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de consument overtuigen: 
meer dan een norm opleggen

Vladimir Melnyk, Marcel Kornelis en Erica van Herpen, 
WUR Wageningen 

Beleidsmakers besteden jaarlijks miljoenen euro’s aan campagnes 
om mensen over te halen zich volgens gewenste normen te 
gedragen. Bijvoorbeeld om hen aan te zetten om vooral gezonde 
voedselproducten te kopen, om te stoppen met roken of om 
milieuvriendelijke verpakkingen te kiezen. Maar of die boodschap 
ook aankomt, is afhankelijk van meerdere factoren. Onlangs is 
onderzoek gedaan naar de effectiviteit van normen in samenhang 
met de mate waarin de consument een boodschap bewust op zich 
in laat werken.

Uit twee baanbrekende studies blijkt dat er twee verschillende typen 
normen bestaan: voorschrijvende (of injunctieve) en beschrijvende 
(of descriptieve) normen (1, 2). Een voorschrijvende norm is datgene 
dat mensen geloven dat ze zouden moeten doen. Een beschrijvende 
norm is datgene dat mensen geloven dat de meeste anderen in de 
groep waar ze bij horen daadwerkelijk doen. Informatiecampagnes 
gebruiken zowel voorschrijvende normen (‘u moet dit doen’) als be-
schrijvende normen (‘iedereen doet het’). Als deze normen opvallen, 
oftewel als de aandacht erop wordt gericht, dan hebben ze grote in-
vloed op het consumentengedrag. De opvallendheid van de gebruikte 
norm in een communicatiecampagne is daarom van essentieel belang 
om het betreffende doel te bereiken.
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NadeNkeN over de boodschap Een ander element dat de 
effectiviteit van communicatiecampagnes kan beïnvloeden is de mate 
waarin de consument een boodschap bewust op zich in laat werken 
– ook wel cognitieve elaboratie genoemd. Dat kan per persoon nogal 
verschillen. Sommige mensen vinden het prettig de boodschap aan 
een diepgaande analyse te onderwerpen, anderen denken er liever niet 
te veel over na. Ook de situatie waarin de ontvanger van de bood-
schap zich bevindt, kan verschil uitmaken. Of iemand de boodschap 
in zijn vrije tijd of tijdens het werk hoort, kan zijn weerslag hebben op 
zijn motivatie om de inhoud te verwerken en de boodschap tot zich 
door te laten dringen. Ten slotte is het zo dat een medium als televisie 
of radio vluchtiger is dan een tijdschrift of een krant. Een krantenlezer 
zal waarschijnlijk eerder in de gelegenheid zijn om over de informa-
tie na te denken dan een televisiekijker of een radioluisteraar, en dat 
kan dan weer van invloed zijn op de mate waarin men de boodschap 
verwerkt.
Naar de afzonderlijke rol van sociale normen en cognitieve elaboratie 
bij het overreden van mensen is veel onderzoek gedaan, maar het is 
nog nauwelijks onderzocht hoe beide zich tot elkaar verhouden. Het 
is niet duidelijk of cognitieve elaboratie de effectiviteit van sociale nor-
men op het veranderen van houding en gedrag vergroot of verkleint. 
Als normbeïnvloeding een bewust proces is, dan zou het nadenken 
over de boodschap het effect van die norm moeten versterken. Maar 
als normen automatisch worden verwerkt, dan zou nadenken het 
normeffect moeten verzwakken. Cognitieve elaboratie zou dus wel 
eens van grote invloed op het effect van de norm kunnen zijn. Maar 
hoe groot die invloed is, of het een negatieve of een positieve invloed 
is, en of deze invloed voor beide typen normen hetzelfde is, is nog 
niet eerder onderzocht.

experimeNteel oNderzoek In een groot experimenteel 
onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV is de invloed van 
cognitieve elaboratie op de effectiviteit van voorschrijvende en be-
schrijvende normen onderzocht. Meer in het bijzonder is nagegaan of 
het nuttig is om consumenten aan te sporen om bewust over sociale 
normen na te denken als men milieuvriendelijk gedrag wil bevorderen.
De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op de respons van 
297 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek was een 
onderdeel van een grotere studie. Een Nederlands onderzoeksinsti-
tuut selecteerde deelnemers door middel van een steekproef, waarbij 
ervoor werd gezorgd dat het demografische profiel van de steekproef 
representatief was voor de Nederlandse bevolking (3).

In het experiment werd gebruikgemaakt van twee fictieve krantenbe-
richtjes van elk ongeveer 120 woorden. Deze krantenartikelen bespra-
ken een onderzoek onder de Nederlandse bevolking over het gebruik 
van milieuvriendelijk geteelde aardappels. Dit onderzoek was echter 
een verzonnen onderzoek: het was in werkelijkheid nooit uitgevoerd. 
Het ene krantenbericht maakte gebruik van een voorschrijvende norm 
en het andere van een beschrijvende norm. De artikelen verschilden 
op slechts twee plaatsen: de kop en de laatste zin. De kop van het 
krantenartikel met de voorschrijvende norm luidde: ‘Iedereen moet 
milieuvriendelijk geteelde aardappelen kopen’ en de laatste zin luidde: 
‘Iedereen moet milieuvriendelijk geteelde aardappelen kopen, zei 
meer dan 64% van de ondervraagden.’ Het artikel met de beschrij-
vende norm had als kop: ‘Ja, ik koop altijd milieuvriendelijk geteelde 
aardappelen.’ en de laatste zin luidde: ‘Ja, ik koop altijd milieuvriende-
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lijk geteelde aardappelen, zei meer dan 64% van de ondervraagden.’ 
Ook het gekozen percentage was uiteraard fictief. 
De onderzoekers kozen voor milieuvriendelijke aardappelen omdat 
deze een evenwichtiger marktaandeel hadden in vergelijking met on-
der andere milieuvriendelijk geproduceerde tomaten (laag aandeel) en 
scharreleieren (hoog aandeel). Verder bleek uit een vooronderzoek dat 
de informatie over milieuvriendelijk geteelde aardappels op de meeste 
consumenten voldoende geloofwaardig overkwam.

twee situaties Door de volgorde van de vragen die na het 
artikel werden gesteld te variëren, werden er twee situaties gecreëerd 
die betrekking hadden op de cognitieve elaboratie. In de ene situatie 
werd de respondent direct na lezing van het artikel gevraagd zijn of 
haar gedachten over milieuvriendelijk geteelde aardappelen op een rij 
te zetten. Dit zorgde voor een hoge mate van cognitieve elaboratie. 
Vervolgens werd, door middel van een vragenlijst, de intentie gemeten 
om milieuvriendelijk geteelde aardappelen te kopen. In de andere situ-
atie werd de respondent níet gevraagd over het artikel na te denken. 
Dit zorgde voor een lage mate van cognitieve elaboratie. Ook hier 
werd weer de intentie gemeten om milieuvriendelijke aardappelen te 
kopen. 
Al met al konden de deelnemers in vier mogelijke groepen terecht 
komen: 

– voorschrijvende norm met hoge cognitieve elaboratie 
– voorschrijvende norm met lage cognitieve elaboratie 
– beschrijvende norm met hoge cognitieve elaboratie
– beschrijvende norm met lage cognitieve elaboratie. 
De artikelen werden willekeurig onder de deelnemers verdeeld, waar-
bij in ieder van de vier groepen voor een gelijke verdeling van mannen 
en vrouwen werd gezorgd. Aan het eind van de vragenlijst werd uitge-
legd dat het onderzoek waarover in het krantenartikel werd bericht een 
fictief onderzoek was.

resultateN De resultaten van het experiment waren als volgt. 
Deelnemers die niet werden aangezet na te denken over de bood-
schap reageerden positiever op voorschrijvende normen dan op 
beschrijvende normen. Als deze deelnemers dus wordt gezegd milieu-
vriendelijke producten te kopen, resulteert dit in een hogere aankoop-
bereidheid, dan wanneer hen wordt verteld hoeveel mensen het al ko-
pen. Het omgekeerde effect deed zich voor bij deelnemers die werden 
aangezet na te denken over de boodschap. Hun aankoopbereidheid 
was hoger voor beschrijvende normen dan voor voorschrijvende nor-
men. Met andere woorden, door na te denken over de voorschrijvende 
norm nam de gedragsintentie om de aardappelen te kopen af.
Het nadenken over een sociale norm kan dus een verschillend effect 
teweeg brengen, afhankelijk van de soort norm. Voorschrijvende 
normen worden minder effectief als mensen erover gaan nadenken, 
terwijl beschrijvende normen juist aan effectiviteit winnen. 
De overheid en andere betrokken organisaties, die sociale normen wil-
len gebruiken in hun campagnes, moeten hier rekening mee houden. 
Afhankelijk van de kans dat mensen over de uitgezonden boodschap 
gaan nadenken, kan de effectiviteit van de boodschap veranderen. Als 
er een grote kans is dat de mensen over de boodschap gaan nadenken 
is het belangrijk dat beleidsmakers een beschrijvende norm (‘iedereen 
doet het’) gebruiken. Als het daarentegen onwaarschijnlijk is dat men 
over de boodschap gaat nadenken, kan beter een voorschrijvende 
norm (‘u moet dit doen’) worden gebruikt.
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