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M Sociale psychologie:
    F betreft een van de hoofdgebieden van de
        psychologie.  Sociale psychologie wordt
        omschreven als dat onderdeel van de psychologie
        dat het menselijke gedrag onderzoekt voor zover
        het zich afspeelt in sociale situaties, dan wel door
        interactie met andere mensen is beïnvloed.

    F De hierna volgende principes hebben betrekking
        op het alledaagse denken, doen en voelen, en
        zijn herkenbaar en praktisch toepasbaar in de
        marketingcommunicatie. 
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M Von Restorff effect (ook wel: isolation effect):
    F dit effect gaat over de herinnering van (reclame-)
        prikkels.  Het gaat ervan uit dat een geïsoleerd
        en opvallend item in een rijtje of in een groep
        van identieke items beter wordt herinnerd dan
        een van de overige items in dat rijtje of in die
        groep.

    F Voorbeelden:
        a)    a, b, z, g, k, p, R, f, w, e, R, x, j, q, m, c

        b)    stoel, tafel, kruk, bureau, fiets, sofa, kast
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M Von Restorff effect, vervolg:

5

M Von Restorff effect, vervolg:
    F een variant van dit principe betreft de focus op
        nieuwe, opvallende en onverwachte stimuli.  Het
        betreft hier het novelty effect, waarbij de nadruk
        ligt op het contrast tussen gewoon en uniek.

    F Novelty seeking (= variatiebehoefte) is een
        bekend verschijnsel onder consumenten waar
        producenten en winkelbedrijven graag op
        inspringen. 
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M Een- of tweezijdigheid (one- or two-sidedness)
    F betreft het wel of niet communiceren van twee
        zijden van de kenmerken van een product door
        de adverteerder.  
        G Wordt alleen één kant belicht (de voordelen,
            het positieve), dan spreken we van eenzijdig-
            heid in reclame.
            Vb: “Miele, er is geen betere ”
        G Worden twee kanten belicht (zowel positief als
            negatief), dan spreken we van tweezijdigheid
            in reclame.
            Vb: “We’re #2.  So we try harder ” (Avis);
                   of: “There is more to life than a Volvo ” 
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M Interpersoonlijke aspecten bij perceptie
    F mensen hebben vaak de neiging anderen in te
        delen in ‘wij’ en ‘zij’.
        Bij het waarnemen van mensen  -en ook dingen,
        merken, enz.-  doen zich selectieprocessen voor:
        sommige mensen (dingen, merken, enz.) trekken
        meer aandacht of zijn aantrekkelijker dan
        anderen; zij stralen een zeker charisma uit.

    F Kennelijk beïnvloedt de perceptie van een zeker
        kenmerk van een subject of object de perceptie
        van een ander kenmerk van dat subject of
        object.  Aldus worden aannames gedaan op basis
        van verwachtingen en vooroordelen.
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M Interpersoonlijke aspecten bij perceptie
    F Halo-effect: een eerste gunstige indruk van
        iemand (of iets) hebben, en aan deze persoon
        vervolgens allerlei positieve eigenschappen toe-
        kennen:
        “ ‘iedereen’ houdt van de Apple i-Phone, dus
        zullen andere Apple producten ook prima zijn”.

    F Horn-effect: tegengestelde van halo-effect,
        waarbij een negatieve indruk resulteert in een
        negatieve benadering: 
        “Pech gehad met een bepaald merk?  Dan zullen
        de andere producten van dat merk waarschijnlijk
        ook niet goed zijn”.
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M Interpersoonlijke aspecten bij perceptie
    F aangrenzende effecten: naast het Halo-effect en
        het Horn-effect bestaan nog 2 andere effecten
        die daarmee sterke verwantschap vertonen:
        G projectie: gebeurt wanneer iemand aan een
            ander gevoelens en gedachten toeschrijft die
            feitelijk bij hem of haar zelf horen (bijv. ‘zo de
            waard is vertrouwt hij zijn gasten’).
        G categorisatie: mensen in categorieën indelen,
            zonder te letten op de individuele kenmerken
            of verschillen (bijv. positieve of negatieve
            vooroordelen jegens zekere groeperingen
            hebben). 
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M Wel of juist geen assimilatie van herkenbare info    
    F assimilatie: hierbij wordt herkenbare informatie
        die weinig afwijkt van de eigen normen, 
        waarden en attitudes, gemakkelijker opgenomen
        en geaccepteerd  -geassimileerd-  dan informatie
        die buiten het eigen wereldbeeld valt.

        Aan informatie die niet past binnen het eigen
        wereldbeeld  -deze wordt als contrasterend
        ervaren-  wordt een zekere weerstand geboden.
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M Wel of juist geen assimilatie van herkenbare info    
    F blijkbaar wordt hier de binnenkomende
        informatie vergeleken met het eigen referentie-
        kader en wordt die informatie wel of juist niet
        opgenomen. Denk hierbij bijv. aan de informatie
        die je (nauwelijks) opneemt die afkomstig is van
        een spreker die weinig kennis over een bepaald
        onderwerp laat zien. 

    F Een deel van deze vergelijking betreft een
        sociale vergelijking: het opwaarts of neerwaarts
        vergelijken met vrienden, bekenden, collega’s,
        clubgenoten, enz., dit met als doel bevestiging of
        versterking van het zelfbeeld, het eigen imago.
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M Wel of juist geen assimilatie van herkenbare info    
    F opwaartse vergelijking -het vergelijken met
        iemand die ergens beter in is- levert meestal een
        lagere zelfevaluatie op.
        Neerwaartse vergelijking -het vergelijken met
        iemand die ergens minder goed in is- levert
        meestal een hogere zelfevaluatie op.

    F Vanuit marketing bekeken speelt hier de
        referentiestandaard van de doelgroep een
        belangrijke rol.  Het gaat hierbij om gelijkheid en
        ongelijkheid (similarity / dissimilarity) met de
        doelgroep: in hoeverre herkent de consument
        zich in de persoon van de reclame?
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M Ankeren: houvast zoeken
    F mensen hebben behoefte aan ankeren: ze
        zoeken in tijd, ruimte en in sociale context naar
        ‘ankerpunten’ die hen houvast in het leven
        geven.  
        Ankerpunten kunnen o.a. zijn: eigen ervaringen
        of die van anderen, situaties of omstandigheden
        die zich hebben voorgedaan, de vergelijking met
        anderen, enz.
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M Ankeren: houvast zoeken
    F voor iemand die bijv. een andere woning zoekt
        kan een gangbare marktprijs als anker gelden.
        Op basis hiervan kan deze consument bepalen of
        een vraagprijs ‘reëel’ is.  Indien de consument
        dit zo ervaart, dan zal hij veelal een bod doen dat
        niet teveel afwijkt van de vraagprijs.  Er is dan
        sprake van een zekere soepelheid: het zgn.
        leniency-effect. 
        Let wel, het ankeren betreft hier een soort
        waarnemingsillusie, die objectiviteit tegengaat.
        Misschien is hier helemaal geen sprake van een
        reële vraagprijs, en wordt teveel naar details
        gekeken i.p.v. het totale plaatje.
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M Opeenvolgende instemming:
    F Foot-in-door-effect betreft een sociale
        beïnvloedings- en overtuigingstechniek met als
        doel een persoon in te laten stemmen met een
        groot verzoek door eerst te laten instemmen met
        een of meer bescheiden verzoeken.
        Voorbeeld:
        1/ Wij zoeken mensen die ons product (gratis)
             willen uitproberen.  Wilt u meedoen?
        2/ 2 weken later: wilt u naast het huidige, ook
             een van onze andere producten uitproberen?
        3/ 2 weken later: wij waarderen uw mening! 
             Wilt u vaste deelnemer worden van ons
             consumentenpanel voor al onze producten?
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M Opeenvolgende instemming:
    F Door-in-the-face-effect werkt andersom: eerst
        wordt een (te) groot verzoek gedaan aan
        iemand, bijv. abonnee worden van een duur
        magazine. Dit wordt bijna altijd geweigerd. Na
        het weigeren van dit verzoek doet de verkoper
        een concessie (een kleiner verzoek): één
        magazine kopen, zonder abonnement. 
        Maar eigenlijk is dit het verzoek waar het de
        verkoper om gaat. Door de ‘concessie’ van de
        verkoper, voelt de consument zich verplicht om
        iets terug te doen. En dus ‘ja’ te zeggen op het
        kleine verzoek van de verkoper.  
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M Primacy - recency effect:
    F het effect dat verwijst naar het verschijnsel dat
        de eerste en laatste termen uit een lijst of in een
        verhaal of betoog het beste onthouden worden.

        Dit geldt zelfs ook voor selectiegesprekken
        waarbij de eerste en de laatste kandidaat het
        beste onthouden wordt.
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M Primacy - recency effect:
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M Eerst angst zaaien, dan de oplossing bieden:
    F Fear then relief betreft een effect -vaak een
        reclametechniek- waarbij de consument eerst
        ‘bang’ wordt gemaakt, waarna een oplossing
        volgt die tot opluchting leidt (en die de
        aanbieder het beste uitkomt). 
        Deze techniek wordt vaak toegepast in de
        financiële wereld en ook in de gezondheidszorg.
        Voorbeelden:
        G Nationale-Nederlanden, wat er ook gebeurt
        G ING Direct bank: save your money!
        G Stichting ALS: (billboard) ‘ik ben inmiddels
            overleden’ 
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M Reactie op onvrijwillige vrijheidsinperking:
    F Reactance betreft de gedragsmatige reactie van
        een persoon wanneer hij of zij het gevoel heeft
        dat regels of boodschappen zijn of haar
        keuzevrijheid  beperkt.
        Het is een normaal menselijk verschijnsel dat
        ieder mens zal vertonen bij het geconfronteerd
        worden met een (onvrijwillige) inperking van de
        eigen vrijheid.
        De mate waarin de reactie zich voordoet hangt
        van een aantal factoren af, waaronder het
        belang die de persoon toekent aan de bedreigde
        vrijheid.
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M Reactie op onvrijwillige vrijheidsinperking:
    F Reactance wordt wel eens verward met
        resistance (verzet, weerstand), maar bij
        resistance speelt vrijheidsinperking niet altijd
        een centrale rol: ”ga je kamer opruimen!”, “nee,
        daar heb ik nu geen zin in!”.

        Anders wordt het wanneer bijv. iemand vanwege
        zijn huidskleur de toegang tot een discotheek
        wordt geweigerd: duidelijk kans op reactance.
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M Reactie op onvrijwillige vrijheidsinperking:
    F De reactance-theorie vormt ook de basis voor
        allerlei marketinginzichten. 
        Zo voerden studenten van de Stockholm School
        of Economics in 2016 experimenten uit met
        stereotype en minder stereotype reclame.
        Dat deden ze t.b.v. verschillende merken op het
        gebied van ondergoed, sportkleding, shampoo,
        telecom en auto’s.  De uitkomst?  Stereotype
        reclame leidt tot meer weerstand onder
        vrouwen.
        Ze ergeren zich, laten zich niet beïnvloeden en
        krijgen het gevoel juist het tegenovergestelde 
        te willen zijn. 
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M Reactie op onvrijwillige vrijheidsinperking:
    F Perceptual defense betreft een ander psycho-
        logisch verschijnsel dat veel overeenkomsten
        heeft met reactance. 
        Bij perceptual defense worden bedreigende
        stimuli in mindere mate gepercipieerd dan
        ‘gewone’ stimuli, of zelfs genegeerd.  
        Zo zal een fastfood junkie weinig tot geen
        aandacht besteden aan een billboard waarop de
        gezonde groenten van Hak worden aangeprezen.

    F Een andere vorm van perceptual defense betreft
        het juist wél doen wat niet mag: ‘Hier geen
        graffiti!’  (......?......)
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M Reactie op onvrijwillige vrijheidsinperking:
    F Cognitieve dissonantie kent qua gevolgen
        vergelijkbare reacties als die bij reactance. 
        Het onbehaaglijke gevoel na aankoop van een
        product dat kan ontstaan door met elkaar
        strijdige cognities daarover, leidt meestal tot 
        óf:
        G rationalisatie: “nee, hoor, ik moet niet zeuren,
            ik denk dat het toch echt wel een prima
            product is, toch...?” (= wegrationaliseren)
        óf
        G attributie: het toekennen van de fout aan
            zichzelf (intern) of  -vaker-  aan anderen
            (extern).
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M Oerbeelden van mensen:
    F De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung,
        tijdgenoot van Sigmund Freud, ontwikkelde het
        idee van het archetype in de psychologie.

        Archetypes (’oer’typen) zijn instinctieve
        herinneringsbeelden aan personen, die een
        herkenbaar gedrag vertonen wat door anderen
        direct herkend wordt.

        Deze oerbeelden zijn niet cultuurgebonden, en
        komen  -met kleine variaties-  bij alle mensen
        voor.
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M Oerbeelden van mensen:
    F Er bestaan inmiddels tal van archetypes en
        systemen van archetypes.  
        Zo heeft prof. Carol Pearson op basis van Jung’s
        ideeën 12 archetypen ontwikkeld aan de hand
        van 2 criteria: 
        G de mate van controle (vrijheid vs .orde), en
        G de mate van individualisme (sociaal, extern
            gericht vs. ego, intern gericht). 

        Het model laat zich ook uitdrukken in beelden
        omtrent merken.

>>
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M Gedaantewisseling, van digitaal naar echt:
    F In de Griekse mythologie was Proteus (zoon van
        Posseidon) een zeegod die de toekomst kon
        voorspellen.  Om te voorkomen dat hem
        gevraagd werd de toekomst te voorspellen,
        veranderde Proteus regelmatig van gedaante. 

    F Het Proteus-effect is de neiging van mensen om
        te worden beïnvloed door hun digitale
        representaties, zoals avatars, datingsite-
        profielen en personages van sociale netwerken.
 >>
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M Gedaantewisseling, van digitaal naar echt:
    F In een videogame bijvoorbeeld, zal iemand die
        een superheld-avatar creëert waarschijnlijk
        hulpvaardig en dapper optreden in het spel.
        Uit onderzoek blijkt dat dit effect zich ook kan
        uitstrekken tot het echte leven van de speler,
        hier bijv. in de zin van meer behulpzaam zijn.

    F In deze tijd van alomtegenwoordige social media
        is het niet ondenkbaar dat organisaties en
        bedrijven zich in de digitale wereld anders voor-
        doen dan zij in werkelijkheid zijn.  Denk hierbij
        aan bijv. de fake-berichtgeving op social media. 
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M Louter blootstelling aan een reclame:
    F het mere-exposure effect is een psychologisch
        verschijnsel waarbij mensen de neiging hebben
        om een voorkeur voor dingen te ontwikkelen,
        louter omdat ze ermee bekend zijn geraakt.

    F Voor reclamewerking betekent dit dat
        consumenten geen advertenties hoeven te
        herkennen: de eenvoudige herhaling volstaat om
        een 'geheugenspoor' in de gedachte van de
        consument te laten ontstaan en zo zijn of haar
        gedrag te beïnvloeden.  Dit geldt in het bijzonder
        voor nieuwe en onbekende producten / merken. 
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M Herhaling van reclame: inslijting en uitgewerktheid
    F wear-in betreft het idee dat consumenten vaak
        meer dan eens moeten worden blootgesteld aan
        een advertentie voordat de advertentie
        merkbare positieve effecten heeft.

    F wear-out betreft het idee dat nadat
        consumenten herhaaldelijk aan een advertentie
        zijn blootgesteld, de effectiviteit van de
        advertentie weg ebt.  Bovendien kan teveel
        herhaling tot verveling en negatieve effecten
        leiden, bijv. qua merkbeeld.
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M Herhaling van reclame: inslijting en uitgewerktheid
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M Latere reactie op reclame:
    F het carry-over effect (van reclame) betreft het
        tijdsverloop tussen het moment waarop de
        consument aan een advertentie wordt
        blootgesteld en wanneer hij of zij op dezelfde
        advertentie reageert.
        
    F Voorgaande communicatie-uitingen kunnen
        aldus langer doorwerken dan de plannings-
        periode. Hierdoor is het effect van huidige
        communicatie-uitingen moeilijker te meten.

    F Vb.: “Melk: de ...?...” ; “Heerlijk, helder ...?...”
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M Dubbele ‘bestraffing’ voor lage marktaandelen:
    F double jeopardy (in marketing) betreft het
        fenomeen waarbij (op enkele uitzonderingen na)
        merken met een lager marktaandeel ook lijden
        onder een lagere merkentrouw.  
        De alom aanwezigheid van de marktleider levert
        meer verkopen, niet alleen vanwege een hogere
        penetratie en een groter marktaandeel, maar
        ook vanwege een hogere merkentrouw bij zijn
        consumenten, wat leidt tot herhalingsaankopen.

   [F Kleinere aanbieders moeten zich dus richten op
        nieuwe gebruikers en op marktverbreding! ]
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M Méér dan producteigenschappen en merkattitudes:
    F brand experience betreft een indicator voor
        koopintentie en koopgedrag, gebaseerd op
        onderzoek van marketing prof. Josko Brakus e.a.
        De merkwaarde voor consumenten heeft te
        maken met 4 factoren (ervaringen):
        G sensorische ervaringen: in hoeverre het merk
            de zintuigen van de consument prikkelt;
        G affectie: in hoeverre het merk gevoelens en
            sentimenten bij de consument oproept;
        G conatief gedrag: in hoeverre het merk de
            consument aanspoort tot actie;
        G cognitie: in hoeverre het merk de consument
            aanzet tot allerlei denkprocessen.

36



37

M Stay tuned for the next episode:
    F in 1927 raakte de Litouwse psychologe Bluma
        Zeigarnik gefascineerd door de manier waarop
        obers lange maaltijdbestellingen konden
        onthouden en elke maaltijd aan de juiste klant
        konden koppelen. 
        Ze observeerde echter ook dat
        zodra de maaltijden werden 
        geleverd, de informatie uit de 
        gedachten van de obers 
        verdween.
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M Stay tuned for the next episode:
    F Kennelijk creëerden de nog niet vervulde
        maaltijdorders een staat van "onvolledigheid" in
        de hoofden van de obers, die vervolgens die
        informatie pas loslieten, wanneer een oplossing
        was gevonden (aflevering van de maaltijden).
        Dit vormde de basis van haar verder onderzoek.
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M Stay tuned for the next episode:
    F de essentie van het Zeigarnik-effect is dus
        "onvolledigheid". Wanneer dingen onvolledig
        blijven, voelen we ons ongemakkelijk en wordt
        onze aandacht daarop gevestigd totdat we een
        oplossing hebben gevonden.

    F Marketers (en anderen) maken veelvuldig
        gebruik van dit effect, bijv. door middel van:
        G informatie op te delen in diverse afleveringen;
        G buttons op de website voor doorverwijzing;
        G het toepassen van cliffhangers;
        G het werken met teasers;
        enz.
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M Ondanks alles, is de herinnering daaraan.....:
    F de Peak-end-rule is een psychologisch
        hulpmiddel dat uitlegt hoe mensen de
        ervaringen in hun leven herinneren. 
        In plaats van het gemiddelde of de som van een
        totale ervaring te beoordelen, leert de Peak-end
        rule ons dat we de plezierigste en minst
        plezierige punten van een ervaring herinneren
        en hoe deze tot stand kwamen.
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M Ondanks alles, is de herinnering daaraan.....:
    F een voorbeeld van een praktische toepassing:
        Bij IKEA moet de consument zelf zijn product uit
        een groot en grijs magazijn ophalen, wat
        natuurlijk niet echt klantvriendelijk is. Toch
        maakt IKEA zich geen zorgen over deze ‘pijn’ bij
        de klant; dit past namelijk precies bij haar
        merkwaarden: ‘design tegen een lage prijs’ en
        ‘een dagje uit voor het gezin’. 
        IKEA zorgt vervolgens wél voor een positieve
        afsluiting van de winkelervaring door het
        aanbieden van spotgoedkope hotdogs, köttbullar
        en andere  Zweedse eetwaren.  Op deze wijze
        wordt de eerdere ‘pijn’ zo goed als vergeten.
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M Niet leuk, maar vooruit.....:
    F de low-balling-techniek is een strategie, gericht
        op de inschikkelijkheid van mensen, die wordt
        gebruikt om een persoon ertoe te bewegen in te
        stemmen met een verzoek of aanbod. 
        Bij deze techniek, zal in eerste instantie een
        aantrekkelijk aanbod worden gedaan, waarop de
        klant ‘ja’ zegt. Vervolgens, voordat de koop
        wordt afgesloten, wijzigt de verkoper het
        aanbod: deze blijkt toch duurder of minder
        gunstig uit te pakken.  Omdat de klant eerder al
        ‘ja’ zei, voelt hij zich vaak verplicht om dan ook
        maar ‘ja’ te zeggen tegen het tweede aanbod.
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M Niet leuk, maar vooruit.....:
    F de low-balling-techniek is in feite een vorm van
        misleidende verkoop of misleidende marketing-  
        communicatie.  Het zorgt veelal voor cognitieve
        dissonantie bij de klant, en kan vervelende
        gevolgen hebben voor bedrijven die deze
        techniek toepassen (terugbrengen van
        producten, ongedaan maken van de verkoop,
        imagoschade, enz.).

    F Ook andere sectoren maken gebruik van deze
        techniek, zoals de politiek (budgetten van WK’s,
        kostenramingen van belangrijke thema’s, enz.).
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M Alles draait om jou, ons, mij:
    F het spotlight-effect verwijst naar de neiging om
        de mate waarin andere mensen op ons letten, te
        overschatten.

        ‘Stomme’ opmerking gemaakt 
        tijdens een vergadering?  Bad hair
        day?  Verkeerde kleren aan?
        ‘Stuntelen’ tijdens een presentatie
        voor een groot publiek?
        We denken al gauw dat dit alles
        scherp door anderen wordt 
        opgemerkt, maar dat is niet zo.
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M Alles draait om jou, ons, mij:
    F Dus waarom denken we dat wij steeds in de
        spotlight staan?  Dit effect is het gevolg van
        egocentrisme.  Iedereen staat in het centrum
        van zijn of haar eigen universum.  Dit wil niet
        zeggen dat wij arrogant zijn, of dat wij onszelf
        belangrijker vinden dan anderen, maar dat ons
        hele bestaan is gebaseerd op onze eigen
        ervaringen, vanuit óns perspectief. En we
        gebruiken die ervaringen om de wereld om ons
        heen te evalueren, inclusief andere mensen.
        Maar tegelijkertijd geldt dit ook voor de mensen
        om ons heen, en zijn zij juist op hún beurt bezig
        met andere dingen, ...en vooral met zichzelf! 
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M Een ander zal vast wel helpen:
    F het bystander-effect is een sociaal psychologisch
        fenomeen waarbij omstanders van een
        noodsituatie of misdrijf toekijken zonder hulp te
        bieden, het alarmnummer te bellen of pas heel
        laat in actie komen. 

        Voorbeelden van de situaties waarbij dit effect
        kan optreden zijn zinloos geweld, beroving, een
        verkeersongeval of pesterijen. 
        Keer op keer blijkt: hoe groter het aantal
        omstanders bij een dergelijke noodsituatie, des
        te minder waarschijnlijk een van hen zal helpen.
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M Een ander zal vast wel helpen:
    F Blijkbaar neemt niemand de verantwoordelijk-
        heid op zich: er is sprake van een spread of
        responsibility.   
        Dus waarom gedragen mensen zich zo? 
        Er zijn meerdere redenen hiervoor, waaronder:
        G als je in een menigte bent, ga je automatisch
            ervan uit dat een ander iets heeft ondernomen
            of anderen heeft gealarmeerd;
        G niemand wil de persoon zijn die zich anders
            gedraagt;
        G als je wél de verantwoordelijkheid op je neemt
            dan kun je ook aansprakelijk gesteld worden
            voor gevolgen (blijvend lestel, dood, geld).

48

M Herkenning van eerdere prikkels:
    F priming betreft het sneller herkennen van, of
        reageren op een bepaalde stimulus als men deze
        eerder heeft waargenomen.
 
        Zo zal bij het zien van een reclame (bv. over een
        nieuw product), het brein sneller of heviger op
        een vergelijkbare stimulus reageren (bv. het
        werkelijke product bij vrienden) omdat deze al
        eens is waargenomen.
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M Herkenning van eerdere prikkels:
    F priming heeft te maken met het opslaan van
        informatie in het LT-geheugen, en verwijst naar
        onbewuste invloeden vanuit het verleden of
        vanuit je omgeving. 
        Bij priming wordt belangrijke informatie
        herkend omdat men eerder met deze informatie
        in aanraking is gekomen. Wanneer men vaker
        aan dezelfde informatie wordt blootgesteld,
        wordt deze informatie opgeslagen in het LT-
        geheugen, en zal vervolgens sneller en
        makkelijker worden herkend.
        In feite gaat het hier om leren (bv. woorden
        herhalen bij het leren van een vreemde taal). 
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M Ik heet Klaas en woon dus in Klazienaveen....:
    F het naamlettereffect verwijst naar het psycho-
        logische verschijnsel waarbij mensen vaak een
        voorkeur vertonen voor lettercombinaties,
        woorden, merknamen, etc. waar ook hun eigen
        initialen in voorkomen.

    F Dit effect zou bijv. herkend kunnen worden aan
        frappante aantallen mensen die schijnbaar
        kiezen voor woonplaatsen, straatnamen,
        betrekkingen en zelfs merken die qua naam
        verband houden met de letters uit hun eigen
        namen.  Onderzoek naar dit effect is heel lastig.

51

M De gelegenheid brengt de genegenheid:
    F partnerkeuze en verliefdheid berusten op veel
        factoren, waarbij keuzecriteria in grote lijnen
        veelal neerkomen op:
        G uiterlijk
        G vriendelijkheid
        G intelligentie
        G boeiendheid
        G gezondheid
        G creativiteit
        G flexibele houding
        G financiële positie
        G afkomst
        G zorgzaamheid.
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M De gelegenheid brengt de genegenheid:
    F partnerkeuze en verliefdheid: uiteraard spelen
        factoren als sociale klasse, levensstijl, culturele
        normen en waarden, huidskleur, opleidings-
        niveau en geloof hierbij een belangrijke rol.
        Zelfs de geografische geboorteafstand is hierbij
        van invloed: meer dan de helft van de
        Nederlanders is op minder dan 6 km van zijn of
        haar partner geboren.

    F Ook spelen de eerder benoemde spiegel-
        neuronen hierbij ongetwijfeld een grote rol.
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M De verborgen emoties van consumenten:
    F irrationeel gedrag betreft het gedrag dat men,
        wanneer daar verstandig over zou worden
        nagedacht en de gevolgen goed zouden worden
        overwogen, achterwege zou laten. 
        Het gaat hier dus om gedragingen die normale
        mensen zouden moeten vermijden, zoals gebrek
        aan zelfcontrole, handelen tegen beter weten in,
        vermijdbare conflictsituaties, en meer.  

        Maar hé, we zijn mensen, een ieder met goede
        én minder goede gewoonten en irrationele
        overtuigingen!
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M De verborgen emoties van consumenten:
    F irrationeel gedrag is voor iedereen herkenbaar,
        en dus ook goed in marketingcommunicatie
        toepasbaar.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van
        bekende vormen van irrationeel gedrag, zoals:
        G group-think bias (bias = vooroordeel)

        G confirmation bias
        G planning fallacy
        G just-world bias
        G loss-aversion bias
        G beautiful people bias
        G look-alikes bias
        G denial bias
        G déformation professionelle bias.
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M De verborgen emoties van consumenten:
    F group-think bias, betreft het aanpassen aan en
        doen wat de groep doet, ook al is dat objectief
        gezien onjuist.  Kuddegedrag en omgevingsdruk
        zijn hierbij belangrijke begrippen;

    F confirmation bias, betreft de situatie waarbij
        mensen naar bewijzen zoeken die hun eigen
        mening of positie bevestigen.  
        Informatie die niet past in het eigen beeld van
        de realiteit wordt ontkend of weggeredeneerd;

>>
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M De verborgen emoties van consumenten:
    F planning fallacy, betreft de neiging om steeds te
        onderschatten hoeveel tijd, kosten en risico’s
        gemoeid zijn bij de uitvoering van een taak (of
        project). Tegelijkertijd worden de voordelen van
        dezelfde acties veelal overschat;

    F just-world bias, betreft de neiging om anderen 
        verantwoordelijk te houden voor wat hen is
        overkomen. De wereld om ons heen wordt
        hierbij als correct en rechtvaardig gezien: een
        ieder krijgt wat hij verdient. Belangrijke
        begrippen hierbij: karma, lotsbestemming, vast-
        vasthouden aan eigen overtuigingen; >>
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M De verborgen emoties van consumenten:
    F loss-aversion bias: mensen koesteren datgene
        dat zij bezitten (geld, producten, bezit, ideeën,
        enz.), en hoe meer men bezit hoe lastiger het is
        om daar afstand van te doen, laat staan
        verliezen.  
        Loss-aversion betreft het niet goed met verlies
        om kunnen gaan.  Plezierige omstandigheden
        worden hierbij als normaal beschouwd, pijnlijke
        momenten worden zoveel als mogelijk
        vermeden.  Dit kan betekenen dat men bezit
        zelfs tegen verlies zal verkopen om maar weer in
        een plezierige omstandigheid te kunnen
        verkeren. >>
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M De verborgen emoties van consumenten:
    F beautiful people bias: de neiging om mooie
        (aantrekkelijke) mensen positief te bevoor-
        oordelen.
        In de praktijk betekent dit dat mooie mensen
        daadwerkelijk meer aandacht, hogere
        beoordelingen, betere beloningen e.d.
        ontvangen dan minder aantrekkelijke mensen.
        Dit geldt iets meer voor mannen dan voor
        vrouwen;

>> 
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M De verborgen emoties van consumenten:
    F look-alikes bias: de neiging om mensen te
        zoeken of te benaderen, die op henzelf lijken,
        hetzelfde doen, dezelfde lifestyle hebben, uit
        dezelfde sociale klasse of groep komen, en
        dergelijke.  Degenen die dat niet zijn, worden
        vermeden of afgestoten;

    F denial bias: de neiging om onprettige zaken te
        ontkennen, niet te geloven.  Hierbij worden
        feiten genegeerd, verantwoordelijkheden
        ontweken, en wordt gelogen, gedraaid,
        gekonkeld.

>>  
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M De verborgen emoties van consumenten:
    F déformation professionelle bias: de neiging van
        mensen om zaken alleen vanuit het eigen
        beroepsperspectief of expertise te bekijken, en
        dus niet vanuit een breder of ander perspectief.

        "Als een hamer het enige gereedschap is dat je
        hebt, dan lijkt elk probleem op een spijker", is
        een typerende uitspraak die dit fenomeen
        beschrijft. 


