
Consumenten-
          gedrag

Johan A.M. Vanhaverbeke

 Toegep� te 
b� � concepten

9 7 8 9 0 3 3 4 9 1 7 6 4

Het handboek Consumentengedrag: toegepaste basisconcepten is een studieboek 

om met meer inzicht en kennis klantgerichter te ondernemen.  Centraal  staat 

de ‘consumens’,  het individu dat producten en diensten aanschaft, verbruikt en 

gebruikt, en streeft naar meer dan gewoon consumeren.  Een inzicht dat groeit en 

aanleiding geeft tot meer aandacht voor de mens achter de ‘consument’.

Hoe komt het koopgedrag van mensen tot stand? Wat zijn de menselijke ‘denk- 

en doe’-mechanismen die resulteren in een bepaald koopgedrag?  Welke sociale 

invloeden spelen een rol in het dagelijkse leven van het individu? Zijn er inzichten 

en concepten die een bedrijf kunnen helpen om een (ethisch en deontologisch) 

verantwoord klantgericht commercieel beleid te voeren?

De essentiële concepten aangereikt uit diverse menswetenschappen worden toege-

licht en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.  Ieder hoofdstuk vangt aan met een 

handige Leeswijzer – vragen en stellingen die de lezer aanzetten om de aangereikte 

materie in een ruimere context te situeren. Basisconcepten uit de psychologie, socio-

logie, sociale psychologie, neurologie …  worden praktijkgericht aangebracht. Het zet 

de lezer aan om dit boeiende vakgebied beter te leren kennen en te exploreren.

Dit boek richt zich voornamelijk naar studenten hoger onderwijs, met een stevige 

interesse in het marketingvakgebied, die explicieter en met meer inzicht en begrip 

het commerciële beleid van een organisatie willen onderbouwen. Ook voor de 

bedrijfspraktijk is dit boek een aanrader.  Het vakgebied ‘consumentengedrag’ kent 

een razendsnelle evolutie.  Kennis van de basisconcepten en hoe die steeds verder 

evolueren en verfi jnd worden met actuele inzichten, is voor de bedrijfsmedewerker 

een onmisbare vakkennis. 

Johan A.M. Vanhaverbeke is actief als gecertifi ceerd interim-

manager en heeft tal van strategische en operationele manage-

mentopdrachten uitgevoerd voor gerenommeerde (inter)nati-

onale bedrijven. Hij is docent marketing en bedrijfsorganisatie 

aan HUB en wetenschappelijk adviseur van STIMA EDUCATION, 

het opleidingsinstituut van STIMA (Stimulating Marketing). 

Johan A
.M

. Vanhaverbeke
Consum

entengedrag



Inhoud

Figuren en tabellen 7

Woord vooraf 9

Dankwoord 13

Hoofdstuk 1.
Waarom groeit de belangstelling voor het vakgebied 
‘consumentengedrag’? 15

Hoofdstuk 2.
Inleiding tot consumentengedrag 23

Hoofdstuk 3.
Consumenten en consumentengedrag 29

Hoofdstuk 4.
Het wiel van consumentengedrag 33

Hoofdstuk 5.
De consument als individu 39

5.1. Persoonlijkheid 39
5.2. Levensstijl 41
5.3. Motivatie, behoeften 43
5.4. Categorieën van consumentenbehoeften 47
5.5. Consumentenbetrokkenheid 49
5.6. Waarden 52
5.7. Betekenisstructuur en de middel-doelketen 54
5.8. Consumptie: het ultieme doel van marketing? 59



Inhoud6

5.9. Attitudes 62
5.9.1. Het ontstaan van attitudes 63
5.9.2. Componenten van attitude: weten, voelen en doen 63

5.10. Waarneming en informatieverwerking 69
5.11. Leren en beslissen 78

5.11.1. Leren 79
5.11.2. Beslissen 84

Hoofdstuk 6.
De consument als lid van (een) groep(en) 95

6.1. Identiteit en zelfbeeld 96
6.2. Het gezin 98
6.3. Referentiegroepen 101
6.4. Hoe worden nieuwe producten geïntroduceerd? 106

Hoofdstuk 7.
De consument en de maatschappij 109

7.1. Basisbegrippen uit de sociologie: structuur en cultuur 109
7.2. Doel en nut van segmentatie 113
7.3. Segmentatiecriteria voor de consumentenmarkt 115

7.3.1. Algemene, objectief meetbare segmentatievariabelen 115
7.3.2. Algemene, subjectief meetbare segmentatievariabelen 115
7.3.3. Productspecifi eke, objectief meetbare segmentatievariabelen 116
7.3.4. Productspecifi eke, subjectief meetbare segmentatievariabelen 116

Hoofdstuk 8.
Consumentenpsychologie 119

8.1. Hoe het begon ... 119
8.2. ... en de recentere inzichten? 120
8.3. Een praktijkcasus 122

Hoofdstuk 9.
Marketing en consumentengedrag: een inspirerend duo 123

Bibliografi e 133

Trefwoordenregister 135



Figuren en tabellen

Figuur 1.1. Het 3i-model volgens Kotler, Kartajaya en Setiawan. 18
Figuur 2.1. Het kader voor consumentenanalyse. 26
Figuur 2.2.  Voorbeelden van consumentenaspecten en de impact op 

de marketingmix. 26
Tabel 3.1. Het consumptieproces. 30
Figuur 4.1. Het wiel van consumentengedrag. 34
Figuur 4.2.  Koopgedragmodel van Howard en Sheth (1969) 

(vereenvoudigd en aangepast). 36
Tabel 5.1. De ‘big fi ve’. 40
Tabel 5.2. Levensstijldimensies. 42
Figuur 5.1. Types motivatieconfl icten. 45
Figuur 5.2. Behoefteniveaus in de hiërarchie van A. Maslow. 48
Figuur 5.3.  Segmentatie van consumenten op basis van product- en 

merkbetrokkenheid. 50
Figuur 5.4. Het waardeschema van Rokeach. 54
Figuur 5.5. De middel-doelketen. 58
Figuur 5.6. Voorbeeld van een ladderstructuur. 58
Figuur 5.7.  Drie eff ectenhiërarchieën bij het ontwikkelen van een 

attitude. 64
Figuur 5.8. Het informatieverwerkingsproces. 72
Figuur 5.9.  Het beslissingsmodel: fasen die de consument doorloopt 

bij besluitvorming. 86
Tabel 5.3.  Voorbeeld van de toepassingen van de compenserende 

beslissingsregel. 88
Tabel 5.4. Overzicht routine- en uitgebreide koopbeslissingen. 89
Figuur 5.10. Het merkkeuzeproces. 90
Figuur 5.11. Invloeden op de consument. 93
Tabel 6.1. Rollen in het gezin. 99
Tabel 6.2. Traditionele gezinslevenscyclus. 100



Consumentengedrag: toegepaste basisconcepten8

Tabel 6.3. Vormen van invloed van de referentiegroep. 102
Figuur 6.1. De relatieve invloed van referentiegroepen. 104
Figuur 6.2. De adoptiecurve volgens Rogers. 107
Figuur 6.3.  De adoptiecurve volgens Moore voor meer technische 

innovaties. 107
Figuur 7.1. Marktsegmentatie: stappenplan. 114
Figuur 9.1.  De hiërarchie van betekenisvolle marketing 

(Gilbreath, 2010, p. 47). 124
Figuur 9.2.  Merken én mensen zoeken naar een hogere betekenis 

(Gilbreath, 2010). 124
Tabel 9.1. Casus Beiersdorf. 129



Hoofdstuk 1.

Waarom groeit de belangstelling voor het 
vakgebied ‘consumentengedrag’?

LEESWIJZER

 – Waarom wordt er meer aandacht besteed aan menswetenschappen in de 

bedrijfs- en managementliteratuur?

 – De voortschrijdende evolutie naar verantwoord ondernemerschap vereist 

het grondig afwegen van winstgerichtheid en mensgerichtheid. Winst 

mag en kan niet het welzijn van de mens waarborgen. Een groeiend inzicht 

dat talrijke ingrepen in het ondernemen met zich meebrengt.

 – De drie I’s winnen aan belang: identiteit, integriteit en imago – drie com-

ponenten die uitgewerkt worden vanuit inzichten in het consumentenge-

drag.

 – Het centraal stellen van de consumens betekent dat de producent aan-

dacht ontwikkelt voor het individu. De individuele klant participeert en 

interageert met de producent – de prosument is hyperactief.

Onder invloed van onder meer het marketingvakgebied verschuift de aandacht 
van bedrijven – en bij uitbreiding van alle organisaties actief in onze maatschappij 
– steeds meer naar de mens. De mens komt centraler te staan in de hedendaagse 
maatschappij.

In 2005 publiceert Malcom Gladwell het spraakmakende boek Blink: The Power 
of Thinking Without Thinking. In Blink toont Malcolm Gladwell aan hoe belangrijk 
intuïtie is bij het nemen van beslissingen. Het wordt een bestseller die aanzet om 
met meer aandacht de ‘consumens’ te leren begrijpen.

Vele eeuwen al overheerst het rationele denken. Het was Descartes die in 1667 
de befaamde uitspraak deed: “Ik denk, dus ik besta.” Deze uitspraak richtte de 
westerse wereld volledig op de ratio en de rationaliteit. Emoties werden geban-
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nen. Het negeren van emoties en gevoelens gebeurt bovendien zeer spontaan, 
want we voelen er ons niet gemakkelijk bij. Het uiten van gevoelens is voor de 
mens een delicate zaak en wordt bovendien sterk beïnvloed door de heersende 
cultuur. We praten veel liever over feiten en cijfers, zoals return on investment, 
marktaandeel, omzet, euro’s, ... De Franse psycholoog Claude Rapaille noemt dat 
het ‘intellectuele alibi’ om niet over gevoelens te moeten praten.

In 2012 verschijnt het baanbrekende werk van Daniel Kahneman die de Nobel-
prijs won voor zijn werk op het vlak van behavioristische gedragseconomie. Er 
groeien tal van nieuwe inzichten met betrekking tot oordeelsvorming, intuïtie, 
cognitief gemak, besluitvorming, ... bij de mens. De werking van de menselijke 
geest wordt ontcijferd door ontwikkelingen in de cognitieve en de sociale psy-
chologie. Kahneman ontrafelt het menselijke brein. Hij legt uit hoe intuïtie ons al 
dan niet helpt om de juiste beslissingen te nemen. De mens maakt keuzes, streeft 
waarden na, heeft een ‘onbewust-zijn’ dat sterk het gedrag bepaalt. Jan Callebaut 
spreekt in het verhelderende werk The Naked Consumer: The Secret of Motivatio-
nal Research in Global Marketing van cognitief gedrag en aff ectief gedrag als twee 
te onderscheiden en onlosmakelijk verbonden dimensies van de consument. Het 
baanbrekende werk van Jan Callebaut en Hendrik Hendrickx accelereert het groei-
ende besef dat bedrijven hun klanten als mensen beter moeten leren begrijpen.

De vele inzichten van gereputeerde wetenschappers zoals Abraham Maslow, 
Sigmund Freud, Adler, Jung, Engel en vele anderen worden geactiveerd en toe-
gepast. Het blijkt onontgonnen materie die sterk kan bijdragen tot succesvoller 
ondernemen.

In 2010 verschijnt Predictably Irrational van Dan Ariely. Hij wordt een wereld-
autoriteit op het vlak van consumentengedrag. In zijn publicatie omschrijft Ariely 
hoe voorspelbaar irrationeel de mens zich gedraagt. Hij onderzoekt hoe mensen 
beslissingen nemen. Zijn besluit is dat we allemaal bezwijken voor irrationaliteit. 
Hij stelt bijvoorbeeld de vraag hoe het komt dat iemand die na het grondig eva-
lueren en bestuderen van welke nieuwe wagen hij zal kopen, door een toevallige 
ontmoeting met iemand die met die wagen een zeer slechte ervaring heeft gehad, 
zijn beslissing herziet. Waarom nemen we beslissingen in tegenstrijd met ons 
eigen oordeel? En wat is een betere beslissing? Ariely concludeert dat mensen bij 
het nemen van beslissingen frequent dezelfde fouten maken. De reden is te vin-
den in de vaststelling dat het menselijke gedrag van nature aanwezig is bij ieder 
individu.

Volgens Kotler, Kartajaya en Setiawan1 is het marketingvakgebied dan ook 
sterk veranderd. De afgelopen decennia is het ‘marketingdenken en -doen’ op-

1. Kotler, Ph., Kartajaya, H., & Setiawan, I.(2010). Marketing 3.0: From Products to Custu-
mors to the Human Spirit.Academic Service.
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geschoven van productgericht – dat noemen deze auteurs Marketing 1.0 – naar 
consumentgericht (Marketing 2.0). En in de 21ste eeuw schuiven we verder op 
naar de consument en meer bepaald naar zaken die de mensheid aanbelangen. 
Marketing 3.0 verschuift van consumentgericht naar mensgericht. Winstgevend-
heid wordt afgewogen tegen verantwoord ondernemen. Deze evolutie stelt de 
menselijke waarden, aspiraties en elan centraal.

Deze tendens wordt versterkt door tal van krachten die het zakelijke land-
schap grondig wijzigen en vormgeven. We leven in een tijdperk van participatie, 
globalisatieparadox  en de creatieve samenleving (Kotler, Kartajaya& Setiawan, 
2010, p.19). De new-wavetechnologie stimuleert de interactiviteit tussen indivi-
duen, we worden ‘prosumenten ’, een term die ook Peter Drucker introduceerde. 
De sociale media versnellen het proces van participatie: blogs, Twitter, Facebook, 
Flickr, YouTube, ... zijn expressieve sociale media. Deze informatiekanalen slagen 
er zelfs in om ‘Arabische lentes’ wereldkundig te maken nog voor de grote tele-
visiezenders zoals CNN het nieuws kunnen brengen. Via crowdsourcing worden 
bedrijven steeds alerter en maken ze gebruik van de ‘wisdom of the crowds’ – de 
macht van de consumens. Op deze manier is trouwens het product Swiff er van 
Procter & Gamble ontstaan!

Door de globalisering komen we in een paradox terecht.Twee tegengestelde 
principes dirigeren het menselijke gedrag: tribalisme en globalisme. Mensen pro-
beren zowel goede plaatselijke burgers te zijn en tezelfdertijd wereldburgers, we 
zoeken verbinding met anderen zonder onszelf te verliezen.

Prahalad beschreef in zijn spraakmakende publicatie The Fortune at the Bottom 
of the Pyramid2 hoe creativiteit vele maatschappelijke problemen in niet-geürba-
niseerde gebieden kan oplossen.

De American Marketing Association formuleerde in 2008 een nieuwe defi nitie 
van marketing:

“Marketing is activity, set of institutions, and processes for creating, communica-
ting, delivering and exchanging off erings that have value for consumers, clients, 
partners and society at large.”

Het zoeken naar authenticiteit, naar menselijke waarden en transparantie zijn 
belangrijke dimensies geworden waar bedrijven en organisaties niet langer om-
heen kunnen. Voorlopers op dit vlak zijn succesvolle bedrijven zoals Triodos bank, 
Apple, The Body Shop, ...

2. Prahalad, C.K. (2005). The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty 
Through Profi ts. Pearson Education.
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Hoe verklaren we anders het enorme succes van de biografi e van Steve Jobs? 
Wellicht een visionair die het leven in de 21ste eeuw ingrijpend veranderde, een 
illustratie van de bouwstenen van marketing 3.0 (Kotler, Kartajaya& Setiawan, 
2010, p.35):

Bouwstenen: wat bied je aan? Waarom?

Inhoud Samenwerkingsgerichte marketing Tijdperk van participatie (stimulus)

Context Culturele marketing Tijdperk van de globaliseringspara-

dox (probleem)

Hoe bied je het aan? Spirituele marketing Tijdperk van creativiteit (oplossing)

Een handige manier om de nieuwe marketingaanpak te visualiseren is het 3i-mo-
del van Kotler, Kartajaya en Setiawan (2010, p.50; fi guur 1.1). Zonder de klassieke 
marketingmix te willen verwerpen – de 4 P’s zijn tenslotte de marketingtoolbox 
voor het realiseren van de 3i’s – moet een bedrijf zich steeds meer een duidelijke 
identiteit aanmeten, integer zijn en een imago uitstralen.

Figuur 1.1. Het 3i-model volgens Kotler, Kartajaya en Setiawan.
Bron: Kotler, Ph., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0: From Products to Cus-

tumors to the Human Spirit. Academic Service.
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Dit model illustreert dat bedrijven oog en oor moeten hebben voor wat leeft bij de 
consumens. Welke angsten, verlangens, behoeften hebben mensen en hoe kunnen 
we zowel aandacht hebben voor het hoofd (of het cognitieve) als voor het hart 
en de ziel (of het aff ectieve) van de mens? De opkomst van CSR (Corporate Social 
Responsability) onderlijnt deze fundamentele trend.

Een voorbeeld illustreert dit meteen. Timberland is een bekende producent 
van outdoorkledij. Het management is ervan overtuigd dat eerlijkheid, origina-
liteit en authenticiteit werken. Door een volgehouden geloof in deze waarden is 
het bedrijf uit een diep dal geklommen en is het opnieuw succesvol bezig. Het 
3i-model van Timberland ziet er als volgt uit:
 • Positionering: hét bedrijf voor de goede outdoorschoenen en -uitrusting.
 • Diff erentiatie: betrokken burgerschap, milieurentmeesterschap, universele 

rechten van de mens.
 • Merk: Timberland.

Deze drie factoren onderbouwen de 3i’s: merkidentiteit, merkimago en merkin-
tegriteit. Bouwstenen voor een duidelijke marktpositionering  die heel wat consu-
mensen aanspreekt. Het zijn begrippen uit het marketingvakgebied die vandaag 
steeds meer een concrete invulling vinden. Het centraal stellen van de mens als 
reden van bestaan van een bedrijf of organisatie dwingt de manager om met 
méér kennis de mens achter de consument te ontdekken en er rekening mee te 
houden.

ABOUT TIMBERLAND

Timberland (NYSE: TBL) is a global leader in the design, engineering and marketing of 
premium-quality footwear, apparel and accessories for consumers who value the out-
doors and their time in it. Timberland markets products under the Timberland®, Timber-
land PRO®, Mountain Athletics®, SmartWool®, Timberland Boot Company® and howies® 
brands, all of which offer quality workmanship and detailing and are built to withstand 
the elements of nature. The company’s products can be found in leading department and 
specialty stores as well as Timberland® retail stores throughout North America, Europe, 
Asia, Latin America, South America, South Africa and the Middle East. Timberland’s dedi-
cation to making quality products is matched by the company’s commitment to “doing 
well and doing good” – forging powerful partnerships among employees, consumers and 
service partners to transform the communities in which they live and work. To learn more 
about Timberland, please visit www.timberland.com.

Bron: www.timberland.com – geraadpleegd op 11 januari 2012.
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De mens staat steeds meer centraal in het doen en laten van bedrijven. Het ken-
nen van de consumens is daarom essentieel en cruciaal om een gezonde business 
op te bouwen. Het Belgische bedrijf Ecover handhaaft sinds vele jaren succesvol 
een strikte marketingstrategie en bouwde een sterke reputatie op: een fris geu-
rend en gezond huis!

I. WAT MAAKT ONZE PRODUCTEN ZO UNIEK?

We streven ernaar om voor u de allerbeste producten te maken. Ontdek wat er achter onze 
producten zit en oordeel zelf...

We gebruiken al jarenlang een eigen model waarmee we de vol-
ledige levenscyclus van een product kunnen bekijken. Jawel, pro-
ducten hebben ook een leven en hun levenscyclus is opgesplitst in 
drie fasen:

1-Extractie – dit is de manier waarop de ingrediënten bij elkaar worden gezocht en onze 
geweldige formules worden gecreëerd.
Als we de ingrediënten dicht bij huis kunnen vinden, dan gaan we ook niet verder zoeken. 
Bovendien zijn onze grondstoffen bij voorkeur van een hernieuwbare bron afkomstig.
En tot slot, de wetenschap achter het proces om deze ingrediënten om te zetten in effici-
ente schoonmaakmiddelen, maakt gebruik van groene chemie... Een knap staaltje slimme 
wetenschap.

2-Consumptie – hier komt u aan de beurt. Het komt erop neer hoe onze producten werken 
en wat ze voor u doen. We blijven bij ons engagement om uitstekende schoonmaakpro-

ducten te maken die werken.
Natuurlijk komt uw welzijn op de eerste plaats. We gebruiken milde, natuurlijke parfums 
in onze producten zodat u telkens kan genieten van een fris geurend én gezond huis!

3-Absorptie – hier laat Moeder Natuur van zich horen. We maken producten die geen scha-
delijk effect hebben wanneer ze terug in de wereld worden losgelaten. Schoonmaakpro-
ducten verdwijnen namelijk niet zomaar wanneer u ze weggiet. En omdat we allemaal 
onze waterwegen willen beschermen, maar tegelijk ook zes wasmachines insteken of de 
afwas moeten doen, hebben we producten gemaakt die volledig verdwijnen. We do the 
dishes, not the fishes!
Ons model is gevalideerd door een objectieve derde partij. Vinçotte Environmental helpt 
ons op de goede weg te blijven en trouw te blijven aan onze doelstelling, en dat is goede 

schoonmaakproducten maken!

Bron: www.ecover.com
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Deze overwegingen stimuleren het bedrijfsmanagement om méér aandacht te 
geven aan de reden van bestaan van iedere organisatie: de klant. En de klanten 
zijn mensen zoals jij en ik, we zijn consumensen en de consumens beter begrij-
pen levert waardevolle en succesrijke bedrijfsactiviteiten op. Vandaar het belang 
om consumentengedrag te doorgronden. Het is de basis voor succesvol klant- en 
marktgericht ondernemerschap.
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Tabel 6.2. Traditionele gezinslevenscyclus.

Fase Kenmerken

Single (niet wonend bij 

de ouders)

Weinig fi nanciële lasten, ‘single’ woonst, persoonlijke behoefte-invulling

Jong koppel, geen 

kinderen

Dubbel inkomen, uitgaven voor duurzame goederen, woonst, vakantie, 

auto, ...

Jong gezin metjonge 

kinderen

Besteedbaar inkomen daalt door meer budgettaire verplichtingen: hypo-

theek, babyartikelen, kindercrèche, ...

Gezin met kinderen Uitgaven voor opvoeding, clubs, sport, vrije tijd, ... inrichten van 

studeerkamer(s), duurder speelgoed, pc voor thuisgebruik, ...

Ouder gezin met ou-

dere kinderen

Kinderen gaan studeren, studiekosten stijgen, kinderen beschikken over 

een eigen budget, ... Kinderen gaan samenwonen met partner, huwen, ...

Ouder koppel zonder 

kinderen

Kinderen zijn het huis uit, het beschikbare inkomen stijgt opnieuw, meer 

tijd en geld voor vakantie, recreatie, luxeartikelen, ...

Gepensioneerd koppel Terugval op basisinkomen (bijvoorbeeld pensioen), andere woonst en 

interieur, sociale activiteiten, ...

6.3. Referentiegroepen 

Mensen leven samen met andere mensen. We houden rekening met elkaar. We 
passen ons gedrag aan om bij een groep te horen, ook ons consumentengedrag. 
De groep(en) is (zijn) een maatstaf voor wat goed of slecht is, mooi of lelijk, 
wat ‘hip’ is of niet. De eerste referentiegroep is het gezin waarin we opgroeien. 
Naarmate de mens zich als individu ontwikkelt, kan er afstand genomen worden 
van wat ouders of opvoeders geleerd hebben. Nu wordt de invloed van vrienden, 
kennissen, de werkkring, collega’s, klanten, ... groter: dat zijn onze peers en deze 
vormen de referentiegroepen.
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Een referentiegroep is een werkelijke of denkbeeldige groep die aanzienlijke in-
vloed heeft op het oordeel, de aspiraties of het gedrag van een persoon.21

Referentiegroepen kunnen personen zijn (Anita Roddick, de oprichtster van 
The Body Shop, of de praeses van de studentenclub, een idool, ...) of groepen van 
personen. Leden van de jeugdclub, medesupporters van de sportclub, klasgeno-
ten, of zelfs een politieke partij. Referentiegroepen beïnvloeden de consument 
informationeel, utilitaristisch en waarde-expressief, zoals beschreven in tabel 6.3.

Tabel 6.3. Vormen van invloed van de referentiegroep.

Informationele invloed 

 • Het individu vergaart informatie over verschillende merken bij invloedrijke professionals of on-

afhankelijke deskundigen.

 • Het individu vergaart informatie bij degenen die beroepsmatig het product gebruiken, ermee 

werken.

 • Het individu vergaart merkgerelateerde kennis en ervaring bij vrienden, buren, collega’s, ... die 

betrouwbare informatie hebben.

 • Waarneming van het gedrag van deskundigen (met welke computer werken zij?) beïnvloedt de 

fi nale merkkeuze van de consument.

Instrumentele invloed 

 • De beslissing van de consument om een bepaald merk te kopen wordt beïnvloed door voorkeu-

ren van collega’s indien de consument ook aan hun verwachtingen wil voldoen.

 • De beslissing van iemand om een bepaald merk te kopen wordt beïnvloed door de voorkeuren 

van familieleden en mensen met wie hij sociaal contact heeft.

 • De wens om te voldoen aan de verwachtingen van anderen heeft invloed op de merkkeuze van 

de consument.

Waarde-expressieve invloed 

 • Iemand heeft het gevoel dat de aankoop of het gebruik van een merk gunstig is voor het beeld 

dat anderen van hem/haar hebben.

 • Iemand heeft het gevoel dat degenen die een bepaald merk kopen of gebruiken de kenmerken 

bezitten die hij/zij graag zou hebben.

 • Iemand zou graag het type persoon zijn dat volgens de advertenties een bepaald merk gebruikt.

 • Iemand meent dat de mensen die een bepaald merk kopen door anderen worden bewonderd of 

gerespecteerd.

 • Iemand vindt dat de aankoop van een bepaald merk kan helpen om anderen te laten zien wat hij/

zij is of zou willen zijn: sporter, succesvolle zakenman/-vrouw, goede ouder, ...

21. Onder meer: Park, C.W., & Lessig, V.P. (1977). Student and housewives: diff erences in 
susceptibility of reference group infl uence. Journal of Consumer Research, 4(2), 102-110.
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Het handboek Consumentengedrag: toegepaste basisconcepten is een studieboek 

om met meer inzicht en kennis klantgerichter te ondernemen.  Centraal  staat 

de ‘consumens’,  het individu dat producten en diensten aanschaft, verbruikt en 

gebruikt, en streeft naar meer dan gewoon consumeren.  Een inzicht dat groeit en 

aanleiding geeft tot meer aandacht voor de mens achter de ‘consument’.

Hoe komt het koopgedrag van mensen tot stand? Wat zijn de menselijke ‘denk- 

en doe’-mechanismen die resulteren in een bepaald koopgedrag?  Welke sociale 

invloeden spelen een rol in het dagelijkse leven van het individu? Zijn er inzichten 

en concepten die een bedrijf kunnen helpen om een (ethisch en deontologisch) 

verantwoord klantgericht commercieel beleid te voeren?

De essentiële concepten aangereikt uit diverse menswetenschappen worden toege-

licht en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.  Ieder hoofdstuk vangt aan met een 

handige Leeswijzer – vragen en stellingen die de lezer aanzetten om de aangereikte 

materie in een ruimere context te situeren. Basisconcepten uit de psychologie, socio-

logie, sociale psychologie, neurologie …  worden praktijkgericht aangebracht. Het zet 

de lezer aan om dit boeiende vakgebied beter te leren kennen en te exploreren.

Dit boek richt zich voornamelijk naar studenten hoger onderwijs, met een stevige 

interesse in het marketingvakgebied, die explicieter en met meer inzicht en begrip 

het commerciële beleid van een organisatie willen onderbouwen. Ook voor de 

bedrijfspraktijk is dit boek een aanrader.  Het vakgebied ‘consumentengedrag’ kent 

een razendsnelle evolutie.  Kennis van de basisconcepten en hoe die steeds verder 

evolueren en verfi jnd worden met actuele inzichten, is voor de bedrijfsmedewerker 

een onmisbare vakkennis. 
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