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Nederlandse Samenvatting 
(Dutch Summary)

Consumenten laten zich in hun dagelijkse gedrag leiden door hun doelen. Dit zijn doelen die ze 
zichzelf stellen, bijvoorbeeld 10 kilo afvallen, een proefschrift afronden of een bepaald bedrag 
sparen voor een welverdiende vakantie, of doelen die anderen voor hen stellen. Bedrijven 
kunnen consumenten bijvoorbeeld herinneren aan een behoefte (‘Hungry? Grab a Snickers!’) 
of een leuk presentje beloven als zij punten sparen. Deze situaties kunnen onderling sterk 
verschillen maar hebben één ding gemeen, namelijk dat consumenten bij het nastreven van hun 
doelen worden blootgesteld aan afleiding, verleiding of een (tijdelijk) verminderde motivatie. 
Om hun doelen toch te bereiken, zullen consumenten een grote mate van controle moeten 
uitoefenen op het doelgerichte gedrag: ze zullen hun gedrag moeten reguleren.
 Maar hoe bereiken consumenten hun doelen eigenlijk? Hoe kunnen ze het heft in eigen 
hand nemen en ervoor zorgen dat ze hun doelen bereiken? Dit lijkt een vanzelfsprekende vraag, 
en hoewel er in de marketingliteratuur volop aandacht is voor motivatie en doelgerelateerde 
concepten, is er maar weinig onderzoek gedaan naar de manier waarop consumenten hun 
doelgerichte gedrag controleren en reguleren. Anders gezegd: de processen die ten grondslag 
liggen aan doelgericht gedrag en de vraag hoe zelfregulatie door de omgeving wordt beïnvloed, 
zijn in onderzoeken maar weinig aan bod gekomen. Dit proefschrift gaat nader op die vraag in.
 Zelfregulatie is het proces waarbij mensen hun gedachten, gevoelens en gedrag controleren 
en zo nodig veranderen om een bepaald doel te bereiken. Traditionele modellen van zelfregulatie 
en doelgericht gedrag waren met name gericht op intentionele zelfregulatie. Hierbij zijn mensen 
zich bewust van een discrepantie tussen de huidige toestand en de eindtoestand (bijv. ‘Ik moet 
nog twee kilo afvallen om mijn doel van vijf kilo te halen’), waarna ze op een reflectieve manier 
beslissen welke vervolgactie ze zullen ondernemen om de kloof te dichten (bijv. ‘Ik ga drie in 
plaats van twee keer per week sporten’). 
 In dit proefschrift probeer ik een genuanceerder beeld te krijgen van de manier waarop 
consumentengedrag door doelen wordt gestuurd. Hierbij maak ik onderscheid tussen 
intentionele zelfregulatie aan de ene kant en impliciete, onbewuste zelfregulatie aan de andere 
kant, en betoog ik dat er voldoende reden is om de traditionele visie op zelfregulatie te herzien. 
Ik stel dat het maken van bewuste keuzes niet typisch of noodzakelijk is voor effectieve 
zelfregulatie, maar dat het ook mogelijk is om zonder intentionele wil op zeer efficiënte en 
flexibele wijze doelgericht gedrag te vertonen. 
 In dit proefschrift richt ik mij bovendien op de invloed die omgevingsfactoren op (impliciete) 
zelfregulatie hebben, een aspect dat opvallend genoeg in eerder onderzoek onderbelicht is 
gebleven. Dat is opvallend omdat mensen voortdurend bezig zijn met het nastreven van 
doelen en ze dit niet in een vacuum doen maar in allerlei verschillende situaties waarin ze 
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geconfronteerd worden met factoren die zowel een positieve als negatieve invloed hebben op 
zelfregulatie. Om consumentengedrag en impliciete zelfregulatie te begrijpen, moeten we dus 
ook begrijpen wat de wisselwerking is tussen consumenten en de wereld om hen heen. In dit 
proefschrift probeer ik deze twee stromen van onderzoek te combineren.
 In drie empirische essays laat ik zien wat, in een retailomgeving, de invloed van 
omgevingsfactoren is op impliciete, niet-intentionele zelfregulatie en doelgericht gedrag 
(voortgangsinformatie in hoofdstuk 2; winkelomgeving in hoofdstuk 3; en merken in 
hoofdstuk 4). Dit doe ik aan de hand van de drie verschillende gebieden waarin consumenten 
controle uitoefenen over hun doen en laten. Deze drie gebieden vallen grotendeels samen met 
de domeinen waarin mensen zelfregulatie uitoefenen. Zij kunnen omschreven worden als het 
zelf in tijd en ruimte (hoofdstuk 2), het zelf in relatie tot de fysieke wereld (hoofdstuk 3) en het 
zelf in relatie tot zichzelf (hoofdstuk 4). 
 In hoofdstuk 2 onderzoek ik wat de invloed van de perceptie van tijd en ruimte is op 
zelfregulatie en doelgericht gedrag. Doelgericht gedrag vindt plaats in tijd en ruimte. Als 
mensen doelen nastreven, vergelijken ze hun huidige toestand met een toestand in het verleden 
en een toekomstige toestand die nog niet is bereikt, oftewel toestanden die verwijderd zijn van 
het hier en nu. De construal-leveltheorie stelt dat mensen, als zij een doel willen bereiken, een 
abstracte in plaats van concrete mindset moeten hebben die hen in staat stelt om doelrelevante 
informatie in verband te brengen met een toestand die in tijd en ruimte van hen verwijderd is, 
kortom om verder te kijken dan het hier en nu. Uitgaande van die redenatie werd ik bevestigd 
in mijn vermoeden dat informatie over voortgang (bijv. het aantal gespaarde punten in een 
spaarprogramma) vooral van invloed is op de doelgerichte motivatie van consumenten met een 
abstracte mindset. 
 Daarnaast onderzoek ik in hoofdstuk 2 de interactie tussen construal level en de framing 
van voortgangsinformatie. Voortgangsinformatie kan ofwel gecommuniceerd worden als 
de afstand van de begintoestand tot de huidige toestand, ofwel als die van de huidige tot de 
eindtoestand. Halverwege het doel communiceren beide frames hetzelfde (d.w.z. ‘5 van de 10 
punten gespaard’ impliceert dat er nog 5 punten gespaard moeten worden). Ik laat echter zien 
dat mensen met een abstracte mindset tijd en ruimte (d.w.z. afstanden) overschatten en dat een 
gelijke voortgang van de begintoestand naar de eindtoestand daarom halverwege het doel leidt 
tot een respectievelijk grotere en kleinere motivatie. In hoofdstuk 2 onderzoek ik ook het effect 
van de interactie tussen construal level en de framing van voortgangsinformatie op motivatie 
wanneer mensen net begonnen zijn met het nastreven van een doel en op het moment waarop 
ze het doel al bijna hebben bereikt. De bevindingen dragen bij aan een beter begrip van hoe en 
wanneer voortgangsinformatie en de perceptie van tijd en ruimte van invloed zijn op effectieve 
zelfregulatie. Marketeers kunnen deze kennis gebruiken in situaties waarin mensen doelen 
nastreven, zoals in loyaliteitsprogramma’s en afvalprogramma’s, door informatie aan te bieden 
op basis van de voortgang van consumenten. 
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In hoofdstuk 3 onderzoek ik hoe de perceptie van de fysieke omgeving van invloed is op 
zelfregulatie. Mensen vinden het belangrijk het gevoel te hebben dat ze de wereld waarin ze 
leven begrijpen en dat die wereld een zekere orde en structuur heeft. Het is daarom niet vreemd 
dat het waarnemen en ervaren van wanorde en chaos leidt tot aversie, waardoor mensen 
zelfregulerende processen gaan activeren om de gewenste toestand, namelijk het waarnemen 
van orde en structuur, te herstellen. Mensen hebben niet altijd grip op de bron van chaos en 
wanorde, bijvoorbeeld in het geval van terreuraanslagen of natuurrampen, en vallen dan vaak 
terug op alternatieve bronnen die het gevoel van orde kunnen herstellen. Recent onderzoek 
op dit gebied was vooral gericht op tamelijk irrationele strategieën voor het herstellen van een 
gevoel van orde, bijvoorbeeld het zien van illusoire patronen in korrelige beelden en het geloven 
in een interventionistische God. 
 In hoofdstuk 3 beargumenteer ik dat er een meer alledaagse route moet zijn die mensen 
helpt een gevoel van orde te hervinden; het waarnemen van de wereld als geordende plek is 
immers een fundamentele behoefte. Ik laat zien dat ook het nastreven van doelen zelf een 
gevoel van orde kan geven omdat het structuur biedt. Doelen herinneren mensen aan waar 
ze nu zijn, waar ze vandaan komen, waar ze naartoe willen, welke kloof ze daarvoor moeten 
overbruggen en welke acties ze moeten ondernemen om hun doel te bereiken. In hoofdstuk 3 
richt ik mij vooral op signalen van wanorde in de retailomgeving, zoals een slordige winkel, 
lawaai en drukte, en op het nastreven van een spaardoel als strategie om de orde te herstellen. 
De bevindingen introduceren een nieuw, impliciet zelfregulatief mechanisme waarop 
consumenten terugvallen om een gevoel van orde te herstellen nadat ze zijn blootgesteld aan 
fysieke chaos. Dit mechanisme is het nastreven van een doel. Een belangrijke conclusie voor 
marketeers is dat consumenten een omgeving waarderen die ordelijk en netjes is in plaats van 
chaotisch en complex, en dat de frustratie die voortvloeit uit wanorde uiteindelijk kan leiden tot 
lagere verkoopcijfers en klantentrouw.
 In hoofdstuk 4 onderzoek ik hoe de perceptie van het zelf van invloed is op zelfregulatie 
en doelgericht gedrag. Mensen hebben de fundamentele behoefte om positief over zichzelf te 
denken. Een negatief zelfbeeld leidt dan ook tot zelfregulatie die ten doel heeft het zelfbeeld op 
te vijzelen en te herstellen. In hoofdstuk 4 richt ik mij op de rol van merken in het reguleren van 
het zelfbeeld. Ik onderzoek de wisselwerking tussen enerzijds merknamen die beginnen met ‘I’ 
of ‘My’ (zoals ‘iPhone’ en ‘MySpace’), en daardoor geassocieerd kunnen worden met het zelf, en 
anderzijds de valentie van het zelfbeeld van consumenten. Hierbij borduur ik voort op eerdere 
bevindingen die suggereren dat mensen zich impliciet meer aangetrokken voelen tot letters 
uit het alfabet die ook in hun eigen naam voorkomen, en zelfs tot objecten, gebeurtenissen 
en merken met gedeelde naamletters. Uitgaande van deze redenering werd ik bevestigd in 
mijn vermoeden dat de bias in de evaluatie van zelfgeassocieerde merken niet beperkt blijft 
tot dergelijke incidentele overeenkomsten in namen en naamletters, maar zich ook voordoet 
wanneer merknamen meer generieke verwijzingen naar het zelf bevatten (zoals ‘I’ en ‘My’).



Nederlandse Samenvatting (Dutch Summary)110

Daarnaast onderzoek ik in hoofdstuk 4 of de positieve bias in de evaluatie van zelfrefererende 
merknamen ook kan omdraaien en kan leiden tot een negatieve merkevaluatie. In eerder 
onderzoek werd aangenomen dat een positieve evaluatie het gevolg is van het feit dat het zelfbeeld 
meestal positief is, en dat die valentie wordt overgedragen op het zelfgeassocieerde merk. Als de 
evaluatiebias inderdaad een weerspiegeling is van de valentie van het zelfbeeld, dan zou ook een 
negatief zelfbeeld moeten worden overgedragen op een generiek zelfrefererende merknaam. In 
hoofdstuk 4 toon ik aan dat dit effect inderdaad bestaat en laat ik zien dat dit vermijdingseffect 
sterker is nadat mensen negatieve informatie over zichzelf hebben ontvangen en wanneer het 
gaat om merken waarmee consumenten zich kunnen uiten en die dus meer zelfrelevant zijn. 
De bevindingen laten zien dat merken een belangrijke rol spelen in de regulatie van het zelf. 
Consumenten voelen zich impliciet meer aangetrokken tot merken die een positief zelfbeeld 
bevestigen of versterken, en vermijden merken die het zelfbeeld kunnen beschadigen. Deze 
bevindingen bieden marketeers nieuwe inzichten over hoe op een eenvoudige en goedkope 
manier een relatie tussen merk en klant tot stand kan worden gebracht, wat aantoonbaar een 
positief effect heeft op klantentrouw en ander consumentengedrag.
 Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd, biedt nieuwe inzichten in de 
invloed die impliciete zelfregulatieve processen hebben op het nastreven van doelen door 
consumenten. Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan een beter begrip van de wijze waarop 
het denken en doen van consumenten onbewust vormgeeft aan en gevormd wordt door de 
omgeving waarmee consumenten op dat moment worden geconfronteerd en waarmee zij 
interacteren. Aan elk van de drie domeinen waarin consumenten zelfregulatie uitoefenen, 
is een empirisch hoofdstuk gewijd waarin wordt aangetoond dat de bevindingen algemeen 
toepasbaar zijn op consumentengedrag. Al met al schetst dit proefschrift een goed beeld van de 
manier waarop wij als consumenten op een effectieve en flexibele manier onze doelen bereiken 
en omgaan met de complexe wereld waarin we leven.


