
7 PRINCIPES VAN
BEÏNVLOEDING 

Wederkerigheid
Voor wat hoort wat. Doe iets voor
iemand en diegene voelt druk iets

terug te doen.

Autoriteit
Met andere woorden: 'Als de koning

het zegt zal het wel kloppen'.

Sociale
bewijskracht

Wanneer iedereen het doet, doe ik
het ook.

Schaarste
Schaarste maakt hebberig. Het is

de angst van het verlies.

Consistentie

We spreken onszelf niet graag tegen.

Sympathie
We doen graag iets voor mensen

die we aardig vinden.

Eenheid
We zijn eerder overtuigd van

mensen/zaken die raakvlakken
met ons hebben.
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Eigenlijk passen we dit principe toe bij alle
sample campagnes. We geven mensen

gratis een beetje van het product. Mensen
zullen daarna het product zelf ook eerder
kopen omdat ze dan iets ‘terug doen’. Het

mooiste is natuurlijk dat je mensen het
gevoel kunt geven dat je voor hen nog nét

dat beetje extra geeft. Wanneer ze dit
gevoel krijgen zal dit ook hun loyaliteit

richting het product/dienst waarvoor jij
staat doen toenemen.

Wanneer je samples van een
product uitdeelt zie je dat mensen het veel

sneller aanpakken wanneer de mensen
voor hen dit ook doen. Op het moment dat

mensen de sample weigeren, zullen de
mensen die na hen komen ook weigeren.

Het is dan dus handig om even te stoppen
en te zorgen dat je weer start bij iemand
die het sowieso aanpakt. Je zult zien dat
iedereen dan dit gedrag weer opvolgt.

Kuddegedrag.

Dit spreekt misschien voor zich, wanneer je 
aardig overkomt dan doen mensen eerder iets 
voor je of hebben ze eerder iets voor jou over. 
Als iemand jou heel vriendelijk aanspreekt en 
sympathiek overkomt zul je bijvoorbeeld veel 
eerder een flyer aannemen of iets bij iemand 
vragen of kopen op een beurs. Hier komt dan 

ook de uitspraak ‘met een glimlach krijg je meer 
voor elkaar’ vandaan. Altijd blijven lachen :)!

Wanneer je bijvoorbeeld eetpapieren flyers uitdeelt voor het voedingscentrum met als 
boodschap voedselverspilling tegengaan kun je mensen bij het geven van de flyer vragen 
‘bent u ook tegen het weggooien van voedsel?’ Hier zullen weinig mensen ‘nee’ op zeggen. 

Je hebt ze dan al in de juiste denkrichting bij het geven van de flyer en ze zullen deze  
dus niet zo snel weggooien.

Stel je staat op een beurs voor een
pannenmerk. Als je in gesprek bent met

mensen die twijfelen over het product en je
geeft aan dat Herman den Blijker deze

pannen ook gebruikt dan geloven mensen
eerder dat het een goed product is. Herman

zal het wel weten want hij is kok.

Wanneer je bijvoorbeeld op een beurs
staat kun je dit toepassen: ‘kijk ik heb

nog maar een paar producten over, als
je ook wilt moet je het NU kopen!’ Mensen  

zullen dan eerder een product van je  
kopen, het is namelijk bijna op.

Probeer wanneer je met mensen op straat/
op een beurs kletst naar raakvlakken te 

zoeken. Blijkt iemand aan hockey te doen 
en jij ook? Benoem dit. Woont iemand op 

een boerderij en jij ook? Benoem dit.  
Wanneer je vervolgens jouw product 

aanbeveelt bij deze mensen zullen ze er 
eerder van overtuigd zijn dat dit het juiste 

product is om aan te schaffen.
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