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Achtergrond
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Kenmerken alcoholgebruik van Nederlandse jongeren:

‘te vroeg’, ‘ te vaak’ en ‘te veel’



Mysteryshopping methode
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Welk percentage alcoholverkooppunten in de gemeente of 

regio houdt zich aan de wettelijke leeftijdsgrens van 16 jaar 

voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank aan 

jongeren? 



Nalevingscijfers (2011)
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Vergelijking met Europese landen 

Eyes on Ages studie: verschil in naleving tussen 0% in 

Roemenië en  93% in Zweden.
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Uitgangspunten

Norm: Horeca ondernemers verstrekken alcohol  

uitsluitend aan volwassenen van 18 jaar en ouder.

Veel gedrag is calculerend, noodzaak strenge 

handhaving staat niet ter discussie. 

Trend in toezicht: Kijk naar de gedragspsychologie 

en marketingcommunicatie; kun je ook gebruik 

maken van onbewuste 

beinvloedingsmechanismen?
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6 principes van Cialdini

• Wederkerigheid ‘voor wat hoort wat’

• Commitment & consistentie ‘wie a zegt moet ook b zeggen’ 

• Sociale bewijskracht ‘als iedereen het doet zal het wel kloppen’ 

• Sympathie ‘omdat ik je aardig vindt’

• Autoriteit ‘als de expert het zegt’

• Schaarste ‘hoe minder beschikbaar, hoe liever je het 

wil’

m1



Dia 10

m1 nog noemen dat dit van de grote Cialdini is?
mpn; 20-10-2012
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Wederkerigheid

Principe:

‘voor wat hoort wat’

- heel krachtig middel

- werkt juist bij ongevraagde gunsten 

- werkt bij ongelijkwaardig ruil

NB Wederkerigheidsmechanisme is niet hetzelfde als een 
beloningsmechanisme!
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Commitment & Consistentie

Principe:

‘wie A zegt moet ook B zeggen’

eerst een toezegging

Variatie:

‘Foot in the door’ �klein verzoek, later groter 
verzoek

‘Four walls and a roof’ �aantal vragen: steeds 
consistent antwoorden
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Sociale bewijskracht

Principe: ‘als iedereen het doet zal het wel kloppen’

http://www.youtube.com/watch?v=3oRy46XQ0es

Techniek: gebruik de descriptieve  norm, beschrijf 
het gedrag van anderen, geef aan wat de meeste 
mensen in een bepaalde situatie doen. 

NB: Vervalsing van sociale bewijskracht door onjuiste 
gegevens werkt averechts!
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Sympathie

Principe: Het liefst zeg je ja op verzoeken 

van mensen die je kent/ graag mag

Sympathie opwekkers:

Aantrekkelijkheid

Gelijksoortigheid

Ironisch: toevallige gelijkheden

Complimenten / slijmen
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Autoriteit

Principe: ‘als de expert het zegt’
autoriteiten beschikken over veel kennis, wijsheid en macht

Autoriteit opwekkers:
symbolen 

titels

kleding, attributen
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Schaarste

Principe: ‘hoe minder beschikbaar, hoe liever je het wil’ 
Mensen hechten meer waarde aan zaken die moeilijker 
verkrijgbaar zijn, of de gedachte iets te verliezen.

Schaarste technieken:

‘beperkt in aantal’ 

‘ beperkt in tijd’



Vragen


