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Deze presentatie is van Hanzehogeschool Groningen. De 
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van de presentatie, zolang (door intact laten van huisstijl en logo’s) 
duidelijk is dat het een presentatie van de hogeschool betreft. 



De (ir)rationele beslisser 
 

•  Dr. KCM Nuijten 
–  Lector Media & User Experience, Hanze UAS 
–  Senior methodoloog/ Consumer Intelligence research manager (HeinzCE) 
–  Adviseur BvA, Dreams&Fears, eigenaar MVDWOA 

•  CMI: Communicatie, media & IT 
–  Grote school binnen Hanze UAS (meerdere opleidingen, meerdere lectoraten + kenniskringen) 
–  Maken van User Centered communicatie-innovatie (bus-app) 
–  Praktijkgericht onderzoek naar effecten van vorm, inhoud, en interactie van (gemedieerde) 

communicatie: ads, web, mobile/LBS (Wii-game blinde kinderen) 



 
 
 

De (ir)rationele beslisser:  
over het beïnvloeden van beslisgedrag 



De (ir)rationele beslisser 
 

•  Inhoud 
–  Beslissingen van individuen 
–  Beslissingen van organisaties/ collectieven 
 
–  Optreden en handhaven: de consument 
–  Optreden en handhaven: de ‘burger’ 
–  Optreden en handhaven: collectieven 

–  Case-verkenning 



Beslissingen van individuen 
 

•  Een rationeel beslisproces 
–  Een rationeel beslisproces heeft tot doel om tegen zo laag mogelijke 

‘kosten’ te voldoen aan de gestelde eisen. 

–  ‘Kosten’ betreft: 
•  Geld (eventueel per ‘levensduur van de investering’) 
•  Investering op nonmaterieel vlak, bijvoorbeeld ‘moeite’ 

–  ‘Gestelde eisen’ betreft: 
•  Constellatie van functionele eisen (met mogelijkheden voor trade-offs) 
•  Door het individu zelf gesteld, op basis van eigen wensen 



Beslissingen van individuen 
 

•  Een rationeel beslisproces 
–  Voorbeeld: Aankoopbeslissing voor een wasmachine 

•  Eisenlijstje 
–  Zuinig 
–  Goed schoon wassen 
–  Betrouwbaar 
–  Voorzichtig met wasgoed 
–  Genoeg toeren 
–  Machine past onder het keukenblad 
–  Machine heeft start-uitstel in verband met nachtstroom 
–  Machine is stil, want draait vooral ‘s nachts en wil geen ruzie met buren 

•  Typische acties die mensen doorgaans uitvoeren bij aankoop 
wasmachine: 

–  Online kijken naar verschillende machines, krijg een idee van wat het ongeveer moet gaan 
worden 

–  Bij een of meerdere winkels langsgaan 
–  Aankoop machine, of besluit na bezoek in de winkel online een machine te kopen 



Beslissingen van individuen 
 

•  Een rationeel beslisproces 
–  Dit is hoe wij in het algemeen denken over beslisgedrag. 

•  omleidingen bij wegwerkzaamheden (informatie welke weg geblokkeerd is = informatie 
over te verwachten ‘kosten’) 

•  ‘economie’ van straffen (pakkans, hoogte van boete = verwachtingswaarde ‘kosten’) 
•  communicatie over de noodzaak van belastingen (je krijgt er dit en dit voor terug) 

–  En daar klopt weinig van. 



Beslissingen van individuen 
 

•  Een rationeel beslisproces? 
–  Voorbeeld: aankoopbeslissing voor een wasmachine 

•  Typische acties die mensen doorgaans uitvoeren bij aankoop 
wasmachine: 

–  Online kijken naar verschillende machines, krijg een idee van wat het ongeveer moet gaan 
worden 

–  Bij een of meerdere winkels langsgaan 
–  Aankoop machine, of besluit na bezoek in de winkel online een machine te kopen 

•  Analyse van de aankoop: 
–  Mensen blijken in de winkel  of online vaak een andere machine te kopen dan gepland 
–  Mensen kopen vaak iets dat NIET aan alle eisen uit het lijstje voldeed, terwijl dat WEL kon 
–  Mensen kopen meestal een machine die DUURDER is dan de goedkoopste die aan alle eisen 

op het wensenlijstje voldeed 
–  De gemiddelde online tijd besteed aan het bekijken van reviews en klantbeoordelingen is groter 

NA de aankoop dan ERVOOR. 
 



Beslissingen van individuen 
 

•  Een rationeel beslisproces? à mensen zijn niet zo rationeel. 
–  Ze denken trouwens zelf doorgaans van wel. 
–  Dat komt omdat mensen achteraf rationalisaties/ justificaties zoeken en vinden 

voor hun irrationele gedrag 
–  En ook dat doen ze, zonder zich ervan bewust te zijn dat ze dat doen. 

–  Veel beleidsmakers trappen daar in à het verhaal is consistent, dus de 
beslissing was rationeel. 



Beslissingen van individuen 
 

•  Irrationele krachten: 

–  Groot en spannend onderzoeksveld 
–  Hier een selectie 

1.  ‘Gevoel’ à ‘Ik weet niet waarom, maar deze ‘voelde gewoon beter’ 
2.  ‘Informatiegewicht’ 
3.  ‘Drivers waarover een normaal mens niets weet’ 



Beslissingen van individuen 
 

•  Irrationele krachten: 

–  Gevoel 
–  Informatie-gewicht 

•  Dat wat ‘dichtbij’ is (sensorisch, temporeel, geografisch) blijkt belangrijker voor beslissingen 
•  Dat wat ‘levendiger’ is, blijkt belangrijker voor beslissingen (‘beeldend vertellen’) 
•  Dat wat makkelijker is op te roepen uit geheugen, is belangrijker voor beslissingen 



Beslissingen van individuen 
 

•  Irrationele krachten: 

–  Gevoel 
–  Informatie-gewicht 
–  Drivers waarover een normaal mens niets weet (8) 

•  Verlies-aversie: het is erger iets te verliezen dan niks te winnen (autosleutels vasthouden) 
•  Fysieke krachten: winkelmandjes vasthouden of kar duwen 
•  Aversie van de uitersten (schaaltechnieken en autodealers) 
•  Reciprociteitsbeginsel (Hare Krishna’s, maar ook: (dure) lunch) 
•  Gunfactor: knappe onderhandelaars bereiken meer 
•  Actie en inactie: iets doen is makkelijker dan iets niet doen 
•  Directe beloners of lange termijn doelen (chocoladetaart) 
•  ‘Nextopia’ – dat wat in de toekomst is, is veel beter en onmisbaar 
•  En nog véél meer:  

–  Tversky & Kahnemann ‘Judgment under Uncertainty’ 
–  Ariely: Predictably Irrational 
–  Populair: Roos Vonk 



Beslissingen van individuen 
 

•  Een beslissing: uitkomst van een rommelig proces: 

–  Een beslissing is doorgaans een combinatie van rationele en 
irrationele elementen 

•  Een zekere poging om kosten en opbrengst ‘objectiverend’ in kaart te brengen (de 
pro-en con-lijstjes)  

•  Afweging van beleefde / gepercipieerde kosten en opbrengsten + context van 
irrationele drivers 

–  En daar komt dan ‘iets’ uit 
–  En achteraf weten we daar wel een consistent verhaal van te maken 



Beslissingen van individuen 

•  Individuele rationaliteit – collectieve irrationaliteit 
–  Als iedereen uitgaat van de individuele ‘opbrengst’, dan is de uitkomst armzalig 

•  Fileprobleem/ parkeerproblemen 
•  Milieuproblematiek/ klimaatverandering 
•  Prijsniveaus FMCGs 
•  Bankrun/ kredietcrisis 

–  Als het individu wat ‘inlevert’, krijgt het collectief (individuen) méér 
–  We zijn slim genoeg om dat te begrijpen – maar te stom om zo te handelen 

•  Minder dichtbij, minder levendig, minder makkelijk op te roepen uit geheugen 
•  Hebben we minder gevoel bij 
•  Verliesaversie 
•  Twijfel over reciprociteit 
•  Issue van lange-termijn – korte termijn 
•  Daadkracht (kom, dan gaan we even lekker niet naar de stad?) 



Beslissingen van organisaties 

•  Wat is een organisatie? 
–  ‘Een organisatie is een samenstelling van mensen, samengebracht met 

het oogmerk een bepaald doel na te streven’ 
•  Is een organisatie een geheel of bestaat een organisatie uit sub-organisaties? 
•  En zijn die sub-organisaties eigenlijk organisaties, of bestaan die ook weer uit kleinere 

eenheden? 
•  Het individu is de kleinste eenheid in een organisatie 

–  Beslissingen van een organisatie zijn beslissingen van individuen die de 
context van de organisatie ‘overleefd’ hebben. 

–  Organisaties handelen dus evenmin ‘rationeel’. 
•  Alle non-ratio die individuen hebben 
•  + ‘organisatie-politiek’ 



Optreden en handhaven: de consument 
 

•  Consument: ‘Ik ben een klant, en wil geserviced worden’. 
–  Mindset van individuele ‘opbrengst’, niet van (individuele, noch collectieve) ‘kosten’ 
–  Permissief naar zichzelf, niet/ minder naar anderen 

•  Hoe optreden en handhaven? 
–  In de beïnvloedingscommunicatie ingrijpen op het non-rationele proces: informatiegewicht 

en emotionaliteit à story-telling (bijvoorbeeld: DDOS-aanvallen) 
–  In de ‘economie van straffen’ implementeren van non-rationele elementen 

(voorbeeldaanpak: file-mijden/ gekocht van mijn energierekening) 



Optreden en handhaven: de burger 

•  Burger: ‘Ik ben burger, onderdeel van een maatschappij’. 
–  Mindset van collectieve ‘opbrengst’, en individuele ‘kosten’ die we samen moeten 

opbrengen 
–  Reciproke permissiviteit 

•  Bestaat de burger? 



Optreden en handhaven: collectieven 

•  Collectieven: ‘Ik ben XX, vertegenwoordiger van YY’. 
–  Mindset: uitdragen collectieve positie – binnen individuele grenzen en niet ten koste van zelf 
–  Behalen van doelstellingen waarop wordt afgerekend 

•  Hoe optreden en handhaven? 
–  In kaart brengen van de rationele afwegingscriteria: in welke mate heeft het collectief 

‘opbrengst’ van het gedrag (en hoe hoog zijn de kosten)? 
–  In kaart brengen van de organisatie en ‘afrekencriteria’: in welke mate komt de collectieve 

beslissing tot stand door tegengestelde doelen in de sub-organisaties? 
–  Aan tafel krijgen van beslissers uit de juiste sub-organisaties à op dit niveau vindt een 

beslisproces plaats dat zich gedraagt als een proces van een individu 



Case 

•  Situatie van gedrag dat ‘onbegrijpelijk’ was? 
•  Organisatie-beslissing die vol gas onverstandig lijkt? 
•  Onwenselijk gedrag dat niet te stuiten lijkt? 



KPN frequentieveiling 

•  14 december 
–  KPN betaalt 1,4 miljard voor 4G frequenties  

•  17 december:  
–  Koersval KPN bedraag 13,5% 

•  Schuldenpositie 
•  Dividend-uitkering beperkt 
•  Verkoop Orange-activiteiten 

•  5 februari: 
–  KPN wil 4 miljard aan nieuwe aandelen uitgeven 

•  13 februari: 
–  Gevecht om de macht: Mexicaanse investeerder wil van topman KPN af 

•  20 februari: 
–  Emissie wordt gesteund – twee nieuwe leden raad van bestuur, verwatering 

kapitaal 



KPN frequentieveiling 

Conclusie: 
- Volgens ‘de markt’ heeft KPN teveel betaald voor 4G 
- Hier lijkt iets ‘raars’ aan de hand 

-  Professionele bidders 
-  Waarschijnlijk met een vastgesteld mandaat 
-  Werkend voor een organisatie die rond 2000 bijna failliet ging door de aankoop 

van UMTS-frequenties (!) 
-  En wetende dat iPhone5 en iPad niet op alle 4G frequenties zouden werken 

- Hoe kan dit dan? 
- Hoe kan deze beslissing tot stand zijn gekomen? 



Als je meer wilt weten over 
beïnvloedingscommunicatie, 
neem dan contact op met het 
Instituut voor Communicatie, 

Media & IT van 
Hanzehogeschool 

Groningen 


