


Duurzaam gedrag begint 
bij sociaal merkgebruik
Hij is designer, innovator, merkexpert, columnist, docent, spreker, consultant en promovendus. ‘Ik wil 
eigenlijk van alles weten, maar dat is natuurlijk niet te doen,’ verklaart een eindeloos nieuwsgierige 
Erik Schoppen. Met zijn promotieonderzoek hoopt hij vertrouwen in duurzaam gedrag een impuls te 
geven. De sleutel tot dat gedrag ligt in de sociaal-gerichte bedrading van ons brein.

#duurzaam gedrag

Ondoenlijk om zijn achtergrond en expertise bondig te 

duiden. Maar het komt er op neer dat Erik Schoppen (1968) 

tijdens zijn opleiding aan Academie Minerva, waar hij zich 

specialiseerde in new media design, gefascineerd raakte 

door internet en het brein. Beide maken gebruik van 

netwerken. “Ik was begin jaren negentig op bezoek bij een 

vriend in New York die neurofysiologie studeerde en 

ontdekte daar het boek Principles of Neural Science. Ik had al 

veel gelezen over psychologie, maar voor mij als ontwerper 

is het brein een waanzinnig aantrekkelijke kosmos, ook 

vanwege de mysterieuze werking van dit complexe orgaan.”

Geschokte reacties

Erik verdiepte zich in de neurowetenschappen, terwijl hij 

een master in Advanced Studies in Emerging Media deed. 

“Het begon rond 1993, 1994, de opkomst van het internet in 

Nederland. Ik was geïnteresseerd in privacy, vertrouwen en 

gedrag in de online wereld. Mensen dachten dat ze vanaf 

hun zolderkamertje anoniem over het internet konden 

surfen. Ik heb toen samen met Peter Sloots in 1996 

GarbagePark.com ontwikkeld, het eerste virtuele webpark 

ter wereld waarin je digitale sporen (‘afval’) achterliet die 

ook voor anderen zichtbaar waren. Er waren namelijk 

profielpagina’s waarmee je, naast je eigen profiel, ook het 

profiel van andere bezoekers kon bekijken. Bekeek je die, 

dan kreeg de profieleigenaar een mailtje met jouw profiel- 

gegevens. De ontvangers van deze mails bekeken op hun 

buurt weer hun ‘begluurders,’ die vervolgens ook weer een 

mail kregen. Enfin, binnen twee weken moest de site offline 

vanwege de vele geschokte reacties. Mensen begrepen het 

toen nog niet, nu is privacy een van de belangrijkste issues 

in de wereld. In mijn promotie-traject doe ik daarom ook 

onderzoek naar het delen van privacygevoelige informatie.”
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Investeren in sociaal kapitaal

Erik Schoppen houdt zich bezig met onder meer 

merkontwikkeling, -ontwerp en gedrag in de reële en 

virtuele wereld. Hierin doceert hij aan de Hanzehogeschool 

Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Het 

promotieonderzoek, waarvoor hij in 2015 een NWO-beurs 

kreeg, en dat hij verricht binnen de onderzoeksgroep 

Experimentele psychologie, doet hij met een missie. “Ik wil 

de bewustwording van privacy en online gedrag verhogen 

en sociaal en duurzaam denken bevorderen bij organisaties 

die impact hebben op de wereld. Als ik kan aantonen dat 

het winstgevend is om duurzaam te opereren, is er geen 

excuus meer om niet duurzaam te worden.”

Winstgevendheid definieert hij deels als financieel 

rendement en deels als het kunnen herinvesteren in zaken 

die de wereld beter maken. Duurzaamheid betekent voor 

hem dus niet zozeer nog meer led-lampjes plaatsen, maar 

vooral te denken vanuit de sociale component. 

“Duurzaamheid betreft niet alleen het beschermen van 

onze habitat, maar ook investeren in sociaal kapitaal: we 

leven met zijn allen samen op één planeet en dat is deze.”

Sociale bedrading

In zijn promotieproject onderzoekt Erik onder andere of 

pro-sociale positionering (laten zien hoe je als merk bewust 

investeert in zaken die de wereld beter maken) 

consumenten meer vertrouwen geeft in producten van dat 

merk en zo duurzame gedragsverandering bewerkstelligt. 

“Duurzame merken hebben grote moeite om om kenbaar 

te maken dat ze goed bezig zijn. Want mensen luisteren wel 

naar informatie, maar passen hun gedrag daarop niet of 

nauwelijks aan. Zo willen we allemaal goed zijn voor de 

planeet en de ander, dus dat zeggen we dan ook braaf. 



Tegelijkertijd groeide in 2019 het aantal vliegreizen. 

Maar omdat merken voor consumenten heel 

belangrijk zijn - ze identificeren zich ermee - moet 

duurzaam gedrag volgens mij via die weg tot stand 

komen.”

Een voorbeeld. Hoewel prijs voor ons allemaal 

belangrijk is, zijn we soms bereid méér te betalen voor 

een product. Bijvoorbeeld als we onszelf en anderen 

daarmee kunnen overtuigen dat we goed bezig zijn. 

Erik zet een wijnfles op tafel. “Ik onderzoek nu onder 

meer the power of social and green gifting. Stel dat deze 

fles wijn 4,99 euro kost. Vraag mensen wat ze ervoor 

over hebben, dan zeggen ze rond de 4 euro. Als je 

vraagt wat ze voor diezelfde fles willen betalen als ze 

van een ander horen dat het een goed en duurzaam 

product is, wordt het iets meer. Maar vraag je ze wat 

ze ervoor over hebben als ze dit kunnen schenken aan 

iemand om wie ze om geven en daarmee hun sociale 

relatie kunnen versterken, dan loopt het bedrag op tot 

soms wel het driedubbele. Een enorm, irrationeel, 

verschil.”

Hij verklaart dit fenomeen uit de sociale bedrading in 

ons brein. “Ons gedrag is bijna altijd sociaal gericht. 

We vragen bij onze beslissingen impliciet om 

feedback. Dat doen we niet door iedereen expliciet 

om bevestiging te vragen, maar via het snellezen van 

social cues, want ons brein is veel gevoeliger voor 

emoties dan voor taal. Dus iets geven gaat veel meer 

om het sociale gebaar dan om het geschreven kaartje 

dat er vaak bij zit.”
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WorldBrainWave

Erik is tevens bedenker en medeoprichter van het online 

onderzoeksplatform WorldBrainWave.com. “Met 

WorldBrainWave kun je op locatie, via de mobiele telefoons 

van participanten, inzicht krijgen in hoe mensen op dat 

moment en op die plek hun beslissingen maken. Nu 

gebeurt dat nog vaak via vragenlijsten achteraf of met het 

nabootsen van een situatie in een onderzoeksruimte. 

WorldBrainWave brengt het lab eigenlijk naar de mensen, 

in plaats van de mensen naar het lab. We hopen uiteindelijk 

via het platform geaggregeerde onderzoeksresultaten 

wereldwijd met elkaar te verbinden. Want vaak worden 

dezelfde onderzoeken op meerdere plekken gedaan. Ons 

doel is om deze onderzoekstools bereikbaar en betaalbaar 

te maken voor iedereen en daardoor een bredere 

kennisdeling mogelijk te maken via ons platform.”

Via WorldBrainWave.com onderzoekt Erik onder meer welk 

effect sociaal, duurzaam en transparant opererende 

organisaties sorteren op het duurzaamheidsvertrouwen 

van consumenten. “Omdat duurzaamheidsvertrouwen niet 

gelijk leidt tot duurzaam gedrag bij consumenten, kijk ik 

met name naar het gedrag van deze organisaties. Welke 

eigenschappen vinden mensen nou belangrijk bij duurzame 

en pro-sociale organisaties? Als organisaties zich vervolgens 

ook zo gaan gedragen, dan zie ik daarin een absolute 

win-win situatie: dergelijke organisaties kunnen meer 

betrokken medewerkers trekken en loyalere klanten 

krijgen. Wie wil dat nou niet? Als ik kan aantonen dat het 

winstgevender is om pro-sociaal en duurzaam te opereren 

is er geen reden meer om dat niet te doen.”
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