
Psychologie Gedragseconomie

Wees tochgeenkuddedier in

Door Erica Verdegaal

Wezijn slim,maarwe
handelen er vaaknietnaar.
Gratis geld? Bestaatniet,
wetenwe. Toch tuinenwe
er steedsweer in.Wat valt
daaraan tedoen?

Afgemetenaanhet aantal brillenverko-
pers enbrillenreclames zou je verwach-
tendat elkeNederlanderhelder ziet. Van
veraf endichtbij. In zonen schaduw. In
deauto, achter de computer of voorde
tv.Of alles tegelijk. Endat opeenkoop-
je.Drie voordeprijs vanéén,met gratis
montuurof vergoeding vande verzeke-
raar.Dandenk jeweleens: ach, bestond
erookmaar eenfinanciëlebril.Want als
het omgeldgaat, is de consumentbij-
ziendals eenegel; regelmatig zelfs blind
als eenmol.

Verkopers encharlatanswetendat al
sindsmensenheugenis,maar sindsde
jaren zestig staat dat feit steedsmeer in
debelangstelling vandewetenschap.
Degedragseconomiebijvoorbeeldbe-
studeert de invloed vanpsychologische,
cognitieve, emotionele, culturele en so-
ciale factorenopfinanciële beslissin-
gen.Onderzoekers indit vakgebiedheb-
bendeafgelopendecenniahonderden
denk- engedragsfoutengeïdentificeerd,
diemensenkapitalen, en somszelfs de
kop, kunnenkosten.Wie zeniet kent en
herkent, is laaghangend fruit voor ver-
kopers, reclamemakers, oplichters, en
ieder anderdiepoogt geld te verdienen
aanzijnmedemens.Daarompakkenwe
uitmetde valkuilendiede consument—
udus—elkedagweer geldkunnenkos-
ten.Met tipshoeerniet in te tuinen.

De Ame
rikaanse
clown Dan

Rice bedacht in
1848 een ludieke
manier om cam
pagne te voeren
voor zijn politie
ke carrière. Hij
toerde rond met
een rijkversierde
wagen waar een
muziekband op
speelde. Deze
‘bandwagon’ was
zo’n succes dat
veel politici Rice
gingen imiteren.
Dat leidde

weer tot de uit
drukking ‘jump
on the band
wagon’, wat staat
voor kritiekloos
achter de massa
aanlopen.
Kuddegedrag

is typisch men
selijk, en veroor

zaakt volgens
economen het
zogeheten
bandwagon
effect. Naarmate
iets populairder
raakt, willen

steeds meer
mensen het
hebben of doen.
Vandaar dat
zeven miljoen
Nederlanders
ooit een woeker
polis afsloten,
hordes spaarders
in 2008 geld
overboekten naar
Icesave, massa’s
beleggers afge
lopen december
bitcoins kochten,
en half Nederland
momenteel een
huis wil bezitten
in Amsterdam.

Want als ie
dereen iets doet,
denken we, kan
het toch niet
fout zijn? Van die
hersenkronkel
maken bouw
ondernemers,
banken, make
laars, hypotheek

Als iedereen het doet,
kan het toch niet fout zijn?

Bandwagon
Kudde-
gedrag is
typisch
menselijk,
zie ook de
bitcoin,
woekerpolis
en Icesave

A
en meubelboeren,
verzekeraars en
andere verkopers
genadeloosge
bruik. Keer opkeer
creëren zeeen
nieuwehype. En
telkens tuinenwe
erinmet z’n allen.
Toch is de

remedie tegen
het bandwagon
effect simpel:
steek nooit geld
in iets waar ieder
een warm voor
loopt. Is de ver
leiding erg groot,
googel dan op
huizenprijzen +
risico’s of bitcoin
+ risico’s.
Lees ver

volgens van
de gevonden
hits alleen de
informatie uit
nietcommerciële
bronnen.
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geldzaken

Aandoenlijk
is de be
roemde

marshmallowtest.
Een kind zit in

een kamer met
een verborgen
camera en een
bordje met een
marshmallow
voor zijn neus.
Zijn begeleid
ster moet even
weg, zegt ze.
Ze belooft het
kind een tweede
marshmallow als
het tijdens haar
afwezigheid niets
opeet. De came
rabeelden tonen
de worsteling

van de meeste
kinderen om de
marshmallow te
laten staan.
Dat is mis

schien vertede
rend, ware het
niet dat ook veel
volwassenen dit
gedrag verto
nen als het om
hun geldzaken
gaat. Heel veel
mensen hebben

liever nu iets dan
later met rente. In
de psychologie
heet dit ‘delay
discounting’.

Het veroor
zaakt dat het
veel mensen niet
lukt uit zichzelf
te sparen voor
hun pensioen of
noodgevallen. Of
aanbiedingen te
weerstaan.
Er bestaan

trucjes om delay
discounting te
slim af te zijn.
Laat bijvoorbeeld
elke maand een
vast bedrag au
tomatisch over

Liever één vogel in de hand, dan tien in de lucht

Een gram is
een gram,
een meter

een meter en
een kilowatt een
kilowatt. Is een
euro dus ook een
euro? Nee. De
waarde van een
euro verschilt
per tijdperk,
situatie en per
soon. Dat heet de
geldillusie. Een
sprekende de
monstratie hier
van bleek uit een
experiment van
twee gedrags
economen van

het eerste uur:
Eldar Shafir en
Richard Thaler.

Zij lieten proef
personen zich
ooit voorstellen
een kist goede
Bordeaux uit
1982 te hebben
gekocht voor
$20 per fles. Nu
is de prijs $75 per

fles. Een proef
persoon besluit
één fles leeg te
drinken. Hoe duur
voelt dat? Een op
de vijf proefper
sonen vond dat
de gedronken

Wat is het u
nu werkelijk
waard?

boeken naar een
spaar of beleg
gingsrekening.
Je went eraan
en merkt er niets
van. Zo beleg of
spaar je op den
duur pijnloos
tonnen aan ver
mogen bij elkaar.

Ook denken
aan je dood
schijnt te helpen,
toont onderzoek.
Het zorgt ervoor
dat je de toe
komst meer gaat
waarderen, en dat
maakt het een
voudiger om daar
geld voor apart te
zetten.

fles $75 waard
was. Voor 30%
voelde de fles
gratis, want het
geld was toch al
uitgegeven. En
een kwart van de
ondervraagden

had het gevoel
$55 te hebben
bespaard.
Op het eerste

gezicht is dat
geestig, maar het
is eigenlijk slecht
nieuws. Want als

je niet weet wat
iets écht waard
is, koers je af op
kostbare misko
pen. Een medicijn
hiertegen biedt
de zogeheten
terugverdientijd
methode. Stel, je
overweegt een
dure aanschaf,
bijvoorbeeld een
luxe keuken van
€30.000. Zoek
dan eerst uit wat
je netto per uur
verdient, laten
we zeggen €35.
Vervolgens kun je
berekenen hoe
veel uur jemoet
werken voordat
die uitgave is te
rugverdiend. In dit
geval is dat 857
uur. Bij eenwerk
week van 32 uur is
dat een halfjaar. Is
het dat waard? ❡
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Nog een
voorbeeld
uit de ge-

dragseconomie is
de ‘bigness bias’.
Vrijwel iedermens
heeft de neiging
grote aantallen
belangrijker te
vinden dan kleine,
en die neiging kan
geld kosten.
Neem de twee-

lingbroers Jeroen
enWillem, bei-
den twintig jaar.
Jeroen stort van
zijn 20ste tot zijn
35ste (dus 15 jaar
lang) elke maand
€100 in een aan-
delenfonds. Deze
inleg, totaal 180
keer €100, laat hij
vanaf zijn 35ste

tot zijn 70ste
doorgroeien. Hij
stort niets meer
bij.
Zijn broer

Willem pakt het
anders aan. Die
belegt tot zijn
35ste helemaal
niets. Hij begint
pas daarna. Vanaf
zijn 35ste tot zijn
70ste, dus 35 jaar
lang, stort Willem
maandelijks €100
in hetzelfde be-

leggingsfonds als
Jeroen. Zijn totale
inleg is dus 420
keer €100.
Stel nu dat het

fonds al die tijd
5% rendement
per jaar maakt.
Wie is er dan op
zijn 70ste het
rijkst?

Demacht van de
grote getallen is groot

Neiging
De mens
vindt grote
aantallen
belang
rijker dan
kleine en
dat kan
geld kosten

Wie zijn
of haar
situatie

wil verbeteren of
veranderen moet
keuzes maken,
maar dat heeft
op veel mensen
een verlammend
effect.

Liever dan
iets nieuws kie-
zen houden we
vast aan het

bestaande. Ge-
dragseconomen
noemen dit de
‘status quo bias’.
Ook houden de
meeste mensen
meer van dingen
waarvan ze nu
eigenaar zijn dan
van dingen die ze
niet bezitten. Dat
heet het ‘endow-
ment’-effect.
Verder gaan

we gebukt onder
verliesaversie:
we vinden het
emotioneel veel
ingrijpender een

paar honderd
euro te besteden
aan de verbe-
tering van een
woekerpolis, dan
dat het ons blij
maakt dat we
tien jaar later een
paar duizend
euro beter af zijn.
En dan hebben

we ook nog last
van spijtaversie:
we zijn bang spijt
van een beslis-
sing te krijgen.
Daarom doen
we niets als onze
aflossingsvrije
hypotheek in de
toekomst onbe-
taalbaar raakt,
of als we nog
een peperdure
arbeidsonge-
schiktheids- of
woekerpolis heb-
ben lopen.

Uitstel leidt tot afstel en leidt tot spijt

Aversies
We zijn
bang spijt
te krijgen
van een
beslissing
en doen
daarom
vaak niets

Dat is Jeroen,
hoewel hij in
totaal slechts
€18.000 heeft
gestort enWillem
€42.000. Toch
bezit Jeroen
op zijn 70ste
€141.155, terwijl
Willemmaar
€111.298 rijk is.
Sterker, hoe-

langWillem ook
doorgaat met
maandelijks €100
inleggen, hij zal
Jeroen nooit
meer inhalen.
Jeroens inleg was
weliswaar minder,
maar hij is eerder
gestart. Daardoor
kanWillem nooit
meer van hem
winnen.

Het is niet raar als
u dit anders had
ingeschat. Vrijwel
elk mens heeft
de neiging grote
aantallen (35
jaar, €42.000)

De vier genoem-
de effecten ma-
ken allemaal dat
we zaken uit- en
afstellen. Maar al

is nietsdoen het
gemakkelijkst op
de korte termijn,
op de lange duur
betreuren we

juist de zaken die
we niet hebben
gedaan.
‘Had ik toen

maar een huis

gekocht’, kreu-
nen we dan. Of
‘Was ik toen
maar in aandelen
gestapt’, ‘Had ik
maar voor pen-
sioen gespaard’
of ‘Had ik maar
meer afgelost’.

Regel dus
vandaag nog
de beste spaar-
rekening, vraag
morgen opslag,
zoek een betere
baan, zeg over-
tollige of te dure
verzekeringen en
abonnementen
op, kies de goed-
koopste zorgver-
zekeraar, betaal
schulden af en ga
sparen voor later.
Wie nu handelt,
voorkomt spijt
en bespaart veel
kosten.

belangrijker te
vinden dan kleine
(15 jaar, €18.000).

Reken dus
nooit op gevoel,
maar met een
rekenprogramma.

Verwachte
eindkapitalen
kunt u zelf
heel eenvou-
dig berekenen
op de website
berekenhet.nl.
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Een ste
wardess
van vlieg

maatschappij
X behandelt u
onaardig. Een
dag later ligt de
internetsite van X
eruit. U ziet een
patroon: X is een
slecht bedrijf.
Toch kunnen

de twee gebeur
tenissen puur
toeval zijn. Maar
onze hersens zijn
niet zo geschikt
voor analyses.
We zien patronen
waar ze niet zijn,
geloven de opge
poetste grafieken
en gemanipu
leerde cijfers van
verkopers en
trekken conclu
sies die onzinnig
of schadelijk zijn.

Psychologen
noemen dit ver
schijnsel parei
dolie. Het houdt
in dat iemand
een patroon
ziet dat er niet
is, bijvoorbeeld
een duivel in een
wolk of een toe
komstige koers
stijging op basis
van een grafiek.
Wat nu? Vol

gens de natuur
kundige Leonard
Mlodinov moeten
we ons verzoe
nen met het toe
val. De mens is te
veel een control
freak, vindt hij.
We willen er niet
aan dat geluk en
pech het gevolg
van een stom
toeval kunnen
zijn. Is Bill Gates
zo rijk doordat hij
geniaal is? Of had
hij gewoon geluk,
waarna het bal
letje ging rollen?
Was het dom dat

je de beurscrisis
van 2008 niet
zag aankomen?
Of had je pech?
Volgens Mlo

dinov zijn succes
en mislukking va
ker toeval dan we
denken. Je kunt
je kans op mee
vallers vergroten

Succes enmislukking zijn
vaak een kwestie van geluk

Toeval
We zien
patronen
waar ze
niet zijn en
geloven
opgepoetste
grafieken

®Gokkers-
bedrog

Denken dat je
kans op het gooi
en van ‘munt’
stijgt als je al
vaak ‘kop’ hebt
gegooid.

® ‘Hot-hand
fallacy’

Verwachten dat
iemand die ge
luk heeft gehad,
bijvoorbeeld aan
de roulettetafel,
daarna weer ge
luk zal hebben.

® Illusie van
controle

Het overschatten
van je controle
over externe
gebeurtenissen.

®Mentaal boek-
houden

Je bezit niet zien
als één geheel,
maar het in je
hoofd onderver
delen in aparte
potjes voor
bijvoorbeeld
sparen, pensioen,
belastingterug
gaven, meevallers
en vakantie.

® ‘Normalcy bias’
Weigeren te
plannen of te
reageren op een
ramp die zich nog

Trap niet in je
eigen valkuilen

door nooit op
te geven, want
dan benut je
extra kansen op
geluk. Omge
keerd moet je de
succestreffers
van (financiële)
verkopers mini
maliseren. Doe
dus niets met
folders, reclames
en ‘gratis’ oriën
tatiegesprekken.
Die bevorderen
de gelukskansen
van aanbieders,
en verkleinen de
kans op mazzel
voor jezelf.

nooit heeft voor
gedaan.

® ‘Self-serving
bias’

Jezelf meer
verantwoorde
lijk achten voor
successen dan
voor missers.

®Semmel-
weis-reflex

Nieuw bewijs of
nieuwe kennis
verwerpen om
dat het indruist
tegen bestaande
normen of over
tuigingen.

®Struisvogel-
politiek

Negeren van een
duidelijk negatie
ve situatie.

®Wet van
Weber-Fechne

Moeite hebben
kleine verschillen
waar te nemen
in grote hoeveel
heden.

® ‘Zero-sum bias’
Ten onrechte
denken dat een
situatie een ‘zero
sum game’ is; een
situatie waarbij
het verlies van de
een uitpakt als
winst voor een
ander.
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