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Iedereen reageert anders op novelty. Reclame kan hierin een grote rol spelen. Dit
overzicht probeert na te gaan hoe een reclame over nieuwe producten zo aantrekkelijk
mogelijk is voor de consument. Om dat te onderzoeken moest de vraagstelling in 2
delen ontleed worden: novelty en reclame. Er zijn grofweg 5 elementen van invloed
op de mate van aantrekkelijkheid van nieuwe producten te onderscheiden; 1) hoe
mensen omgaan met vernieuwing, 2) eventuele voorkennis, die opname en
verwerking van nieuwe kennis kan blokkeren, 3) het algemene koopgedrag van de
consument, 4) de mate waarin de consument zich betrokken voelt bij een reclame en 5)
hoe sterk de herinnering aan een reclame is.
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Leven in een wereld van vernieuwing
Onze huidige wereld confronteert mensen continu met vernieuwingen.
Techniek ontwikkelt zich steeds verder. Door technologische ontwikkelingen ontstaan
vele verschillende manieren waarop mensen contact met elkaar kunnen houden. Op
eindeloos veel manieren kunnen we eindeloos veel nieuwe dingen ontdekken.
Vernieuwingen die tot op voor kort ondenkbaar waren. In 1981 bracht Microsoft
bijvoorbeeld zijn eerste besturingssystemen voor computers (MS DOS) op de markt.
In 1983 kwamen de eerste besturingssystemen Apple (Lisa) uit. Destijds waren dit
geheel nieuwe producten. Novelty is een gebied in de psychologie waar relatief
weinig over bekend is, maar de laatste jaren meer aandacht aan wordt besteed. Onder
novelty verstaat de psychologie alles wat een element van nieuwheid bevat. Dit
kunnen mensen, situaties, maar ook producten zijn. Hedendaagse studies proberen
patronen te ontdekken in de manier waarop mensen reageren op vernieuwingen.
Wanneer schrikken vernieuwingen af en wanneer accepteren mensen vernieuwing.
Een belangrijk medium dat heeft bijgedragen aan het succes, de bekendheid –en
stukje bij beetje aan het acceptatie proces- van de computer, is reclame. Reclame is
vol van psychologische processen die de consument constant proberen over te halen
tot aankoop van een product. Dit literatuuroverzicht zal nagaan op welke manier
reclame over nieuwe producten zo aantrekkelijk mogelijk is voor de consument. Om
dit te achterhalen, moeten verschillende onderliggende psychologische processen
worden bekeken. Het eerste gedeelte van deze paper zal dan ook in het teken van
novelty staan en het tweede gedeelte zal beschrijven wat goede tactieken zijn om
reclames over te brengen aan de consument. Stukje bij beetje zal informatie uit
verschillende hoofdstukken samengevoegd en geïntegreerd worden om een zo
compleet mogelijk beeld te geven van de ‘perfecte’ reclame voor nieuwe producten.

4

Hoofdstuk 1 bekijkt hoe mensen met vernieuwingen omgaan. En dan met name de
mate waarin de consument vernieuwingen begrijpt en accepteert. Nadat duidelijk is
hoe de consument zo positief mogelijk reageert op vernieuwing, wordt in hoofdstuk 2
rekening gehouden met de hindernissen die ondervonden kunnen worden tijdens het
succesvol overbrengen van vernieuwing. Dit hoofdstuk zal beschrijven hoe
vernieuwing geblokkeerd kan worden door voorkennis, doordat door bestaande
kennisstructuren begrip voor vernieuwingen wordt beïnvloedt. Hoofdstuk 3 geeft
inzicht in het koopgedrag van de consument. Hierbij zullen persoonlijkheidstrekken,
gewoontes en beslisprocessen die komen kijken bij novelty en reclame onder de loep
worden genomen. Dit is een overgang naar het tweede gedeelte van de scriptie waarin
reclame uitvoerig besproken zal worden. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe reclame-makers
betrokkenheid van de consument bij een reclame kunnen opwekken. Hierin wordt
duidelijk wat de rol is van referentiekaders van de consument en hoe reclames er
verstandig aan doen om het soort reclame aan te laten sluiten op een specifiek
referentiekader. Het laatste hoofdstuk zal inzicht geven in hoe een reclame herinnerd
wordt, maar ook wat de effectiviteit van het herinneren van een reclame is. Op deze
manier vormt zich uiteindelijk een beeld van hoe een reclame over nieuwe producten
zo aantrekkelijk mogelijk is. Zo kunnen vernieuwingen in producten op de markt
gebracht worden, zonder dat ze de consument snel afschrikken. De consument leert
omgaan met vernieuwingen en merken met nieuwe producten verkopen meer van het
nieuwe product. Vernieuwingen gaan gepaard met de ontwikkeling van de mens en de
mens zal zich door de eeuwen heen nog veel verder ontwikkelen en geconfronteerd
blijven worden met vernieuwingen. Deze paper zal voor een klein stukje bijdragen
aan de vreedzame confrontatie tussen mens en vernieuwing.
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Omgang met vernieuwingen
De confrontatie van de mens en computer was erg ingrijpend. Een geheel
nieuw product dat een plekje moest krijgen in de structuur der dagelijkse dingen. Dit
proces verliep vrij moeizaam. En nog steeds zijn mensen bang een nieuw product niet
te begrijpen, of er veel moeite voor te moeten doen. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de
moeite die de consument heeft om met vernieuwingen om te gaan en ze te verwerken.
Onzekerheid is een belangrijke factor in het al dan niet accepteren van nieuwe
producten. Onzekerheid van de consument bestaat onder andere uit angst en scepsis
over de beloofde functionaliteit van een product. In het geval van de computer waren
mensen ook bang voor gevolgen van die beloofde functionaliteit; bijvoorbeeld de
afname van communicatie en werkgelegenheid en depersonalisatie. Heldere
communicatie met de consument over de bedoelingen van een product is de sleutel tot
vertrouwen in een vernieuwing. Ziamou & Ratneshwar (2002) onderzochten hoe de
hoeveelheid informatie over een nieuw product onzekerheid deed toe of af nemen. De
effectiviteit van veel informatie bleek afhankelijk van de nieuwheid van het product.
Als zowel gebruikswijze, als de mogelijkheden van het product nieuw waren, bleek
veel (vs. weinig) informatie onzekerheid te verhogen en de kans tot acceptatie en
gebruik ervan te verlagen. Als slechts de gebruikswijze nieuw is, blijkt veel
informatie bij te dragen aan acceptatie. Dit komt omdat doemscenario’s over
functionaliteit kunnen worden uitgesloten door ervaring met de mogelijkheden en
heldere informatie over de gebruiksvriendelijkheid.
Een combinatie van informatie en het gebied van vernieuwing blijkt
doorslaggevend voor het acceptatie proces. Een derde belangrijke factor is het product
zelf. Mukherjee en Hoyer (2001) bekeken vernieuwingen afhankelijk van de
moeilijkheidsgraad van een product (hoog vs. laag complex). Voorbeelden van laag-
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complexe producten zijn ijskasten en wasmachines, hoog-complexe producten zijn
computers en digitale camera’s. Bij vernieuwingen van hoog complexe producten
(iets waar we tegenwoordig dagelijks mee te maken hebben) blijken mensen gevoelig
te zijn voor hoge leer-kosten. Dit is de (hoge) vereiste cognitieve moeite om
benodigde kennis te verzamelen voor effectief gebruik van een product. Productevaluatie is dan negatief. Deze negatieve evaluatie na hoge leerkosten bleef bestaan,
ook als deze ingewikkelde vernieuwingen overduidelijk positief waren. Net zo
belangrijk is de bevinding dat gepaste positieve- en gebruiks informatie deze
negatieve leer-kost-effecten verzacht. Daarnaast blijkt de actieve zoektocht naar
informatie over een nieuw product een evaluatie te versterken, omdat mensen zelfs uit
ambigue informatie datgene uitzoeken wat aansluit op hun mening.
Bij het adoptie proces1 is niet alleen teruggedrongen onzekerheid een
belangrijke factor, volgens Nowlis en Simonson (2010) is de waarde die het nieuwe
kenmerk bijdraagt aan de verbetering van een product ook van belang. Het
oorspronkelijke product (zonder toevoeging van de nieuwe kenmerken) is een goede
voorspeller voor het adoptie proces. Over het algemeen kan gezegd worden dat de
positieve beoordeling van een uniek kenmerk afneemt als het aantal andere unieke
kenmerken toeneemt (assimilatie). Verbeteringen aan een inferieur of onbekend
merk/product vallen meer op (contrast) en hebben dus meer impact. Dit wordt
multiattribute-diminishing-sensitivity genoemd. Als de verbetering van een laagkwaliteits-product echter ook een prijsverhoging met zich mee bracht, kochten minder
mensen het dan bij een hoog-kwaliteits-product. Bovendien is het toevoegen van
kenmerken aan een product in de ogen van de twijfelende consument een verbetering
en daarmee een reden om het product te kopen.
1

Stadia die voorafgaan aan de beslissing om een gebruiker van een product te worden.
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Ook de soort vernieuwing bleek invloed te hebben op het adoptieproces. Bertini,
Ofek en Ariely (2009) toonden aan dat –afhankelijk van het product - een
vernieuwing verwacht of onverwacht kan zijn. Bij verbetering van een bestaand
kenmerk (verwacht) tegen extra kosten evalueerden consumenten een product
negatiever dan wanneer hetzelfde product zonder verbetering tegen de bekende prijs
werd aangeboden. Als hetzelfde product een geheel nieuwe functie kreeg (onverwacht)
evalueerden ze dit positiever dan het reeds bestaande én het verbeterde product. Deze
effecten verdwenen als naast de (on)verwachtte toevoegingen objectieve informatie
werd aangeboden. De informatie kwam van onpartijdige derden, zoals consumenten
tijdschriften en meningen en evaluaties van andere gebruikers.
Vernieuwingen worden niet zomaar begrepen, geaccepteerd en gebruikt. Het
kost moeite om vernieuwingen in bestaande cognitieve schema’s te integreren of een
nieuw schema te creëren. Hier is de consument niet van gediend. Vernieuwingen zijn
acceptabel als ze op een presenteerblaadje aangeboden worden en stap voor stap
plaatsvinden. Stapsgewijze vernieuwing en lage leerkosten maken het product
toegankelijker, omdat het beter te begrijpen is. Daarnaast is het verstandig een product
opvallend te maken door te contrasteren. De Apple-computer heeft in zijn begin fase
geen rekening gehouden met deze punten. Hij was duurder dan een Windows MS
DOS-computer2, terwijl het op dat moment in de optiek van de consument nog een
ingewikkelder3 product was. Daarnaast had het hoog-complexe product niet alleen
nieuwe mogelijkheden, maar bood het ook een gebruikswijze (vorm) die op dat
moment niet aansloot op wensen van de kleine groep mensen die op dat moment
2

De allereerste versie van Apple, was de Apple-Lisa, was eerder te verkrijgen dan Windows, maar in

de optiek van de consument veel te duur was. In 1984 bracht Apple Macintosh op de markt, wat sneller
en aanzienlijk goedkoper was (http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Lisa), dit was een jaar na Windows.
3

In 1983 bracht Microsoft Windows op de markt, wat bekend stond om zijn gebruiksgemak

(http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows).
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gebruik maakte van de computer: zakenlui. Het jaar dat Windows eerder was dan
Apple, was naar mijn mening precies genoeg tijd om zichzelf als norm en prototype4
te vestigen. Apple kwam niet overeen met de standaard en schrok mensen af door
afwijkende methodes en andere (incompatibele) gebruikssystemen, wat extra
leerkosten, onbegrip en daarmee onzekerheid met zich meebracht.
Blokkade door voorkennis
Het probleem bij de Apple-computer leek gedeeltelijk te zitten in het feit dat
mensen hem vergeleken met een Windows-computer. Tijdens een vergelijking legt de
consument een bestaand kennispatroon in de hersenen naast nieuwe informatie.
Vervolgens probeert hij de nieuwe informatie in het bestaande kennispatroon in te
passen. In dit hoofdstuk zal nader onderzocht worden hoe voorkennis een blokkade
kan vormen bij het acceptatieproces van vernieuwingen. Het zal inzicht geven in hoe
door bestaande kennisstructuren begrip in vernieuwingen wordt beïnvloed. Apple
kreeg –naast het vergelijken- met nog een ander probleem te maken. Van geheel
nieuwe producten is dat de kwaliteit pas waarneembaar, tijdens het gebruik ervan. Tot
die tijd is de aanvankelijke vraag naar het product afhankelijk van de kwaliteitsverwachtingen die de consument heeft (Goering, 1985).
De verwachting over een product is afhankelijk van onder andere de
geadverteerde product-kwaliteit, gepubliceerde beoordelingen en ervaring. De
effectiviteit van een reclame is afhankelijk van de discrepantie tussen geadverteerde
kwaliteit en oorspronkelijke attitude (Kopalle & Lehmann, 1995). Bij bevestiging van
verwachtingen, reageert de consument licht sceptisch (waarschijnlijk door de
aanname dat reclames kwaliteit overdrijven). Als de reclame slechtere kwaliteit
adverteerde dan verwacht, veranderde de attitude ook negatief.Als de reclame

4

Zoals terug te lezen in H5 is dit een belangrijke status
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positiever was dan verwacht, veranderde de attitude weinig tot niets in positieve
richting. Deze effecten zijn verklaarbaar uit het feit dat negatieve discrepantie
geloofwaardiger is dan positieve, en lijkt op multiattribute-diminishing-sensitivity uit
hoofdstuk 1. Daarnaast blijkt dat attitude verandering het grootste is na directe
ervaring met een nieuw product. Een product is makkelijker te beoordelen als het
daadwerkelijk geprobeerd is, dan op basis van droge informatie, omdat het een stuk
overtuigender is. Als mensen tevreden zijn na hun ervaring, zal hun attitude blijvend
veranderen. Een gratis sample weggeven is dus een slimme strategie, als het tenminste
een goed product is!5
De mening over een product wordt bijgesteld, aan de hand van nieuwe
eigenschappen en kenmerken die de consument gaandeweg te weten komt. Wood en
Lynch (2010) onderzochten wie de meeste informatie achterhalen over een product
tijdens dit leerproces: degenen met of zonder voorkennis. Door bestaande
kennisstructuren bleek nieuwe informatie oppervlakkig te worden verwerkt vanwege
lage motivatie. Dit komt door de aanname dat nieuwe informatie enigszins gelijk is
aan eerdere kennis. Hierdoor is het niet makkelijk om de informatie weer op te halen
uit het geheugen. Deze bevinding komt overeen met een conclusie uit hoofdstuk 1, dat
mensen graag lage-leerkosten hebben. Consumenten met voorkennis leerden meer, als
ze bewust waren van de verandering van een product. Voor mensen zonder
voorkennis maakte het geen verschil of ze wel of niet wisten dat het product
vernieuwd was. Het is wellicht een goed idee een beloning aan een nieuw product te
verbinden (bijvoorbeeld een goede gratis sample), om zo de consument te motiveren
om te leren. Bovendien voegt dit een ervaringselement toe, waardoor de attitude
5

In het geval van kleine producten, is dit een haalbaar concept. Wanneer producten groter, duurder en

ingewikkelder zijn (denk aan de computer) is het wellicht verstandig om bijvoorbeeld een uur gratis
computer gebruik op een vaste locatie aan te bieden. Zo doet de consument toch ervaring op.
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sterker is. Dit verklaart mogelijkerwijs ook waarom verbeteringen van een bestaand
product negatiever geëvalueerd werden (hoofdstuk 1). Door bestaande
kennisstructuren neemt motivatie om te leren af, waardoor minder wordt geleerd en
het product niet zo veel nieuws heeft te bieden als beloofd (waardoor de discrepantie
groeit) en dus negatiever beoordeeld door de consument6.
Voorkennis beïnvloedt cognitieve processen op verschillende manieren. Een
oorzaak is gebrek aan motivatie, een gevolg is de evaluatie na het leerproces met
voorkennis. Dit brengen Johnson en Russo (2010) onder de aandacht. Ze toonden aan
dat het verschil tussen beoordeling en keuze van een product hierin belangrijk is.
Voorkennis stimuleert het leerproces tijdens beoordelingen (lineair verband), maar
gaat het leerproces tijdens kiezen tegen (omgekeerde-U-effect). Informatie
verschaffing over een nieuw product is dus afhankelijk van de doelgroep (wel/geen
voorkennis) en het doeleinde (verandering in beoordeling en daarmee attitude of
verandering in keuze en daarmee koopgedrag op het moment zelf). Wellicht is het zo
dat kiezen de laatste stap is in een lang proces. Als de consument daadwerkelijk gaat
kiezen, heeft hij alle beschikbare informatie reeds beoordeeld (tijdens onbewust
winkelen werkt dit ingewikkelder, zie H3). Deze informatie is inmiddels geïntegreerd
en de attitude van de consument over het product dat in zijn ogen het beste is staat
vast. In dit stadium heeft nieuwe informatie geen zin meer.
Als consumenten laag gemotiveerd zijn, gaan automatische denkpatronen aan
de slag (Grill & Dubé, 2007). Deze denkpatronen handelen op basis van voorkennis
en bepalen hoe een nieuw construct begrepen wordt. Inzicht hierin verduidelijkt op
welke manier nieuwe constructen makkelijk te begrijpen zijn voor de consument. Het
is mogelijk bestaande concepten te combineren om zo een nieuw concept te creëren.

6

Zie H1 wat betreft de discrepantie tussen verwachtingen en uitkomsten.
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De mens kan deze nieuwe conceptuele combinaties op 2 manieren proberen te
ontcijferen: via Property Mapping (PM) of Relational Linking (RL). Bij PM is er
sprake van een al dan niet functionele eigenschapsoverdracht7. RL beschrijft een
thematische relatie8. RL is gemakkelijker te begrijpen dan PM. Daarnaast is het voor
mensen makkelijker om nieuwe concepten te begrijpen als die uit verschillende
categorieen komen, in plaats van uit dezelfde9. Zoals uit hoofdstuk 1 bleek, is het
onverstandig om een product-vernieuwingen te ingewikkeld te maken. Consumenten
begrijpen het niet meer en onzekerheid groeit, waardoor ze vertrouwen in het product
verliezen. Omdat de consument onbewust gebruik van maakt van bestaande
kennisstructuren, is het nuttig voor distributeurs van nieuwe producten om in te spelen
op de makken van de consument10. Zo kunnen nieuwe producten beter begrepen, en
daardoor wellicht beter onthouden, en daarna zelfs misschien gebruikt worden.
Uit hoofdstuk 1 bleek dat de reactie van de consument verschilt afhankelijk
van het gebied waarop vernieuwd wordt. Moreau, Lehmann en Markman (2010)
onderzochten of de reactie van mensen met en zonder voorkennis verschilden
afhankelijk van de vernieuwing van het gebied. Dit gebied was ofwel een geheel
7

Voorbeeld van niet functionele PM: olifantendas; een hele grote das. Voorbeeld van functionele PM:

wekkerradio; een apparaat met de functies van een wekker en een radio.
8

Bijvoorbeeld: desktop computer. Een computer die op een bureau staat.

9

Verschillende categorieen: Auto-telefoon; een telefoon gelocaliseerd in de auto. Zelfde categorieen:

telefoon-computer. Een computer met daarbovenop de functies van een telefoon. Bij verschillende
categorieen gebruiken mensen namelijk RL, terwijl ze bij dezelfde categorieen gebruik maakten van
PM. Bij PM is het dus nodig dat de combinatie van de twee nieuwe concepten structurele
gemeenschappelijkheden hebben. Denk hierbij ook terug aan H1, waarin beschreven werd dat de
reactie van de vernieuwing o.a. afhankelijk was van welke gebieden van het product vernieuwd werden.
10

Namelijk dat combinaties die kernachtige en functionele eigenschappen veranderen, moeilijker te

interpreteren dan de combinaties die niet-functionele veranderingen teweeg brengen (zoals vorm en
grootte). Hierdoor zijn geheel nieuwe producten vaak moeilijker te begrijpen dan reeds bestaande
combinaties. Denk hierbij ook terug aan H1, waarin beschreven werd dat de reactie van de vernieuwing
o.a. afhankelijk was van welke gebieden van het product vernieuwd werden.
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nieuw product, zoals destijds de computer (discontinu) ofwel een uitbreiding van een
product in een bekend domein, zoals destijds de Apple (continu). Alleen als een nieuw
product relatief continu was, leidde voorkennis sneller tot adoptie van een product
doordat zowel begrip als waargenomen voordelen hoger werden. Als het nieuwe
product (in dit onderzoek een elektrische auto) echter discontinu was, veroorzaakte
voorkennis (het besef bij mensen dat auto’s normaalgesproken een motor hebben en
niet elektrisch zijn) weerstand doordat zowel begrip als waargenomen voordelen
omlaag gingen11. Bovendien bleek dat kennis in verschillende domeinen het
adoptieproces voor discontinue vernieuwingen beïnvloedt. Consumenten met
verschillende graden en combinaties van voorkennis, reageren dus anders op
vernieuwingen. Iemand met veel kennis van computers en minder van camera’s was
in de tijd van vernieuwingen van beide12, eerder geneigd een nieuwe camera te kopen
dan een nieuwe computer. Daarnaast is het moeilijk voor consumenten om bestaande
kennisstructuren te veranderen. Bedrijven kunnen hier gebruik van maken door eerst
de aandacht te trekken van de consument die relatief onbekend is met een product en
vervolgens hun kennis uit te breiden. Zo maak je van beginners experts met
voorkennis en zijn vernieuwingen in hun optiek continu.
Voorkennis kan in veel gevallen een hindernis zijn die reclame-makers moeten
zien te overwinnen. Ten eerste ontstaan snel discrepanties tussen verwachting en
ervaring, zeer waarschijnlijk doordat de consument niet gemotiveerd is om te leren en
niet al het mogelijke uit een product ervaring haalt. Bovendien is gebleken dat hoe
meer voorkennis iemand heeft, hoe lastiger dat het maakt om te kiezen tussen
verschillende producten. Daarnaast is het moeilijk voor de consument om
11

De gemiddelde consument vraagt zich af waarom iets dat goed functioneert op zo’n ingewikkelde

manier vernieuwd moet worden
12

Van computer naar laptop, en van camera naar digitale camera
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automatische denkpatronen tegen te houden. Hierdoor vallen discontinue
vernieuwingen –die verandering van de basis functies inhouden - rauw op iemands
dak. Het zijn ingrijpende veranderingen die een beetje afschrikken, omdat ze moeilijk
zijn te begrijpen13. Toen de computer net bestond had deze een klein en met name
zakelijk publiek. Toen die doelgroep net gewend begon te raken aan Windows, kwam
Apple met Macintosh op de markt. De pc functioneerde naar behoeven en de
consument was niet gemotiveerd om weer te leren over een nieuw besturingssysteem.
Na een jaar was kennis over de computer behoorlijk groot geworden, waardoor de
keuze om over te stappen nog lastiger werd. Apple moest wellicht hun doelgroep
herzien en met goede marketing strategieën komen, om problemen te overwinnen.
Meer hierover in volgende hoofdstukken.
Koopgevoeligheid van de consument
Apple wist toch de interesse te wekken van een groep die wellicht sowieso
meer open staat voor vernieuwingen: mensen met een creatief beroep. Het is
belangrijk om te begrijpen welke stimuli de consument triggert tot het doen van
aankopen. Hoe zorgt een reclame-maker dat zijn product aandacht trekt, vasthoudt en
uiteindelijk wordt gekocht? Dit kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd
worden.
Iets wat lijnrecht tegenover nieuwsgierigheid staat, is het gemak van herhaling.
Volgens Ji en Wood (2007) is een belangrijk gegeven van menselijk koopgedrag het
feit dat dit gewoontes zijn geworden en vaak voorkomen zonder dat de persoon in
13

Overzicht van mogelijke gevolgen van voorkennis:

Voordeel
discrepantie n.a.v. de verwachting
beoordeling
bij relatief continu product of veel diverse kennis

Nadeel
discrepantie n.a.v. de verwachting
keuze
oppervlakkige verwerking, tenzij bewustwording
automatische denkpatronen & categorie/functie
verwerking
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kwestie iets daadwerkelijke bewust van plan was. De context bleek een belangrijke
trigger te zijn van de aankoop van een product. Onder context worden locatie, tijdstip,
humeur en aanwezigheid van anderen verstaan. Als mensen in het verleden in
bepaalde situaties een gedrag vaak hebben herhaald, vormen er associaties in het
geheugen tussen die bepaalde actie en stabiele kenmerken van de context. Hierdoor is
gedrag het gevolg van de context. De kracht van deze automatische associaties wordt
vaak onderschat. Consumenten bleven koopgedrag uit het verleden herhalen, ondanks
de intentie het minder vaak of niet te doen. Afhankelijk van het soort product werden
verschillende factoren van context meer of minder belangrijk14. Het zou dus voor
bedrijven verstandig zijn om hun product te categoriseren en te kijken welke factoren
het automatische koopgedrag beïnvloeden. Een categorie bestaat dan bijvoorbeeld uit
producten waarvan de aankoop sterk wordt beinvloed per context. Denk aan het
openen van supermarkten rond etenstijd; iemand heeft honger en koopt onbewust
meer producten. Het bijzondere aan dit automatisme is dat het ook voorkomt wanneer
de attitude niet positief is. Wellicht gebruiken mensen ook automatische associaties
uit gemak15, omdat in de huidige maatschappij zoveel tegelijkertijd gebeurt. Omdat er
zoveel producten tegelijk op iemand afkomen is het gevolg dat mensen soms
meerdere beslissingen tegelijkertijd moeten nemen.
Meer aanbod betekent meer keuze. En dat blijkt, de consument moet
tegenwoordig vaak (gedwongen) meerdere aankopen tegelijk doen. Abduhl-Muhmin
deed onderzoek naar het beslissingsproces dat ten grondslag ligt aan het maken van
meerdere beslissingen tegelijk, in plaats van één alternatief uit een geheel te kiezen.
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Dit zijn sterke automatische patronen. Het keuzeproces uit H2 is dus moeilijk te beïnvloeden door het

aanbieden van nieuwe info tijdens ‘gedachteloos winkelen’, omdat dit gebeurt aan de hand van
regelmatige patronen die niet gemakkelijk aandacht geven aan informatie buiten dit patroon.
15

Zie H1, minder moeite en lage leerkosten
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Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens het doen van boodschappen of het kiezen van
voor en hoofdgerecht in een restaurant. Mensen zijn van te voren vaak bang dat ze
achteraf spijt krijgen van hun beslissing. Als er een kans is om meerdere beslissingen
tegelijk te maken, kiezen mensen vaak voor variëteit 16om zo de onzekerheid over
toekomstige behoeftes terug te dringen. Op deze manier wordt ook de behoefte aan
vernieuwing en verandering voldaan. Het kiezen van meerdere alternatieven kan dus
een strategie zijn om postdecision regret tegen te gaan, maar ook als experiment door
alternatieven te kiezen die normaalgesproken niet geselecteerd zouden worden. Zoals
hierboven beschreven werd, hebben mensen vaak andere redenen om voor een
product te kiezen dan dat een specifieke keuze de beste is op alle mogelijke fronten.
Zolang tekortkomingen in bepaalde domeinen van een product worden
gecompenseerd door sterke aspecten op een ander domein, is de evaluatie over een
product positief. Een andere manier die kan bijdragen de definitieve keuze voor een
specifiek product, is de mening van anderen17.
Mond tot mond reclame (MTM) heeft belangrijke invloed op de populariteit
van een nieuw product (Cheema & Kaikati, 2010). De kans dat mensen van merk
wisselen is 7x groter na MTM, dan na het zien van advertenties in de krant en 2x zo
groot als reclame die mensen via de radio horen. Bovendien is MTM belangrijker
geworden naarmate vertrouwen in de media is afgenomen, meer informatie
beschikbaar is en product complexiteit is vergroot. MTM komt overtuigender over
wanneer het niet alleen product informatie bevat, maar ook product ervaringen. Of dit
16

Dit komt overeen met bevinden uit H2 dat hoe meer voorkennis iemand heeft, hoe moeilijker de

keuze (want verschillende positieve en negatieve kenmerken aan beide producten komen aan het licht).
Dit impliceert dat er bij meerdere keuzes voor variëteit wordt gekozen, zodat iemand van alles wat mee
kijgt.
17

De gevoeligheid voor de mening van anderen bleek al in H1 in de studie van Bertini, Ofek en Ariely

(2009).
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positieve of negatieve invloed heeft op degene die MTM ontvangt is afhankelijk van
iemands Need For Uniqueness (NFU). NFU is het verlangen om wel of niet unieke
producten te bezitten, en hierdoor anders te zijn dan een bepaalde referentie groep18.
Mensen met een hoge (vs. lage) NFU zoeken schaarse producten, willen graag
vernieuwende producten bezitten en kiezen eerder voor opties die een referentiegroep
niet zou kiezen. Deze mensen zullen ook minder snel MTM geven, uit angst dat een
ander het ook zal kopen, waardoor de exclusiviteit daalt. Cheema en Kaikati maken
onderscheid tussen privé gebruikte producten en in het openbaar gebruikte producten.
Overigens zijn de in dit onderzoek gebruikte producten, nieuwe producten die niet
noodzakelijk zijn, maar gebruikt worden voor het plezier ervan. NFU is hoger bij
openbaar gebruikte producten, omdat deze bepaalt hoe iemand wordt waargenomen
door anderen en is daarmee een stukje van de identiteit. Mensen verlangen naar een
betrouwbaar oordeel van een bekende omdat vertrouwen in de media is afgenomen,
meer informatie beschikbaar is en product complexiteit is vergroot. Bedrijven doen er
wellicht goed aan consumenten te rekruteren die op vrijwillige basis voor deze MTM
zorgen (bijv. film The Joneses, 2010). Het is voor bedrijven belangrijk om te
begrijpen welke factoren MTM bevorderen of afschrikken. NFU is een belangrijke
factor om in overweging te nemen bij het uitbrengen van een publiekelijk
geconsumeerd product. (hoe hoger NFU, hoe minder positief MTM wordt ontvangen).
Bij het nemen van een beslissing, zoekt de consument naar evenwicht tussen
conformiteit en tegelijkertijd het gevoel anders te zijn dan de grote massa (Simonson
& Nowlis, 2000). Mensen hoog in NFU willen liever speciaal zijn, dan zich
conformeren aan de sociale norm. Mensen met een hoge NFU passen gedrag en
beslissingen minder aan op de mensen om hen heen dan mensen met een lage NFU.
18

In 1995 kwam Apple met de slogan “Think Different”, een zin die tot op de dag een deel van Apple’s

identiteit blijft, maar in reclame is vervaagd.
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De combinatie van nadenken waarom je een product zou aanschaffen en hoge NFU
kan leiden tot onconventionele keuzes. Consumenten die de kans krijgen hun keuzes
uit te leggen en hoog in NFU zijn, (1) zijn minder gevoelig voor marketing tacktieken
(kortingen & puffery advertising19), (2) kiezen minder snel voor compromissen, (3)
wagen eerder een gokje en (4) zijn minder vatbaar voor framing effecten20 dan lage
NFU consumenten die hun beslissing uitleggen. Mensen met lage NFU en die uitleg
gaven voor hun keuze, maakten vaak juist conventionele beslissingen. Deze groep
was ook zeer gevoelig voor puffery reclames. Randvoorwaarde hiervoor is de
expliciete meningen van anderen. Zelfs mensen met hoge NFU lieten zich hierdoor
beïnvloeden in hun beslissing als ze niet de kans kregen zichzelf te verantwoorden
tegenover die ander. Consumenten die onconventionele, minderheidsopties
overwegen, zijn zich bewust dat deze keuzes en redenen hen anders maken dan de
massa. Dit is op zich al een belangrijke factor in de beslissing. Naast
persoonlijkheidsfactoren speelt omgeving dus een aanzienlijke rol bij het besluit of de
aankoop daadwerkelijk gedaan wordt.
Manning, Bearden en Madden (1995) beschreven de belangrijkste stadia van
het adoptieproces. Grofweg vallen (1) bewustwording van een nieuw product en (2)
uitproberen van het product te onderscheiden21. Bewustzijn is in de eerste plaats
afhankelijk van Consumer Novelty Seeking (CNS), en stap 2 in dit proces is
Actualised Novelty Seeking (ANS). CNS is het verlangen en de motivatie om nieuwe
informatie in te winnen. ANS is het actief zoeken naar – of gedrag vertonen dat leidt
tot nieuwe product informatie. Hoe snel en of iemand een product uitprobeert is
19

Overdreven aanprijzende reclame met inhoud die geen redelijke consument uit zichzelf zou

aanvoeren als feiten.
20

Dezelfde opties in verschillende formaten beschrijven
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Zie H2: voorkennis ontstaat mogelijk in vroege stadia van dit proces, terwijl keuzes afhankelijk zijn

van latere stadia’s.
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afhankelijk van Consumer Independent Judgement Making (CIJM). Dit staat gelijk
aan de neiging om nieuw producten te evalueren. Evaluatie van een nieuw product is
nauw gerelateerd aan de beslissing van het wel of niet proberen van een product. Dus
hoe groter de onafhankelijkheid in het evalueren van nieuwe producten des te groter
de neiging om iets in een vroeg stadium te kopen22.
Er zijn vele factoren die de koopgevoeligheid beïnvloeden. Veel alledaagse
beslissingen worden onbewust genomen, omdat er een sterke associatie is gevormd in
de hersenen. Soms moet de consument meerdere beslissingen tegelijk maken, en dan
wordt gekozen voor een groot aanbod in variëteit. Persoonlijkheidsfactoren zijn ook
een doorslaggevend element bij de richting van de keuze en welk product iemand wil
hebben. NFU geeft richting aan een (on)conventionele keuze en door welke reclame
iemand overtuigd wordt. Het is mogelijk dat groep creatieven die de Apple kocht,
hoog scoorde op NFU. Deze groep trok zich minder aan van de mond-tot-mondreclame en wilde juist iets doen wat anders was dan de norm. Wellicht zijn mensen
met hoge NFU ook nieuwsgieriger naar nieuwe producten en beïnvloedt dit ook CNS,
ANS en CIJM. Wat voor invloed de reclame zelf -naast omgeving (context) en
persoonlijkheid- heeft op koopgedrag, is de grote vraag.
Betrokkenheid bij reclame
Persoonlijkheidsfactoren zijn niet te veranderen, reclame-makers kunnen er
hoogstens gebruik van maken. Wat de reclame zelf wel kan doen om mensen te
beïnvloeden, is een gevoel van betrokkenheid creëren. Hierdoor is reclame
toegankelijker en sneller interessant. Om een reclame aantrekkelijk te maken, moet hij
aansluiten op de manier waarop de doelgroep informatie verwerkt.

22

Dit komt overeen met bevindingen uit H2: hoe minder opinies van anderen, hoe minder voorkennis,

hoe makkelijker de keuze.
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De Construal Level Theory voorspelt een afstand tussen psychologische
afstand en verwerkingsstijlen (Forster, Marguc & Gillebaert, 2010) . Volgens deze
theorie is alles dat niet op dit moment nu ervaren wordt, psychologisch ver weg. Hoe
verder iets weg is in tijd, hoe breder de categorieën om objecten – die belangrijk
waren binnen die situatie- te classificeren. Dit leidt tot een meer globale verwerking,
omdat er over dit soort gebeurtenissen minder concrete details bekend zijn. Deze
constructen zijn ook abstracter opgeslagen in iemands geheugen. Nieuwheid is binnen
CLT te beschrijven als gebrek aan directe ervaring. Gebrek aan ervaring verhoogt
mate van construal. Dit heeft als gevolg dat iemand zich minder betrokken voelt bij
een specifiek product. Door de consument in aanraking te brengen met een product,
voelt hij zich er meer bij betrokken. Wellicht heeft dit ook te maken met het feit dat
het begrijpelijker is23.
Een andere manier om reclames en hun producten begrijpelijker te maken, is
door ze te laten aansluiten op de verwerkingsstijl van de consument.
Verwerkingsstijlen beschrijven de manier waarop informatie in het werkgeheugen is
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Vergelijk H2: meer voorkennis leidt tot makkelijker beoordelen van producten (want meer

informatie). Door beoordelen wordt informatie logisch in kaart gebracht. Dit zorgt voor meer begrip en
betrokkenheid. Bovendien is voorkennis binnen CLT te beschrijven als ervaring. Meer ervaring
betekent meer betrokkenheid. Vergelijk bovendien het vertrouwen en overtuiging die mensen in
ervaring leggen (H1 en H3). Voorkennis lijkt hier dus van positieve kracht te zijn. Persoonlijk denk ik
niet dat we in termen van goed of slecht kunnen spreken wat betreft voorkennis. Het kan een beperking
vormen doordat motivatie om vernieuwingen in bestaande schema's in te passen laag is, maar
tegelijkertijd zorgt het gevoel van begrip voor betrokkenheid (zie voetnoot 34). Voorkennis heeft dus
meerdere gevolgen, waarvan de een misschien stimulerend is bij het acceptaties proces van
vernieuwingen terwijl de ander dit proces tegengaat. Zoals blijkt uit H1, kan dit leiden tot het beter
beoordelen, maar slechter kiezen van producten. Naar mijn mening zijn er verschillende gevolgen van
de effecten van voorkennis. Persoonlijk denk ik (zie voetnoot 43, H5) dat dit afhankelijk is van hoe
gemotiveerd mensen zijn om voorkennis op een nuttige manier te gebruiken, wanneer ze dit naast
nieuwe informatie leggen. Als mensen gemotiveerd zijn (bijvoorbeeld door betrokkenheid of
persoonlijke relevantie), zijn mensen bereid om meer moeite te doen.
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gerepresenteerd. Thompson en Hamilton (2006) beschrijven 2 soorten reclames,
namelijk vergelijkende en niet-vergelijkende reclames. In de eerste wordt in een
reclame het ene product afgezet tegen een ander en in de tweede wordt er slechts
informatieve informatie over het desbetreffende product aangeboden. Daarnaast
worden 2 soorten verwerkingsstijlen uitgelegd: imagery en analytical. Imagery is
gebaseerd op niet verbale, sensorische representatie van perceptuele informatie in het
geheugen (bijvoorbeeld: romantische avonden bij de openhaard als het om de
evaluatie van een nieuw appartement gaat)24. Analytical is een semantische, meer
beredeneerde, datagedreven manier van verwerking25. Producten worden geëvalueerd
op basis van hun mogelijkheden. Analytisch verwerken moedigt consumenten dus aan
om kenmerken tussen merken op te sommen i.p.v. focussen op 1 specifiek merk. Dit
maakt dat het vergelijkende-reclame-principe beter past bij analytische verwerking
dan imaginaire verwerking. De reclame-vorm beïnvloedt dus de manier van
verwerken. Het gemak waarmee iets verwerkt wordt is afhankelijk van de congruentie
tussen de manier van verwerken en de organisatie van informatie. Hoe makkelijker
iets verwerkt kan worden, des te effectiever de reclame is omdat de informatie
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In 1984, bracht Apple de zeer bekende reclame “1984” uit. Het was een reclame

(http://www.youtube.com/watch?v=OYecfV3ubP8) die aansloot op de imagery verwerkingsstijl en
sloeg goed aan onder consumenten. Probleem was echter dat distributeurs niks in de reclame zagen
waardoor aanbod niet aansloot op de vraag en het een rampenplan werd
(http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc._advertising#.221984.22_television_commercial:_launching_t
he_Macintosh).
25

In 2006 startte Apple de “Get a Mac” reclame. Hierin werden via 2 mensen Apple en Microsoft met

elkaar vergeleken. Mac kan alles wat windows kan, alleen dan sneller, veiliger, creatiever of
veelzijdiger
(http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc._advertising#.221984.22_television_commercial:_launching_t
he_Macintosh )
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makkelijker is op te halen uit het geheugen26.Dus consistentie tussen het type
informatie en de verwerkingsstijl is een belangrijke voorspeller van overtuiging. De
reclame is overtuigender omdat hij beter wordt begrepen, en verbetert bovendien
attitude ten aanzien van een product en daarmee aankoop-intenties. Als aan de
consistentie eisen wordt voldaan, vergroot imagery-verwerking over het algemeen
merk evaluaties en aankoop intenties (in vergelijking met analytische verwerking).
Het is dus belangrijk dat de consument kan bevatten wat de reclame inhoudelijk
gezien betekent.
Anderson en Jolson (2010) onderzochten de invloed van taal in een reclame.
Ze keken of de mate van betrokkenheid afhankelijk was van begrip. Door begrip stijgt
de positieve evaluatie, en daarmee aankoop intenties. Over het algemeen bleek dat
hoe technischer de inhoud van een reclame, hoe ingewikkelder in gebruik en duurder
consumenten een product beschouwden. Technisch wil zeggen met specifieke product
informatie, oftewel vakjargon. Daarnaast hield zo’n soort reclame minder makkelijk
aandacht en interesse van lezers vast27. Zeker als een product nieuw was, waren
mensen het meest geneigd om het product te kopen bij het zien van de niettechnische-reclame en vice-versa. Daarnaast is de evaluatie van een product
afhankelijk van educatie. Hoe meer educatie iemand heeft genoten, hoe technischer de
inhoud mag zijn. Degenen zonder educatie hebben de hoogste aankoop intenties bij
een niet-technische reclame en zijn totaal gedemotiveerd bij het zien van alle andere
reclames. Afgestudeerde mensen zullen een aankoop overwegen afhankelijk van de

26

Gemak vergroot motivatie om vernieuwing te begrijpen (zie H1), en zo wordt het makkelijker

geïntegreerd met bestaande kennis (H2).
27

Dit komt overeen met de bevinding van Thompson & Hamilton dat analytische-verwerking

(technische aspecten) minder goed aanslaan dan imagery-verwerking.
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hoeveelheid technische informatie in een reclame28. De hoeveelheid technische
informatie is dus geen universele dimensie, gelijk voor ieder publiek. Het is dus niet
zo dat massa media niet technisch mag zijn, als het maar is afgestemd op je doelgroep.
Hoe mensen op novelty reageren is afhankelijk van hun persoonlijke en
sociale referentiekader, wat grotendeels door 3 variabelen wordt gevormd. Zij
beïnvloeden in welke mate iemand zich voelt aangetrokken tot vernieuwing (Bianchi,
2002). Hoe meer iemand is aangetrokken, hoe betrokkener iemand zich voelt bij de
reclame. Deze drie variabelen zijn (1)tijd, (2)ervaring & kennis, en (3)de omgeving.
Een combinatie van deze dingen verandert hoe mensen tegen vernieuwing aankijken29.
Het is dus moeilijk voor de reclame-maker om een verniewing te vinden die op de 3
variabelen van het sociale referentiekader voor iedereen even aantrekkelijk zijn. Het
lijkt echter zo te zijn dat continue herhaling die geen enkele verandering bevat,
onaantrekkelijk wordt voor de consument (onafhankelijk van het referentiekader)
naarmate de tijd verstrijkt. Datgene wat de reclame-maker dus kan doen om zijn
product aantrekkelijk te houden, is vernieuwing. Deze vernieuwing zit in
verschillende versies van input, maar dezelfde output. Vernieuwing zonder te veel
verandering30. Op deze manier streeft de reclame-maker een element van vernieuwing
na, die voor elke consument aantrekkelijk is: plezier. Vernieuwing, complexiteit,
variëteit en verassing hebben positieve effecten op plezier. Hierbij is uitgangspunt wel
dat mensen zelf kunnen bepalen wanneer ze weer toe zijn aan iets nieuws.
Bekendheid en vernieuwing moeten met elkaar worden gemixt, om zo een tekort of
juist overschot van iets op te heffen. Deze mix moet begrijpelijk blijven, en
28

Zoals in H1 te lezen is, lijkt dit afhankelijk van product complexiteit en verwachtte leerkosten te zijn.
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Hetzelfde nieuwe product kan een geheel andere impact op verschillende personen hebben

(afhankelijk van kennis), of op dezelfde persoon op een ander tijdstip, vgl CLT.
30

Dit komt overeen met bevindingen uit H1, dat vernieuwing stap voor stap moet gaan om het

begrijpelijk te houden en hoge leerkosten te vermijden.
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tegelijkertijd interesse triggeren en aandacht vasthouden. Dit creëert een contrast
tussen bestaande verwachtingen en de uiteindelijke product ervaring31. Hierdoor
wordt plezier ervaren. Nu moet de vernieuwing nog onder de aandacht worden
gebracht. Voor mensen met een lage NFU (zie hoofdstuk 3) maakt dit het
adoptieproces gemakkelijker. Populariteit is afhankelijk van herkenbaarheid, waar de
volgende vuistregel voor te hanteren is: Hoe makkelijker een product te herkennen is
(door minieme veranderingen), hoe beter de consument het in bekende patronen kan
inpassen32. Tegelijkertijd zorgt imitatie ook voor kort durende populariteit, door
verveling omdat het nieuwheid element ervan af is. Door gebruiksgemak, originaliteit,
of combinatie mogelijkheden (bijvoorbeeld ipod: zelfde ipod, ander hoesje), blijft het
vernieuwend en daarmee plezier over tijd afgeven. Dit is een 'good novelty' aangezien
het op een simpele manier vernieuwend is, en daarmee plezier afgeeft. Plezier
verhoogt betrokkenheid en betrokkenheid is een gewenste factor tijdens het
adoptieproces33. Inhoudelijk verschilt het referentiekader dus per individu, maar het is
duidelijk dat het in alle gevallen sterk interacteert met de mate van vernieuwing, de
variëteit en complexiteit van de vernieuwing34. De juiste mix hiervan, zorgt voor
plezier en daarmee betrokkenheid omdat de beloning aantrekkelijk is.
Betrokkenheid bij een product is door reclame dus op verschillende manieren
te creëren. Belangrijk is dat mensen kunnen begrijpen hoe een product in elkaar zit.
Dit kunnen reclame-makers bereiken door ervaring, specifiek taalgebruik en de

31

Contrast zorgt voor grotere impact en een positievere beoordeling (H1).

32

Zie H1 & H2, hoe meer voorkennis er gebruikt kan worden, des te minder motivatie nodig is. Dit

maakt het herkenningsproces ook gemakkelijker.
33

Bovendien is dit een niet-functionele verandering (zie H2) en makkelijk te begrijpen.

34

Hoe vernieuwend iets is en hoe betrokken iemand is, is afhankelijk van voorkennis en hoe lang het

geleden is sinds je het voor het laatst hebt meegemaakt (een combinatie van H2 en CLT).
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reclame te laten aansluiten op verwerkingsstijl35. Daarnaast blijkt dat vernieuwing op
zichzelf al aantrekkelijk is, mits het in de juiste verhoudingen is!
Herinneren van reclames
Als mensen ’s avonds op de bank tv kijken, en ze de volgende middag de stad
in gaan, is het belangrijk voor de producent dat ze hebben onthouden welke reclames
over welke producten ze hebben gezien. Zonder herinnering namelijk geen
aanknopingspunt voor product afname!
Zijn de kenmerken van een reclame waar een herinnering op gebaseerd is
hetzelfde als de kenmerken waarop een reclame wordt geëvalueerd36? Reclame
(afhankelijk van het soort product) beïnvloedt welke beoordelingscriteria de
consument kiest tijdens evaluatie (Gardner, 2010). Geaccentueerde stukken in een
reclame die die daardoor opvallen, worden beter onthouden. Het betekent ook dat er
minder aandacht wordt geschonken aan andere stukken uit de reclame. Dit is een
voorbeeld van bottum-up verwerken. Het is belangrijk of mensen top down (evaluatie
gebaseerd op criteria waar reclames in het algemeen op beoordeeld worden) of bottom
up- processen (kijken naar de bekwaamheid van deze reclame binnen de specifieke
product klasse) gebruiken. Waar de aandacht op gevestigd is, wordt in het geheugen
opgeslagen. Opvallende stimuli kunnen evaluatie beïnvloeden door de verwerking van
informatie een richting te geven. Het gemak waarmee iemand een product evalueert is
afhankelijk van hoeveel kennis iemand ergens al heeft opgeslagen. Attitudeformatie is
deels de interpretatie en integratie van beschikbare geschikte informatie37. Reclame

36

Denk aan H2, waarin het verschil tussen de processen in beoordeling en keuze bleek.

37

Zie H2 & H4: voorkennis past gemakkelijker in bestaande kennispatronen, waardoor het construct

begrijpelijker en toegankelijker wordt (herinneren). Hiermee groeit ook weer betrokkenheid
(attitudeformatie). Hoewel dit enerzijds kan leiden tot gemak (wat diepere verwerkingsprocessen
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kan dus zowel de herinnering van een merk als de daaropvolgende evaluatie
beïnvloeden. Dit zijn echter 2 verschillende processen. Door reclame opgewekte
herinneringen die het gevolg zijn van aandacht strategieën, garanderen dus niet per se
verhoogde nadruk op dat specifieke kenmerk tijdens een latere evaluatie van dat merk.
Volgens Kamins, Alpert, Elliott (2000) trekken nieuwe stimuli meer aandacht
dan herhaalde en bekende stimuli38. Omdat ze zoveel aandacht trekken, heeft het merk
dat een nieuw product als eerste onder de aandacht brengt het meeste kans om
onthouden te worden (opgeslagen in lange termijn geheugen)39. Het is als het ware het
categorie prototype, omdat er een voorkeursstructuur ontstaat voor de pionier van dat
product. Een merk wordt pionier door (1) als eerste reclame te maken voor een
product, (2) op het product zetten dat zij de originele distributeur zijn van dat product
(Apple Iphone i.p.v. LG met bijna identieke functies), of (3) te zorgen dat de eerste
ervaring die de consument met de product categorie heeft, zijn product is. Hierdoor
werd het product als nieuwer beschouwd en was er een grotere kans dat het onthouden
werd. Daarnaast wordt gedacht dat de pionier het beste product op de markt heeft, het
meest ervaren is, een status symbool is, nieuw en innovatief is en het meest bekend is.
Hierdoor gaat de verkoopverwachting ook omhoog. Als mensen kunnen kiezen uit 2
merken, waarvan 1 de pionier is, kiezen ze sneller voor de pionier, maar dan moeten
ze natuurlijk wel weten welk merk als eerst met een product is gekomen. Dat is vaak
niet bekend bij de consument. De beste strategie voor de pionier is om zijn
vernieuwende status te benadrukken als het nog niet bekend is bij een groot deel van
de consumenten. Bovendien lijkt het verstandig om binnen de product klasse

tegengaat), kan het anderzijds ook een hart onder de riem zijn wat betreft zekerheid: het gevoel dat het
je zal lukken om iets te begrijpen (wat leidt tot betrokkenheid).
38

Zie H4, plezier-factor.
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Door plezier is wellicht betrokkenheid groter, waardoor informatie beter onthouden wordt.
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voortdurend te blijven vernieuwen. Zo blijft het steeds weer een relatief nieuwe
product klasse, en is degene die de pionier nadoet steeds achterop schema40.
Er zijn nog andere manieren om de aandacht van de consument te trekken.
Fazio, Herr & Powell (1992) ontdekten dat de presentatievolgorde in een reclame van
grote invloed is op de herinnering ervan. Consumenten bleken mystery ads extreem
goed te onthouden. Mystery ads zijn reclames waarin het merk pas aan het eind van
de reclame bekend word gemaakt. Deze effectiviteit zit in het feit dat de consument
een associatie in het geheugen bouwt tussen de product categorie en het merk. Deze
mystery ads bleken met name effectief te zijn voor nieuwe merken, waar de kijkers
nog onbekend mee waren. Een mogelijke verklaring is dat mensen uit
nieuwsgierigheid gemotiveerd zijn extra cognitieve moeite te doen41. Het verschil
tussen nieuwe en oude merken is dat bij het onthullen van een nieuw merk alle
voorgaande informatie nog een keer wordt nagegaan, terwijl bij een reeds bekend
merk een soort teleurstelling heerst. Mensen herzien de informatie dan niet, waardoor
de associatie tussen merk en product niet wordt aangesterkt. Top-of-mind-awareness
is in de reclamewereld een bekend fenomeen. Dit is het merk, product of reclame die
de consument als eerste noemt als hij aan een bepaalde categorie denkt. Deze top-ofmind-awareness is het gevolg van een sterke merk-product associatie. Het
waarschijnlijke gevolg is grotere aankoop-intenties.
40

Zowel deze studie als die van Gardner (2010) bevestigen dat opvallendheid zorgt voor een betere

herinnering. Verschil is echter dat Kamins, Alpert & Elliott denken dat nieuwe stimuli het meeste
opvallen en positieve attitude tot stand brengen, terwijl Gardner denkt dat opvallendheid ontstaat door
accentuering van bekende stimuli (dit zorgt voor evaluatie-gemak). Hier moet vervolgonderzoek naar
gedaan moeten worden (denk aan achterliggende plezier factor H4 vs gemaks-factor H1).
41

Hier blijkt weer het belang van motivatie! Leerkosten en allesomvattende vernieuwingen zijn niet

gewenst. Motivatie lijkt echter een belangrijke factor in het besluit om wel of niet te willen leren.
Motivatie is dus blijkbaar een trigger die reclame-makers moeten ontlokken bij de consument om het
leerproces op gang te brengen. Deze motivatie kan opgewekt worden door interesse te wekken
(nieuwsgierigheid), waar in het geval van 'mystery ads' sprake van is.

27

Kardes (1988) deed onderzoek naar de relatie tussen conclusies en overtuiging.
Hij achterhaalde dat als er geen expliciete conclusies zijn (en mensen die dus zelf
moeten trekken) dit effectiever werkt voor de mate van overtuiging van de
consument42. Hiervoor moesten mensen zich wel betrokken voelen bij de reclame.
Persoonlijke relevantie van de uitgedragen boodschap en benadrukken van
kwaliteitsverschillen tussen producten verhoogt betrokkenheid. Persoonlijke
relevantie vergroot de hoeveelheid cognitieve moeite die gebruikt wordt bij
informatieverwerking. Door hoge betrokkenheid vormde de consument spontane
gevolgtrekkingen, een positievere attitude tegenover het merk en waren de attitudes
toegankelijker dan attitudes gevormd in de lage-betrokkenheid-conditie. Daarnaast
impliceert variëteit in kwaliteit (veel variatie in hedendaagse maatschappij) dat kennis
over het ene product, niet allesomvattend is en niet geldt voor het andere. Onder
andere daarom zou hoge variëteit consumenten moeten motiveren tot spontane
gevolgtrekkingen om zo missende informatie aan te vullen en onzekerheid te
reduceren. Er zijn dus sterke effecten van motivatie en moeite. Onderstaand model
suggereert dat de hoeveelheid moeite in het attitude vorming proces een belangrijke
determinant is van de toegankelijkheid van de attitude. Dus, elke variabele die de
hoeveelheid moeite bij de vorming van attitudes vergroot, zou ook de attitude
toegankelijkheid moeten vergroten43. Dit vergroot ook de kans dat een attitude tot

42
43

Denk aan mystery ads in het artikel van Fazio, Herr & Powell.
Het is dus duidelijk dat motivatie een belangrijke rol speelt bij het begrijpen en daarmee opslaan van

informatie in reclames. Bovendien is het duidelijk dat mensen verwerking graag zo simpel mogelijk
houden zodat ze niet te veel moeite hoeven te doen. Het is ingewikkeld om deze twee bevindingen op
elkaar te laten aansluiten. Naar mijn mening is het verstandig om motivatie te ontlokken bij de eerste
ervaring met de nieuwe informatie (impliciete gevolgtrekkingen) omdat de motivatie dan maar 1x
opgebracht hoeft te worden, en informatie zo op de juiste manier wordt opgeslagen en weer makkelijk
opgehaald kan worden uit het geheugen. Op deze manier vergt het niet keer op keer verwerkingsmotivatie.
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later gedrag zal leiden.

Het is dus belangrijk dat de consument zich een product herinnert, aangezien
dit aankoop-gedrag kan beinvloeden. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen
herinneren en evalueren. Naar mijn mening is het mogelijk dat opvallendheid in een
reclame tot herinneren leidt, terwijl betrokkenheid tot (motivatie van) attitudeformatie
leidt. Het is mogelijk dat beiden tot verhoogde aankoopintenties leiden44. De
wetenschap dat een product nieuw is, en de eerste in zijn soort, draagt ook bij aan de
populariteit van een product. Apple had de pech niet de pionier te zijn, en daar dus
ook niet mee te kunnen adverteren. Daarnaast is gebleken dat het doen van moeite en
zelf nadenken bijdraagt aan een sterkere herinnering.
Conclusie
Uit bovenstaande hoofdstukken blijkt dat de ‘perfecte’ reclame erg
ingewikkeld is om te maken. Er moet met veel aspecten rekening worden gehouden.
Over het algemeen is gebleken dat mensen al snel bang zijn om vernieuwingen niet te
begrijpen. Het is daarom verstandig niet te veel en te ingewikkelde aspecten van het
product tegelijkertijd te veranderen Daarnaast kan veel voorkennis over een product
motivatie om vernieuwingen te begrijpen doen afzwakken, waardoor een grote

44

In H2 wordt evaluatie a.d.h.v. verwachting en ervaring besproken, de evaluatie hierboven besproken

heeft betrekking op attitudeformatie voor product ervaring.
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discrepantie ontstaat tussen geschepte verwachtingen en daadwerkelijke ervaring
(terwijl ervarings-informatie een van de belangrijkste factoren is in het proces van
oordeelvorming). Als het koopgedrag van de consument onder de loep wordt
genomen, blijkt dat de consument niet altijd de meest rationele beslissingen maakt.
Veel aankopen worden op de automatische piloot gedaan45 en bij het aanschaffen van
meerdere producten tegelijk kiezen mensen vaak niet voor de beste opties (objectief
gezien), maar voor de opties die het meest diverse aanbod bieden. Bovendien sturen
persoonlijkheidsfactoren naar welke producten de aandacht en koopgedrag uitgaat.
Het is voor reclame-makers aan te raden om zijn doelgroep zich betrokken te laten
voelen bij de reclame, om zo koopgedrag te stimuleren. De beste manier om
betrokkenheid te creëren is door het begrijpelijk te maken. Dit is te bereiken door de
reclame te laten aansluiten op de verwerkingsstijl van de specifieke consument,
taalgebruik aan te passen en de klant het product te laten gebruiken (ervaringsinformatie). Ten slotte is het belangrijk om koopgedrag te stimuleren door een sterke
herinnering achter te laten in het geheugen van de consument. Als mensen
gemotiveerd zijn en bereid zijn moeite te doen, is de herinnering beter opgeslagen en
makkelijker terug te halen. Laat mensen dus zelf nadenken! Bovendien maakt het feit
dat iets nieuw is, het product al interessanter, dus het is verstandig mensen hiervan
bewust te maken. Bij een goede reclame wordt met al deze aspecten rekening
gehouden. Naarmate Apple succesvoller werd, zijn vele ontwikkelingen te ontdekken
die zijn beschreven in bovenstaande hoofdstukken. In de voetnoten zijn voorbeelden
hiervan te vinden. Hier worden bovendien verbanden gelegd tussen verschillende
hoofdstukken, die bijdragen aan het totaalplaatje van de ‘perfecte reclame’.
De verbanden die ik heb aangedragen zijn echter niet gebaseerd op onderzoek.
45

Soms misschien uit gewenning, omdat dat product toevallig de pionier is geworden bij de consument
(zie H5).
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Bovenstaand literatuuroverzicht en het antwoord op mijn hoofdvraag is gebaseerd op
een combinatie van informatie uit verschillende artikelen. Om te bevestigen of deze
verbanden correct zijn, moet nog veel onderzoek gedaan worden. De tegenstrijdige
resultaten die gevonden zijn in H4, vragen ook om nader onderzoek. Hoe
herinnerings- en evaluatie-processen aankoopgedrag beïnvloeden is nog onduidelijk.
Of deze twee processen samenwerken of los van elkaar functioneren kan onderwerp
van later onderzoek zijn. Of CNS en NFU misschien nog verband met elkaar houden
blijft ook onbeantwoord. Een andere interessante vraag naar aanleiding van dit
overzicht is of er een verband is tussen opleiding en CNS en of dit verband
beslissingssnelheid en daarmee aankoopgedrag beïnvloed. Hierover zal meer te lezen
zijn in het onderzoeksvoorstel.
Er blijkt veel invloed te zijn van reclame op aankoopgedrag. Dat maakt
reclame een belangrijk middel om nieuwe producten aan te prijzen. Door rekening te
houden met voorkeuren en problemen van de consument kan een reclame zo
aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt. De mens en zijn omgeving blijft vernieuwen,
en met nog meer kennis hierin kan de confrontatie tussen hen vreedzaam verlopen.

Onderzoeksvoorstel
Iedereen heeft wel eens een moment gehad dat hij twijfelt over een aankoop.
Met name als het een nog niet eerder gebruikt, nieuw product is. Is er in onze
samenleving een groep mensen te onderscheiden die vaker of langduriger twijfelt? In
deze studie wordt onderzocht of intelligentie het aankoopgedrag van nieuwe
producten beïnvloedt. Exploratief wordt gekeken of deze bevinding gemedieerd wordt
door nieuwsgierigheid, ofwel lagere CNS + ANS (zie H3). Novelty heeft vele
onderzoekshoeken. Voorgaand literatuuroverzicht bekijkt de reactie van mensen op
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reclames over nieuwe producten. De verwachting is dat minder intelligente mensen
sneller bestaande producten kopen dan intelligente mensen, maar dat de tweede groep
sneller nieuwe producten koopt. Deze hypothese is gebaseerd op theorie van Johnson
& Russo (2010). Intelligentere mensen hebben over het algemeen meer kennis en
inzicht, en daarmee ook meer voorkennis over producten. In H2 werd duidelijk dat
hoe meer voorkennis iemand heeft, hoe makkelijker het beoordelingsproces is, maar
hoe moeilijker de daadwerkelijke keuze is. Hieruit volgt de voorspelling dat minder
intelligente mensen sneller bestaande producten kopen, omdat de keuze gemakkelijker
is dan voor intelligentere mensen. Met nieuwe producten gaat verloopt dit proces
echter anders. Volgens mijn model wordt dit interactie-effect namelijk gemedieerd
door nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid betekent letterlijk: hoe verlangend iemand is
om iets te weten of waar te nemen. Het is nog niet bewezen, maar er zijn sterke
vermoedens dat minder intelligente mensen minder nieuwsgierig naar nieuwe
informatie zijn dan intelligentere mensen. Dit is een vermoeden dat ik deel en
waarvan ik bovendien denk dat het belangrijk is te achterhalen of dit klopt - niet
alleen voor dit specifieke onderzoek. Wellicht zijn minder intelligente mensen minder
nieuwsgierig omdat ze minder hunkering hebben naar (uitgebreide) informatie.
Hieruit volgt dat ze minder feedback over het product uit hun omgeving nodig hebben.
Daardoor beschikken ze over minder product informatie, en hebben daardoor dus
relatief gezien nog minder voorkennis dan na de baseline46. Dit maakt het keuze
proces makkelijker, waardoor ze hypothetisch gezien sneller aankopen doen. Omdat
minder intelligente mensen volgens de huidige hypothese echter minder nieuwsgierig
zijn, en lager in CNS en ANS 47, zijn ze niet op de hoogte van nieuwe producten.

46

De baseline was dat intelligente mensen over meer kennis en daarmee meer voorkennis beschikken

dan minder intelligente mensen.
47

Zie H3
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Daardoor kopen relatief meer intelligente dan minder intelligente mensen nieuwe
producten (omdat ze hoger zijn in CNS + ANS), terwijl minder intelligente mensen in
principe sneller bestaande producten kopen dan intelligentere mensen (omdat ze hoger
zijn in CIJM).

Methode
Proefpersonen
Vierhonderdvijftig eerstejaarsstudenten van de opleiding Psychologie van de UvA,
Vierhonderdvijftig eerstejaarsstudenten Psychologie aan de InHolland Amsterdam
(HBO) en vierhondervijftig eerstejaarsstudenten Psycholgie van ROC Amsterdam
(van de MBO-afdeling) doen mee aan dit onderzoek. Zij ontvangen studiepunten voor
hun deelname. De grote aantallen zijn nodig om te corrigeren voor intelligente
mensen die een opleiding onder hun niveau volgen, en andersom.
Materiaal
Via een ANCOVA werd onderzocht of aankoopgedrag werd beïnvloed door
intelligentie. De eerste onafhankelijke variabele intelligentie heeft 3 niveaus, namelijk
MBO, HBO en universitair. Om na te gaan of deze groepen significant van elkaar
verschilden werden schoolcijfers gebruikt. De tweede onafhankelijke variabele soort
product heeft 2 niveaus, namelijk reeds bestaande en nieuwe producten. 20 net nieuwe
producten werden tegenover 20 bestaande producten gezet. Proefpersonen moesten
per stelling aangeven naar welk product aankoopvoorkeur uitging48. De mediator
nieuwsgierigheid werd gemeten door de proefpersonen vragenlijsten voor te leggen

48

Hieruit vormden zich 2 groepen, de groep waarvan de voorkeur naar bestaande producten uitging en

de groep waarvan de voorkeur naar nieuwe producten uit ging.
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waarin mate van CNS49 werd vastgesteld. Een voorbeeld statement om CNS vast te
stellen is: “I often seek out information about new products en brands” (op een 7puntsschaal). Hoe hoger iemand scoort, hoe nieuwsgieriger hij is50. Om de
ondersteunende feedback theorie te ondersteunen werd bovendien zelfstandigheid
tijdens aankopen correlatief gemeten. Een voorbeeld statement om CIJM vast te
stellen is: “I decide to buy products and services without relying on the opinions of
friends who have already tried them”. Dit is een 7-puntsschaal. Hoe hoger iemand
scoort, hoe zelfstandiger hij is. Aankoopgedrag werd gemeten via een dagelijks zelf
bijgehouden lijst op interval niveau. Hoe hoger iemand scoort, hoe meer iemand
koopt (de maximumscore is het grootste aantal aankopen dat een persoon op 1 dag
heeft gedaan)51.
Procedure
Aan het eind van het schooljaar werden de 3 opleidingsniveau’s willekeurig over 2
zalen verdeeld. Iedereen kreeg een nummer, dat hij voor alle tests moest gebruikten.
Beide groepen kregen eerst de oud/nieuw-productlijst, vervolgens de CNS en CIJM
test en als laatste het onderzoek naar aankoopgedrag. Beide groepen dachten dat ze
meededen aan een onderzoek over de invloed van welzijn op koopgedrag. Beide
groepen wisten dat het onderzoek geheel anoniem was en dus vrijuit ingevuld kon
worden. Voor het invullen van de vragenlijsten werd 10 minuten gegeven. Nadat de
proefleider had aangegeven dat het onderzoek was afgelopen, werden de

49

Dit is dezelfde vragenlijst als die gebruikt is in het onderzoek van Manning, Bearden en Madden

(1995).
50

Deze meting werd vervolgens in de ANCOVA opgenomen. Als na deze toevoeging meer variantie

kan worden verklaard, is nieuwsgierigheid een mediator.
51

Hieruit blijkt uiteindelijk of aankoopgedrag afhankelijk is van het soort product en de groep en of

nieuwsgierigheid hierbinnen een medierende rol speelt.
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proefpersonen gedebriefd en moesten ze aangeven hoe waarheidsgetrouw ze hadden
meegewerkt aan het onderzoek.
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