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I N T R O

Bijna iedereen heeft wel eens de behoefte gehad om
iets aan zijn gedrag te veranderen. Denk bijvoorbeeld
aan minder snoepen, meer bewegen of minder geld
uitgeven. Helaas blijkt dit in de praktijk vaak lastig om
voor elkaar te krijgen. Het veranderen van je gewoontes
vereist namelijk ontzettend veel doorzettings-
vermogen. Gelukkig zijn er tegenwoordig tal van apps
die je helpen om jouw goede voornemens te realiseren:
de zogeheten motivational apps. Maar hoe zorg je er als
ontwikkelaar van zo'n motivational app nou voor dat
gebruikers telkens weer terugkomen? Dat lees je in
deze whitepaper.
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P E R S U A S I V E  D E S I G N
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Van alles wat we denken, gebeurt 95% onbewust.
Hierop kunnen we handig inspelen met persuasive
design: het door middel van ontwerp beïnvloeden
van het beslissingsproces van onze hersenen.

Voorbeeld webshop:
Het geven van een melding dat
een product bijna is uitverkocht,
zodat de consument eerder
geneigd is om het product aan te
schaffen.

 

Voorbeeld supermarkt:
Het plaatsen van belangrijke
boodschappen achterin de
winkel, zodat de consument de
hele winkel door moet en
daardoor eerder ook nog andere
producten in zijn wagentje stopt. 

H E T  H O O K  M O D E L

 

Om te zorgen dat motivational apps hun werk doen
en dus gewoontegedrag creëren bij gebruikers, heeft
Nir Eyal, auteur van de bestseller ‘Hooked’, het Hook
Model gecreëerd. Het Hook Model is een weergave
van hoe ontwikkelaars ervoor zorgen dat onder
andere apps succesvol zijn en gebruikers telkens
weer de app blijven gebruiken. Het model bestaat uit
vier fasen die ik hieronder toelicht aan de hand van
de motivational app Samsung Health: een app
ontwikkeld door Samsung die de gebruiker helpt om
persoonlijke gezondheidsdoelen te behalen op het
gebied van lichamelijke activiteit, voeding en slaap.



Externe trigger: Een invloed van buitenaf die een
persoon stimuleert de app te gebruiken. Samsung
Health laat het bekende bolletje zien aan de
rechterbovenkant van het logo van de app
wanneer er een activiteit plaatsvindt in de app.
Op deze manier wordt je getriggerd om de app te
openen.
Interne trigger: Triggers van binnenuit die de
persoon in kwestie tot actie aanzet. Vaak zijn dit
emoties zoals eenzaamheid of verveling. 

Trigger
Om een gewoonte te creëren moet er in de eerste
instantie altijd een trigger zijn. Deze trigger maakt
de (potentiële) gebruiker van de app attent op het
gebruiken van de app en zorgt ervoor dat het proces
in beweging komt. Er zijn twee soorten triggers:
 
1.

2.

0 4

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de externe
triggers niet meer nodig zijn om de gebruiker de app
te laten gebruiken. Je moet ernaar toe werken dat
het gebruik van de app een gewoonte wordt, die
wordt geactiveerd door alleen nog maar interne
triggers. Zorg dus dat je de gebruiker op het juiste
moment een trigger geeft.

Action
De volgende stap is dat mensen actie ondernemen
naar aanleiding van de trigger. Het is belangrijk dat
de app interface gebruiksvriendelijk is en de
gebruiker aanzet tot actie. Om de waarschijnlijkheid
te voorspellen dat de gebruiker tot actie overgaat,
heeft professor B.J. Fogg een formule bedacht, zie
volgende pagina.



In deze stap zijn motivation en ability
de belangrijkste factoren om op in te
spelen als appontwikkelaar. Motivation
gaat over in hoeverre de gebruiker
gemotiveerd is om tot actie over te
gaan. Dit heeft te maken met zes
factoren:
 
1.     Zoeken naar genot
2.     Voorkomen van pijn of verlies
3.     Hoop
4.     Vermijden van angst
5.     Behoefte aan sociale acceptatie
6.     Voorkomen van afwijzing

Ability gaat over het gemak van het
uitvoeren van de actie. Er zijn zes
factoren die bepalen of een actie
makkelijk uit te voeren is:
 
 
 
 
1. Tijd
2. Geld
3. Fysieke inspanning
4. Mentale inspanning
5. Sociale acceptatie van de handeling
6. Mate waarin de actie overeenkomt of
afwijkt van je routine
 

Zorg dat de gebruiker gemotiveerd is om de app
te gebruiken én dat het makkelijk is om een actie
uit te voeren. Een gebruiksvriendelijke interface
is dus essentieel.

Behavior = motivation + ability + trigger
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Variable reward
Om te zorgen dat het aantrekkelijk blijft om de app
te gebruiken, moet de gebruiker een beloning krijgen
als hij een actie uitvoert in de app. Een beloning
zorgt ervoor dat gebruikers gemotiveerd zijn om
telkens weer die ene actie te herhalen. Er zijn drie
soorten beloningen waarmee je gewoontegedrag
kunt stimuleren:
 
Reward of the tribe: Beloning in de vorm van

sociale waardering en status.
Reward of the hunt: Materiële beloning zoals geld of

nformatie.
Reward of the self: Intrinsieke beloningen zoals het

vergaren van kennis, vaardigheden en het
behalen van een doel. 

 
 

Voorbeeld van reward of the tribe:
Gebruikers kunnen hun prestaties
vergelijken met die van andere
gebruikers. Dit zorgt voor een gevoel
van sociale waardering, wat de
gebruiker stimuleert om de app vaker te
gebruiken.
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Voorbeeld van reward of the self:
Doordat gebruikers naar een bepaald
doel toe werken (een nieuw niveau
behalen), zijn ze eerder geneigd om de
app vaak te gebruiken.

 
 



Investment
De vierde fase is de investeringsfase. Hierbij draait
het erom dat een volgend bezoek van de app wordt
gestimuleerd door de data die de gebruiker
achterlaat in de app. De kans dat een gebruiker de
app nogmaals gebruikt, is namelijk groter wanneer
diegene bijvoorbeeld persoonlijke content heeft
toegevoegd. Hoe meer tijd en energie iemand erin
heeft gestoken, hoe groter de kans is dat er
gewoontegedrag ontstaat. 
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In het voorbeeld van Samsung Health kun je een doel instellen voor je
waterinname. Vervolgens is het de bedoeling dat je het elke keer in de app
invult als je een glas water drinkt. De appgebruiker steekt dus tijd en energie
in de app. Hoe vaker de gebruiker iets invoert, hoe groter de kans is dat hij
weer terugkomt in de app.



C O N C L U S I E
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Een gewoonte aanleren lijkt ingewikkeld, maar met
de juiste tools is het helemaal niet zo moeilijk als
het lijkt. Als je maar weet hoe je ze moet inzetten.
Hierbij de belangrijkste punten op een rij:
-       Stuur op het juiste moment een trigger.
-       Zorg ervoor dat de gebruiker gemotiveerd is om
de app te gebruiken. Een gebruiksvriendelijke
appinterface is essentieel.
-       Geef de gebruiker een beloning als hij een
bepaalde actie uitvoert in de app. Dit kan een
materiële beloning zijn zoals geld of informatie,
maar ook bijvoorbeeld het behalen van een doel of
sociale waardering.
-       Zorg ervoor dat de gebruiker zelf content
toevoegt aan de app. Hoe meer tijd en energie hij
investeert, hoe groter de
kans is dat hij de app opnieuw zal gebruiken.
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