


Talk

Succesvolle en efficiënte AOV-nazorg



Programma

• Guideology

• Onbewust gedrag

• Heuristieken en biases

• Technieken voor gedragsbeïnvloeding

• Activatiepakket AOV-nazorg



Guideology
Mischa Coster

Gedragspsycholoog

Paul de Heer

Gedragsmarketeer

P S Y C H O L O G I E



De missie van

Financiële dienstverleners en hun partners helpen

☞ om hun klanten te begeleiden

☞ naar de juiste – wederzijds profijtelijke – beslissingen
en concrete acties 

☞ door gebruik van wetenschappelijk bewezen
psychologische technieken en strategieën.





Webinar toegepaste psychologie

Activatiepakket AOV-nazorg

Adfiz: AOV-nazorg!



Waarom
gedragspsychologie
in je communicatie?



Hypotheek oversluiten?

Hoe zal ik betalen?

Eerst douchen?

Waarmee begin ik?

Relatie beeindigen?

Welk cadeautje kopen?

Waar ga ik zitten?

Welk merk telefoon?

Buiten of binnen?

Van baan wisselen?

Welke aanbieding 
nemen?

Linskaf of rechtsaf?

±35.000
per dag
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Systeem 1

Onbewust
Snel

Associatief
Automatisch

Kost weinig moeite
Geen controle

Systeem 2

Bewust
Traag 

Logisch
Vereist activatie
Kost veel moeite

Veel controle

± 95% ± 5%
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MEER=BELANGRIJKER
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VERLIES>WINST
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BEÏNVLOEDINGS-
TECHNIEKEN

Selectie uit AOV-nazorgpakket
Bewezen effectief



Framing



How to
Probeer altijd een voorstel zodanig te
presenteren dat de gewenste
aspecten benadrukt worden.

Bijvoorbeeld: “We bieden u twee 
maanden om te reageren” ipv “U 
heeft nog maar twee maanden”



Labeling & Altercasting



Wanneer iemand een sociale rol of 
label aanvaardt, zal deze persoon 
zich ook eerder gedragen in 
overeenstemming met die rol of 
dat label. 

Labeling & Altercasting



Gebruik labeling: geef iemand een 
eigenschap in de vorm van een 
compliment. 
Gebruik altercasting: spreek iemand 
aan op zijn (sociale) rol

Voorbeeld: “verantwoordelijke 
ondernemer…”

How to



65%
Autoriteit



Bij twijfel volgen mensen het 
advies van een legitieme
autoriteit

Autoriteit



How to

Gebruik eigen of afgeleide autoriteit. 

Bijvoorbeeld: benadruk credentials 
maar ook externe bronnen zoals
awards, tests, aanbevelingen etc.



Wederkerigheid

We willen graag in dezelfde mate 
iets teruggeven zodra we iets van 
iemand hebben gekregen.



Speelt de video niet af? Klik dan hier



https://vh2020norrz.sharepoint.com/:v:/s/GuideologyTeam/EdK5Eshw2ZFMjgB5NBrD6b4BeoePi2uuUh809DYoLNLHnA?e=pIg5HE


How to

Geef eerst, alvorens terug te vragen. 
Bijvoorbeeld: écht nuttige tips.
‘Dit moet u weten over erfpacht’
‘Kabinetsplannen voor A.O. ZZP’rs’



De tevredenheid over een product of 
dienst neemt toe met de 
waargenomen moeite en inspanning. 

Labour effect



How to
Laat dus zien en merken wat je 
allemaal voor de klant doet!

Bijvoorbeeld: ‘Wij hebben alles al 
helemaal voorbereid.’



Commitment

Wie A zegt,
zegt ook B



Commitment

700%



A B



How to

Onderzoek gewenst gedrag uit het 
verleden of ontwerp een
commitment-actie. Herinner.

Bijvoorbeeld: ‘U heeft gekozen om 
ons uw AOV te laten verzorgen.’





Reactance



How to

Geef je doelgroep ‘handelingsvrijheid’ 
met een gelimiteerde set keuzes – die 
natuurlijk door jou gewenst zijn.

Bijvoorbeeld: “Maak de afspraak via 
de telefoon of videocall”



Verlaag onzekerheid
Minimaliseer het risico dat je klant 
loopt door een escape te bieden; 
maak zijn beslissing herzienbaar of 
omkeerbaar.
Bijvoorbeeld: Geef aan dat een
afspraak kan verzetten (zodat je 
deze dus gerust nú alvast kunt
maken).



Activatiepakket 
AOV-nazorg



Methodiek en totstandkoming





Inhoud Adfiz AOV-nazorgpakket
• Priming met nieuwsbriefartikelen en persartikel

Activeren mentaal schema

• Uitnodiging met reminder
Overtuiging en drempelverlaging

• Bevestigingen
Framing als service

• Activerende slotmails
Werkt als final boarding call

• Praktische tips voor gesprek
Wedden dat u iets nieuws leert? Reguliere prijs: 

99,50



AOV-nazorgpakket

Downloaden en direct
aan de slag!

www.guideology.nl/shop
Kortingscode: adfizlid

Adfiz Ledenkorting!

20%

99,50 79,50

http://www.guideology.nl/shop


BEDANKT!
VEEL SUCCES EN GEMAK MET 

HET AOV-Nazorgpakket!

www. .nl






