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Marketing & Consument
Thema: Trends in de toekomst

Consumenten hebben een sterke hang 
naar gewoontegedrag. De manier waarop 
zij voedingskeuzes maken, wordt voort-
durend beïnvloed door signalen uit de 
omgeving en door onbewuste processen. 
Nudging gaat uit van het creëren van een 
gebruiksvriendelijke omgeving die het 
gedrag van consumenten verbetert. 
 
Marketingtool
“Nudging is een marketingtool die vanuit 
de consumentengedragswetenschappen 
en marketing is overgewaaid naar de 
bestuurskunde en beleidsmakers van 
voedingsmiddelenbedrijven en overhe-
den”, stelt Aad Francissen. Francissen is 
onderzoeker bij Acron en leidt een onder-
zoek van bureau ZonMw waarbij ook 
nudging onder de loep wordt genomen. 
“Elke voedingsmiddelenproducent kan 
gebruik maken van nudging in de zin van 
marketing, reclame en acties om het keu-
zegedrag van de consument positief te 
beïnvloeden.”
Als voorbeeld geeft de onderzoeker het 
keuzemoment voor een supermarkt-

schap. “Een informatieve verpakking of 
duidelijke zichtbaarheid van een product 
geven de consument onbewuste stimu-
lans om te kiezen voor gezondere, zout-
arme, suikerarme of duurzame voeding”, 
legt Francissen uit. Volgens hem liggen 
gezonde producten nu te veel buiten het 
gezichtsveld.

Onbewuste beïnvloeding
Ook Krispijn Faddegon, medior weten-
schappelijk medewerker van de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid (WRR), komt tot deze conclusie. Hij 
ziet het positief in. “De voedingsmidde-
lenindustrie kan de onbewuste beïnvloe-
ding die zij gebruikt om ongezonde pro-
ducten aan de man te brengen inperken 
en het principe omzetten in een positieve 
stimulans en onbewuste beïnvloeding 
voor gezonde producten.” 
Faddegon noemt het voorbeeld van 
snoepgoed bij de kassa. Anoesjka Aspe-
slagh, persvoorlichtster van Ahold, 
bevestigt de onbewuste beïnvloeding van 
consumenten die bij Albert Heijn bood-

schappen doen. “Bij alles wat wij doen, 
denken wij aan onze klanten. Een logi-
sche winkel- en schap indeling staat daar-
bij voorop.” 

Keurmerk
Een mogelijkheid om keuzes te beïnvloe-
den, is een keurmerk waaraan de consu-
ment ziet dat hij of zij een juiste keuze 
maakt. Francissen is daarom voorstander 
van het Voedselkeuzelogo. “Voedings-
middelenproducenten maken het consu-
menten hiermee een stuk gemakkelijker. 
Zij hoeven niet meer het volledige label 
te lezen.”
Aspeslagh van Ahold bevestigt de goede 
uitwerking van dit systeem. “Daarnaast 
hebben we in 2009 het merk AH puur & 
eerlijk geïntroduceerd, waarmee we de 
keuze voor verantwoorde producten laag-
drempeliger en vooral duidelijker 
maken.” AH gaat nog een stapje verder 
door milieutips op puur & eerlijk-verpak-
kingen te plaatsen. De eerste nudge-tips 
staan op Rondeel scharreleieren.

Overheid
Volgens Faddegon kan de overheid haar 
voordeel doen met nudging, bijvoorbeeld 
ter bestrijding van overgewicht. Francis-
sen vindt dat de overheid vaak sterk 
geneigd is om van a tot z uit te werken 
wat de beste oplossing voor elk probleem 
is en dat de meeste stimulansen finan-
cieel georiënteerd zijn. 
Nudging is volgens hem een consument-
vriendelijker alternatief. “Welbeschouwd 
is nudging een vorm van manipulatie, 
maar in feite is ieder overheidsbeleid 
manipulatief. Ook door niets te doen, 
geef je duwtjes. Doe het dus liever welbe-
wust en doelgericht en wees daarbij 
transparant over doel en middelen. Het 
vergemakkelijken van keuzes, bijvoor-
beeld door het aanreiken van gezonde 
standaardopties, is ethisch prima te 
verantwoorden. Ik hoop dan ook dat 
nudging nog veel meer wordt ingezet. 
Het is beter om mensen te stimuleren om 
goede oplossingen voor zichzelf te zoe-
ken”, aldus Francissen.

‘Nudging’ is een alternatief concept voor de huidige 

overheidsaanpak om gezonde voedingskeuzes te bevorderen. 

Het concept staat voor het geven van een vriendelijk duwtje in 

de goede richting, in tegenstelling tot de huidige aanpak die is 

gebaseerd op informatie, communicatie, beleid en regels. Ook 

voedingsmiddelenproducenten kunnen ‘nudgen’.

Geen regels maar ‘nudging’

Eline Cox
 Consumenten worden in de supermarkt continu onbewust beïnvloed. 
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