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  Consumentengedrag 

Als consument heb je verschillende gedragsvormen: 

 Communicatiegedrag is afhankelijk van de hoeveelheid informatie 

die je wilt krijgen over diensten en goederen. 

 Koopgedrag is afhankelijk van het artikel dat je wilt kopen en 

hoeveel geld je hebt. 

 Winkelgedrag is ook afhankelijk van het artikel dat je wilt kopen en 

hoe leuk je het vindt om te winkelen. 

 Gebruiksgedrag is afhankelijk van het doel waarvoor je iets koopt, 

de waarde die je aan het artikel hecht en de kennis die je hebt van 

het artikel. 

 

Je gedrag komt voort uit je behoeften. We willen allemaal eten, drinken, 

slapen, vrienden hebben enzovoort. Maar we verschillen wel in de mate 

waarin we dat willen. Hoe komt dat? 

 

In het dagelijks leven beïnvloedt jouw omgeving je op verschillende 

manieren. Je wordt onder andere beïnvloed door: 

 je vrienden; 

 wat je idolen zingen, doen en dragen; 

 je ouders en andere familieleden; 

 de manier waarop je naar bepaalde dingen hebt leren kijken; 

 hoe je bent opgevoed. 

 

Invloeden veranderen in de loop der jaren. Koopbehoeften, koopgedrag 

en koopkracht doen dat ook. Er zijn drie belangrijke groepen factoren 

die invloed hebben op het koopgedrag van consumenten: 

1. sociale invloeden: de invloed die mensen op elkaar hebben, zoals 

opvoeding, vriendengroepen en woonomgeving.  

2. maatschappelijke invloeden: dit zijn de invloeden vanuit de cultuur, 

de politiek en de economie. 
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3. verkoopbevorderende invloeden: ondernemers weten dat 

consumenten over koopkracht beschikken. Zij doen er dan ook alles 

aan om de verkoop te bevorderen. Zo maken zij hun omzet groter. 

 

De manieren waarmee de ondernemer de consument bespeelt om hem 

aan het kopen te krijgen is  verkoopbevordering. Dit heeft niet direct 

met het artikel zelf te maken, maar met alles wat eromheen zit als 

imago, gemak enzovoort. Verkoopbevordering door bijvoorbeeld 

winkeliers zijn: 

1. reclameaanbiedingen; 

2. goede displays maken; 

3. goede ruilregels en service bieden; 

4. een kinderspeelhoek hebben; 

5. ruime betalingsmogelijkheden aanbieden; 

6. een sfeervolle winkelinrichting; 

7. ruime winkeltijden; 

8. aantrekkelijke spullen inkopen. 

 

Sociale invloeden zijn invloeden van mensen op elkaar. Ze beïnvloeden 

het koopgedrag van de consument. Vijf belangrijke sociale invloeden 

zijn: 

1. de woonomgeving; 

2. de opvoeding; 

3. de groep; 

4. de leeftijd; 

5. de rollen die je vervult. 

 

De plek waar je woont en/of bent opgegroeid is je woonomgeving. Deze 

heeft invloed op: 

1. wie je vrienden zijn; 

2. waar je naar school gaat; 

3. de manier waarop je uitgaat; 

4. de winkels waar je koopt; 
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5. je koopgedrag. 

 

De opvoeding die je krijgt, heeft veel invloed op de ontwikkeling van je 

persoonlijkheid. Je persoonlijkheid is de manier waarop je je gedraagt, 

hoe je over bepaalde dingen denkt, wat je in het leven wilt bereiken. Je 

persoonlijkheid is dus eigenlijk je karakter en je gedrag. Ieder mens is 

daardoor uniek. 

Als je jong bent, leer je van je ouders: 

1. normen en waarden; 

2. naar kunst te kijken, muziek te waarderen (of niet); 

3. dingen leuk of juist niet leuk te vinden. 

 

Uit onderzoeken blijkt dat de opvoeding voor meisjes en jongens er tot 

voor kort verschillend uitzag: 

 Meisjes hielpen de moeder en speelden met poppen. 

 Jongens gingen vissen met hun vader en mochten niet huilen. 

 

Het rollenpatroon werd op deze wijze bevestigd. Deels is dit nu 

veranderd. Er wordt niet meer zo'n verschil gemaakt tussen hoe 

jongens en meisjes zich 'horen te gedragen'. En tegenwoordig studeren 

meer vrouwen dan mannen aan het hoger onderwijs of aan de 

universiteit. 

 

Elk mens leeft in een of meer groepen. 

Er zijn groepen waar je automatisch lid van bent: 

 een gezin; 

 een stads- of dorpsgemeenschap. 

 

En er zijn groepen waar je zelf voor kiest: 

 vrienden 

 clubs 

 vakantiegroep 

 werkkring 
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 muziekgroep 

 sportclub 

 vereniging 

 geloofsgroep 

 

De groepen hebben invloed op je koopbehoeften en koopgedrag. Je 

hebt bijvoorbeeld sportartikelen nodig die bij de sport van jouw club 

passen. Of je hoort bij een groep waar een bepaalde wijze van gedrag, 

kleding, eten, uitgaan en wonen belangrijk is. Om er bij te horen, pas je 

je aan bij groepsgewoonten en levensstijl. Dit zie je in groepen als: 

 vriendenkringen 

 fanclubs 

 yuppies 

 beroepsgroepen 

 verenigingen 

 politieke groepen. 

 

De leeftijd van mensen is van grote invloed op hun koopbehoeften en 

koopgedrag. Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende 

levensfasen: 

 baby; 

 peuter en kleuter; 

 schoolkind; 

 jeugdige op weg naar de volwassenheid (een beroepsopleiding 

volgend of werkend); 

 de periode waarin je zelfstandig woont, getrouwd bent of 

samenwoont, kinderen opvoedt, een baan hebt; 

 de periode waarin je kinderen niet meer thuis wonen, maar je nog 

wel werkt; 

 de periode waarin je bij de 50-plussers, de vutters of de senioren 

hoort. 
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De koopbehoeften en het koopgedrag verschillen per fase. Een 

werkende jongere koopt andere artikelen dan een gehuwde moeder 

met twee kinderen. Een scholier geeft zijn geld anders uit dan een 

bejaard echtpaar. 

 

In verschillende groepen heb je verschillende rollen. Je kunt meerdere 

rollen tegelijkertijd vervullen. Je bent: 

 vriend van iemand; 

 kind van je vader; 

 kleinkind van je oma; 

 deelnemer van je sportclub; 

 verkoopmedewerker bij de supermarkt. 

 

Elke rol kent andere verplichtingen. Mensen verwachten van jou in de 

verschillende situaties een bepaald gedrag: 

 Als verkeersdeelnemer verwacht men dat je je aan de 

verkeersregels houdt. 

 Als verkoopmedewerker verkoop je de klant artikelen. 

 Als teamlid verwacht men je elke week op de training. 

 Als kassamedewerker van een bioscoop zeg je niet: ‘Nee, vandaag 

heb ik geen zin om je een kaartje te verkopen.’ 

 

De rollen die je vervult, hebben invloed op je koopbehoeften. Een ouder 

wil dat zijn kind zich goed ontwikkelt. De koopbehoefte is bijvoorbeeld 

het kopen van speelgoed waarmee het kind zijn motoriek oefent. Een 

sporter wil zijn sport goed kunnen beoefenen. De koopbehoefte van 

deze sporter is bijvoorbeeld een nieuwe mountainbike. 

 

Ondernemers houden rekening met de rollen die consumenten 

vervullen: 

 in het aanbod: denk aan speciaalzaken in baby- en peuterkleding, 

speciaalzaken in bedrijfskleding of een ruiterspeciaalzaak; 

 in de manier waarop ze met klanten omgaan; 
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 bij de inrichting van bijvoorbeeld een winkel: brede gangpaden voor 

kinderwagens of rolstoelen, speelhoeken voor kinderen, liften voor 

mensen die slecht ter been zijn, een koffiehoek of een zitje voor 

mensen die moeten wachten. 

 

Er zijn drie belangrijke maatschappelijke factoren die koopbehoeften en 

koopgedrag beïnvloeden: 

1. de cultuur; 

2. politieke beslissingen; 

3. de economie. 

 

De cultuur is alles wat typisch is voor een bepaalde samenleving. Een 

cultuur is te herkennen aan wat mensen denken, schrijven en maken, 

hun normen, gewoontes en verwachtingen. Het is de levensstijl van 

personen, groepen en/of volkeren. Elke cultuur kent zijn eigen 

gewoonten, opvattingen en tradities. Bijvoorbeeld taal, eetgewoonten, 

manieren van omgaan met elkaar en manieren van wonen. 

 In Nederland wonen veel mensen uit verschillende culturen, zoals 

Turken, Marokkanen en Hindoestanen. Cultuur beïnvloedt sterk het 

koopgedrag en de koopbehoeften: 

 Een Nederlander heeft meer belangstelling voor schaatsen dan een 

inwoner van de Canarische Eilanden. 

 Door het klimaat blijven Nederlanders veel binnenshuis. Een 

inwoner van Griekenland leeft meer buiten en zoekt gezelligheid op 

terrasjes of op straat. 

 

 

In het ene land heb je meer te besteden dan in het andere land. 

Nederland is momenteel heel welvarend. Hierdoor hebben veel 

Nederlanders genoeg geld. Zij kunnen meer kopen dan mensen uit een 

minder welvarende cultuur. 
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Politieke beslissingen zijn beslissingen die gemaakt worden door de 

overheid, die in wetten en regels zijn vastgelegd. Deze kunnen invloed 

hebben op het koopgedrag: 

 Een bromfietsrijder is verplicht een helm te dragen. 

 Een automobilist is verplicht zijn auto te laten keuren. 

 Iedereen die werkt, is verplicht sociale verzekeringen af te sluiten en 

premies te betalen. 

 Openbaar vervoer is niet gratis. 

 Jongeren onder de zestien jaar mag je geen sterke drank verkopen. 

 De winkelsluitingstijden zijn de laatste jaren veranderd. Uit 

onderzoek blijkt dat consumenten de langere openingstijden van 

supermarkten niet meer kwijt willen. De behoefte hieraan is 

toegenomen. 

 

De economie is de toestand van de productiviteit en de welvaart in een 

land. De economie in een land beïnvloedt voor een groot deel de 

koopkracht van consumenten, en hierdoor hun koopgedrag en 

koopbehoeften. Je kunt wel veel behoefte hebben om te kopen, maar 

zonder geld begin je niets. 

 

Trends zijn nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Trends ontstaan 

vanuit verschillende invloedsgebieden (mode of kunst) die elkaar 

versterken. Trends beïnvloeden het consumentengedrag sterk. Een 

ondernemer moet trends nauwlettend in de gaten houden. Alleen dan 

kun je optimaal inspelen op de behoeften van de consument. Trends 

kun je bijhouden door: 

 vakliteratuur te lezen; 

 andere informatiebronnen in te schakelen, zoals internet en 

trendrapporten op papier; 

 goed om je heen te kijken; 

 mensen te vragen waaraan zij behoefte hebben en wat zij 

belangrijk vinden. 
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Belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op het 

consumentengedrag, zijn onder andere ontwikkelingen op het gebied 

van mobiliteit (de mate waarin mensen zich kunnen verplaatsen), vrije 

tijd, individualisering, milieu en bevolkingssamenstelling. 

 

Consumenten beschikken in toenemende mate over een auto. Een 

tweede auto is niet meer ongewoon. Veel tweeverdieners hebben 

beiden een auto. Mensen kunnen hierdoor makkelijker naar 

concurrenten van jou gaan die verder liggen. Mensen vinden het 

belangrijk dat er bij het bedrijf voldoende parkeergelegenheid is. Er 

wordt ook meer gebruikgemaakt van het openbaar vervoer. De OV-

jaarkaart heeft bijgedragen aan de mobiliteit van jongeren. 

 

Een grote groep werkende mensen heeft te maken met stress en een te 

hoge werkdruk. Maar voor een grote groep mensen is de hoeveelheid 

vrije tijd toegenomen, bijvoorbeeld doordat ze in deeltijd werken of in de 

vut zitten. Deze mensen kunnen meer tijd vrijmaken om te winkelen, 

voor hobby’s en vakanties. Ze hebben ook tijd om verder van huis te 

gaan. De manieren waarop de vrije tijd wordt ingevuld, worden steeds 

gevarieerder. 

 

Het aantal senioren neemt toe. Hierdoor zal straks meer dan een derde 

van het aantal Nederlanders bestaan uit mensen van 55 jaar of ouder. 

Dit noemt men ook wel vergrijzing. Bedrijven kunnen hierop inspelen 

met de inrichting en het assortiment en hun dienstenaanbod. 

 

Individualisering is het proces waarbij mensen zich meer laten leiden 

door hun persoonlijke behoeften dan door maatschappelijke behoeften. 

Mensen worden gestimuleerd om zelfstandig te zijn, creatief en 

vooruitstrevend. Ze willen zich onderscheiden van anderen. 

Voorbeelden van de individualisering: 

 Kinderen krijgen een vrijere opvoeding. 

 De kerk heeft minder invloed op mensen dan vijftig jaar geleden. 
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 De gezinnen zijn wat kleiner geworden. 

 Meer mensen kiezen ervoor om alleen te wonen. 

 Steden zijn groter geworden, er is minder sociale controle. 

 

De individualisering is in bijvoorbeeld een winkel zichtbaar aan 

bijvoorbeeld de uitgebreide keuzemogelijkheden in het assortiment, de 

kleine verpakkingen en de eenpersoonsmaaltijden. 

 

De consument wil lage prijzen, een goede kwaliteit én snelle 

afhandeling. Consumenten willen: 

 goede verkopers; 

 advies en voorlichting; 

 service en kwaliteit. 

 

Het gaat goed met de economie en de consumenten beschikken over 

veel koop- en gebruikservaring. De behoefte aan kwaliteit en service 

neemt hierdoor toe. Ook de voorlichting door de Consumentenbond, 

brancheorganisaties, Centraal Bureau voor de Statistiek en andere 

diensten, bonden en organisaties, draagt hieraan bij. De consument 

weet meer en verwacht meer kwaliteit. 

 

Consumenten hebben minder dan vroeger binding met één vast bedrijf 

of product. Ze kopen net zo gemakkelijk in een winkel waar ze nog 

nooit zijn geweest. Of wisselen gemakkelijker van automerk dan 

vroeger. Dit heet afname van winkeltrouw (de trouw van een klant aan 

een bepaalde winkel) of merktrouw. 

 

Mensen willen meer milieuvriendelijke en gezonde producten. Er is 

bijvoorbeeld behoefte aan scharreleieren, ecoaardappelen, biologisch 

geteelde andijvie, ongebleekte koffiefilters, kruidenthee en 

zuurdesembrood. 
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Nederland is een multiculturele samenleving. Allochtone consumenten, 

dit zijn consumenten die een ander land als (culturele) achtergrond 

hebben, kopen deels in bedrijven die producten uit hun eigen land 

verkopen. En deels kopen zij in Nederlandse bedrijven. Nederlandse 

consumenten kopen ook meer buitenlandse producten dan vroeger. 

 

Door toenemende invloed van technologie en informatica verandert het 

koopgedrag. Teleshopping komt steeds vaker voor. Via internet kun je 

allerlei producten bestellen, waardoor je niet meer naar de winkel hoeft. 

 

Meerdere trends beïnvloeden het koopgedrag van de consument. 

Hierdoor is het koopgedrag moeilijk te voorspellen en ziet het er grillig 

uit. 

 

Mensen reageren op waargenomen of ontvangen prikkels. Dat kan 

bijvoorbeeld de aankoop van het product zijn dat iemand heeft 

waargenomen, maar het kan ook het verzamelen van meer informatie 

over het desbetreffende product zijn. Een respons kan ook zijn het 

product niet te kopen, omdat het niet bevalt of omdat er in de omgeving 

laatdunkend over wordt gesproken. Stimuli kunnen namelijk ook 

bestaan uit meningen en ervaringen van mensen in je omgeving. We 

noemen dat sociale stimuli. 

 

De consument heeft niet te klagen over stimuli. Dagelijks wordt hij 

overstelpt met informatie. Die informatie komt op verschillende 

manieren en via verschillende media op hem af. De beoordeling van die 

informatie is voor iedere consument anders. Je kan zeggen dat de 

waarneming selectief is. Mensen hebben als het ware een zeker 

vooroordeel. In de marketing wordt dit selectieve perceptie genoemd. 

Perceptie (waarneming) is een selectief proces, doordat men onbewust 

een bepaalde keuze (selectie) maakt uit alle informatie die op ons 

afkomt. 

Dit kan plaatsvinden door: 
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 selectieve aandacht (selective attention); 

 selectieve interpretatie (selective distortion); 

 selectieve blootstelling (selective exposure); 

 selectieve herinnering (selective retention). 

 

Bij selectieve aandacht besteedt een consument niet aan alle stimuli 

aandacht of niet in dezelfde mate. De selectie is gebaseerd op 

interesses of specifieke behoeften. De consument die overweegt om 

een auto te kopen, heeft meer aandacht voor advertenties van auto’s 

dan voor dvd-spelers. 

 

Bij selectieve interpretatie gaat het om een subjectieve waarneming en 

uitleg van feiten, berichten of kenmerken door een individu. Dezelfde 

reclame-uiting kan door twee verschillende consumenten op een 

andere wijze worden uitgelegd. 

 

Selectieve blootstelling wil zeggen dat de consument zich beperkt in de 

stimuli (boodschappen en media) waarmee men geconfronteerd wenst 

te worden. Je bent selectief in die informatie die past bij jouw interesse 

als consument. 

 

De consument selecteert welke informatie hij zich wenst te herinneren, 

de zogenoemde selectieve herinnering. De consument filtert dus 

bewust of onbewust die informatie die hem uitkomt. Wanneer de 

fabrikant van Smart een tv-commercial uitzendt op donderdagavond om 

20.00 uur, dan moet deze commercial verschillende hindernissen 

nemen. Ten eerste moet de consument op dit tijdstip naar de tv kijken, 

hij moet de Smart-commercial zien, hij moet deze commercial positief 

uitleggen en hij moet zich na de uitzending nog het een en ander 

kunnen herinneren. 


