitude, maar ook door andere
        factoren:
        G sociale normen: de normatieve invloeden die
            mensen in de omgeving op iemand hebben (bv.
            waardering of afkeuring van anderen)
        G persoonlijke effectiviteit / belemmeringen:
            betreffende de kennis en (sociale) vaardigheden
            van iemand, hetgeen het zelfvertrouwen kan
            beïnvloeden
        G situationele belemmeringen: externe barrières
            zoals een binnenkomend telefoongesprek, of het
            ontbreken van (financiële) middelen. 
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M De relatie tussen attitude en gedrag:
    F model van sociaal-psychologen Fishbein & Ajzen
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M De relatie tussen attitude en gedrag:
    F attitudes zijn meestal gebaseerd op sterke over-
        tuigingen, en zijn moeilijk te veranderen.  
        Zelfs wanneer geconfronteerd met feiten, cijfers
        of door een beroep te doen op iemands logica.
        Mogelijke situaties die attitudes evenwel
        kunnen veranderen:
        G cognitieve dissonantie, waardoor: nadelen
            minder nadelig worden gemaakt, voordelen
            vergroot, of nieuwe voordelen worden bedacht
        G wijziging van de sociale omgeving (bijv. bij het
            beginnen met een nieuwe baan)
        G wanneer wordt ingespeeld op iemands attitude
            en meer wederzijds begrip ontstaat.
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M Merkafvalproces :
    F Bij de afweging van alternatieve oplossingen
        voor het probleem of voor het vervullen van de
        behoefte van een consument, zal in veel
        gevallen een merkafvalproces  worden
        doorlopen:

        G alle aangeboden merken: total set  of brands
        G alle gekende merken: awareness set
        O alle acceptabele merken: evoked set
        O alle te overwegen merken: consideration set
        O de merken waaruit gekozen wordt: choice set .


