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volledige rit een leerrijk onderwerp. Ook de beslissing om samen aan een duo-thesis te werken is er 

één waar we geen spijt van hebben aangezien dit zijn vruchten heeft afgeworpen tijdens alle fases van 

het onderzoek. We wensen bij het vervolledigen van dit werk ook nog enkele mensen te bedanken. 
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onderzoek en de resultaten, maakte het voor ons mogelijk om op een vlotte manier deze masterproef 

af te werken. Bovendien gaat onze dank ook uit naar Prof. Dr. Mario Pandelare aangezien hij ons de 

officiële toelating gaf dit onderzoek binnen de vakgroep uit te voeren. 

Een terecht dankwoord gaat ook uit naar alle respondenten die de tijd genomen hebben om onze 
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Tot slot willen wij nog onze ouders bedanken voor de nuttige tips en inbreng die zij leverden voor ons 
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Inleiding 

Hoewel er vandaag een opmerkelijke verbetering is in de levensstandaard van de gemiddelde mens, 

blijkt de verandering in de menselijke mentale gezondheid minder rooskleurig te zijn. De voorbije jaren 

is de overgang van agrarische naar meer technische werkomstandigheden immers gepaard gegaan 

met een aanzienlijke hoeveelheid stress onder de bevolking (Parker, 2001). Deze stress blijft niet 

onopgemerkt aangezien ze, naast stress gerelateerde ziektes, ook gepaard gaat met tal van negatieve 

gevoelens (Lazarus, 1993). Door de prominente aanwezigheid van stress in het leven van de 

gemiddelde consument heeft dit logischerwijze ook een invloed op het consumentengedrag. Hierbij 

kan men zich in het hedendaagse marktmodel de vraag stellen hoe stress bij consumenten 

gereduceerd kan worden. Zoals auteur Samuel Johnson beweerde “Deviation from nature is deviation 

from happiness”, wordt in deze masterproef onderzocht hoe Biophilia, de menselijke liefde voor 

natuur, een invloed kan hebben op de stresstoestand en het winkelmotief van de moderne consument. 

Het eerste deel van deze masterproef omvat een literatuurstudie waarin alle informatie verwerkt zit 

die gebruikt werd als basis voor het onderzoek. Hierbij wordt in eerste instantie de hedendaagse 

stressproblematiek geschetst en hoe deze een beïnvloedende factor kan zijn op het winkelmotief van 

consumenten. Er bestaan immers hedonische aankooptypes die verband houden met plezier en 

emoties en utilitaire aankooptypes dewelke gelinkt worden aan pure efficiëntie en functionaliteit 

(Geuens, 2002). Aangezien marktmodellen steeds via unieke methoden moeten inspelen op deze 

stresstoestanden en winkelmotieven van de consument, gaat recentelijk onderzoek uit naar het 

betrekken van natuurelementen in productontwikkeling en winkeldesign om de aankoopintenties van 

consumenten te beïnvloeden. De centrale onderzoeksvraag van deze masterproef behandelt daarom 

de invloed van Biophilia op het aankoopgedrag van de consumenten. 

In het tweede deel van de literatuurstudie wordt verder ingegaan op de menselijke aantrekking tot de 

natuur: de Biophilia-hypothese. Deze hypothese, die in 1984 opgesteld werd door de Amerikaanse 

bioloog en naturalist Edward O. Wilson, verklaart hoe de mens een aangeboren neiging heeft om zich 

te richten op leven en levensechte processen. De associaties die de mens zoekt met andere 

levensvormen zouden deels in onze genen geworteld zitten en hun oorsprong vinden bij het begin van 

de mensheid (Kellert & Wilson, 1993). Via een cognitieve en affectieve verwerking zouden 

natuurelementen volgens de Stress Recovery Theory een stress-reducerend effect kunnen hebben op 

de consument en mogelijk een positieve invloed uitoefenen op het welzijn van de mens (Grinde, 2009). 

De volgende delen van de literatuurstudie spitsen zich toe op twee toepassingen van Biophilia, 

namelijk Biomimicry en Biophilic Store Design (BSD), die beiden behandeld worden in het onderzoek. 
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Biomimicry is innovatie geïnspireerd door de natuur, een fenomeen dat vandaag steeds meer 

toegepast wordt in productdesign (Aireis, 2014). Door Biomimicry in producten te verwerken op 

organisme-, gedrag- of ecosysteem-niveau proberen productontwikkelaars bepaalde emoties op te 

wekken bij de consument door in te spelen op de menselijke voorliefde voor de natuur (Maglic, 2012). 

Door esthetisch aantrekkelijke en functioneel nuttige producten te creëren gebaseerd op de natuur, 

proberen ontwerpers zo veel mogelijk plezier op te wekken bij de consumenten, met als hoofddoel de 

aankoopintentie te verhogen. De centrale deelvraag bij deze paragraaf is dan ook de invloed van 

Biomimicry bij hedonische en utilitaire winkelmotieven op het aankoopgedrag en het plezierniveau 

van de consumenten. 

Het laatste deel van de literatuur omvat Biophilic Store Design. Dit designtype maakt gebruik van 

allerlei natuurverwijzingen in de winkelatmosfeer waarbij het visuele aspect  van Biophilia centraal 

staat (Baker, 1986). In deze masterproef wordt de impact van BSD in restaurantomgevingen 

onderzocht. BSD zou mogelijk het plezierniveau verhogen waardoor het stressniveau bij de consument 

hersteld wordt (Geuens, 2002). Hierdoor trachten winkeluitbaters de aankoopintentie en customer 

loyalty te verhogen zodat consumenten sneller zouden terugkeren naar hun restaurants om hun 

stressniveau te reduceren. De centrale deelvraag bij deze paragraaf omvat de invloed van BSD bij 

stressvolle en neutrale situaties op het aankoopgedrag en het plezierniveau van de consumenten. 

Vervolgens worden in deze masterproef de uitgevoerde onderzoeken besproken. Het 

hoofdonderzoek, nl. de invloed van Biophilia op consumentengedrag, werd gesplitst in twee 

deelonderzoeken: één omtrent Biomimicry en één omtrent BSD. Op basis van de literatuurstudie 

werden onderzoeksvragen geformuleerd omtrent aspecten waar tot op de dag van vandaag niet of 

nauwelijks onderzoek naar uitgevoerd werd. Wat betreft het deel Biomimicry wordt onderzoek 

uitgevoerd naar hoe Biomimicry zowel bij een hedonisch als utilitair winkelmotief het aankoopgedrag 

en plezier van consumenten kan beïnvloeden. In het BSD onderzoek wordt daarentegen onderzocht 

hoe Biophilic Store Design bij een neutraal en stressvol scenario zowel het plezierniveau als het 

aankoopgedrag van de consumenten kan beïnvloeden. Bij dit laatste onderzoek werd gekozen om niet 

de winkelmotieven op zich maar wel het hieraan gerelateerde stressniveau te onderzoeken aangezien 

een restaurantbezoek in de meeste gevallen een hedonische gebeurtenis is (Stevens, 1995). Hierbij 

werd er dus onderzoek gedaan naar de herstellende functie van BSD door de omzetting van stress naar 

plezier en hoe dit vervolgens een impact heeft op de aankoopintentie van de consumenten. 

Tot slot wordt deze masterproef afgerond met een bespreking en discussie van de bekomen 

resultaten, een conclusie en een vermelding van verbeteringen en ideeën die toegepast kunnen 

worden in toekomstige onderzoeken.
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Literatuurstudie 

1. Stress en winkelmotieven 

1.1. De hedendaagse stressproblematiek 

In tegenstelling tot de stijging van levensstandaarden in ontwikkelingslanden zoals India en Egypte 

door het uitroeien van fysieke ziektes zoals de pokken (Kleinman, 1997), is deze verbetering niet waar 

te nemen bij de mentale gezondheid van de wereldbevolking. Ondanks de immense antidepressiva 

industrie, wordt er geschat dat wereldwijd ongeveer 121 miljoen mensen lijden aan een depressie 

(Parker, 2001). Vanuit antropologisch perspectief is er veel discussie omdat zij van mening zijn dat dit 

onderzoek naar de mentale gezondheid teveel gebeurt vanuit biologisch standpunt. Er zijn namelijk 

ook veel socio-economische en culturele oorzaken van depressies zoals de industrialisatie van onze 

maatschappij (Kleinman, 1997). De meeste jobs zijn van agrarische werkomstandigheden (daling 38% 

in 1900 naar 3% in 1999) overgegaan naar meer technische en service-gerichte werkomstandigheden 

(31% in 1900 naar 78% 1999) in de V.S. (Fisk, 2001). Deze werkverandering gaat gepaard met hogere 

niveaus van stress en zorgt bij bepaalde mensen voor een verhoogde kans op depressies (Caspi, 2003) 

en stress-gerelateerde ziekten zoals angstziekten en cardiovasculaire ziektes (Parsons, 1991). 

Stress wordt vaak beschreven als gestelde behoeften die de middelen van een individu overstijgen. Een 

betere verklaring om stress te definiëren is een autonome activiteit zoals angst die ontstaat doordat 

een georganiseerde actie of proces wordt onderbroken, deze onderbreking wordt dan stress genoemd 

(Mandler, 1982). In onze huidige samenleving kan deze zogenaamde onderbreking veroorzaakt 

worden door eerder aangehaalde veranderingen in werkomgevingen of andere stressoren zoals 

examens, huwelijk of pubertijd. Stress uit zich enkel in extreme gevallen in bovenvermelde ziektes, in 

de meeste gevallen gaat stress gepaard met een aantal negatieve gevoelens zoals nervositeit, angst, 

schuldgevoel of woede (Lazarus, 1993). In deze masterproef wordt onderzocht of deze gevoelens 

gepaard met stress mogelijk een invloed uitoefenen op de hoeveelheid plezier bij het winkelen, wat 

op zijn beurt de aankoopintentie van de consument kan beïnvloeden. 

1.2. Hedonische versus utilitaire aankopen 

Aankoopmotivaties 

Door de prominente aanwezigheid van stress in het leven van de gemiddelde consument is het 

vanzelfsprekend dat stress ook een invloed kan hebben op consumentengedrag, namelijk door het 
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beïnvloeden van de winkelmotivatie. De aankoop van producten kan omwille van verschillende 

redenen gebeuren waardoor een onderscheid gemaakt wordt tussen hedonische en utilitaire 

aankooptypes. Hedonische aankopen worden in verband gebracht met plezier, terwijl utilitaire 

aankopen meer gelinkt worden aan functionaliteit. Deze twee aankooptypes kunnen op drie 

verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Vooreerst kan het duiden op de persoonlijkheid van 

de consument die de aankoop uitvoert. Sommige consumenten aanzien winkelen namelijk als een 

plezierige, hedonische activiteit terwijl anderen dit eerder als een functionele, utilitaire activiteit 

aanschouwen (Geuens, 2002). Een tweede interpretatie ligt bij het productkenmerk. Zo wordt 

chocolade bijvoorbeeld als een hedonisch product beschouwd door zijn lekkere smaak, terwijl 

wasmiddel een utilitair product is dat gekocht wordt om kledij te wassen (Alba, 2012).  

De twee bovenstaande interpretaties zijn echter ook motivatie- en situationeel-afhankelijk, wat ons 

tot de derde interpretatie van de aankooptypes brengt, namelijk de winkelmotivatie. Een consumptie-

ervaring wordt als hedonisch aanschouwd wanneer deze dient om een innerlijke 

tevredenheidsdoelstelling te behalen, terwijl utilitaire consumpties instrumenteel gemotiveerde 

activiteiten zijn die dienen om een hoger extern doel te behalen (Alba, 2012). Instrumenteel 

gemotiveerde keuzes worden gedreven door een drukkende externe kracht waardoor de vrije wil van 

de consument bij het maken van de keuze verdreven wordt. Utilitaire motivaties gaan aldus vaak 

gepaard met stresserende situaties terwijl hedonische motivaties innerlijk genot opwekken en zelfs 

dienen om de stresstoestand van de consument te reduceren en het humeur te verbeteren (Botti & 

McGill, 2010; Paden, 2010). In deze masterproef wordt vooral ingegaan op deze derde benadering.   

Stimulus – organisme – respons model 

Om een duidelijk beeld te geven van hoe de winkelmotieven het koopgedrag van de consument 

beïnvloeden, wordt in onderstaande figuur het “Stimulus – Organisme – Respons”-model 

weergegeven (Bitner, 1992). Vooreerst verkrijgen consumenten bepaalde signalen uit hun omgeving 

die samen een stimulus vormen. Deze signalen kunnen ofwel zeer taak-relevant of weinig taak-

relevant zijn. Op welke manier de consument reageert op de omgevingsstimuli wordt beïnvloed door 

de betrokkenheid en atmosferische responsiviteit (Eroglu, 2001). Een hedonisch winkelmotief omvat 

meestal een lage betrokkenheid aangezien het product in dit geval louter voor het plezier wordt 

aangekocht, terwijl een utilitair winkelmotief meestal gepaard gaat met een hoge betrokkenheid 

aangezien producten worden aangekocht omdat ze noodzakelijk zijn (Joye, 2010). De atmosferische 

responsiviteit heeft te maken met hoe de consument reageert op de aankoopomgeving. Deze stimuli 

worden in het organisme verwerkt op een cognitieve en/of affectieve manier (zie verder), wat  

vervolgens toenaderings- of vermijdingsgedrag veroorzaakt ten opzichte van de winkelproducten. Dit 

uit zich tenslotte in het al dan niet aankopen van deze producten (Eroglu, 2001). 
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Figuur 1: Het stimulus - organisme - respons model (Bitner, 1992). 

1.3. Beïnvloeding van het koopgedrag 

Aangezien stress en winkelmotieven het koopgedrag van de hedendaagse consument sturen, kan men 

zich logischerwijze afvragen in welke mate deze factoren beïnvloed kunnen worden. De transformatie 

van het modern naar het postmodern tijdperk zorgt voor ingrijpende markt-transformaties, waardoor 

de typische uitwisselingsmodellen vervangen worden door nieuwe consumentenbehoeften en nieuwe 

methoden om deze te vervullen. Productinnovatie en nieuwe marketingtechnieken spelen hierbij een 

cruciale rol (Hitt, Keats, & DeMarie, 1998; Rytel, 2010). 

Productontwikkelingstechnieken baseren zich vandaag steeds meer op de emotioneel gecentreerde 

disciplines van klanten. Volgens antropologen kan op de betrokkenheid van de consument bij de 

aankoop ingespeeld worden door de basisbehoeften van mensen te achterhalen na analyse in hun 

natuurlijke habitat. Ook marketingtechnieken moeten aangepast worden aan dit groeiend, open en 

dynamisch systeem. Vaak wordt dit toegepast op het aankoopmoment zelf door in te spelen op de 

atmosferische responsiviteit a.d.h.v. een aangepast winkeldesign (Egan, 2011; Goldsmith, 2004). 

Recent onderzoek gaat na of het betrekken van natuurelementen in het aankoopmodel het 

aankoopgedrag van de consument kan sturen. 

Recentelijk wordt de menselijke liefde voor de natuur, nl. het Biophilia fenomeen, toegepast in zowel 

productontwikkeling als winkelatmosfeer. Dit gebeurt via respectievelijk Biomimicry en Biophilia 

winkeldesign, die beide in verdere paragrafen uitgediept worden. Deze methoden maken 

respectievelijk gebruik van het design van producten en aankoopomgevingen om de relatie tussen 

mens en natuur weer te geven. Hierbij wordt steeds de bredere context van de consumentenrelatie 

met de natuurlijke omgeving in rekening gebracht (Mitchell & Saren, 2006). 
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Zou het kunnen dat de verwerking van Biophilia in producten en winkelatmosfeer consumentenstress 

reduceert? Zou Biophilia het winkelmotief van de consument kunnen beïnvloeden? Kan hierdoor de 

aankoopintentie verhoogd worden? In deze masterproef worden de meest recente bevindingen 

hierover besproken en wordt verder onderzoek uitgevoerd omtrent toepassingen in product- en 

winkeldesign. Dit brengt ons tot de onderzoeksvraag van deze masterproef: 

Wat is de invloed van Biophilia op het aankoopgedrag van de consument? 

Deze hoofdvraag wordt in paragrafen 3 en 4 opgesplitst in onderzoek naar respectievelijk de invloed 

van verwerking van Biophilia in respectievelijk productdesign, met toespitsing op Biomimicry, en 

winkeldesign in de vorm van Biophilic Store Design (BSD). Vooreerst wordt er een toelichting geven 

over wat de Biophilia-hypothese juist inhoudt om deze twee toepassingen van Biophilia optimaal uit 

te kunnen leggen. 
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     2.  De Biophilia-hypothese 

2.1. Oorsprong en inhoud van de hypothese 

De kloof tussen mens en natuur 

De verschijning van de natuur met haar rijke diversiteit aan vormen, kleuren en leven wordt algemeen 

gewaardeerd. De menselijke behoefte aan natuur is geen nieuw concept maar wordt in dit modern 

tijdperk vaak genegeerd. In de huidige maatschappij, waar we omgeven zijn door moderne 

bouwcomplexen en een spinnenweb aan snelwegen, worden mensen gescheiden van de natuurlijke 

wereld en is er verminderde toegang tot de voordelen van de natuur (Taylor, 2007). Deze afzondering 

van de mens van de natuurlijke wereld blijkt parallel plaatsgevonden te hebben met technologische 

ontwikkelingen in de 19e en 20e eeuw, voornamelijk tijdens de Industriële Revolutie. Hierdoor is de 

natuurlijke leefwereld significant beschadigd met als gevolg dat de mens grotendeels in een 

zelfgebouwd milieu leeft dat ontdaan is van groene elementen, natuurlijk licht en ventilatie. Uit studies 

blijkt echter dat tekorten aan frisse lucht, daglicht en natuurlijke processen een nadelige invloed 

beoefenen op ons emotioneel en fysiek welzijn (Rogers, 2011; Taylor, 2007).  

De oorsprong van de Biophilia-hypothese 

De term “Biophilia” betekent letterlijk “liefde voor het leven of andere levende systemen” en werd 

voor het eerst gebruikt door Duits-Amerikaanse psycholoog Erich Fromm. In zijn werk The Anatomy of 

Human Destructiveness (1973) beschreef hij Biophilia als zijnde een fysiologische aantrekking tot alles 

dat levend of vitaal is. Aan de hand van zijn boek Biophilia, geschreven in 1984, ging Amerikaanse 

bioloog en naturalist Edward O. Wilson hier verder op in en formuleerde hij de Biophilia-hypothese. 

Deze hypothese stelt dat Biophilia een aangeboren neiging zou zijn om zich te richten op leven en 

levensechte processen. Deze associaties die de mens zoekt met andere levensvormen zouden volgens 

Wilson in onze biologie geworteld zijn en aldus deels een genetische basis hebben (Rogers, 2011; 

Gullone, 2000).  

De Biophilia-hypothese stelt dat de hersenen, die de moderne mens evolutionair geërfd heeft, 

afgestemd zijn op het extraheren, verwerken en evalueren van informatie uit de natuurlijke omgeving. 

Het proces waardoor Biophilia evolueert, zou een bio-cultureel proces zijn. Bio-cultureel omdat 

erfelijke leerprincipes uitgewerkt worden op onze cultuur en de genen, die onze biophilische neigingen 

bevatten, verspreid worden door natuurlijke selectie in een culturele context (Gullone, 2000). 
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De oorsprong van de menselijke verbintenis met natuur kan volgens Wilson (1984) teruggevonden 

worden bij het begin van de mensheid. Hij formuleerde de Savanne-hypothese die stelt dat gedurende 

twee miljoen jaar de mens grotendeels in de savannes van Oost-Afrika leefde en dat sommige 

karakteristieke eigenschappen van dit landschap overeen komen met eigenschappen die vandaag door 

velen als esthetisch aantrekkelijk beschouwd worden. Opmerkelijk is dat deze eigenschappen 

bovendien bevorderlijk waren voor het overleven van onze voorouders. Een waterplas diende 

bijvoorbeeld niet enkel om fysische belangen te vervullen maar werd ook gebruikt als defensieve 

afbakening tegen vijanden en roofdieren (Gullone, 2000; Kellert & Wilson, 1993). 

 

Figuur 2: Illustratie van een typisch savanne-landschap (Maralal International Camel Derby, 2014). 

Doorheen de geschiedenis kunnen meerdere tendensen opgemerkt worden dat de mens dit contact 

met de natuur probeert te behouden. De voorbije tweehonderd jaar is de Westerse maatschappij 

echter, zoals eerder vermeld, opmerkelijk veranderd. Door de snel ontwikkelende technologie  heeft 

de mensheid de meest onwaarschijnlijke landschappen gecreëerd en is onze levenswijze enorm 

veranderd ten opzichte van onze voorouders. De Biophilia-hypothese wordt gesteund door het feit dat 

vandaag gestreefd wordt naar de voorziening van parken en het behoud van natuur, omwille van de 

overtuiging dat blootstelling aan de natuur bevorderlijk is voor ons psychologisch en fysisch welzijn 

(Gullone, 2000; Hartmann & Apaolaza-Ibanez, 2009). 

 

 



Literatuurstudie 

9 
 

2.2. Psychologische achtergrond 

Het achterliggende proces van Biophilia 

Nu er een duidelijker beeld is geschetst over de inhoud en oorsprong van Biophilia-hypothese, wordt 

er voor deze hypothese een psychologische verklaring gegeven. Onderstaande Figuur 3 geeft de relatie 

aan tussen ervaringsniveaus en leerniveaus bij de ontwikkeling van de mens, deze figuur kan toegepast 

worden op de wisselwerking tussen de mens en diverse natuurelementen (Kellert S. , 2005). 

 

Figuur 3: Leerniveaus en ervaringsniveaus bij  mensen (Kellert S. , 2005). 

Er zijn namelijk verschillende vormen van contact tussen de mens en de natuur. Vooreerst kan er zich 

een direct contact voordoe, zoals zwemmen in een rivier of wandelen in een bos. De natuurelementen 

hebben in dit geval geen tussenkomst van de mens ondergaan. Daarnaast kan er zich indirect contact 

voordoen waarbij de natuurelementen een tussenkomst van de mens ondergingen zoals een 

kamerplant of een visaquarium. Tenslotte bestaat er een symbolisch/abstract contact waarbij de 

natuurelementen verwerkt worden in een gebouw of gebruiksvoorwerp (Kellert S. , 2005). Deze 

vormen van interactie hebben hoogstwaarschijnlijk allemaal een positieve invloed op het 

psychologische welzijn van de mens, er is echter nog niet onderzocht of deze positieve effecten even 

sterk zijn. In deze masterproef wordt gebruik gemaakt van abstract en indirect contact door verwerking 

van Biophilia-elementen in product- en winkeldesign. 

Naast de drie contactvormen zijn er ook drie niveaus van ontwikkeling van natuurwaarden bij de mens: 

evaluatief, cognitief en affectief. Elk niveau kan, zoals weergegeven in Figuur 3, zowel door het direct, 

indirect als het abstract niveau worden beïnvloed (Kellert S. , 2005).  Om meer inzicht in de Biophylia-

hypothese verwerven, zijn vooral het affectief en cognitief niveau van toepassing. Met de cognitieve 

verklaring wordt bedoeld dat de informatie in verband met stimuli uit natuurlijke omgeving eerst nog 

verwerkt wordt in de menselijke hersenen vooraleer ze een respons in menselijk gedrag induceren. 

Terwijl in de affectief-emotionele verklaring de stimuli zonder verwerking in de hersenen naar een 

respons in het menselijk gedrag vertaald worden (Parsons, 1991). 
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Cognitieve verklaring 

In de theorie van Kaplan en Kaplan (1989) wordt er verondersteld dat de beoordeling van de natuurlijke 

leefomgeving (cfr. Biophilia) initieel cognitief gebeurt met daaruit volgend het affectieve aspect. Deze 

cognitieve evaluatie gebeurt in twee stappen: ontdekken van de omgeving om informatie te 

verzamelen en het interpreteren van de verkregen informatie. Natuurlijke omgevingen met een hoge 

complexiteit en mysterie zijn moeilijk om informatie uit te verkrijgen en moeilijk te begrijpen. Hierdoor 

doen mensen er langer over om deze informatie te verwerken, wat resulteert in een lagere voorkeur 

voor dit soort omgevingen. Dit ontwijkingsgedrag bleek dan in de loop van de evolutie ook gunstig te 

zijn doordat deze complexe, mysterieuze omgevingen meestal gevaren bevatten voor de mens zodat 

hun overlevingskansen groter werden (Parsons, 1991). Deze verklaring zou kunnen betekenen dat 

consumenten na analyse van een product of winkelomgeving een voorkeur hebben voor de producten 

en winkels met respectievelijk Biomimicry en Biophilic Store Design door de aanwezigheid van gekende 

natuurelementen. Dit kan de hoeveelheid plezier en daaruit volgend de aankoopintentie versterken. 

Affectieve verklaring 

Ulriche (1983) beschrijft daarentegen dat de menselijke voorkeur voor natuurelementen eerder een 

affectief-emotionele als cognitieve oorsprong heeft. Enerzijds maakt Ulriche gebruik van de “sensory 

model of emotions”-theorie waarin wordt verondersteld dat bij contact  met een natuurlijke omgeving 

bij mensen onmiddellijk verschillende emoties (angst, verdriet, blijdschap en woede) worden 

opgewekt vooraleer ze cognitief verwerkt worden. Anderzijds maakt Ulriche gebruik van de theorie 

“notion of preferenda” die veronderstelt dat blootstelling aan een natuurlijke omgeving onmiddellijk 

een affectieve reactie kan oproepen. Dit leidt tot het negeren van andere stimuli door middel van 

voorkeur en emoties. Mensen gaan dus simpele, gekende en hierdoor meestal veilige, natuurlijke 

omgevingen verkiezen boven complexe omgevingen met langere verwerking van informatie (Parsons, 

1991).  

Emoties zijn volgens Ulriche dus niet cognitief te beheersen en zijn adaptief aan verschillende situaties 

die ofwel vermijdings- of toenaderingsgedrag induceren. Op deze manier zorgen situaties die risico’s 

of bedreigingen inhouden voor het ontstaan van stress waardoor energie in het vermijden van de 

bedreigingen wordt gepompt. In positieve situaties wordt er dan een herstelling van de stress 

geïnduceerd ten gevolge van positieve emoties. Hierdoor is er energie voorzien om het welzijn te 

verhogen (Ulrich, 1991). In deze theorie wordt verondersteld dat Biomimicry en Biophilic Store Design 

toenaderingsgedrag van de consument tot dit type producten en winkels gaan induceren door 

toename van plezierniveau ten opzichte van producten en winkels zonder de aanwezigheid van 

natuurelementen. Dit toenaderingsgedrag zou vervolgens kunnen leiden tot stijging van de 

aankoopintentie waarover deze masterproef een duidelijker beeld zal vormen. 
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Stress Recovery Theory  

Biophilia wordt in bovenstaande alinea’s zowel cognitief als affectief verklaard, maar deze hypothese 

heeft ook een positieve invloed op het stressniveau. Dit wordt verduidelijkt a.d.h.v. de Stress Recovery 

Theory (SRT). Deze theorie veronderstelt een vermindering in frustratie en woede door de 

aanwezigheid van natuurelementen in de menselijke omgeving. Een verlaging van het stressniveau 

wordt mogelijk verklaard door de theorie van Ulriche die in de vorige paragraaf werd besproken (Joye, 

2010). Er wordt gesproken van een “restoration theory” die besluit dat de negatieve emoties zoals 

verdriet en woede geblokkeerd worden door de positieve emoties zoals plezier van het 

natuurlandschap die geprefereerd worden door de hersenen (“notion of preferenda”).  Deze positieve 

emoties worden geprefereerd omdat ze onmiddellijk ontstaan bij blootstelling aan natuur, de 

negatieve emoties ten gevolge van stress vergen daarentegen meer verwerking (Parsons, 1991). 

Naast een stressvermindering zouden ook het concentratievermogen en probleemoplossend 

vermogen verhogen volgens de Attention Restoration Theory (ART)  (Joye, 2010). Dit kan verklaard 

worden door de theorie van Kaplan waarbij “attention restoration” het gevolg zou zijn van een daling 

van de “mental fatigue” van de patiënten dat ontstaat door teveel directe aandacht voor mentaal 

intensieve taken. Deze patiënten worden lange tijd blootgesteld aan natuurlijke omgevingen waarbij 

onvrijwillige aandacht automatisch naar deze landschappen wordt getrokken door de aanwezigheid 

van geluiden, licht, kleuren en beweging. Door hun fascinatie voor het natuurlandschap wordt de 

directe aandacht afgeleid door deze onvrijwillige aandacht waardoor stress en mentale moeheid 

verminderen (Parsons, 1991).  

SRT en ART bevestigen dat Biophilia waarschijnlijk zowel cognitief als affectief door de mens wordt 

verwerkt. Dit zal dan ook in volgende paragrafen van belang zijn om te verklaren hoe Biomimicry en 

Biophilic Store Design (BSD), respectievelijk voorbeelden van productdesign en winkeldesign die 

gebruik maken van de Biophilia-hypothese, een invloed kunnen hebben op het plezierniveau en de 

aankoopintentie van consumenten. 

Voordelen van Biophilia op het welzijn van de mens 

Volgend uit bovenstaande psychologische verklaring wordt vastgesteld dat de Biophilia-hypothese een 

positieve invloed heeft op de menselijke gezondheid (Grinde, 2009; Howard, 2001). Groene 

natuurelementen zorgen zowel voor productie van zuurstof als aangename geuren, maar het zou 

vooral het visuele aspect van een groen landschap zijn dat zorgt voor een verhoging van het welzijn 

van de mens. Dit welzijn uit zich zowel in fysieke en psychologische gezondheid, als in sociaal welzijn 

(Grinde, 2009).  
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Op vlak van de fysieke gezondheid zouden groene omgevingen tot een verminderde fysieke moeheid, 

minder hoesten, een hogere longcapaciteit door hoge zuurstofconcentratie (Grinde, 2009), een lagere 

bloeddruk en betere spierspanning leiden (Kellert S. , 2005). Bovendien zou de blootstelling aan 

natuurlijke omgevingen voor een reductie van het stress-gerelateerde hormoon cortisol zorgen in de 

bloed- en urineconcentraties (Wadeson, 1963). In het onderzoek van Korpela (2010) blijkt de 

psychologisch herstellende kracht van de natuur zich te vestigen op vlak van zich meer energiek voelen 

(stressvermindering), zich mentaal scherp en goed voelen (concentratieverhoging) en minder “mental 

fatigue” (Korpela, 2010). De psychologische gezondheid verbetert dus op vlak van stress en zou op zijn 

beurt zorgen voor reductie van een aantal stress-gerelateerde ziekten zoals angstziekten, 

cardiovasculaire ziektes en depressies (Parsons, 1991). Daarnaast hebben groene omgevingen een 

invloed op de sociale contacten van mensen. Een gebrek aan sociaal contact kan leiden tot depressies, 

stress, inkorting van de levensduur (Penninx, 1997) en bovendien spoort sociaal contact aan tot een 

gezondere levensstijl (Berkman, 2000). 

In het kader van deze masterproef heeft Biophilia naast zijn positieve invloed op het stressniveau en 

algemene welzijn van de mens ook een positieve invloed in de marketing en sales van producten via 

eerder vernoemde stimulatie van plezierniveau (en gerelateerde winkelmotieven) en 

aankoopintenties. Dit wordt verder besproken in paragrafen 3 en 4 over respectievelijk Biomimicry en 

Biophilia Store Design. 
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3. Biophilia in productdesign 

3.1. Emotionele waarde van producten 

Zoals eerder vermeld blijkt innovatie een basis-ingrediënt te zijn voor een onderneming om te 

overleven in dit tijdperk. Alhoewel de innovativiteit van een bedrijf via meerdere factoren achterhaald 

wordt, zal de consument het vooral waarnemen via product design. Terzelfder tijd is er het groeiend 

belang van emotionele behoeften in de consumptiemaatschappij waardoor emoties en stress een 

steeds belangrijkere invloed kunnen uitoefenen op het situatie- en motivatie-gebonden hedonisch of 

utilitair winkelmotief van de consument (Rytel, 2010; Reni & Hudrasyah, 2010). Recent onderzoek 

gebeurt naar een specifieke vorm van Biophilia, nl. Biomimicry, de imitatie van natuurlijke processen 

in productontwerp, en zijn invloed op consumentengedrag. Dit leidt tot volgende onderzoeksvraag: 

Wat is de invloed van Biomimicry bij hedonische en utilitaire winkelmotieven op het plezierniveau 

en het aankoopgedrag van de consument? 

In onderstaande paragrafen wordt in eerste instantie Biomimicry toegelicht. Vervolgens wordt een 

uitbreiding omtrent de invloed van Biomimicry op consumentengedrag gegeven. 

3.2. Verwerking van natuurelementen in producten: Biomimicry 

De menselijke liefde voor de natuur heeft ertoe geleid dat de natuur steeds meer als inspiratiebron 

gebruikt wordt om problemen op te lossen. Biomimicry is innovatie geïnspireerd door natuur, 

waardoor nieuwe producten ontstaan door onderzoek naar het dieren- en plantenrijk en hoe species 

zich ontwikkeld hebben om bepaalde complexe problemen op te lossen waar de mens ook mee te 

kampen heeft. Biomimicry wordt één van de manieren waarop ingenieurs en product ontwerpers hun 

werk uitvoeren door de vraag te stellen: hoe zou de natuur dit ontwerpen (Aireis, 2014; Benyus, 2012)? 

 Biomimicry heeft zijn naam te danken aan de Griekse woorden “bios”, wat leven betekent, en 

“mimesis”, om te imiteren. De discipline bestaat aldus uit het bestuderen van natuurlijke ontwerpen 

en deze nadien te imiteren om menselijke uitdagingen op te lossen. De term werd populair door het 

boek Biomimicry: Innovation Inspired by Nature (Janine Benyus, 1997). De mens heeft altijd al gebruik 

gemaakt van de natuur als bron van inspiratie. Zo bestudeerde Leonardo da Vinci het gedrag van vogels 

in de hoop een vliegmachine te kunnen ontwikkelen. Op basis van zijn schetsen werd later, in 1903, 

door de broers Wright het eerste vliegtuig ontworpen. Het best gekende voorbeeld van Biomimicry is 

de ontdekking van Velcro door George de Mestral. Hij legde de bramen, die tijdens een 

herfstwandeling vasthingen aan de vacht van zijn hond, onder de microscoop en ontdekte zo het 

simpele ontwerp van haakjes die kunnen vastklampen aan vacht en kousen. Velcro wordt vandaag 

wereldwijd gebruikt voor allerlei uiteenlopende toepassingen (Biomimicry, sd; Vierra, 2014). 
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Door de studie van verschillende toepassingen werd vastgesteld dat Biomimicry ingedeeld kan worden 

in drie verschillende categorieën: organismen, gedrag en ecosystemen. De eerste categorie, namelijk 

het organisme-niveau, verwijst naar de imitatie van een specifiek organisme of een deel van een 

organisme. Een voorbeeld hiervan is de imitatie van een bultrug walvis voor het ontwerp van 

windturbines. De vinnen van bultrug walvissen zijn uniek door de onregelmatige bulten (knollen) langs 

hun voorste randen. Aangezien het water tussen deze bulten stroomt in plaats van over een gladde 

vin, beweegt het in kanalen van snelstromend water, waardoor de walvis zijn “grip” op het water 

behoudt en vlottere draaiende bewegingen maakt. Door deze bulten toe te passen op de propellers 

van windturbines, blijkt de efficiëntie van de turbines sterk verhoogd (Figuur 4) (Maglic, 2012). 

 

Figuur 4: Imitatie van een walvis flipper (links) voor het ontwerp van een windturbine (rechts) 

 (What is Biomimicry?, 2014). 

De tweede categorie, namelijk het gedragsniveau, refereert naar de imitatie van het gedrag dat 

bepaalde organismen vertonen om te overleven of reproduceren. Een voorbeeld hiervan is de imitatie 

van termietheuvels in gebouwen ter verwezenlijking van een efficiënte temperatuurregulatie. 

Termietheuvels behouden een constante inwendige temperatuur door hun structuur en interactie met 

de omgeving. Zo werd de structuur van het Eastgate Center in Zimbabwe gebaseerd op de structuur 

van termietheuvels, waardoor het gebouw slechts 35% van de energie van conventionele gebouwen 

gebruikt voor de temperatuur regeling (Figuur 5) (Maglic, 2012). 

 

 

Figuur 5: Imitatie van een termietheuvel (links) voor het ontwerp van het Eastgate Center (rechts) 

 (What is Biomimicry?, 2014) . 
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De derde categorie, het ecosysteem-niveau, refereert naar de imitatie van specifieke ecosystemen en 

hoe zij op een succesvolle manier functioneren. Een voorbeeld hiervan is het Coral Reef project in Haïti. 

In dit project werd een wooncomplex opgebouwd, gebaseerd op de structurele opbouw en 

architectuur van een koraalrif, nl. een dynamisch groeiend systeem. De bedoeling is dat in dit complex 

tal van gezinnen kunnen intrekken, die getroffen werden door de verwoestende aardbevingen op Haïti 

(Figuur 6Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)  (Maglic, 2012).  

 

Figuur 6: Imitatie van een koraalrif voor het Project Haïti (Maglic, 2012). 

Biomimetisch design: opwekken van plezier en verhogen van aankoopintentie 

Tot voor kort werd product design voornamelijk beschouwd als een proces waarmee functioneel 

gedifferentieerde producten ontworpen werden met een uitzonderlijke prestatie. Vandaag wordt 

design, o.a. Biomimeticsch design, echter steeds meer gezien als een belangrijk strategisch middel om 

een voorkeur en diepe emotionele waarde voor de consument te creëren. Kortom kan design 

beschouwd worden als zowel een middel voor functionele differentiatie als emotionele waarde creatie 

(Noble & Kumar, 2008). Op basis hiervan werd volgende deelvraag geformuleerd: 

Wat is de invloed van het plezierniveau in de relatie tussen Biomimicry in producten en het 

aankoopgedrag van de consument? 

Biomimicry maakt gebruik van esthetica om een emotionele respons op te wekken bij de consument 

waardoor de perceptie van de consument beïnvloed wordt. Meer specifiek wordt gebruik gemaakt van 

“bios-vormen” om plezier (‘pleasure’) op te wekken bij de consument, waardoor mogelijk aanwezige 

stress ook gereduceerd kan worden (Shelter, 2012; Wu & Chang, 2007). De Bios-vorm van producten 

wordt gedefinieerd als de vorm die dieren, menselijke figuren of natuurlijke objecten nabootst met als 

bedoeling de kijker te interesseren en te fascineren. Reeds bij het begin van de 20e eeuw werd 

vastgesteld dat het gebruik van natuurlijke vormen een emotioneel aangenaam gevoel bij de 

consument opwekte. Hierdoor verwerken ontwerpers zo veel mogelijk pleasurable elementen in het 

productontwerp om zo veel mogelijk plezierige consumentenresponsen te genereren. Net zoals bij het 

waarnemen van een mooie bloem, kunnen consumenten plezier voelen door de sterke link tussen de 
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natuur en het menselijke verlangen om een mooi object te appreciëren (Wu & Chang, 2007). Een 

verhoogd gevoel van tevredenheid zou een goede indicator zijn voor een verhoogde aankoopintentie 

van de consument (Park, Lennon, & Leslie, 2005; Chowdhury, Karmakar, Ghosh, & Chakrabarti, 2014). 

Naast de esthetische appreciatie van een product wordt bij Biomimicry uiteraard ingespeeld op de 

functionele kwaliteiten van het product. Innovatieve producten worden vandaag steeds complexer om 

te voldoen aan de toenemende diversiteit aan klantenbehoeften.  Productontwikkelaars baseren zich 

om die reden vaak op natuurlijke processen die deze complexiteit kunnen tolereren, typisch op een 

economische en efficiënte manier (Wadia & McAdams, 2010). Producten worden door de consument 

aangekocht om een bepaald doel te bereiken en bijgevolg positieve emoties teweeg te brengen. Of dit 

doel bereikt wordt, hangt zowel af van (de eigenschappen van) het product als (het kunnen) van de 

gebruiker. Om die reden werd de term “bruikbaarheid” van een product ingevoerd: de mate waarin 

een gebruiker een product kan gebruiken om een bepaald doel te behalen. Gebeurtenissen die het 

bereiken van het doel vergemakkelijken, wekken positieve emoties op (plezier) en kunnen stress 

reduceren. De hoeveelheid plezier vermindert logischerwijze wanneer doelbereiking bemoeilijkt 

wordt, waardoor de aankoopintentie logischerwijze vermindert (Desmet & Hekkert, 2007). Daarom 

wordt de hoeveelheid ervaren plezier als maatstaf voor de bruikbaarheid van een product gebruikt, en 

haalt de ontwerper er alle voordeel uit om Biomimicry-producten te ontwerpen die functionele 

verlangens van de consument vervullen. 

Bovendien bestaat er ook enige correlatie tussen de functionaliteit en esthetische kwaliteiten van een 

product. Uit de schoonheid van een product zal de gebruiker een hogere kwaliteit afleiden, wat op zijn 

beurt zou getuigen van een hogere bruikbaarheid. Een goede ontwerper zou algemeen ook een betere 

kwaliteit aanbieden dan een slechte ontwerper (Desmet & Hekkert, 2007). De verschijning van een 

product kan aldus proactief gebruikt worden om de gewenste indruk van functionele waarde naar de 

consument over te brengen (Creusen & Schoormans, 2005). Vanzelfsprekend moet een Biomimicry-

ontwerper ook onthouden dat het esthetisch en functioneel plezier van zijn producten zal afhangen 

van de algemene appreciatie en vertrouwen van de consument in de natuur. 

De invloed van Biomimicry op de consument 

Naast de verschillende ontwerpdoelstellingen van Biomimicry-designers is het ook belangrijk om stil 

te staan bij de manier waarop Biomimicry producten bij de consument geëvalueerd worden. Zoals 

eerder vermeld kunnen aankoopintenties als hedonisch of utilitair ingedeeld worden. Hedonische 

aankoopintentie zijn gerelateerd aan genot en emoties, terwijl utilitaire intenties gebaseerd zijn op 

functionaliteit en efficiëntie (Batra, 1990). Deze intenties zijn echter motivatie- en situatie afhankelijk 

en sluiten elkaar dus niet uit (Noble & Kumar, 2008). Zo worden de consumenteneisen voor wel eens 
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vergeleken met Maslow’s “Hierarchy of needs”: eens de bruikbaarheid, veiligheid en comfort eisen 

vervuld zijn, kan de nadruk verschoven worden naar de decoratieve, emotionele en symbolische 

aspecten. Afhankelijk van de motivatie en de context is het aldus mogelijk dat de waargenomen 

attributen van een product belangrijker zijn dan zijn tastbare eigenschappen (Crilly, Moultrie, & 

Clarkson, 2004). 

Afhankelijk van de motivatie en context van de aankoop kunnen cognitieve en/of affectieve responsen 

bij de consument opgewekt worden. De cognitieve respons refereert naar het oordeel dat de 

consument velt over het product op basis van zintuigelijke informatie. Hier kan men de esthetische 

indruk (sensatie door de perceptie van aantrekkelijke of onaantrekkelijke producten), de semantische 

interpretatie (wat het product uitstraalt over zijn functie, gebruik en kwaliteiten) en de symbolische 

associatie (de perceptie van wat het product zegt over zijn gebruiker) onderscheiden. De affectieve 

respons is gerelateerd aan de emoties die het product opwekt, dewelke instrumenteel, esthetisch, 

sociaal, verrassend, en interesse omvatten (Crilly, Moultrie, & Clarkson, 2004). Een Biomimicry-

product kan aldus door de consument sterk gewaardeerd worden doordat zijn functie een vertrouwd 

natuurlijk fenomeen nabootst, en terzelfdertijd omdat het een weerspiegeling is van natuurlijke 

schoonheid, waardoor de grens tussen hedonische en utilitaire motieven sterk vervaagd. 

Algemeen is het zo dat alle cognitieve reacties kunnen bijdragen tot het opwekken van alle affectieve 

reacties. De omgekeerde redenering is ook geldig waardoor, ondanks een afzonderlijke herkenning, 

beide systemen elkaar dus beïnvloeden en van elkaar afhangen. Er kan besloten worden dat de 

motivatie van de consument om een product te bezichtigen een invloed kan uitoefenen op zijn/haar 

respons. Een intrinsieke motivatie leidt snel tot de waardering van de hedonische kwaliteiten van een 

product, terwijl bij extrinsieke motivaties het oog vaak op utilitaire kenmerken valt (Crilly, Moultrie, & 

Clarkson, 2004). Maar door de wederzijdse beïnvloeding van de responstypes kunnen, ondanks de 

oorspronkelijke aankoopintentie, zowel hedonische als utilitaire productkwaliteiten door de 

consument geapprecieerd worden. 
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4.  Biophilic Store Design  

4.1. Wat is Biophilia Store design (BSD)? 

Biophilia of de verwijzing naar natuurelementen wordt ook in winkelatmosferen toegepast. Dit staat 

bekend als “Biophilia Store Design”. Biophilia-elementen die gebruikt worden in de winkelatmosfeer 

kunnen in drie categorieën onderverdeeld worden: sociale factoren zoals de interactie tussen 

winkelpersoneel en klanten, design factoren zoals de visuele aspecten (kleuren en vormen) en de 

omringende factoren die invloed hebben op de zintuigen zoals geuren en geluiden (Baker, 1986). 

Biophilic Design (BD) maakt vooral gebruik van de visuele designfactoren van natuurelementen in 

diverse openbare plaatsen. Dit designtype wordt al toegepast in ziekenhuizen (Dijkstra, 2008), 

kantooromgevingen (Kweon, 2008), langs de wegen (Parson, 1998) en schoolomgevingen (Han K. , 

2009). Op onderstaande Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. wordt Biophilic Design in kantoren 

grafisch voorgesteld. Dit interieurtype zou in winkelomgevingen (BSD) zoals bijvoorbeeld restaurants 

zowel esthetische als herstellende voordelen met zich meebrengen. In deze masterproef wordt op de 

beide werkingen ingegaan.  

 

Figuur 7: Biophilic design in kantooromgevingen (Artica, 2013). 

4.2. Impact BSD op plezierniveau en aankoopgedrag 

Om de impact van BSD op winkelmotief en aankoopgedrag te verklaren, wordt opnieuw verwezen naar 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Naast de invloed van betrokkenheid die eerder werd 

besproken, heeft de atmosferische responsiviteit ook een invloed op de winkelmotieven en het 

aankoopgedrag van de consument. Atmosferische responsiviteit is een maat voor de gevoeligheid van 

de consument en zijn winkelmotief voor het fysieke en visuele winkeldesign (Bitner, 1992). BSD zou 

een herstellende werking hebben door het veroorzaken van een daling van het stressniveau ten 

gevolge van een stijging van het plezierniveau, wat bijgevolg het aankoopgedrag van de consument 

positief kan beïnvloeden (Jang, 2008). Dit brengt ons bij de volgende deelvraag: 
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Wat is de invloed van Biophilic Store Design in een stressvolle en een neutrale situatie op het 

plezierniveau en het aankoopgedrag van de consument in restaurants? 

Invloed van stress 

Biophilic Store Design behoort tot de fysieke visuele signalen in restaurantatmosferen. Restaurants 

hebben veeleer een sterk hedonisch karakter aangezien het pleziergehalte bij dit type winkelen in de 

meeste gevallen zeer hoog is (Stevens, 1995). Hierdoor is het minder aangewezen om onderzoek te 

voeren naar de invloed van het winkelmotief maar wordt de invloed van stress op zich onderzocht. In 

deze masterproef wordt nagegaan in welke mate BSD in combinatie met een bepaald stressniveau dit 

plezierniveau beïnvloedt en welke gevolgen deze verandering van plezierniveau heeft op het 

aankoopgedrag. 

Hoog stressniveau 

Consumenten met een hoog stressniveau, gerelateerd aan meer utilitaristische winkelmotieven, zijn 

hoogstwaarschijnlijk ook meer op zoek naar een herstellend effect als niet-gestresseerde 

consumenten. Daarom zijn deze consumenten waarschijnlijk meer vatbaar voor stimuli uit de BSD door 

hun hoge atmosferische responsiviteit. BSD zorgt voor een mogelijke oplossing door de creatie van 

positieve emoties (plezier) en het verminderen van negatieve gevoelens (stress) (Geuens, 2002). Op 

cognitief niveau zorgt dit designtype voor een daling van de directe aandacht ten gevolge van 

negatieve gevoelens. Er wordt namelijk onvrijwillige aandacht naar de winkelatmosfeer getrokken 

doordat dit minder cognitieve verwerking vergt, waardoor deze aangename winkelatmosfeer zorgt 

voor de creatie van positieve gevoelens zoals plezier.  

Daarnaast kan BSD op affectief vlak een voorkeur veroorzaken voor de positieve emoties die worden 

geïnduceerd door de natuurelementen, aangezien deze direct worden opgewekt door hun 

evolutionaire oorsprong. Consumenten ervaren namelijk op emotioneel vlak twee gevoelens tijdens 

het winkelen: plezier en ergernis (Russell, 1979). BSD probeert de ergernis zoveel mogelijk te verdrijven 

door plezier. Onderstaande Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. verklaart dat de toevoeging van 

vegetatie aan de winkelomgeving, de hoeveelheid plezier (links) doet toenemen en de hoeveelheid 

stress (rechts) doet afnemen. Deze effecten zijn echter sterkst waar te nemen in complexe 

winkelomgevingen aangezien in de simpele winkelomgevingen de klanten meer relax zijn en er minder 

ruimte voor verbetering is op vlak van stress (Brengman, 2012). Op deze manier daalt het stressniveau, 

aangezien het winkelbezoek meer met plezier wordt gecombineerd. 
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Figuur 8: De invloed van vegetatie op plezier (links) en stress (rechts) in een simpele en complexe winkelomgeving 
(Brengman, 2012). 

Laag stressniveau 

Consumenten met een laag stressniveau zijn minder op zoek naar herstelling van negatieve gevoelens 

zoals stress door hun lage atmosferische responsiviteit, waaruit niet geconcludeerd mag worden dat 

BSD geen invloed heeft op deze consumenten. Zij worden in sterkere mate beïnvloedt door het 

esthetische aspect van store design. Mensen zijn van nature uit sterk aangetrokken tot de natuur 

waardoor BSD voor een versterking van hun winkelmotief zorgt (Heerwagen, 2003). Daarnaast kan 

eenzelfde consument met een bepaalde persoonlijkheid in verschillende situaties een ander 

stressniveau hebben afhankelijk van de tijdsdruk, sociale omgeving en taakomschrijving (Van Kenhove, 

1999). Er is dus nog veel onduidelijkheid over de invloed van BSD in relatie met het stressniveau op het 

plezierniveau en het aankoopgedrag, daarom wordt dit in deze masterproef verder uitgediept. 

Winkelatmosfeer en perceived value 

Consumenten baseren zich in restaurants vaak op winkelatmosfeer om beoordelingen te maken 

(Levitt, 1981). De atmosferische signalen kunnen opgesplitst worden in ruimtelijke lay-out, 

design/accessoires en omgevingsomstandigheden zoals kleuren en licht (Kotler, 1973). Lay-out zou de 

verkenning en het vrij bewegen in de restaurantomgeving vergemakkelijken (Wakefield, 1994). Het 

design en accessoires in een restaurant zouden op hun beurt de duur van het verblijf in het restaurant 

beïnvloeden (Wakefield, 1996). Tenslotte trekken kleuren de aandacht van de consumenten (Bellizzi, 

1983) en zorgt de verlichting voor de perceptie van deze kleuren, textuur en vormen (Ching, 1996). 

Een combinatie van kleuren en verlichting veroorzaakt een significant aangenamere ervaring bij 

consumenten (Steffy, 1990). In deze masterproef wordt onderzocht of het verwerken van 

natuurelementen in deze atmosferische signalen deze positieve effecten versterkt. 
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Bovenstaande aspecten vormen samen de perceived value bij klanten op vlak van fysieke 

restaurantatmosfeer (Raajpoot, 2002). De verwerking van deze aspecten gebeurt via cognitieve of 

affectieve interne verwerking bij de consument. De cognitieve verwerking is vooral gebaseerd op 

overtuigingen en categorisatie (Bitner, 1992). Met overtuiging wordt bedoeld dat consumenten 

geloven en ervan overtuigd zijn dat het restaurant van hoge kwaliteit is door deze visuele aspecten. 

Daarnaast zorgt categorisatie ervoor dat het restaurant in een categorie van “positieve restaurants” 

wordt geplaatst in de gedachten van de consument, hierdoor krijgt het restaurant een concurrentieel 

voordeel ten opzichte van andere restaurants. De affectieve verwerking is daarentegen vooral op 

emoties gebaseerd, enerzijds op de hoeveelheid plezier en anderzijds op de mate van opwinding. Dit 

zou verklaard kunnen worden door de eerder vernoemde theorie van Kaplan. Hierin wordt verklaard 

dat mensen eenvoudige, gekende omgevingen prefereren bovenop complexe omgevingen (Parsons, 

1991). De restaurantomgevingen met BSD zijn via evolutionaire oorsprong bekend en induceren 

hierdoor een positieve stemming en attitude bij de consumenten. 

Perceived price, customer satisfaction en customer loyalty 

De cognitieve verwerking van de restaurantomgeving zorgt voor het ontstaan van een bepaalde 

waarde bij de consument. Deze perceived value is gerelateerd met een prijs die de consument 

verwacht. De consument maakt namelijk een vergelijking tussen de kwaliteit met de voordelen van 

een product/service en de betaalde prijs (Monroe K. B., 1990). Dit bedrag wordt de perceived price 

genoemd en is gebaseerd op de veronderstelde kwaliteit van een product (Nguyen, 2002).  

Deze perceived price bepaalt samen met de fysieke restaurantomgeving de customer satisfaction. 

Wanneer consumenten ondervinden dat ze voor een redelijke prijs bepaalde voordelen of kwalitatieve 

producten/diensten verkrijgen, induceert dit bij de consument een gevoel van tevredenheid. Een hoge 

tevredenheid ontstaat wanneer de waargenomen effecten in de restaurantomgeving de 

verwachtingen ervan overschrijden. Deze tevredenheid bij consumenten is zowel een cognitieve als 

affectieve respons (Oliver, 1997). Daaruit wordt besloten dat de beoordeling van de fysieke 

restaurantomgeving zowel gebaseerd is op affectief opgewekte emoties (Han H. R., 2009), als op 

cognitieve verwerking van de kwaliteit en de creatie van waarde (Bitner, 1992). Daarnaast zorgt dit 

voor winstgeneratie in een onderneming door een aangroeiend klantenbestand (Ranaweera, 2003). 

Tenslotte wordt de customer loyalty beïnvloedt door zowel de customer satisfaction (Cronin, 1992) als 

de perceived price (Ranaweera, 2003). Deze customer loyalty vormt een belangrijk onderdeel in het 

aankoopgedrag van de consumenten. Trouwe consumenten keren namelijk terug naar desbetreffende 

winkels waardoor het toenaderingsgedrag stijgt en het vermijdingsgedrag daalt. Dit brengt ons bij 

volgende deelvraag: 
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Wat is de invloed van de customer satisfaction (plezierniveau) en de perceived price in de relatie 

tussen BSD in restaurantomgevingen en het aankoopgedrag van de consument? 

Aankoopgedrag 

Aankoopbeslissingen worden bepaald door het toenaderings- en vermijdingsgedrag van consumenten. 

Onderstaande Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. toont aan dat de toevoeging van vegetatie in een 

winkelomgeving zorgt voor een stijging van het toenaderingsgedrag door toename van plezier (links) 

en een afname van vermijdingsgedrag door afname van de stress (rechts). Deze effecten zijn enkel 

duidelijk waar te nemen bij de complexe winkelomgevingen, aangezien bij de simpele winkelinrichting 

er weinig ruimte voor verbetering is door een laag stressniveau. De lichte stijging van het 

vermijdingsgedrag bij toevoeging van vegetatie is mogelijk te wijten aan een toenemende blokkade 

van marketinginformatie waardoor circulatie in de winkel wordt bemoeilijkt (Brengman, 2012). 

 

Figuur 9: De invloed van vegetatie op toenaderings- (links) en vermijdingsgedrag (rechts) in een simpele en complexe 
winkelomgeving (Brengman, 2012). 

Toenaderingsgedrag 

BSD heeft een aantal positieve toenaderingsresponsen door het gebruik van natuurelementen in zijn 

winkeldesign. Vooreerst zorgt het BSD voor een verandering in het gedrag van de consumenten. Er 

wordt vastgesteld dat mensen langer verblijven en vaker terugkomen in winkels met BSD. Klanten zijn 

ook bereid om verder te reizen voor winkels met BSD waardoor de “trade area radius” verhoogt (Joye, 

2010).  Er wordt verwacht dat dit  het geval zal zijn in de onderzochte restaurants in deze masterproef. 

Ten tweede zouden werknemers op vlak van hun gemoedstoestand positief beïnvloed worden (Bitner, 

1992). Dit induceert een hogere service kwaliteit aangezien het personeel behulpzamer en 

vriendelijker is door een hogere tevredenheid over hun job (Vasquez, 2001). De sociale toenadering of 

interactie van klanten met personeel zou ook verhogen bij de aanwezigheid van BSD (Buber R. R., 

2007).  
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Tenslotte wordt de visuele kwaliteit hoger geacht in groene omgevingen door een positiever beeld 

over het onderhoud, de productkwaliteit en de productwaarde in BSD-winkels. De consumenten 

zouden mogelijk een hogere mate van ontdekking hebben met de producten indien er BSD aanwezig 

is (Buber R. R., 2007). Uit deze positieve percepties volgt dat er een hogere willingness-to-pay is voor 

producten in BSD-winkels (Joye, 2010). BSD zorgt voor een toename in plezier en afname van stress 

tijdens het winkelbezoek, wat mogelijk zorgt voor een toename in aankoopbeslissingen. 

Vermijdingsgedrag 

BSD leidt echter niet altijd tot een positieve winkelervaring. Er werd namelijk bewezen dat 10% van de 

winkelbezoekers in een negatieve gemoedstoestand verkeerd tijdens het winkelbezoek  (Maxwell, 

2003). Dit kan snel evolueren in stress of teveel directe aandacht, vooral bij consumenten met utilitaire 

winkelmotieven. Wanneer de herstellende functie van BSD faalt, induceert deze stress en 

vermijdingsgedrag (Donovan, 1982). De klanten krijgen een overvloed aan informatie en raken 

verward waardoor ze sommige aankopen uitstellen (Huffmann, 1998) of informatie op bijvoorbeeld 

de menukaart over het hoofd zien, wat leidt tot foutieve aankopen (Malhorta, 1984).  
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5. Besluit en hypothesen 

Op basis van de besproken literatuur omtrent Biophilia, meer specifiek Biomimicry en Biophilic Store 

Design, werden hypothesen opgesteld om een mogelijk antwoord te bieden op de eerder gestelde 

onderzoeksvragen. Aan de hand van het onderzoek dat in deze masterproef uitgevoerd wordt, zullen 

deze hypothesen bevestigd of ontkracht worden.  

Biomimicry 
Wat betreft Biomimicry werd reeds besproken dat de initiële aankoopintentie van de consument 

onderverdeeld kan worden als hedonische of utilitair. Een consument met een hedonische 

aankoopintentie heeft een intrinsieke motivatie voor de aankoop en kan genieten van de 

winkelervaring op zich (Geuens, 2002). De hedonische consument ervaart dus reeds een niveau van 

plezier door het winkelen, waardoor verwacht wordt dat een Biomimicry product slechts een minimale 

toename van plezier zal veroorzaken door de herkenning van natuurelementen in het product. Deze 

minimale pleziertoename zal vermoedelijk leiden tot een minimale toename in het aankoopgedrag, 

gemeten in aankoopintentie en willingness-to-pay.  

Consumenten met een utilitair winkelmotief hebben een extrinsieke motivatie voor hun aankoop met 

aandacht voor functionaliteit en efficiëntie (Geuens, 2002; Crilly, Moultrie, & Clarkson, 2004). Zij gaan 

niet specifiek op zoek naar plezier tijdens hun winkelervaring maar geven de voorkeur aan een 

efficiënte, vlotte aankoop. Deze aankoop moet to the point zijn en vooral het beoogde doel vervullen 

(Topaloglu C. , 2012). Door de menselijke aantrek tot de natuur wordt verwacht dat Biomimicry 

producten zowel het esthetisch (bios) als functioneel plezier van de consument aanzienlijk zullen 

verhogen met ook een toegenomen aankoopgedrag tot gevolg  (Wu & Chang, 2007). De stijging in 

aankoopgedrag, die geuit zou worden in een stijging van aankoopintentie en willingness-to-pay, zou 

onder andere te wijten zijn aan de wisselwerking tussen cognitieve en affectieve responstypes (Crilly, 

Moultrie, & Clarkson, 2004). Door de stijging van het plezier en de opgewekte emoties wordt verwacht 

dat het koopmoment als meer ontspannen ervaren zal worden en aldus meer een hedonisch karakter 

zal krijgen. Op basis van deze bedenkingen werden onderstaande onderzoeksvragen en hypothesen 

opgesteld: 

Bijvraag 1: Wat is de impact van Biomimicry bij een hedonisch en een utilitair winkelmotief op het 

aankoopgedrag van de consument? 

- Hypothese 1: Bij consumenten met een initieel utilitair winkelmotief stijgt het 

aankoopgedrag sterk bij Biomimicry producten. 

- Hypothese 2: Bij consumenten met een initieel hedonisch winkelmotief stijgt het 

aankoopgedrag minimaal bij Biomimicry producten. 
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Bijvraag 2: Wat is de invloed van Biomimicry bij een hedonisch en utilitair winkelmotief op het 

plezierniveau van de consument? 

- Hypothese 3: Bij consumenten met een initieel utilitair winkelmotief stijgt het plezierniveau 

sterk bij Biomimicry producten. 

- Hypothese 4: Bij consumenten met een initieel hedonisch winkelmotief stijgt het 

plezierniveau minimaal bij Biomimicry producten. 

Door het waarnemen van “Bios” vormen in producten kunnen consumenten een verhoogd gevoel van 

esthetisch plezier ervaren door de sterke link tussen de natuur en het menselijke verlangen om een 

mooi object te appreciëren (Wu & Chang, 2007). Naast deze esthetische appreciatie kunnen ook 

positieve gevoelens opgewekt worden wanneer met een aangekocht product het gewenste doel 

bereikt wordt, nl. een functionele appreciatie van het product (Wadia & McAdams, 2010). Gezien een 

verhoogd gevoel van tevredenheid een goede indicator is voor een verhoogde aankoopintentie zou 

het plezierniveau vermoedelijk een mediërende rol spelen in de relatie tussen Biomimicry en het 

aankoopgedrag van de consument (Park, Lennon, & Leslie, 2005). 

Bijvraag 3: Wat is de invloed van het plezierniveau in de relatie tussen Biomimicry in producten en 

het aankoopgedrag van de consument? 

- Hypothese 5: Het plezierniveau treedt op als mediator in de relatie tussen Biomimicry in 

producten en het aankoopgedrag. 

Vaak associëren zowel ontwerpers als consumenten producten met bepaalde 

persoonlijkheidskenmerken zodoende ze te kunnen te onderscheiden van andere producten. De 

persoonlijkheid van een product, nl. de Product Personality, heeft bovendien ook een invloed op hoe 

de gebruiker het product evalueert (Mugge, 2009). Gezien Biomimicry een designtechniek is om 

producten te onderscheiden van anderen, zou vermoedelijk de Product Personality van een Biomimicry 

product sterk verschillen van deze van een neutraal product. 

Bijvraag 4: Wat is de invloed van Biomimicry bij een hedonisch en utilitair winkelmotief op de 

Product Personality die de consument toekent aan het product? 

- Hypothese 6: Bij consumenten met zowel een utilitair als hedonisch winkelmotief wordt 

verwacht dat een significante verandering in Product Personality zal optreden door het 

toevoegen van Biomimicry aan een product. 
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Op basis van deze bijvragen en hypothesen werd onderstaand conceptueel model opgesteld met 

Winkelmotief en Producttype als onafhankelijke variabelen, aankoopintentie en willingness-to-pay als 

afhankelijke variabelen die samen het aankoopgedrag vormen, en plezier als mediator voor de relatie 

tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen. 

 

Biophilic Store Design 
Naast Biomimicry werden er ook voor het onderzoek omtrent Biophilic Store Design een aantal 

hypothesen opgesteld. Er wordt  een sterke stijging van het plezierniveau verwacht bij consumenten 

met een hoog stressniveau tijdens het bezoek aan een restaurant met Biophilic Store Design 

(Brengman, 2012). Dit wordt verklaard doordat dit type consumenten meest vatbaar is voor de 

herstellende werking van Biophilia in de restaurantatmosfeer (Geuens, 2002). Bijgevolg zal toevoeging 

van BSD aan de restaurantomgeving een sterke stijging in het aankoopgedrag veroorzaken aangezien 

het toenaderingsgedrag versterkt wordt door de stijging van customer loyalty op vlak van de duur van 

verblijf, de willingness-to-pay, de reisafstand en het terugkeren naar het restaurant (Joye, 2010).  Het 

aankoopgedrag in het restaurant zonder BSD wordt lager verwacht aangezien er geen herstellende 

werking is. Hierdoor zal de stress waarschijnlijk minder omgezet worden in plezier in dit type 

restaurants. 

Consumenten met een laag stressniveau zijn daarentegen enkel vatbaar voor de positieve esthetische 

werking van BSD omdat ze al in een hedonische toestand verkeren wanneer ze het restaurant 

betreden. Het plezierniveau zal maar een minimaal waarneembare stijging omvatten bij toevoeging 

van BSD aan de restaurantatmosfeer doordat er niet veel ruimte voor verbetering is (Brengman, 2012). 

Door deze minimale stijging van het plezierniveau zal het aankoopgedrag vrij stabiel blijven of een 

lichte stijging ondergaan in het BSD restaurant ten opzichte van het restaurant zonder BSD. 

Bijvraag 1: Wat is de invloed van Biophilic Store Design in een stressvolle en een neutrale situatie op 

het aankoopgedrag van de consument in restaurants? 

- Hypothese 1: Bij consumenten met een hoog stressniveau stijgt het aankoopgedrag sterk door 

toevoeging van BSD in de restaurantatmosfeer. 
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- Hypothese 2: Bij consumenten met een laag stressniveau stijgt het aankoopgedrag minimaal 

door toevoeging van BSD in de restaurantatmosfeer. 

Bijvraag 2: Wat is de invloed van Biophilic Store Design in een stressvolle en een neutrale situatie op 

het plezierniveau van de consument in restaurants? 

- Hypothese 3: Bij consumenten met een hoog stressniveau stijgt het plezierniveau sterk door 

toevoeging van BSD in de restaurantatmosfeer. 

- Hypothese 4: Bij consumenten met een laag stressniveau stijgt het plezierniveau minimaal 

door toevoeging van BSD in de restaurantatmosfeer. 

Dit aankoopgedrag en bijgaande customer loyalty is namelijk op zijn beurt afhankelijk van de customer 

satisfaction (Cronin, 1992) en perceived price (Ranaweera, 2003). De invloed van deze twee variabelen 

op het aankoopgedrag werd echter nog niet onderzocht voor restaurants met BSD in de 

winkelatmosfeer in relatie tot het stressniveau van de consument in de bestaande literatuur. Daarom 

wordt dit verder onderzocht in deze masterproef. Vooreerst wordt er verwacht dat het customer 

satisfaction (plezierniveau) beïnvloed wordt door BSD en het stressniveau, namelijk een stijging van 

natuurelementen (BSD) zou een hoger plezierniveau induceren wat zich dan verder vertaalt in een 

stijgend aankoopgedrag (Brengman, 2012). Hieruit wordt besloten dat plezierniveau waarschijnlijk een 

mediërende rol zal spelen in de relatie tussen BSD en aankoopgedrag.  

Daarnaast zouden natuurelementen in het store design voor een hogere visuele kwaliteit zorgen 

(Buber R. R., 2007) dat zich kan uiten in een toenemend aankoopgedrag. In deze relatie zou de 

perceived price een modererende rol kunnen spelen door deze relatie te versterken bij een positieve 

perceived price (Ranaweera, 2003), aangezien de consument de gevraagde prijs en de gegeven 

kwaliteit van de restaurantomgeving correct vindt. Er wordt echter niet verwacht dat deze perceived 

price beïnvloed wordt door de BSD en het stressniveau aangezien in sommige gevallen een lage 

kwaliteit van de restaurantatmosfeer zich toch nog kan uiten in een hoog aankoopgedrag (Deruyter, 

1997). De consumenten hebben in dit geval gewoon een lage prijsverwachting en als aan deze 

verwachting wordt voldaan, kan dit toch nog tot aankoopgedrag en customer loyalty leiden. 

Bijvraag 3: Wat is de invloed van het plezierniveau in de relatie tussen BSD in restaurantomgevingen 

en het aankoopgedrag van de consument? 

- Hypothese 5: Het plezierniveau treedt op als mediator in de relatie tussen BSD in de 

restaurantomgeving en het aankoopgedrag. 
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Bijvraag 4: Wat is de invloed van perceived price in de relatie tussen BSD in restaurantomgevingen en 

het aankoopgedrag van de consument? 

- Hypothese 6: De perceived price treedt op als moderator in de relatie tussen BSD in de 

restaurantomgeving en het aankoopgedrag. 
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Materiaal en methoden 

1. Beschrijving van het onderzoek 

1.1. Verantwoording onderzoeksmethode 

In dit deel van deze masterproef wordt een toelichting gegeven bij het uitgevoerde praktijkonderzoek. 

Aangezien dit onderzoek twee vormen van Biophilia omvat, nl. Biomimicry en Biophilic Store Design, 

werden twee onafhankelijke deelonderzoeken uitgevoerd. Op deze manier werd vermeden dat het 

ene deelonderzoek de antwoorden van de respondenten op de vragen van het andere deelonderzoek 

zou beïnvloeden. Bovendien kon op deze manier de lengte van beide deelonderzoeken beperkt 

worden tot een tijdsduur waarbinnen de aandacht van de respondenten niet verloren ging. Omwille 

van deze redenen werd elk deelonderzoek uitgevoerd aan de hand van een afzonderlijke enquête. 

De eerste enquête werd uitgevoerd om de invloed van Biomimicry op de typische winkelmotieven 

(hedonisch vs. utilitair) na te gaan. Aan de hand van de tweede enquête werd de invloed van Biophilic 

Store Design (BSD) op het stress-niveau (stress vs. geen stress) in restaurants nagegaan.  In het BSD-

onderzoek werd gekozen om stress te manipuleren in plaats van een winkelmotief aangezien een 

restaurantbezoek in bijna alle gevallen gepaard gaat met een hedonisch motief (Stevens, 1995). In 

beide enquêtes werd gebruik gemaakt van nauwkeurig omschreven scenario’s waarin de 

respondenten zich moesten inleven. In het Biomimicry-onderzoek werden hedonische en utilitaire 

motieven gemanipuleerd, terwijl in het BSD-onderzoek een stress- en geen stresssituatie 

gemanipuleerd werd. De effectiviteit van deze scenario’s werd nagegaan door een manipulatiecheck 

uit te voeren aan de hand van een pre-test, dewelke die in paragraaf 2.1. verder wordt besproken. De 

manipulatiechecks van beide deelonderzoeken werden, in tegenstelling tot de werkelijke enquêtes, 

uitgevoerd in één gezamenlijke pre-test. 

Rekening houdend met de resultaten van de pre-test werden vervolgens de werkelijke enquêtes 

opgesteld. Hierin werden foto’s van respectievelijk een auto (Biomimicry) en een restaurantatmosfeer 

(BSD) getoond waarna de respondenten vervolgens een aantal vragen in verband met plezierniveau 

en aankoopbeslissingen moesten beantwoorden. Wat betreft de foto’s van de restaurant-atmosfeer 

werd verwacht dat deze een gelijkaardige respons opwekken als een effectief restaurantbezoek. Deze 

conclusie werd gebaseerd op onderzoek (Stamps, 1990) waarin een correlatie van 0.86 werd besloten 

tussen voorkeuren voor omgevingen op basis van foto’s ten opzichte van voorkeuren bekomen door 

blootstelling aan echte omgevingen. De opbouw en inhoud van de beide enquêtes wordt verder 

besproken in paragrafen 2.2. en 2.3. 
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1.2. Onderzoeksdesign 

Het onderzoeksdesign van deze masterproef behoort tot de statische proeven aangezien er op een 

gecontroleerde manier fenomenen bij de verschillende groepen werden gemeten. Daarnaast werden 

ook alle respondenten op een gecontroleerde manier aan een groep toegevoegd. Voor beide 

deelonderzoeken geldt dat binnen de categorie van statische opzetten werd gekozen voor een 

factoriële opzet aangezien hierbij meerdere variabelen onderzocht worden op verschillende niveaus. 

In beide experimenten werd namelijk gebruik gemaakt van een 2x2 factoriële opzet gebruik makende 

van een between-subjects design. 

De 2x2- opzet duidde op de aanwezigheid van twee manipulaties in elk experiment. Bovendien werd 

er geopteerd voor een between-subjects design waarbij de respondenten voor elk van de manipulaties 

aan één van de condities blootgesteld werden, dus bijvoorbeeld voor een hedonisch winkelmotief en 

autobeschrijving zonder Biomimicry. Dit type design werd gekozen aangezien bij een within-subjects 

design alle correspondenten worden blootgesteld aan de verschillende experimentele condities. Dit 

zou de resultaten minder valide maken aangezien de respondenten beïnvloed zouden worden door 

eerdere vraagstellingen. 

Zoals reeds vermeld werden de twee enquêtes onafhankelijk van elkaar uitgevoerd, weergegeven in 

Bijlage 1. Eerst werd de Biomimicry-enquête online geplaatst tot het gewenste aantal respondenten 

bereikt werd. Vervolgens werd een week gewacht alvorens de BSD-enquête online te plaatsen. Er werd 

geopteerd om tussen beide onderzoeken een week tijd te laten aangezien de kans bestond dat er een 

zeker overlap was tussen de respondenten van beide enquêtes (zie paragraaf 1.3. Steekproef). Indien 

dit het geval zou geweest zijn, kon via dit tijdsinterval vermeden worden dat de vragen van de ene 

enquête de respondenten beïnvloedden bij het beantwoorden van de andere enquête. 

Biomimicry 

Wat betreft het Biomimicry-experiment werden twee manipulaties toegepast: 2 (een hedonisch vs. 

een utilitair scenario) x 2  (een Biomimicry vs. een neutraal product). Bij de enquêtes met een 

hedonische conditie werd bij aanvang van de enquête een hedonisch scenario omschreven. De 

respondent werd gevraagd zich in te leven in een scenario waarbij hij/zij vakantieplannen maakt met 

enkele vrienden. Iedereen kijkt enorm uit naar deze roadtrip door Italië die ze volgende zomer zullen 

uitvoeren. Tot slot wordt verteld dat de respondent een auto wil kopen om mee te cruizen op de 

roadtrip. Door een ontspannen, plezierige sfeer te schetsen is het de bedoeling om bij de respondent 

een hedonische winkelmotivatie op te wekken. 
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Bij de utilitaire conditie werd daarentegen bij aanvang van de enquête een utilitair scenario geschetst. 

De respondent moest zich inleven in een zeer drukke werksituatie waarbij hij/zij voor een nieuwe 

functie continu op pad zou zijn om de drankvoorziening op evenementen te controleren. Aangezien 

enorm veel evenementen per dag bezocht moeten worden, is dit een zeer stresserende job waarbij je 

dagelijks tijdens het spitsuur in de file staat. Tot slot moest de respondent zich inbeelden dat hij/zij 

voor deze job een bedrijfswagen moest gaan kopen die enkel en alleen voor het werk gebruikt mocht 

worden. Deze stresserende, doelgerichte situatie moest bij de respondent een utilitaire 

winkelmotivatie opwekken. 

Naast de winkelmotivatie werd ook het product gemanipuleerd. Bij de Biomimicry conditie werd een 

foto getoond van de Bionic Fish Car. Daarbij werden ook foto’s en uitleg gegeven over hoe het ontwerp 

van deze auto geïnspireerd is door het kogelvisje. De nadruk werd gelegd op hoe het ontwerp 

gebaseerd is op het skelet en de aerodynamica van de vis. Bij de neutrale conditie werd daarentegen 

enkel een foto van diezelfde auto getoond, zonder te vermelden dat dit ontwerp op een vis gebaseerd 

is (geen extra foto’s). In de extra uitleg bij de foto werden dezelfde voordelen besproken als in de 

Biomimicry conditie, echter zonder te refereren naar natuurelementen. 

Biophilic Store Design 

Net zoals bij het Biomimicry-experiment werden in het BSD-experiment ook twee manipulaties 

toegepast: 2 (stress vs. neutrale scenario) x 2 (restaurant-atmosfeer met BSD vs. zonder BSD). Bij de 

stress situatie werd de respondent gevraagd zich in te leven in een scenario waarin hij/zij veel moest 

overwerken voor een belangrijk project. Hierdoor had deze persoon minder tijd om met zijn bevriende 

collega’s af te spreken, maar in het scenario kon de respondent toch uiteindelijk afspreken met deze 

collega’s op restaurant. Hij/zij zou echter veel te laat zijn doordat hij/zij moet overwerken en de 

aanwezigheid van files naar het desbetreffende restaurant. 

In de neutrale situatie zonder stress werd een scenario aan de respondent voorgelegd waarin hij/zij 

een normale werksituatie heeft. Bovendien was het binnen het bedrijf al sinds het begin de gewoonte 

om één keer per week met iedereen op restaurant te gaan waarbij iedereen zijn eigen gerecht 

betaalde. 

De manipulatie van de winkelatmosfeer in het restaurant werd veroorzaakt door middel van drie foto’s 

van het restaurant met BSD of zonder BSD aan de respondent voor te leggen. Op de foto’s van het 

restaurant met BSD waren er duidelijk veel natuurelementen aanwezig, op de foto’s van het restaurant 

zonder BSD waren er nagenoeg geen verwijzingen naar de natuur aanwezig. Er werd ook geopteerd 

voor restaurants uit de dezelfde prijsklasse. 
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1.3. Steekproef 

Aangezien beide onderzoeken een 2x2 factoriële opzet gebruiken en voor elk van de vier combinaties 

minimum 30 respondenten nodig zijn, werd een minimum vereiste van 120 respondenten per enquête 

gesteld. Beide enquêtes werden online, zowel via sociale media (Facebook) als via e-mail gedeeld naar 

vrienden, familie en kennissen. Aangezien aankoopintentie en willingness-to-pay deel uitmaakten van 

de onderzochte variabelen bestond de doelgroep uit mensen van alle leeftijden met reeds enige notie 

van budgetbeheer, waarvan verwacht wordt dat zij de waarde van een auto en een restaurantbezoek 

kunnen inschatten. Zo werden via deze kanalen voornamelijk studenten van een hogere opleiding en 

werkende mensen bereikt. Om eventueel beïnvloedende factoren in rekening te kunnen brengen werd 

aan de studentrespondenten gevraagd om het hoogst behaalde diploma van één van de ouders te 

vermelden, terwijl werkende mensen gevraagd werd een inkomenscategorie aan te duiden. 

Via deze kanalen werden voor de Biomimicry-enquête respondenten verzameld met leeftijden 

variërend tussen 18 en 59 jaar. Twee cinematickets werden hierbij verloot om respondenten aan te 

trekken. Van de totale hoeveelheid gestarte enquêtes werden enkel deze overgehouden die volledig 

ingevuld werden, waardoor een totaal van 204 bruikbare respondenten overbleef. Van deze 

respondenten werden er 57 onderworpen aan de hedonische Biomimicry manipulatie, 51 aan 

hedonisch neutrale, 47 aan de utilitaire Biomimicry  en 49  aan de utilitair neutrale manipulatie. Het 

geslacht van de respondenten bleek gelijk verdeeld te zijn aangezien er 51% vrouwen en 49% mannen 

waren. Ook het aandeel studerende en werkende respondenten was gelijk verdeeld, nl. 49% en 51%. 

De steekproef bleek dus goed verdeeld te zijn volgens geslacht en statuut. 

Daarnaast werden er voor de BSD-enquête 188 respondenten verzameld met leeftijden variërend 

tussen 19 en 65 jaar. Er werden 11 respondenten verwijderd doordat ze de enquête onvolledig hadden 

ingevuld, hierdoor waren er 177 bruikbare respondenten. Uit deze populatie respondenten werden er 

48  onderworpen aan de stress en BSD-restaurant manipulatie , 42 aan de stress en niet-BSD-

restaurant, 41 aan de neutrale en BSD-restaurant en 46 aan de neutrale en niet-BSD-restaurant 

manipulatie. Het geslacht van de respondenten was ongeveer gelijk verdeeld, namelijk 42.94% 

mannen en 57.16% vrouwen. Ook het aandeel studerende en werkende respondenten was gelijk 

verdeeld, respectievelijk 55.90% en 44.10%. Tenslotte bestond de steekproef grotendeels uit 

respondenten die wekelijks (32.8%) of maandelijks (57.1%) op restaurant gaan, een kleiner deel gaat 

enkele keren per week (6.8%) of één keer per jaar op restaurant (3.4%). De steekproef bestond dus 

grotendeels uit mensen die regelmatig een restaurant bezoeken, wat aangewezen was voor dit 

onderzoek. Er werden twee cinematickets verloot onder de respondenten als incentive om de enquête 

in te vullen. 
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2. Procedure 

2.1. Pre-test 

De pre-test, weergegeven in Bijlage 1.1., werd uitgevoerd om na te gaan of de vooropgestelde 

manipulaties wel degelijk geslaagd waren. Aan de hand van deze pre-test werd nagegaan of er een 

significant verschil was tussen de condities van elk van onderstaande manipulaties:  

- De stress situatie vs. neutrale situatie op vlak van stress, gebruik makend van de Occupational 

Stress Questionnaire (Elo, 1992) 

- Op vlak van waarneming van natuurelementen en Biophilia in het restaurant met BSD vs. 

zonder BSD bij 10 verschillende restaurants. Er werd vervolgens één restaurant met BSD (Tuin 

van eten) en één restaurant zonder BSD (Godot) geselecteerd die significant verschillend 

waren op vlak van waargenomen natuurelementen en Biophilia. 

- Het hedonisch en utilitair scenario om na te gaan of deze situaties deze winkelmotivaties 

induceerden en de producten effectief eerder utilitair of hedonisch beschouwd werden, 

gebruik makende van de Hedonic-Utilitarian Scale (Voss & Spangenberg, 1997). 

- Op vlak van waarneming van Biomimicry in producten met Biomimicry vs. zonder Biomimicry 

bij 5 verschillende producten die weergegeven werden. Hieruit werd dan de Bionic Fish Car 

geselecteerd. 

Deze pre-test werd ook met het between-subjects design uitgevoerd waarbij de groepen uit 15 

respondenten samengesteld waren. Aangezien enkel de manipulaties van stress vs. neutrale en 

hedonisch vs. utilitair getest werden, mochten deze twee manipulaties samen aan de respondenten 

worden voorgelegd zonder dat ze elkaar zouden beïnvloeden. Er waren dus maar 30 respondenten 

nodig voor deze pre-test, maar uiteindelijk werden 47 respondenten verzameld. 

2.2. Enquête Biomimicry 

2.2.1. Onafhankelijke variabelen 

Rekening houdend met de resultaten van de pre-test werd de effectieve enquête voor het Biomimicry-

onderzoek opgesteld (zie Bijlage 1.2.). Alvorens de manipulaties door te voeren werd bij aanvang van 

de enquête een inleidende tekst getoond waarbij uitgelegd werd dat het onderzoek bestond uit een 

scenariotekst gevolgd door enkele vragen. Bovendien werd de respondent ingelicht dat het onderzoek 

slechts 10 minuten in beslag zou nemen en dat mits het nalaten van een e-mailadres de mogelijkheid 

bestond om cinematickets te winnen.  
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Vervolgens werd de winkelmotief manipulatie uitgevoerd doordat elke respondent, afhankelijk van de 

randomisatie van Qualtrics, ofwel het hedonisch ofwel het utilitair scenario te lezen kreeg. In het 

hedonisch scenario werd, zoals eerder verklaard, een positieve situatie geschetst waarbij de intrinsieke 

keuze gemaakt werd om een auto te kopen voor plezierige doeleinden. In het utilitair scenario werd 

een eerder stresserend, onaangenaam scenario geschetst waarbij de extrinsieke opdracht gegeven 

werd een auto aan te kopen voor functionele doeleinden. Nadien werd de tweede manipulatie 

doorgevoerd door de respondent zich te laten voorstellen dat hij/zij bij de autohandelaar is en, 

opnieuw afhankelijk van de randomisatie, ofwel een Biomimicry auto ofwel een neutrale auto 

voorgesteld kreeg. Bij de Biomimicry conditie werd verklaard hoe de auto geïnspireerd werd door een 

kogelvis, terwijl bij de neutrale auto dezelfde foto getoond werd maar zonder enige verwijzing naar de 

vis. Vervolgens werd aan de respondenten gevraagd een reeks vragenlijsten te beantwoorden. 

2.2.2. Afhankelijke variabelen 

De invloed van de vermeldde condities werd onderzocht aan de hand van verschillende vragenlijsten, 

met als uiteindelijke bedoeling de invloed op het plezierniveau en aankoopgedrag van de consument 

te bepalen. Aan de hand van een eerste reeks vragen werd de willingness-to-pay bepaald. Hierbij werd 

eerst met een schuiver (waarden tussen 8.000 en 50.000 euro) gevraagd hoeveel de respondent aan 

de auto zou uitgeven. Vervolgens werd gevraagd of de respondent meer, minder of evenveel zou willen 

betalen vergeleken met een gemiddelde familiewagen. Indien “meer” gekozen werd, werd a.d.h.v. een 

meerkeuzevraag nagegaan hoeveel procent meer. Met deze vragen kon aldus bepaald worden in 

welke mate de respondent meer geld wou uitgeven voor de eventuele meerwaarde van de auto. 

Met een tweede vragenlijst werd de purchase intention van de respondent nagegaan, zodoende ook 

een mogelijke verklaring te geven voor de hoge of lage willingness-to-pay. Hiervoor werd gebruik 

gemaakt van een schaal die de Purchase motives for luxury brands meet (Hudders, 2012), 

samengesteld uit verschillende items van andere schalen. Door de enigszins unieke, speciale aard van 

Biomimicry producten werden de vragen van deze schaal als toepasselijk beschouwd voor dit 

onderzoek. De schaal is opgebouwd uit verschillende items. Hiervan meten zes items de impressieve 

aankoopintenties: drie items omvatten de functionele dimensie en de andere drie de emotionele 

dimensie. Aan de hand van 6 andere items werden de expressieve aankoopintenties bepaald: drie 

items betreffende de identiteitsdimensie en drie items betreffende de uniekheid dimensie. De 

conformiteitsdimensie die in de oorspronkelijke schaal verwerkt is, werd in dit onderzoek achterwege 

gelaten aangezien de auto in kwestie niet op de markt werd gebracht en conformiteit aldus geen 

mogelijke reden tot aankoop kon zijn. De respondent werd gevraagd elk van de twaalf stellingen te 

beantwoorden a.d.h.v. een 7-punt Likertschaal gaande van “Helemaal niet akkoord” tot “helemaal 

akkoord”. 
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In het volgende deel van de enquête werd gebruik gemaakt van een Product Personality Scale (Govers, 

2004; Mugge, 2009). De persoonlijkheid van een product verwijst naar de persoonlijkheidskenmerken 

die mensen gebruiken om een product te omschrijven en te onderscheiden van andere producten. 

Aangezien de persoonlijkheid van een product een invloed heeft op hoe de gebruiker het product 

evalueert, werd deze schaal toegevoegd om de verschillen tussen de Biomimicry en neutrale condities 

na te gaan. Zo werd aan de correspondent een lijst van 20 persoonlijkheidskenmerken voorgelegd, 

waarbij telkens a.d.h.v. een 5-punt Likertschaal geantwoord moest worden in welke mate het kenmerk 

het product omschreef. Deze Likertschaal ging van “Helemaal niet beschrijvend” tot “Heel 

beschrijvend”. Opdat de respondent nauwkeurig de persoonlijkheidskenmerken al dan niet aan het 

product zou kunnen koppelen, werd de foto van de auto nogmaals weergegeven. 

De hoeveelheid plezier die de respondent ervaart door het product werd gemeten a.d.h.v. The Scale 

for the assessment of consumer pleasure evoked by product appearance, ontwikkeld door Wu and 

Chang in 2007 (Wu & Chang, 2007). Een aangename/plezierige respons op een product zou namelijk 

een invloed kunnen hebben op de aankoopbeslissing van de consument. De gebruikte schaal bestaat 

uit een lijst van 16 stellingen waar de consument op moet reageren a.d.h.v. een 7-punt Likertschaal 

gaande van “Helemaal niet akkoord” tot “Helemaal akkoord”. De stellingen in deze lijst omvatten twee 

onderzochte dimensies: pleasure en gratification. Pleasure (plezier) omvat alle positief ervaren 

mentale toestanden, terwijl gratification (bevrediging) slaat op de emotionele reactie van geluk als 

respons op het vervullen van een verlangen of doel. Ook hier werd de auto nogmaals afgebeeld opdat 

de respondent zo correct mogelijk het product aan plezier zou kunnen koppelen. 

De laatste vragenlijst van de enquête werd gebruikt om de algemene houding van de respondent t.o.v. 

de natuur na te gaan. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Nature Relatedness Scale (Nisbet, 

Zelenski, & Murphy, 2008). Met deze schaal werd onderzocht of de verandering van plezier of 

aankoopintentie mogelijk gerelateerd was aan de liefde en affiniteit van de respondent voor de natuur. 

De schaal bestaat uit 21 stellingen waar de respondent moet op reageren a.d.h.v. een 5-punt 

Likertschaal gaande van “Helemaal niet akkoord” tot “Helemaal akkoord”. Met deze stellingen worden 

drie factoren van Nature relatedness (NR) gemeten: NR-Self, NR-Perspective en NR-experience. NR-Self 

slaat op de persoonlijke verbinding van de respondent met de natuur. NR-perspective weerspiegelt 

een externe natuur-gerelateerde wereldvisie, terwijl NR-experience een maat is voor de fysieke 

familiariteit met de natuurlijke wereld. De enquête werd tot slot beëindigd met een reeks persoonlijke 

vragen (leeftijd, inkomen,…) waarna afgesloten werd met een dankwoord. 
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2.3. Enquête BSD 

2.3.1. Onafhankelijke variabelen 

Het begin van de enquête was analoog aan de Biomimicry-enquête. De conditie stress vs. neutrale 

situatie werd opgewekt door een scenario dat de respondent aandachtig moest lezen. In de stress-

situatie werd stress opgewekt door het vermelden van overwerk, een minder goede relatie met 

bevriende collega’s en te laat komen op een afspraak met deze collega’s. In de neutrale situatie werd 

geformuleerd dat het vrij rustig was op het werk en er zoals gewoonlijk met de collega’s op restaurant 

werd gegaan. Daarnaast werd er ook een conditie van een restaurant met BSD vs. restaurant zonder 

BSD voorgelegd aan de respondent door de voorstelling van foto’s van deze restaurants. Deze 

manipulaties voor de BSD-enquête worden allemaal weergegeven in Bijlage 1.3. 

2.3.2. Afhankelijke variabelen 

Deze enquête onderzoekt de invloed van de condities uit 2.3.1. op het plezierniveau en de customer 

loyalty (aankoopgedrag) van de consument. Vooreerst werd bevraagd of de respondent het restaurant 

herkende of reeds had bezocht. Dit zou namelijk een invloed kunnen hebben op plezierniveau en 

aankoopgedrag door positieve of negatieve ervaringen in dit restaurant uit het verleden. Customer 

loyalty werd bevraagd door verschillende stellingen in verband met toenaderings- en 

vermijdingsgedrag. Een stijging in customer loyalty en aankoopgedrag wordt gekenmerkt door een 

stijging van het toenaderingsgedrag en een daling van het vermijdingsgedrag. Deze effecten werden 

nagegaan door middel van stellingen in verband met customer loyalty op de 7-punt Likertschaal 

gaande van “Helemaal niet akkoord” naar “ Helemaal akkoord” met een neutraal ankerpunt.  

De eerste vijf stellingen vertegenwoordigden het toenaderingsgedrag. Dit toenaderinggedrag is 

gebaseerd op het aantrekken van de consument, hem laten terugkomen naar het restaurant en het 

inplannen van het restaurant. De laatste stelling onderzocht het vermijdingsgedrag van de consument 

door het niet terugkeren naar het onderzochte restaurant. Daarnaast werden nog een aantal varianten 

van dit aankoopgedrag bevraagd onder de vorm van willigness-to-pay, duur van het verblijf en de duur 

van de reistijd (Joye, 2010). Dit werd bevraagd aan de respondent door middel van een schuiver. 

Customer loyalty blijkt de perceived price (Ranaweera, 2003) en de customer satifaction (Cronin, 1992) 

van de consument als belangrijkste oorzaken te hebben. De perceived price werd onderzocht door 

stellingen in verband met de mening van de respondent over een vooropgesteld bedrag van een 

hoofdgerecht in het onderzochte restaurant. De stellingen werden beantwoord op de 7-punt 

Likertschaal van “Helemaal niet akkoord” naar “ Helemaal akkoord” met een neutraal ankerpunt. 
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Deze customer satisfaction werd nagegaan via de stellingen in verband met het plezierniveau. De 

redenen voor het plezier in dit onderzoek waren allemaal gebaseerd op atmosferische signalen in 

restaurantomgevingen. Deze signalen werden ingedeeld in 3 categorieën: ruimtelijke lay-out, decor en 

accessoires en omgevingsfactoren zoals kleuren en licht (Kotler, 1973). De impact van deze 

verschillende signalen werd bevraagd met 7 stellingen. Daarnaast werd er via 4 stellingen nagegaan 

welke gevoelens van plezier opwekt werden door deze atmosferische signalen  (Jang, 2008). Deze 

stellingen werden allemaal beantwoord op de 7-punt Likertschaal van “Helemaal niet akkoord” naar 

“Helemaal akkoord” met een neutraal ankerpunt. 

Daarnaast werd onderzocht of dit plezier verwerkt werd op een cognitieve of op een affectieve manier. 

Hiervoor werden aan de consument ook een aantal stellingen voorgeschoteld. De stellingen in verband 

met cognitieve verwerking waren gebaseerd op geloof en categorisatie (Bitner, 1992), de stellingen in 

verband met affectieve verwerking stoelden daarentegen op gemoedstoestand en attitude (Parsons, 

1991). Ook deze stellingen werden beantwoord op de 7-punt Likertschaal van “Helemaal niet akkoord” 

naar “Helemaal akkoord” met een neutraal ankerpunt. 

De laatste vragenlijst van de enquête was opnieuw de Nature Relatedness Scale (Nisbet, Zelenski, & 

Murphy, 2008). Deze schaal werd opnieuw gebruikt om de algemene houding van de respondent ten 

opzichte van de natuur na te gaan. Verdere uitleg hierbij is analoog aan de laatste alinea in verband 

met NR in paragraaf 2.2.2 in de sectie Materiaal en Methoden. 

  



Materiaal en methoden 

38 
 

 

  



Resultaten en discussie 

39 
 

Resultaten en discussie 

1. Biomimicry 

1.1. Manipulatiecheck 

Manipulatiecheck winkelmotivatie 

De respondenten van de pre-test kregen in eerste instantie een scenario te lezen dat gebruikt werd 

om de winkelmotiefmanipulatiecheck uit te voeren. De groep met het hedonisch scenario kreeg een 

tekst waarin een aangename, ontspannen, vakantiescenario omschreven werd. In de tekst werd 

duidelijk gemaakt dat de respondent uit eigen wil een auto zou aankopen om mee op reis te gaan. Bij 

de groep die het utilitair scenario kreeg, werd daarentegen een stresserende werksituatie omschreven, 

waarbij uiteindelijk bleek dat de respondent in opdracht van zijn werkgever een bedrijfswagen moest 

aankopen. Aan de hand van een reeks vragen werd nagegaan hoe goed of slecht de respondent zich 

voelde na het lezen van het scenario en in welke mate hij/zij de auto in het scenario eerder als een 

hedonisch of een utilitair product zou omschrijven, via zowel een rechtstreekse als een 

onrechtstreekse vraag. 

Aangezien een hedonische winkelmotivatie gekoppeld is aan geluk en genot terwijl een utilitaire 

winkelmotivatie zeer rationeel en doelgericht is, werd via een eerste vraag nagegaan hoe de 

respondent zich voelde na het lezen van het scenario. Dit gebeurde met een schuivervraag tussen 0 en 

100 waarbij de respondent kon aanduiden hoe hij/zij zich voelde tussen zeer slecht– neutraal – zeer 

goed. Na bevestiging van de gelijkheid van varianties (F(1, 33) = 0.85, p = 0.364) via Levene’s Test of 

Equality of Error Variances werd een One-Way ANOVA uitgevoerd ter vergelijking van de twee 

condities met als afhankelijke variabele “het gevoel van de respondent” (waarde tussen 0 en 100) en 

als onafhankelijke variabele “de conditie waaraan de respondent onderworpen werd” (hedonisch of 

utilitair). Hieruit werd besloten dat het gevoel van de respondent wel significant verschillend is 

naargelang de conditie waaraan de respondent werd onderworpen (F(1, 33) = 13.52, p = 0.001). Zo 

was het gemiddelde gevoel van de respondenten onderworpen aan het hedonische scenario (M = 

74.56, SD=19.32) significant hoger en dus positiever dan het gevoel van de respondenten van het 

utilitaire scenario (M = 50.65, SD=19.13), wat het gewenste effect bevestigde. 

Vervolgens werden de definities van een utilitair product en van een hedonisch product gegeven. De 

respondent werd gevraagd om op een 10-punten bipolaire schaal aan te duiden in welke mate hij/zij 

de auto eerder als hedonisch of utilitair beschouwde. Hoe lager de aangegeven waarde was, hoe meer 
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hedonisch de auto voor deze respondent was en hoe hoger de waarde was, hoe meer utilitair de auto 

voor deze respondent was.  

Hoewel er geen gelijkheid van varianties was (F(1, 33) = 7.10, p = 0.012), werd opnieuw een One-Way 

ANOVA uitgevoerd ter vergelijking van de twee condities met als afhankelijke variabele “de score op 

de bipolaire schaal” (waarde tussen 1 en 10) en als onafhankelijke variabele “de conditie waaraan de 

respondent onderworpen werd” (hedonisch of utilitair). Hieruit bleek er een significant verschil te zijn 

tussen de scores naargelang de hedonische en utilitaire conditie (F(1,33)=10.88, p=0.002). Meer 

specifiek, de score op de bipolaire schaal lag significant lager voor de hedonische conditie (M=3.89, 

SD=1.81) in vergelijking met de score bij de utilitaire conditie (M=6.65, SD=3.02), wat het slagen van 

de manipulatie bevestigde. 

Tenslotte werd nog op een onrechtstreekse manier nagegaan of de respondent eerder hedonische of 

utilitaire kenmerken toekende aan de auto. Een reeks tegengestelde termen, die via een 7-punt 

bipolaire schaal beoordeeld moesten worden, werd gebruikt als maat voor de hedonisch aard van het 

product (leuk/ niet leuk, saai/opwindend, genotvol/niet genotvol, boeiend/ niet boeiend, 

aangenaam/niet aangenaam). Terwijl afwisselend daarmee ook een reeks termen gebruikt werd om 

de utilitair aard van het product na te gaan (doeltreffend/ niet doeltreffend, handig/ onhandig, 

functioneel/ niet functioneel, nodig/ onnodig, praktisch/onpraktisch). Nadien werden zowel de 

hedonische- als utilitaire scores van de twee manipulaties via One-Way ANOVA’s onderzocht. De 

“gemiddelde score op de hedonische termen” en “gemiddelde score op utilitaire termen” werden als 

afhankelijke variabelen genomen. Deze waarden werden bekomen door bij elke respondent de 

gemiddelde score van alle hedonische termen te nemen voor de ene ANOVA, en de gemiddelde score 

van alle utilitaire termen voor de andere ANOVA. De gebruikte conditie was in beide gevallen opnieuw 

de onafhankelijke variabele. Na bevestiging van de homoscedasticiteit (test 1: F(1,33) = 0.83, p = 0.362 

en test 2: F(1,33) = 0.85, p = 0.364) bleek er uit de resultaten een significant verschil te zijn op de 

hedonische score (F(1, 33) = 10.33, p = 0.003) tussen de hedonische (M = 5.74, SD=1.01) en de utilitaire 

(M = 4.56, SD=1.16) conditie, waarbij een hogere score overeenstemde met een meer hedonisch 

karakter. Ook bij de utilitaire score (F(1,33) = 7.71, p = 0.009) was er een significant verschil tussen de 

hedonische (M=3.13, SD=1.14) en de utilitaire (M = 2.21, SD=0.78) condities, waarbij een lagere score 

overeenstemde met een meer utilitair karakter. 

Uit elk van de bovenstaande drie vragen kon aldus besloten worden dat de manipulatie voor het 

winkelmotief geslaagd was, en dat het hedonisch scenario inderdaad een hedonisch winkelmotief 

opwekte bij de respondenten, terwijl het utilitair scenario een utilitair winkelmotief opwekte. 
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Manipulatiecheck Biomimicry 

Het tweede deel van de Biomimicry pre-test vragen bestond uit een onderzoek naar de herkenning 

van Biomimicry in producten. Voor vier verschillende producten werd aan de ene helft van de 

respondenten de Biomimicry-versie van de producten voorgelegd (inclusief Biomimicry uitleg), terwijl 

de andere helft van de respondenten de neutrale versie van de producten te zien kreeg (met neutrale 

uitleg). Nadat hierbij ook de definitie van Biomimicry verklaard werd, werd aan de respondenten 

gevraagd om via 7-punten Likert schalen aan te duiden in welke mate zij Biomimicry en 

natuurelementen in de verschillende producten herkenden. Voor elk van de producten werden via een 

One-Way ANOVA’s de resultaten van de neutrale conditie met de Biomimicry conditie vergeleken. 

Hoewel bij ieder product een significant verschil vastgesteld werd tussen de twee condities, werd de 

auto gekozen als product voor de werkelijke enquête aangezien ook in de winkelmotiefmanipulatie 

reeds met een auto gewerkt werd en deze werkzaam bleek te zijn. Bij de auto was er, na bevestiging 

van de gelijkheid van varianties (F(1,33) = 0.10, p = 0.753), via de ANOVA test duidelijk meer herkenning 

(F(1, 33) = 31.76, p < 0.001) van Biomimicry en natuurelementen bij de Biomimicry conditie (M = 4.92, 

SD = 1.33) dan bij de neutrale conditie (M = 2.47, SD = 1.23). 

1.2. Persoonlijke kenmerken 
Alvorens de resultaten van de verschillende vragenlijsten te analyseren werd eerst een demografische 

analyse van de steekproef uitgevoerd. Op die manier kon nagegaan worden of er een gelijkmatige 

verdeling was van de streekproef over de verschillende condities zodat dit geen oorzaak kon zijn van 

eventuele significante effecten in de resultaten.  

Geslacht en statuut 

Om het geslacht en statuut van de groepen te analyseren werden Chi-Square testen uitgevoerd. Uit de 

eerste test, waarbij de variabelen geslacht en winkelmotief onderzocht werden, bleek er geen 

significante relatie tussen de variabelen te zijn (χ2 (1, N = 204) = 0.68, p = 0.409).  Ook in een tweede 

test met als variabelen geslacht en product, werd opnieuw geen significante relatie vastgesteld (χ2 (1, 

N = 204) = 0.00, p = 0.996). Algemeen kon dus besloten worden dat de geslachtsverdeling over de 

verschillende groepen onafhankelijk was van de manipulaties. Chi-Square testen werden ook gebruikt 

om na te gaan of de variabele statuut onafhankelijk was van de variabelen winkelmotief en product. 

Uit de resultaten bleek dat het student of werkende zijn van de respondent zowel onafhankelijk was 

van de winkelmotivatie (χ2 (1, N = 204) = 0.68, p = 0.409) als van de productmanipulatie (χ2 (1, N = 204) 

= 1.24, p = 0.265). Bij zowel het antwoord “student” als “werkende” werd nadien een tweede vraag 

gesteld. Indien de respondent aangaf dat hij/zij student is, werd vervolgens gevraagd naar het hoogst 

behaalde diploma van één van de twee ouders. Ook hier bleek via een Chi-Square test, de variabele 

diploma onafhankelijk te zijn van zowel het winkelmotief (χ2 (3, N = 100) = 1.78, p = 0.619) als het 
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product (χ2 (3, N = 100) = 3.03, p = 0.388). Indien de respondent aangaf dat hij/zij werkt, werd gevraagd 

om een inkomensklasse aan te duiden. Hieruit bleek inderdaad dat de variabele inkomensklasse 

onafhankelijk was van zowel het winkelmotief (χ2 (3, N = 104) = 6.09, p = 0.107) als het product (χ2 (3, 

N = 104) = 1.01, p = 0.799). Bij deze laatste vier testen (twee voor diploma en twee voor inkomen) werd 

gebruik gemaakt van de Likelihood Ratio aangezien telkens meer dan 20% van de cellen in de crosstabs 

een verwachte telling van minder dan 5 hadden. 

Leeftijd 

Tenslotte werd nog onderzoek uitgevoerd naar een laatste demografische factor van de steekproef, 

namelijk de leeftijd van de respondenten. Aangezien de respondent hier gevraagd werd zelf een 

numeriek antwoord in te geven en er dus een uitgebreide antwoordrange mogelijk was, werd in de 

plaats van een Chi-Square test een Two-Way ANOVA uitgevoerd. Hierbij werden als onafhankelijke 

variabelen product en winkelmotief genomen, terwijl leeftijd ingesteld werd als afhankelijke variabele. 

Na bevestiging van gelijkheid van varianties (F(3, 200) = 2.56, p = 0.056) via Levene’s Test of Equality of 

Error Variances, werd met de ANOVA test vastgesteld dat er geen significant verschil was in de 

gemiddelde leeftijd van de verschillende groepen winkelmotieven (Mhedo = 25.89, SDhedo = 0.87, Muti = 

26.04 , SDut i= 0.92, F(1, 201) = 0.02, p = 0.904) noch in de gemiddelde leeftijd van de verschillende 

productgroepen (Mbio = 25.09, SDbio = 0.89, Mneut = 26.83 , SDneut = 0.90, F(1, 201) = 1.93, p = 0.166).  

Er kon besloten worden dat alle demografische factoren (nl. geslacht, statuut, diploma, inkomen en 

leeftijd) van de steekgroep zich gelijkmatig verdelen over de verschillende condities van het 

onderzoek. Significante verschillen in de steekgroep van de verschillende condities konden dus geen 

verklaring zijn voor de resultaten die verder in dit onderzoek zullen besproken worden.  

1.3. Het aankoopgedrag van de consument 

In de hierboven uitgewerkte literatuurstudie werd een algemene onderzoeksvraag geformuleerd 

omtrent de invloed van Biophilia op het aankoopgedrag van consumenten. Vervolgens werd deze 

vraag gesplitst door de invloed van Biophilia te onderzoeken op vlak van Biomimicry en BSD. 

Op basis van de besproken literatuur werden voor het Biomimicry onderzoek een eerste bijvraag en 

hypothese geformuleerd: 

Bijvraag 1: Wat is de impact van Biomimicry bij een hedonisch en een utilitair winkelmotief op het 

aankoopgedrag van de consument? 

Hypothese 1: Bij consumenten met een initieel utilitair winkelmotief stijgt het aankoopgedrag sterk 

bij Biomimicry producten. 
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Hypothese 2: Bij consumenten met een initieel hedonisch winkelmotief stijgt het aankoopgedrag 

minimaal bij Biomimicry producten. 

Om deze eerste twee hypothesen te onderzoeken werd gebruik gemaakt van meerdere testen. 

Nature Relatedness 

Alvorens aan te vangen met het onderzoek naar het aankoopgedrag van de consument is het belangrijk 

om te vermelden dat in meerdere van de onderzoeken gebruik werd gemaakt van de Nature 

Relatedness (NR) Scale. Deze schaal  meet de verbintenis van een individu met de natuurlijke wereld 

op verschillende niveaus, en werd toegevoegd om na te gaan of deze verbintenis een invloed zou 

hebben op de bekomen resultaten van het onderzoek. De betrouwbaarheid van de NR-vragenlijst, 

bestaande uit 21 stellingen, werd eerst nagegaan aan de hand van de Cronbach test en leverde een 

waarde op van α=0.86, dewelke groter is dan 0.7 en  getuigd van een voldoende betrouwbare schaal. 

Vervolgens werd een Two-Way ANOVA uitgevoerd met NR als afhankelijke variabele en Winkelmotief 

en Product als onafhankelijke variabelen, zodoende na te gaan of de score op deze schaal verschilde 

over de condities heen. Na bevestiging van gelijkheid van varianties (F(3, 200) = 1.09, p = 0.356) via 

Levene’s Test of Equality of Error Variances, werd met de ANOVA-test vastgesteld dat er geen 

significant verschil was tussen de gemiddelde NR van de twee productgroepen (Mbio = 3.31, SDbio = 0.05, 

Mneut = 3.44, SDneut = 0.05, F(1, 201) = 3.40, p = 0.067), maar wel tussen de gemiddelde NR van de 

verschillende winkelmotieven (F(1, 201) = 6.61, p = 0.011), waarbij de NR van de hedonische conditie 

(Mhedo = 3.47, SDhedo = 0.05) net iets hoger lag dan deze van de utilitaire conditie (Muti = 3.29 , SDuti = 

0.05). De NR-schaal is echter een methode om de relatie tussen mens en natuur te onderzoeken. 

Hiermee wordt nagegaan in welke mate de respondent zichzelf als deel van de natuurlijke wereld ziet. 

Het is dus eerder een soort van karaktertrek die relatief stabiel is in die zin dat ze mogelijk afhankelijk 

zou zijn van milieueducatie en natuurervaringen door de tijd heen (Nisbet, Zelenski, & Murphy, 2008). 

De manipulaties in dit onderzoek kunnen aldus geen mogelijke oorzaak zijn van een verandering in NR, 

waardoor het significant effect als louter toevallig beschouwd wordt. 

Aangezien een significant effect waargenomen werd en vermeden wou worden dat dit de resultaten 

van de andere analyses zou vertekenen, werd de NR-waarde steeds toegevoegd als covariaat bij de 

verdere analyses. Een covariaat is een variabele die mogelijk voorspellend is voor de resultaten van 

een studie, die aldus de relatie tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabele kan beïnvloeden. 

Aangezien de relatie van een individu tot de natuur mogelijk een invloed zou kunnen hebben op het 

aankoopgedrag in relatie tot Biomimicry, werd deze variabele in onderstaande analyses als covariaat 

toegevoegd. 



Resultaten en discussie 

44 
 

Aankoopintentie 

Het aankoopgedrag van de respondenten werd bestudeerd aan de hand van twee vragenlijsten: één 

om de aankoopintentie na te gaan en één om de willingness-to-pay te bepalen. Wat betreft de 

aankoopintentie werden via een reeks stellingen de impressive en de expressive motieven van 

aankoopintentie nagegaan. Net zoals bij de NR-schaal werd ook de betrouwbaarheid van de vragenlijst 

nagegaan met de Cronbach test. Met een α=0.90 bleek deze vragenlijst, bestaande uit 12 stellingen, 

meer dan voldoende betrouwbaar te zijn. Na het nagaan van homoscedasticiteit (F(3, 200) = 1.01, p = 

0.391)  werd vervolgens een Two-Way ANOVA uitgevoerd met als afhankelijke variabele de 

aankoopintentie. Deze werd voor elke respondent berekend door de gemiddelde score op de 7-punten 

Likert schaal te nemen van alle twaalf stellingen. Hoe hoger de gemiddelde score, hoe hoger de 

aankoopintentie van de respondent. Als onafhankelijke variabelen werden winkelmotief en product 

ingesteld en als covariaat de Nature Relatedness. Volgens hypothesen 1 en 2 werd verwacht dat er een 

significant interactie-effect zou plaatsvinden. Er werd namelijk verwacht dat de toename in 

aankoopintentie tussen het neutraal en Biomimicry product veel groter zou zijn voor de utilitaire 

manipulatie dan voor de hedonische manipulatie. 

Uit de statistische resultaten bleek de hypothesen echter niet bekrachtigd te zijn aangezien er geen 

significante interactie was tussen de verschillende winkelmotief- en productmanipulaties (F(1, 199) = 

0.68, p = 0.409). Of een product al dan niet Biomimicry is, heeft dus ongeveer hetzelfde effect op de 

aankoopintentie bij een hedonische winkelmotivatie als bij een utilitaire. Na het verwijderen van de 

interactieterm bleek bovendien ook dat de gemiddelde aankoopintentie voor verschillende 

productcondities niet significant verschilde (Mbio = 3.08, SDbio = 0.10, Mneut = 3.19, SDneut = 0.10, F(1, 200) 

= 0.56, p = 0.454), en dat ook de gemiddelde aankoopintentie niet significant verschilde tussen de twee 

winkelmotieven (Mhedo = 3.12, SDhedo = 0.10, Muti = 3.16 , SDuti = 0.11, F(1, 200) = 0.08, p = 0.777). De 

Nature Relatedness, die toegevoegd werd als covariaat aangezien deze afhankelijke variabele niet 

specifiek onderzocht werd, bleek ook geen effect te hebben op het aankoopgedrag van de 

consumenten in verband met Biomimicry. Zo werd Hypothese 1 ontkracht aangezien bij een utilitair 

winkelmotief de gemiddelde aankoopintentie om een Biomimicry product te kopen (M = 3.04, SD = 

1.08) niet significant hoger is dan om een neutraal product te kopen (M = 3.27, SD = 1.05), maar 

integendeel zelfs iets lager is. Hypothese 2 wordt ook ontkracht aangezien bij een hedonisch 

winkelmotief de gemiddelde aankoopintentie om een Biomimicry product te kopen (M = 3.11, SD = 

1.01), in tegenstelling tot de vooropgestelde hypothese, niet hoger is dan de aankoopintentie om een 

neutraal product te kopen (M = 3.12, SD = 0.93). 

Een verklaring voor deze bevindingen lag mogelijk bij de analyse van de verschillende onderdelen van 

de aankoopintentie. Uit de statistische dataverwerking bleek dat er zowel voor de totale expressieve 
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als impressieve aankoopintenties geen invloeden waren van producttype en winkelmotief. Aangezien 

voor de studie van de aankoopintentie gebruik gemaakt werd van een schaal die normalerwijze dient 

om de aankoopintentie van luxegoederen te bepalen, kon afgeleid worden dat de Biomimicry auto 

hoogstwaarschijnlijk niet als een luxeproduct aanschouwd werd en daarom geen significant effect van 

het producttype vastgesteld werd aan de hand van deze schaal. Toevoegen van Biomimicry geeft de 

auto volgens de respondenten dus geen meerwaarde om aan innerlijke verlangens te voldoen 

(impressief) of om een boodschap naar anderen uit te stralen (expressief). 

Ook het winkelmotief had geen invloed op de aankoopintentie. Dit is mogelijk te wijten aan het feit 

dat hedonische en utilitaire aankoopintenties door verschillende aspecten gestimuleerd worden, maar 

in gelijke mate een rol speelden in dit onderzoek. Consumenten met een hedonisch motief gaan op 

zoek naar plezier en tevredenheid (Filho & Brito, 2014). Het feit dat bij het Biomimicry product geen 

toename in aankoopintentie vastgesteld werd, getuigde van het ontbreken van een toename in visueel 

plezier (een slechte esthetische indruk). Dit werd ook bevestigd door het ontbreken van een significant 

verschil in de emotionele aankoopintentie (onderdeel van impressive) van de aankoop (Crilly, Moultrie, 

& Clarkson, 2004). Bij het afnemen van de enquêtes werd immers regelmatig door respondenten 

aangehaald dat de auto “lelijk” was. De toelichting dat de auto op een vis gebaseerd was veranderde 

niets aan het feit dat de auto als onaantrekkelijk beschouwd werd en de aankoopintentie aldus laag 

bleef. Consumenten met een utilitair winkelmotief ervaren plezier door de vervulling van bepaalde 

functionele- en taakgerichte aspecten (Filho & Brito, 2014), wat leidt tot een verhoogde 

aankoopintentie. Het onveranderlijk blijven van de aankoopintentie tussen de twee productcondities 

getuigt dat de dierlijke origine van het ontwerp alvast geen extra vertrouwen gaf in de functionaliteit 

van de auto (slechte semantische interpretatie) (Crilly, Moultrie, & Clarkson, 2004).  

Dit esthetisch en functioneel falen (althans volgens de consument), gevolgd door afwezigheid van 

plezier en aankoopintentie, kan mogelijk verklaard worden door een slechte fit tussen het product en 

het dier. Dit zal daarom verder toegelicht worden. De nauwe samenhang tussen de hedonische en 

utilitaire aankoopintentie is mogelijk te wijten aan het feit dat consumenten, ondanks hun 

oorspronkelijk motief, op zoek gaan convergentie, een mix van zowel hedonische als utilitaire 

attributen (Filho & Brito, 2014). 

Willingness-to-pay 

Naast een onderzoek naar de aankoopintentie werd ook de willingness-to-pay van de respondenten 

nagegaan. Dit gebeurde aan de hand van twee vragen. De eerste vraag bestond uit een schuiver 

waarmee de respondent een bedrag in euro kon aanduiden dat hij/zij voor de auto wou betalen. De 

tweede vraag was een meerkeuzevraag waarbij de respondent kon aanduiden of hij/zij meer, minder 
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of evenveel voor de auto wou betalen als voor een gemiddelde familiewagen. Normalerwijze werd bij 

het aanduiden van de optie “meer dan een gemiddelde familiewagen” een volgende vraag gesteld om 

na te gaan hoeveel procent meer. Echter door een fout die opgetreden is bij de resultaatverwerking 

van Qualtrics was deze vraag onbruikbaar en werd die dan ook uit de resultaten weggelaten. 

WTP: geldwaarde 

Het antwoord van de respondenten op de schuivervraag, nl. om na te gaan hoeveel ze voor de auto 

wouden betalen, werd geanalyseerd aan de hand van een Two-Way ANOVA test (na het verifiëren van 

homoscedasticiteit (F(3, 200) = 2.07, p = 0.105). Hierbij werd het bedrag als afhankelijke variabele 

genomen, het winkelmotief en product als onafhankelijke variabelen en de Nature Relatedness 

opnieuw als covariaat. Volgens de vooropgestelde hypothesen werd verwacht dat bij een hedonisch 

winkelmotief het Biomimicry product een minimale toename van de willingness-to-pay (WTP) zou 

veroorzaken, terwijl er bij een initieel utilitair winkelmotief een sterke toename van de WTP zou zijn 

bij het Biomimicry product ten opzichte van het neutrale product. 

Met de bekomen statistische resultaten kon aangetoond worden dat het product een significante 

invloed heeft op de geldwaarde die de respondent aan de auto wil uitgeven (Mneut = 16811.34, SDneut = 

641.83, Mbio = 14648.78, SDbio = 632.60, F(1, 199) = 5.71, p = 0.018)), terwijl er echter geen invloed is 

van het winkelmotief op de WTP (Mhedo = 14993.39, SDhedo = 621.44, Muti = 16466.72, SDuti = 658.19, F(1, 

199) = 2.61, p = 0.108). Belangrijker is dat er een significant interactie effect aanwezig was tussen de 

onafhankelijke variabelen winkelmotief  en product (F(1, 199) = 4.47, p = 0.036)), hetwelke wordt 

weergegeven in onderstaande grafiek. Mits het testen van de contrasten werd vastgesteld dat 

wanneer het winkelmotief hedonisch is, er geen verschil in de WTP is afhankelijk van het producttype 

(Mbio = 14865.24, SDbio = 847.13, Mneut = 15121.54, SDneut = 913.09, F(1, 199) = 0.04, p = 0.838). Echter, 

wanneer het winkelmotief utilitair is, er wel een significant verschil is in de WTP afhankelijk van het 

producttype (Mbio = 14432.31, SDbio =  937.82, Mneut = 18501.14, SDneut = 916.21, F(1, 199) = 9.71, p = 

0.002). Zo geldt dus ook dat wanneer het product neutraal is, er wel een significant verschil is tussen 

de WTP afhankelijk van het winkelmotief (F(1, 199) = 6.27, p = 0.010), terwijl voor het Biomimicry 

product er geen significant verschil is tussen de WTP bij de twee verschillende winkelmotieven (F(1, 

199) = 0.12, p = 0.732). Net zoals bij de aankoopintentie was hier ook geen significante invloed van de 

Nature Relatedness van de respondenten op de WTP (F(1, 199) = 0.24, p = 0.622).  
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Figuur 10: Grafische weergave van het significant interactie-effect tussen Winkelmotief en Producttype op de WTP. 

Opnieuw werden zowel Hypothese 1 als Hypothese 2 niet bekrachtigd. Hoewel er een significant 

verschil was tussen de verandering in WTP bij de hedonische ten opzichte van de utilitaire 

winkelmotivatie, waren de bekomen trends tegengesteld aan de verwachtingen. Het Biomimicry 

product veroorzaakte bij de utilitaire winkelmotivatie een sterke afname van de WTP ten opzichte het 

neutrale product (ontkrachting van Hypothese 1), en bij de hedonische winkelmotivatie een minimale 

afname van de WTP (ontkrachting van Hypothese 2). 

Om de oorzaak van het significante verschil in WTP te achterhalen werd gezocht tussen de 

verschillende motieven van de aankoopintentie, aangezien aankoopintentie en WTP normalerwijze 

sterk gerelateerd zijn aan elkaar. Hieruit bleek inderdaad dat voor één motief, nl. het functionele (één 

van de impressieve motieven) dat de aankoopintentie significant beïnvloedt werd door het 

producttype (Mneut = 4.96, SDneut = 0.13, Mbio = 4.57, SDbio = 0.13, F(1, 200) = 4.96, p = 0.031,). 

Het vertrouwen in de functionaliteit en kwaliteit van het Biomimicry product is aldus significant lager 

dan in het neutraal product, wat verklaart waarom de utilitaire consument slechts bereid is om 

significant minder te betalen voor de Biomimicry auto. Aangezien bij een utilitair winkelmotief men de 

aankoop uitvoert voor functionele, rationele redenen met als doel de aankoop te volbrengen 

(Topaloglu C., 2012), blijkt dat het neutrale product voldoet aan de functionaliteitseisen van de 

utilitaire consument. Echter wanneer de auto vergeleken wordt met een vis heeft de respondent geen 

vertrouwen meer in de kwaliteit en functionaliteit van het product, waardoor hij/zij bereid is om er 

minder voor te betalen aangezien gevreesd wordt dat het voorziene utilitaire doel hiermee niet bereikt 

zal worden. De utilitaire respondent kan hierbij het gevoel krijgen dat hij een auto zou aankopen 

waarvan utilitaire troeven ingeruild werden voor hedonische (om de auto op een vis te laten lijken), 

wat bij de utilitaire respondent gepaard gaat met schuld- en angstgevoelens, leidend tot verminderd 

plezier en een verminderde WTP (Hanzaee & Baghi, 2011). 
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De hedonische WTP blijft bij beide productsoorten zeer laag, wat net zoals bij de aankoopintentie te 

verklaren is door het feit dat er geen emotionele behoeften vervuld worden door de esthetische 

onaantrekkelijkheid van het product. Er is aldus niet voldaan aan de behoeften van het hedonisch 

winkelmotief, leidende tot ontevredenheid (Hanzaee & Baghi, 2011). Hierdoor blijft de 

aankoopintentie zeer laag, zelfs wanneer meegedeeld wordt dat het design op een vis gebaseerd is. 

WTP: ten opzichte van gemiddelde familiewagen 

De tweede vraag waarbij de willingness-to-pay van de respondent werd nagegaan was een 

meerkeuzevraag bestaande uit de opties dat men meer, minder, of evenveel voor de auto in het 

scenario zou betalen als voor een gemiddelde familiewagen. Aangezien hier drie 

antwoordmogelijkheden waren, werd deze vraag statistisch geanalyseerd met een Chi-square test. 

Aan de hand van een eerste test werden de variabelen willlingness-to-pay en winkelmotief vergeleken, 

waaruit er een marginaal significante p-waarde bleek te zijn (χ2 (2, N = 204) = 5.08, p = 0.079). Uit de 

bekomen crosstabs (zie Bijlage 2.1.) bleek duidelijk dat de marginale significantie te wijten was aan het 

sterke verschil in hoeveelheid respondenten die “meer” wouden betalen, tussen de twee 

winkelmotieven. Dit was namelijk veel groter voor het utilitaire winkelmotief (13.5%) dan voor het 

hedonische (4.6%), wat overeen komt met de eerdere WTP-bevindingen. Ook uit de bekomen z-

waarde van 2.2, aldus groter dan 1.96, bleek er een significant effect te zijn. Echter wanneer hier de p-

waarden voor berekend werden en vergeleken werden met de adjusted p-value (p= 0.008), bleek er 

toch net geen significant effect te zijn (p-waarde aangepast voor type-I-fout = 0.025) van het 

winkelmotief op de tendens om meer te betalen voor de auto. Met een tweede test werden de 

variabelen willingness-to-pay en product met elkaar vergeleken, en bleek ook dat er geen invloed was 

van de productconditie op de WTP  (χ2 (2, N = 204) = 2.71, p = 0.258). Hierdoor werden beide 

hypothesen 1 en 2 opnieuw ontkracht. 

Uit de resultaten bleek dat in elk van de condities de meerderheid van de respondenten minder zou 

betalen voor de auto in het scenario dan voor een gemiddelde familiewagen. Deze resultaten 

bevestigen nogmaals de hierboven beschreven aspecten. Ook in het geval van een utilitair 

winkelmotief en een neutraal product, waar de WTP vrij hoog was, zou de respondent toch minder 

aan de auto uitgeven dan aan een gemiddelde familiewagen. Nadat de functionele behoeften vervuld 

zijn, kan de utilitaire consument namelijk ook aandacht hebben voor hedonische aspecten (Crilly, 

Moultrie, & Clarkson, 2004). Indien deze hem niet aanstaan en er dus geen esthetische appreciatie is, 

is er geen reden om meer uit te geven aan deze auto dan aan een andere auto die dezelfde 

functionaliteit te bieden heeft. 
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Algemeen kan besloten worden dat de hypothesen omtrent het aankoopgedrag van consumenten 

ontkracht werden. Het aankoopgedrag van de respondenten werd in deze studie enerzijds onderzocht 

aan de hand van de aankoopintentie en anderzijds aan de hand van de willingness-to-pay. De 

hypothesen konden voor beide deelaspecten niet bekrachtigd worden. 

1.4. Het plezierniveau van de consument 

Tot nu toe werd enkel het aankoopgedrag van de respondenten besproken. Er werden echter ook 

hypothesen en bijvragen gesteld in verband met het plezier dat ervaren wordt door de consument.  

Bijvraag 2: Wat is de invloed van Biomimicry bij een hedonisch en utilitair winkelmotief op het 

plezierniveau van de consument? 

Hypothese 3: Bij consumenten met een initieel utilitair winkelmotief stijgt het plezierniveau sterk bij 

Biomimicry producten. 

Hypothese 4: Bij consumenten met een initieel hedonisch winkelmotief stijgt het plezierniveau 

minimaal bij Biomimicry producten. 

Deze hypothesen werden onderzocht aan de hand van enkele vragenlijsten en statistische testen. 

Plezierniveau 

Om te kunnen achterhalen in welke mate de winkelmotieven en producten plezier opwekten bij de 

respondenten, werd een vragenlijst toegevoegd om het plezierniveau te meten.  Deze vragenlijst 

bestond uit 16 stellingen die aan de hand van een 7-punt Likert schaal beantwoord moesten worden. 

Zo werd voor elke respondent het plezierniveau gemeten door de gemiddelde score op de 16 stellingen 

te bepalen. Bovendien werd de betrouwbaarheid van deze schaal eerst bepaald aan de hand van de 

Cronbach test. Hieruit bleek met een α=0.93 dat deze vragenlijst zeer betrouwbaar was. 

Na het nagaan van de homoscedasticiteit (F(3, 200) = 0.46, p = 0.714) werd aan de hand van een Two-

Way ANOVA test de invloed van de manipulaties op het plezierniveau onderzocht. Hierbij werd plezier 

als afhankelijke variabele, winkelmotief en product als onafhankelijke variabelen en Nature 

Relatedness als covariaat ingesteld. Uit de bekomen statistische resultaten bleek dat er geen significant 

interactie-effect aanwezig was tussen de product- en winkelmotief-manipulaties (F(1, 199) = 0.70, p = 

402). Na het verwijderen van de interactieterm bleek bovendien dat er ook geen significant effect was 

van de NR (F(1, 200) = 0.06, p = 0.810), noch het producttype (Mbio = 3.55, SDbio = 0.10, Mneut = 3.58, 

SDneut = 0.10, F(1, 200) = 0.04, p = 0.852), noch van het winkelmotief (Mhedo = 3.59, SDhedo = 0.10, Muti = 

3.54, SDuti = 0.11, F(1, 200) = 0.10, p = 0.757) op het plezier. Hierdoor werd Hypothese 3 ontkracht 

aangezien er bij een utilitair winkelmotief geen stijging in plezierniveau waar te nemen was tussen het 

neutraal (M = 3.62) en Biomimicry (M = 3.47) product. Ook Hypothese 4 werd ontkracht door de 
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afwezigheid van een significant verschil tussen het plezierniveau bij de twee productsoorten (Mneut = 

3.53, Mbio = 3.63) bij een hedonische winkelmotivatie. 

Plezier als mediator 

Een andere hypothese werd gesteld omtrent de invloed van het plezierniveau op het aankoopgedrag 

van de consument en of dit een mediator zou zijn voor de relatie tussen Biomimicry in producten en 

het aankoopgedrag van de consument. 

Bijvraag 3: Wat is de invloed van het plezierniveau in de relatie tussen Biomimicry in producten en het 

aankoopgedrag van de consument? 

Hypothese 5: Het plezierniveau treedt op als mediator in de relatie tussen Biomimicry in producten en 

het aankoopgedrag. 

Uit de voorgaande analyse bleek echter reeds dat deze hypothese ontkracht werd. Er was namelijk 

geen invloed van het winkelmotief of het producttype op het plezierniveau van de respondent, 

waardoor de variabele plezierniveau alvast geen mediator kon zijn voor de relatie tussen de 

manipulaties en het aankoopgedrag van de consument.  

Na bevestiging van de homoscedasticiteit (F(3, 200) = 0.39, p = 0.759) werd bij een eerste Two-Way 

ANOVA test met als afhankelijke variabele de  aankoopintentie, als onafhankelijke variabelen 

winkelmotief en product, en als covariaat Nature Relatedness, ook het plezierniveau toegevoegd als 

tweede covariaat. Hieruit bleek er wel een significant effect te zijn van het plezierniveau op de 

aankoopintentie van de respondent (F(1, 199) = 151.46, p < 0.001). Wanneer dezelfde analyse werd 

uitgevoerd met de willingness-to-pay: geldwaarde als afhankelijke variabele, bleek hier ook een 

significant effect van plezier op de WTP te zijn (F(1, 199) = 52.43, p < 0.001). Hieruit blijkt dat 

plezierniveau wel een rol speelt bij het aankoopgedrag van de consument, maar dat het echter geen 

mediërende rol is voor de relatie tussen de manipulaties en het aankoopgedrag. 

Het feit dat er geen significante invloed was van de verschillende manipulaties op het plezierniveau, 

was te verwachten aangezien eerder aangetoond werd dat dit ook voor de aankoopintentie het geval 

was. Het plezierniveau van de consument is immers een sterke indicator voor de aankoopintentie. Het 

feit dat het plezierniveau van de utilitaire en hedonische condities dicht bij elkaar lagen is mogelijk te 

verklaren door de verschillende oorzaken van plezier bij hedonische en utilitaire winkelmotieven. De 

verschijning van een product en de praktische voordelen ervan zijn immers een belangrijke stimulus 

voor plezieropwekking bij respectievelijk hedonische en utilitaire winkelmotieven (Wu & Chang, 2007). 

Indien hier echter niet of nauwelijks aan voldaan wordt door, zoals eerder vermeld, het onaantrekkelijk 
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of niet-functioneel vinden van een product, zullen het plezier en de aankoopintentie relatief laag 

blijven. Zo werd reeds eerder in deze masterproef achterhaald dat er enerzijds geen emotionele 

motivatie was voor de aankoopintentie, wat getuigt van de afwezigheid van esthetische aantrekking. 

Producten worden ontworpen om visueel hun attributen, functies, mogelijkheden, eigenschappen en 

relevantie naar de gebruiker te communiceren. Wanneer deze communicatie echter onduidelijk is, 

ontwikkelt er zich een kloof tussen wat de consument ziet en begrijpt, wat schadelijke gevolgen kan 

hebben voor de productinteractie. Deze “visuele ruis” is mogelijk de oorzaak van het gelijkaardig lage 

plezierniveau voor de twee winkelmotieven bij het utilitaire product. De consument is zich hier immers 

niet bewust van het feit dat de auto op een vis lijkt, waardoor er een paradox ontstaat tussen het 

uiterlijk van het product en de verwachtingen van de respondent, wat kan leiden tot frustratie (Feijs, 

Kyffin, & Young, 2005). 

Hoewel Bios vormen vaak gebruikt worden in producten om plezier op te wekken, werd hierbij voor 

beide winkelmotieven geen toename in plezier vastgesteld bij het Biomimicry product (Wu & Chang, 

2007). Dieren worden vaak als metafoor in auto-ontwerp gebruikt aangezien mensen dieren als 

elegant en efficiënt beschouwen, waardoor ze de auto ook elegant en efficiënt vinden. Bovendien zijn 

dierlijke kenmerken vaak verenigbaar met goede functionele prestaties (Burgess & King, 2004). Zo’n 

metaforen kunnen helpen bij het begrip en de ervaring van het product, echter wanneer metaforen 

niet correct toegepast worden kan dit nadelige gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat de respondenten 

een vis niet esthetisch en functioneel passend vinden voor een auto-ontwerp, zoals ze dit eventueel 

wel vinden van een jaguar. Het is immers belangrijk dat het metafoor steek houdt volgens de 

respondent, en er een betekenisvolle en logische relatie is tussen het doel (de auto) en de bron (het 

dier) (Cila, 2013). Het ontbreken of onduidelijk zijn van deze relatie zou mogelijk de oorzaak kunnen 

zijn van het lage plezierniveau van de respondenten. 

1.5. Product Personality 
Product Personality schalen worden gebruikt om te onderzoeken welke persoonlijkheidskenmerken 

consumenten toekennen aan bepaalde producten. Aangezien Biomimicry een volledig nieuwe look en 

eigenschappen aan producten geeft, werden hierbij volgende bijvraag en hypothese geformuleerd: 

Bijvraag 4: Wat is de invloed van Biomimicry bij een hedonisch en utilitair winkelmotief op de Product 

Personality die de consument toekent aan het product? 

Hypothese 6: Bij consumenten met zowel een utilitair als hedonisch winkelmotief wordt verwacht dat 

een significante verandering in Product Personality zal optreden door het toevoegen van Biomimicry 

aan een product. 
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Om meer inzicht te verwerven in hoe Biomimicry producten beoordeeld werden ten opzichte van 

neutrale producten en de mogelijke verschillen bij beide winkelmotieven, werd aan de respondenten 

gevraagd om een Product Personality schaal te vervolledigen. De respondent werd gevraagd om elk 

van de 20 persoonlijkheidskenmerken te beoordelen op een 5-punten Likert schaal afhankelijk van de 

mate waarin hij/zij dit kenmerk beschrijvend vond voor het product. De gemiddelde scores op elk van 

de persoonlijkheidskenmerken wordt voor alle vier de condities weergegeven in onderstaande grafiek 

en geanalyseerd aan de hand van een Two-Way ANOVA. Hierbij werd telkens het 

persoonlijkheidskenmerk als afhankelijke variabele genomen, het product en winkelmotief als 

onafhankelijke variabelen, en de Nature Relatedness als covariaat. Bovendien werd bij elk van de 20 

testen telkens eerst de voorwaarde van homoscedasticiteit nagegaan. De kenmerken waarbij er een 

significant hoofd- of interactie-effect aanwezig was, worden weergegeven in onderstaande tabel. De 

Nature Relatedness had op geen enkel kenmerk een significante invloed. 

Tabel 1: Significante resultaten van de Product Personality analyse. 

 

Uit de tabel en grafiek blijkt dat de persoonlijkheidskenmerken relaxed, leuk, vlot, interessant, 

opdringerig, slordig, kinderachtig, saai, afstandelijk, serieus, eerlijk en bescheiden allemaal niet 

significant verschillend waren naargelang het winkelmotief en het producttype. Een neutraal product 

werd bijvoorbeeld niet opvallend saaier beoordeeld dan een Biomimicry product door iemand met een 

utilitair winkelmotief noch een hedonisch winkelmotief. Opvallend is dat is wel dat voor de kenmerken 

vrolijk, open en schattig er een significant effect is van het producttype waarbij het product met 

Biomimicry steeds hoger scoort dan het neutrale product. Bij de kenmerken uitdagend, pittig en 

dominant werd ook een significant verschil tussen de producttypes gemeten, echter met de hoogste 

Winkelmotief Product Interactie

Vrolijk F(1,200)=6.59, p=0.011 Mneut=2.84, SDneut=0.10, Mbio=3.21, SDbio=0.10

Open F(1,200)=6.23, p=0.013 Mneut=2.75, SDneut=0.10, Mbio=3.10, SDbio=0.10

Relaxed

Leuk

Vlot

Schattig F(1,200)=18.53, p <.001 Mneut=2.23, SDneut=0.12, Mbio=2.94, SDbio=0.12

Eigenzinnig

Uitdagend F(1,200)=5.76, p=0.017 Mneut=3.33, SDneut=0.12, Mbio=2.93, SDbio=0.11

Interessant

Pittig F(1,200)=4.40, p=0.037 Mneut=2.78, SDneut=0.12, Mbio=2.44, SDbio=0.11

Opdringerig

Dominant F(1,200)=4.25, p=0.041 Mneut=2.67, SDneut=0.12, Mbio=2.33, SDbio=0.12

Slordig

Kinderachtig

Dom F(1,199)=5.83, p=0.017 Muti ,bio=3.09, SDuti ,bio=1.21, Muti ,neut=2.55, SDuti ,neut=1.17

Saai

Afstandelijk

Serieus

Eerlijk

Bescheiden

Significant effect
Kenmerk Gemiddelden
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score bij het neutrale product. Bij één kenmerk, nl.  dom bleek er tenslotte een significant interactie-

effect aanwezig te zijn tussen het winkelmotief en het producttype (zie Figuur 12). Bij het bepalen van 

de contrasten werd vastgesteld dat wanneer het winkelmotief hedonisch was, er geen significant 

verschil bleek te zijn in de dom-beoordeling tussen de twee productsoorten (F(1, 199) = 1.39, p = 

0.241), echter bij een utilitair winkelmotief werd het Biomimicry product wel significant meer dom 

beoordeeld dan het neutrale (F(1, 199) = 4.89, p = 0.028). Aangezien slechts 7 van de 20 kenmerken 

significant verschillend zijn voor de verschillende condities kon de hypothese niet bekrachtigd worden 

maar kon ze ook niet voor alle kenmerken ontkracht worden.  

 

Figuur 11: Grafische weergave van de Product Personality over de vier condities. 
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Figuur 12: Grafische weergave van het significant interactie-effect tussen Winkelmotief en Producttype voor "dom" op 
de PP schaal. 

Product Personality (PP) omvat de persoonlijkheidskarakteristieken die mensen gebruiken om een 

specifiek product te onderscheiden van andere producten. De PP kan zo op twee manieren gevolgen 

hebben voor de interactie van de gebruiker met het product. Ten eerste kan het karakter van het 

product een analogie zijn voor het gedrag en mogelijkheden van het product. Een product met een 

delicaat en gevoelig karakter zal bijvoorbeeld met voorzichtigheid door de gebruiker behandeld 

worden. Ten tweede kan de PP de voorkeur van de consument beïnvloeden. Mensen prefereren 

namelijk producten met een persoonlijkheid die overeenkomt met hun eigen persoonlijkheid, zodanig 

dat ze hun zelfconcept kunnen uitdrukken (Mugge, 2009). 

Uit de bovenvermelde resultaten bleek dat de aankoopintentie onder alle condities laag was. Zo valt 

ook op dat een groot deel van de karaktertrekken gelijk loopt voor alle vier de condities. Een potentieel 

probleem bij Product Personalities is dat de bedoeling van het product door de ontwerper en de 

gebruiker anders gepercipieerd kunnen worden. Dit soort “mismatch” kan een negatieve invloed 

hebbe op de beoordeling van de gebruiker (Mugge, 2009). Mogelijk werd er onder elk van de vier 

condities bevonden dat het uitgestraalde karakter niet overeenstemt met de mogelijkheden en 

functionaliteit ervan. Het karakter dat de ontwerper wou laten uitschijnen door het verwerken van 

een visdesign bleek dus geen positieve invloed te hebben op het promoten van auto. Dit leidde tot een 

lage aankoopintentie. Het feit dat de neutrale auto hoger scoorde op pittig, dominant, en uitdagend 

kan een reden zijn waarom de WTP bij het utilitaire motief hoger was: deze karaktertrekken geven 

immers wel een positieve indruk over de functionaliteit van de auto.  
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Echter wanneer de omschrijving van het visconcept gegeven werd, werd de auto als significant 

dommer beschouwd dan de neutrale auto. Het feit dat het Biomimicry product meer beschreven werd 

door schattig, vrolijk en open, maar toch geen hogere aankoopintentie veroorzaakte, duidt op het feit 

dat dit geen karaktertrekken zijn die men zoekt bij een auto. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat 

de auto in elke conditie als zeer eigenzinnig beschreven werd. Aangezien dit gedefinieerd wordt als 

“zijn eigen zin willen doen” kan afgeleid worden dat men de auto te apart, speciaal vond zonder 

rekening te houden met wat er effectief van verwacht werd.  
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2. Biophilia Store Design 

2.1. Manipulatiecheck 
Het BSD-onderzoek werd eveneens voorafgegaan door een manipulatiecheck via een pre-test. Met 

deze manipulatiecheck werd nagegaan of er een significant verschil in stress was tussen het stress- en 

het neutrale scenario. Dit werd getest aan de hand van de Occupational Stress Questionnaire (Elo, 

1992). Er werd via een One-Way ANOVA analyse, na controle van de gelijkheid van varianties (F(1, 33) 

= 0.44, p = 0.511), besloten dat het stressscenario een significant hoger stressniveau opwekte dan het 

neutrale scenario (F(1, 24.35) = 49.49, p < 0.001). Dit werd duidelijk bij het vergelijken van de 

gemiddeldes van de vragenlijst, namelijk  (Mstress = 3.83, SDstress = 0.71) voor het stressscenario en (Mneut 

= 2.16, SDneut = 0.69) voor het neutrale scenario.  

Anderzijds werd er een manipulatiecheck uitgevoerd om de aanwezigheid van Biophilia in de 

restaurantatmosfeer van het BSD-restaurant en het restaurant zonder BSD na te gaan. Hierbij werd via 

een One-Way ANOVA analyse besloten, na controle van gelijkheid van varianties (F (1, 33) = 1.23, p = 

0.276), dat het BSD-restaurant significant meer Biophilia elementen bevatte dan het restaurant zonder 

BSD (F(1, 56.32) = 69.88, p < 0.001). Dit werd bevestigd door het vergelijken van de gemiddeldes voor 

waarneming van Biophilia in het BSD-restaurant (MBSD = 5.19, SDBSD = 1.06) en het restaurant zonder 

BSD (Mzonder = 2.65, SDzonder = 0.68). Nadat de manipulatiecheck voor stress en BSD in de 

winkelatmosfeer was uitgevoerd, werd de definitieve enquête opgesteld met de geteste manipulaties. 

2.2. Persoonlijke kenmerken 
In de BSD-enquête werd vooreerst de verdeling van een aantal persoonlijke kenmerken over de 

verschillende manipulaties onderzocht om significante verschillen na te gaan, deze verschillen zouden 

namelijk de resultaten kunnen beïnvloeden. De kenmerken werden geanalyseerd met chi-

kwadraattoetsen waarbij de (nominale) persoonlijke kenmerken, de afhankelijke variabelen waren. Er 

werd getoetst of deze variabelen significant verschillend waren tussen de manipulaties van de 

onafhankelijke variabelen stress vs. neutraal en BSD vs. niet-BSD. Tabel in Bijlage B 2.2 geeft de Pearson 

chi-square weer voor de variabelen waarbij er geen cellen waren met een telling van minder dan 5. 

Daarnaast worden de Likelihood ratio weergegeven voor de cellen waarbij meer dan 20% cellen een 

telling van minder dan 5 hadden, dit was het geval bij de variabele frequentie van het restaurantbezoek 

en inkomen. De tabel geeft weer dat alle afhankelijke variabelen niet significant verschillend waren 

tussen de manipulaties, behalve de bekendheid van BSD-restaurant ten opzichte van het restaurant 

zonder BSD (p < .001). Er waren namelijk 34 respondenten (38.63%) die het restaurant zonder BSD al 

bezocht hadden ten opzichte van 2 respondenten (2.24%) het BSD-restaurant. Dit zou de resultaten 

kunnen beïnvloeden en wordt daarom in rekening gebracht bij het bespreken van de resultaten.  
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Vervolgens werd de invloed van onafhankelijke variabelen stress en BSD op de afhankelijke variabele 

leeftijd nagegaan met een Two-Way ANOVA. Deze test werd vooraf gegaan door  de Levene Test of 

Equalty of Error Variances (F(3, 173) = 1.61, p = 0.189) om de homoscedasticiteit of gelijkheid van 

varianties na te gaan. Hieruit werd er bevestigd dat de varianties tussen de manipulaties als gelijk 

mochten beschouwd worden. Er werd uit de Two-Way ANOVA besloten dat het interactie-effect (F(1, 

43.53) = 0.47, p = 0.493) en de hoofdeffecten stress (F(1, 56.67) = 0.61, p = 0.434) en BSD (F(1, 25.93) 

= 0.28, p = 0.597) geen significante invloed hadden op de leeftijd. De gemiddelde leeftijd was niet 

significant verschillend tussen de manipulaties en zou geen effect mogen hebben op de resultaten. 

Daarnaast werd er net zoals bij de enquête van Biomimicry onderzocht of de Nature Relatedness 

verschillend was tussen de manipulaties. Er werd, na goedkeuring van de gelijkheid van de varianties 

(F(3, 173) = 0.80, p = 0.496), besloten dat de mate van affiniteit voor de natuur bij de respondenten uit 

de verschillende manipulaties geen significant interactie-effect van stress en BSD (F(1, 0.05) = 0.267, p 

= 0.606) bevatte.  Bovendien was de NR niet significant afhankelijk van de hoofdeffecten stress (F( 1, 

0.29) = 1.77, p = 0.186) en BSD (F(1, 0.50) = 3.03, p = 0.083). Er werd verwacht dat deze variabele 

mogelijk een invloed zou hebben op het aankoopgedrag en plezierniveau van de respondenten in 

relatie met BSD. Daarom werd NR altijd als covariaat toegevoegd bij de hierop volgende analyses.  

2.3. Het aankoopgedrag van de consument 
 

Bijvraag 1: Wat is de invloed van Biophilic Store Design in een stressvolle en een neutrale situatie op 

het aankoopgedrag van de consument in restaurants? 

Hypothese 1: Bij consumenten met een hoog stressniveau stijgt het aankoopgedrag sterk door 

toevoeging van BSD in de restaurantatmosfeer. 

Hypothese 2: Bij consumenten met een laag stressniveau stijgt het aankoopgedrag minimaal door 

toevoeging van BSD in de restaurantatmosfeer. 

Aankoopgedrag en customer loyalty 

Customer loyalty is een belangrijke vorm van aankoopgedrag waarbij de restauranthouders hun 

marketingkosten kunnen verminderen en hun winstmarge kunnen verhogen (Bowen, 2001). Trouwe 

klanten zorgen namelijk voor positieve mond-aan-mond reclame en spenderen meestal meer geld dan 

nieuwe klanten. Er werd verwacht dat BSD in de restaurantatmosfeer een stijging in het 

aankoopgedrag en customer loyalty zou induceren ten opzichte van het restaurant zonder BSD. Dit zou 

gepaard gaan met een hogere willingness-to-pay, langere verblijfsduur en reisafstand. Dit effect werd 

verondersteld sterker te zijn in de stresssituatie, aangezien BSD voor een daling van het stressniveau 

zou zorgen door het opwekken van positieve emoties en het afleiden van directe aandacht om het 
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aankoopgedrag te stimuleren. In de neutrale situatie werd verwacht dat het aankoopgedrag ongeveer 

stabiel zou blijven door de geringe verbetering in de mentale toestand van de consument door BSD. 

Het effect op afhankelijke variabele customer loyalty werd nagegaan door middel van intern 

betrouwbare Likert-stellingen (α = 0.90). De impact van onafhankelijke variabelen BSD en stress werd 

nagegaan door middel van een Two-Way ANOVA na het testen van de gelijkheid van de varianties (F(3, 

173) = 0.29, p = 0.830). Hieruit werd besloten dat er geen interactie-effect was tussen stress en BSD 

(F(1, 1.79) = 1.71, p = 0.193) op het aankoopgedrag. Daarnaast had stress ook geen significante invloed 

(F(1,4.84E-5) = 0, p = 0.995) waardoor er besloten kon worden dat er geen significant verschil in het 

gemiddelde aankoopgedrag waar te nemen was tussen de neutrale situatie en stresssituatie. NR werd 

ook toegevoegd als covariaat na controle van interne betrouwbaarheid (α=0.798) en bleek geen 

significante invloed te hebben op het aankoopgedrag (F(1, 0.244) = 0.232, p = 0.631).  

Daarnaast bleek BSD wel een significante invloed te hebben (F(1, 7.92) = 7.56, p = 0.007). Toch werd 

Hypothese 1 niet aanvaard aangezien het restaurant zonder BSD in de stresssituatie significant hoger 

scoorde (Mzonder = 4.68, SDzonder = 0.96) dan het BSD-restaurant (MBSD = 4.91, SDBSD= 1.03). Hypothese 2 

werd ook niet aanvaard aangezien in de neutrale situatie tevens het restaurant zonder BSD (Mzonder = 

5.11, SDzonder = 1.12) een hoger aankoopgedrag heeft dan het BSD-restaurant (MBSD= 4.48, SDBSD= 0.96). 

De respondenten vertoonden dus gemiddeld gezien een hoger aankoopgedrag in het restaurant 

zonder BSD in zowel het stressscenario als in het neutrale scenario.  

Een eerste mogelijke verklaring voor het significante effect van BSD werd gezocht bij de redenen voor 

pleziergevoelens (α=0.78). Deze afhankelijke variabele werd significant verschillend bevonden tussen 

de onafhankelijk variabelen BSD (F(1, 5.95) = 9.15, p = 0.003) en stress (F(1, 2.76) = 4.24, p = 0.041) 

zonder een significant interactie-effect. De ruimte, het decor, de kleuren en het licht werden significant 

hoger bevonden in het restaurant zonder BSD (Mzonder = 5.07, SDzonder= 0.91) ten opzichte het restaurant 

met BSD (MBSD = 4.71, SDBSD = 0.74). De zogenaamde servicescapes worden namelijk niet enkel op 

natuurelementen beoordeeld. De fysische, sociale en symbolische kenmerken van een 

restaurantomgeving spelen ook een belangrijke rol bij de beoordeling van een restaurantomgeving 

(Rosenbaum, 2011). De respondenten beoordeelden het restaurant zonder BSD namelijk op een 

positievere manier dan het BSD restaurant inzake de fysische kenmerken van de atmosfeer. De sociale 

en symbolische kenmerken waren minder belangrijk in deze context aangezien de foto’s deze 

kenmerken moeilijk tot uiting brachten. Algemeen kon er besloten worden dat het aankoopgedrag in 

een restaurant sterk afhankelijk was van het gehele concept en trend zoals duurzaamheid (Parsa, 

2005). Echter, door het gebruik van enkel foto’s werd deze trend voor de respondenten mogelijk niet 

helemaal duidelijk waardoor het BSD-restaurant lager scoorde dan verwacht.  
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Een tweede verklaring schuilde mogelijk in de grotere bekendheid van het restaurant zonder BSD. Een 

groter aantal respondenten (38.63%) had dit restaurant bezocht ten opzichte van het BSD-restaurant 

(2.24%). Repeat visitors en first-time visitors blijken verschillende marktsegmenten te zijn, die de 

fysieke restaurantatmosfeer op een verschillende manier een kwalitatieve beoordeling geven. First-

time visitors hebben complexere en meer gedifferentieerde percepties van de restaurantomgeving 

doordat ze meer ontdekkend ingesteld zijn (Fakeye, 1991). Repeat customers laten zich vooral leiden 

door eerdere ervaringen (Parasuraman, 1985). Repeat customers zouden meer afhankelijk zijn van 

fysieke kenmerken bij de kwaliteitsperceptie. Naast verlichting, decor en kleuren zou ook de 

ruimtelijke layout belangrijk zijn doordat deze consumenten meer gesteld zijn op privacy en een 

speciale behandeling (Ryu, 2011). De hogere customer loyalty in het restaurant zonder BSD kan dus 

enerzijds door de positieve ervaringen van de repeat visitors  en anderzijds door een betere weergave 

van privacy en luxueuze behandeling op de foto’s van het restaurant zonder BSD ontstaan. 

Willingness-to-pay, verblijfsduur en reisafstand 

Aankoopgedrag werd naast customer loyalty ook nog onderzocht door de variabelen willingness-to-

pay, verblijfsduur en reisafstand. Vooreerst werd de willingness-to-pay geanalyseerd na het testen van 

de gelijkheid van de varianties (F(2, 173) = 2.09, p = 0.103). Uit de Two-Way ANOVA werd hetzelfde 

besluit getrokken dan bij het algemene aankoopgedrag, namelijk de afwezigheid van een significant 

interactie-effect (F(1, 21.55) = 1.23, p = 0.270) en effect van stress (F(1, 44.49) = 2.58, p = 0.110) op de 

WTP. Enkel BSD veroorzaakte een significante invloed op het aankoopgedrag (F(1, 198.68) = 11.53, p 

= 0.001). De gemiddelde WTP (in €) was echter in zowel de stresssituatie als de neutrale situatie hoger 

in het niet BSD-restaurant (Mstress = 19.68, SDstress = 5.43, Mneut = 19.55, SDneut = 4.59) dan in het BSD-

restaurant (Mstress =  18.10, SDstress = 3.10, Mneut = 16.49, SDneut = 3.30). Dit resultaat werd niet verwacht 

aangezien consumenten een hogere WTP hebben voor horecazaken die groene initiatieven lanceren 

(Kang, 2012). Een mogelijke verklaring is dat het concept van het BSD-restaurant, namelijk biologische 

en vegetarische keuken in een duurzame en natuurlijke omgeving, niet  duidelijk was bij de 

respondenten aangezien er enkel met foto’s werd gewerkt. Daarnaast blijkt een hogere WTP voor 

Biophilia-elementen in restaurantatmosferen vooral voor te komen in de meer luxueuze restaurants 

dan in low budget restaurants (Kang, 2012). De lagere prijscategorie van de restaurants gaf dus 

eveneens een mogelijke verklaring voor de lagere WTP in het BSD restaurant.  

Daarnaast werd de gewenste verblijfsduur van de respondenten in het restaurant bevraagd. Nadat de 

gelijkheid van de varianties was getest (F(3, 173) = 1.21, p = 0.307), werd deze afhankelijke variabele  

significant verschillend bevonden bij zowel BSD (F(1,3553.83) = 6.49, p=0.012) als stress (F(1, 7061.54) 

= 12.9, p < 0.001) na eliminatie van het interactie-effect (F(1, 3.98) = 0.007, p = 0.932). De duur van het 

verblijf  (in minuten) was langst in het restaurant zonder BSD in de stressvolle situatie. De langste 
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verblijfsduur in de stressvolle situatie (Mstress = 86.02, SDstress = 24.27) ten opzichte van de neutrale 

situatie (Mneut = 74.02, SDneut = 25.99) in het restaurant zonder BSD is te verklaren doordat 

consumenten in stresssituatie meer op zoek zijn naar een herstellend effect in hun restaurantbezoek. 

Hierdoor kunnen de consumenten hun directe aandacht vervangen door onvrijwillige aandacht die 

uitgaat naar de restaurantatmosfeer, waardoor hun mental fatigue wordt gereduceerd (Parsons, 

1991). De kortere verblijfsduur in het BSD-restaurant in beide scenario’s (Mstress = 75.98, SDstress = 22.03, 

Mneut = 64.00, SDneut = 22.16) wordt mogelijk verklaard doordat enkel de aanwezigheid van fauna zou 

zorgen voor een langer verblijf in winkelomgevingen (Buber R. R., 2007). In de onderzochte BSD-

restaurantomgeving was echter enkel flora en een waterfontein aanwezig, waardoor de Biophilia-

elementen hun impact op de verblijfsduur grotendeels verloren. 

De afhankelijk variabele reisafstand, met een veronderstelde gelijkheid van varianties ondanks het 

significante resultaat van de Levene Test (F(3, 173) = 3.80, p = 0.011), had geen significant interactie-

effect van stress en BSD (F(1,260.14) = 1.27, p = 0.262). Er werd enkel een significant effect bevonden 

voor de manipulatie van stress (F(1,2155.55) = 10.48, p = 0.001) aangezien het hoofdeffect BSD 

(F(1,32.89) = 0.16, p = 0.690) geen significante invloed bleek te hebben op de reisafstand. De afstand 

(in km) die consumenten wouden afleggen naar beide restaurant was significant korter in de neutrale 

situatie (MBSD = 12.10, SDBSD = 8.03, Mzonder = 14.79, SDzonder = 8.89) ten opzichte van het stressscenario 

(MBSD= 21.15, SDBSD = 23.36, Mzonder = 18.46, SDzonder = 11.51). Dit kan verklaard worden doordat in de 

neutrale situatie aan de restaurantbezoekers niets werd vermeld over het vervoersmiddel naar het 

restaurant. In de stresssituatie werd daarentegen vermeld dat er file was, wat het gebruik van een 

auto impliceerde. Dit geeft een mogelijke verklaring voor de langere reisafstand die de respondenten 

wouden afleggen naar het restaurant in de stressvolle situatie. 

Deze drie variabelen hadden bovendien allemaal een significante relatie met de NR van de 

respondenten. Deze invloeden van NR op de WTP, verblijfsduur en reistijd waren respectievelijk                  

(F(1, 77.66) = 4.51, p = 0.035), (F(1,2373.96) = 4.34, p = 0.039) en (F(1,1879.98) = 9.14, p = 0.003). De 

mate van affiniteit voor de natuur bij de respondenten had dus een invloed op hun winkelgedrag. Dit 

effect werd verwacht aangezien dit type mensen waarschijnlijk meer wil betalen, langer wil verblijven 

en langer wil verplaatsen naar dergelijke BSD-restaurants. Dit wordt echter in deze masterproef niet 

verder onderzocht. 
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2.4. Het plezierniveau van de consument  
 

Bijvraag 2: Wat is de invloed van Biophilic Store Design in een stressvolle en een neutrale situatie op 

het plezierniveau van de consument in restaurants? 

Hypothese 3: Bij consumenten met een hoog stressniveau stijgt het plezierniveau sterk door 

toevoeging van BSD in de restaurantatmosfeer. 

Hypothese 4: Bij consumenten met een laag stressniveau stijgt het plezierniveau minimaal door 

toevoeging van BSD in de restaurantatmosfeer. 

Redenen plezier 

Naast de impact van stress en BSD op het aankoopgedrag, werd ook de impact op het plezierniveau 

nagegaan aangezien dit een invloed kon hebben op het aankoopgedrag. Er werd verwacht dat deze 

pleziergevoelens (α = 0.90) veroorzaakt werden door fysische atmosferische kenmerken met 

betrekking tot BSD in een winkelomgeving van de onderzochte restaurants (α = 0.78). Deze 

pleziergevoelens zouden volgens Hypothese 3 de negatieve stressgevoelens vervangen in een 

stressvolle omgeving, in de neutrale situatie zou dit effect daarentegen amper merkbaar zijn volgens 

Hypothese 4. Na analyse van de gelijkheid van de varianties (F(3, 173) = 1.25, p = 0.290) werd er een 

Two-Way ANOVA analyse uitgevoerd met de pleziergevoelens als afhankelijke variabele waarbij deze 

fysische kenmerken (ruimtelijke indeling, decor, kleuren en licht) werden toegevoegd als covariaat. Er 

werd vastgesteld dat deze kenmerken wel degelijk een significante invloed uitoefenden op de 

pleziergevoelens (F(1, 115.45) = 266.87, p < 0.001). Er bleek geen significant interactie-effect (F(1, 0.08) 

= 0.190, p = 0.663) en de onafhankelijke variabelen BSD (F(1, 0.46) = 1.07, p = 0.307) en stress (F(1, 

1.15) = 2.65, p = 0.105) bleken ook geen significante invloed te hebben op de pleziergevoelens. De 

gemiddelde plezierniveaus tussen de verschillende manipulaties werden als niet significant 

verschillend beschouwd. Tenslotte had ook de NR als covariaat geen significante invloed op de 

pleziergevoelens (F(1, 0.525) = 1.21, p = 0.272).  

Hypothese 3 werd dus niet bevestigd aangezien toevoeging van BSD in de stresssituatie niet voor een 

stijging van het plezierniveau (customer satisfaction) zorgde. De toevoeging van BSD zorgde in het 

stressscenario (Mstress = 4.52, SDstress = 1.04) daarentegen zelfs voor een lichte daling in het 

plezierniveau ten opzichte van het restaurant zonder BSD (Mstress = 4.68, SDstress = 1.15). Deze daling 

kon, net zoals bij de aankoopintentie, enerzijds verklaard worden door de significant hogere 

beoordeling van het restaurant zonder BSD op vlak van fysische, atmosferische kenmerken. Anderzijds 

kon het hogere plezierniveau in het restaurant zonder BSD door de positieve ervaringen van de repeat 

visitors of door een betere weergave van privacy en luxueuze behandeling op de foto’s verklaard 

worden. 
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Hypothese 4 werd wel bevestigd aangezien het plezierniveau stabiel bleef in het neutrale scenario. De 

bevestiging van deze hypothese is te verklaren doordat de respondenten geen herstellende werking 

nodig hadden in de neutrale situatie. Het plezierniveau was bij deze respondenten al vrij hoog dus er 

was geen ruimte voor verbetering. Er werd wel verwacht dat het plezierniveau iets hoger zou zijn bij 

het BSD restaurant. Dit kon echter niet besloten worden uit de resultaten, namelijk BSD-restaurant 

(Mneut = 4.32, SDneut = 1.02) en restaurant zonder BSD (Mneut = 4.72, SDneut = 1.12). Dit kon opnieuw 

mogelijk toegeschreven worden aan de positievere evaluatie van de fysieke kenmerken in het 

restaurant zonder BSD op vlak van ruimtelijke layout, decor en omgevingsfactoren (Rosenbaum, 2011). 

Interne verwerking 

Vervolgens werd er onderzocht hoe deze gevoelens intern verwerkt werden bij de respondenten. Deze 

verwerking kon enerzijds cognitief (α = 0.82) en anderzijds affectief (α = 0.89) gebeuren. De 

pleziergevoelens werden als covariaat toegevoegd bij de Two-Way ANOVA analyse met als afhankelijke 

variabele de cognitieve verwerking van deze gevoelens nadat de gelijkheid van de varianties was 

onderzocht (F(3, 173) = 0.42, p = 0.741). Hieruit werd er vastgesteld dat de pleziergevoelens wel 

degelijk significant gerelateerd  waren aan de cognitieve verwerking ervan (F(1, 90.67) = 319.90, p < 

0.001). Daarnaast bleek de onafhankelijke variabele BSD (F(1, 1.30) = 4.58, p = 0.034) een significante 

invloed te hebben op de cognitieve verwerking na eliminatie van de interactieterm (F(1, 0.24) = 0.86, 

p= 0.355). De gemiddelde cognitieve verwerking bleek significant hoger in het restaurant zonder BSD 

(Mstress = 4.49, SDstress = 0.89, Mneut = 4.59, SDneut = 0.98) ten opzichte van het BSD-restaurant (Mstress = 

4.29, SDstress = 0.88, Mneut = 4.07, SDneut = 0.84). Het restaurant zonder BSD creëerde dus meer waarde 

en kwaliteit voor de respondenten op cognitief vlak. Een mogelijke verklaring hiervoor was de 

evaluatie van de fysische restaurantatmosfeer, de respondenten gaven het restaurant zonder BSD (M 

= 5.07, SD = 0.91) hiervoor namelijk een hogere score dan het BSD-restaurant (M = 4.71, SD = 0.74). 

Het hoofdeffect stress (F(1, 2.00E-2) = 0.01, p = 0.938) en de covariaat NR hadden geen significante 

invloed (F(1, 0.29) = 1.01, p = 0.316). 

Er werd ook een Two-Way ANOVA analyse uitgevoerd voor de affectieve verwerking, na controle van 

de gelijkheid van varianties (F(3, 173) = 0.34, p = 0.794). Deze resultaten toonden een significante 

relatie aan tussen het covariaat pleziergevoelens en de affectieve verwerking ervan (F(1, 85.27) = 

220.59, p < 0.001) waaruit besloten kon worden dat deze gevoelens affectief werden verwerkt. Het 

interactie-effect (F(1, 0.16) = 0.41, p = 0.524) en de manipulaties BSD (F(1, 0.02) = 0.05, p = 0.824) en 

stress (F(1, 0.02) = 0.06, p = 0.806) bleken geen significante invloed te hebben. De affectieve 

verwerking was dus niet significant verschillend bij de verschillende manipulaties, dit kon verklaard 

worden doordat een restaurantbezoek vrijwel altijd een hedonisch motief omvat (Stevens, 1995). 
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Daarnaast bleek het covariaat NR geen invloed te hebben op de affectieve verwerking (F(1, 0.09) = 

0.24, p = 0.625). 

2.5. Mediator customer satisfaction (plezierniveau) 
 

Bijvraag 3: Wat is de invloed van het plezierniveau in de relatie tussen BSD in restaurantomgevingen 

en het aankoopgedrag van de consument? 

Hypothese 5: Het plezierniveau treedt op als mediator in de relatie tussen BSD in de 

restaurantomgeving en het aankoopgedrag. 

Deze hypothese kon verworpen worden door de resultaten van bijvraag 2. De customer satisfaction 

was namelijk niet significant verschillend tussen de verschillende manipulaties van stress en BSD in de 

restaurantatmosfeer. Hierdoor kon het plezierniveau geen mediërende invloed hebben op het 

aankoopgedrag. Vorig onderzoek toonde echter wel aan dat de customer satisfaction een invloed had 

in de relatie van restaurantatmosferen en aankoopgedrag (Cronin, 1992). Daarom werd er met een 

Two-Way ANOVA het aankoopgedrag onderzocht waarbij de customer satisfaction (pleziergevoelens) 

via zowel de cognitieve als de affectieve verwerking als covariaat werd toegevoegd, na controle van 

de gelijkheid van varianties (F(3, 173) = 0.34, p = 0.795). De resultaten toonden aan dat enkel het 

plezierniveau (F(1, 11.40) = 27.58, p < .001) volgens de affectieve route (F(1, 3.16) = 7.65, p = 0.006) 

een significant invloed had op het aankoopgedrag. De cognitieve verwerking (F(1, 1.27) = 3.06, p = 

0.082) had daarentegen geen significante invloed op het aankoopgedrag van de consumenten. 

Het affectieve karakter van deze verwerking was te verklaren doordat de beoordeling van 

atmosferische kenmerken in restaurants vooral belangrijk is bij hedonische motieven (Bitner, 1992). 

De consumenten met deze motieven baseren zich namelijk op de gehele ervaring van een 

restaurantbezoek (Arnold, 2003). Het is dus logisch dat het plezierniveau het aankoopgedrag 

beïnvloedde via de affectieve verwerkingsroute aangezien het plezierniveau in deze masterproef 

bevraagd werd ten gevolge van atmosferische kenmerken op de foto’s. 

Desondanks werd de mediërende rol van de affectieve werking van plezierniveau zoals eerder 

vernoemd niet bevestigd aangezien de relatie tussen BSD en aankoopgedrag niet versterkt werd door 

het toevoeging van deze covariaat. Initieel was deze relatie namelijk (F(1, 7.92) = 7.56, p = 0.007), bij 

toevoeging van de affectieve verwerking van plezierniveau was deze relatie minder significant 

aanwezig (F(1, 2.28) = 5.41, p = 0.021). 
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2.6. Moderator perceived price  
 

Bijvraag 4: Wat is de invloed van perceived price in de relatie tussen BSD in restaurantomgevingen en 

het aankoopgedrag van de consument? 

Hypothese 6: De perceived price treedt op als moderator in de relatie tussen BSD in de 

restaurantomgeving en het aankoopgedrag. 

Perceived price werd onderzocht als een modererend effect op de relatie BSD – aankoopgedrag. Er 

werd namelijk verwacht dat de perceived price niet afhankelijk van de Biophilia-elementen was, maar 

wel dat deze variabele een invloed had op het aankoopgedrag ten gevolge van BSD. Vooreerst werden 

de 2 Likert-stellingen gecontroleerd op interne betrouwbaarheid (α = 0.87). De modererende invloed 

van perceived price werd onderzocht door een mediaan split uit te voeren op basis van een mediaan 

= 6,00. De variabele perceived price werd gehercodeerd. Een waarde lager dan de mediaan kreeg een 

0 toegewezen, een waarde hoger dan de mediaan kreeg een 1 toegewezen. Er werd tevens een One-

Way ANOVA uitgevoerd om te controleren of de gevormde binaire variabele significant verschilde van 

de continue variabele, wat het geval bleek te zijn (F(1, 102.49) = 277.26, p < 0.001).  Na controle van 

de gelijkheid van varianties (F(1, 175) = 1.04, p = 0.310), werd er een One-Way ANOVA uitgevoerd met 

deze gehercodeerde perceived price als onafhankelijke variabele en het aankoopgedrag als 

afhankelijke variabele. Het gemiddelde aankoopgedrag bij de hoge perceived price (M = 4.94, SD = 

0.95) was hoger dan bij de lage perceived price (M = 4.63, SD = 1.13), deze resultaten waren significant 

verschillend (F(1, 4.14) = 3.89, p = 0.050).  

Hieruit werd er besloten dat de perceived price optrad als moderator in de relatie tussen BSD en 

aankoopgedrag, waardoor Hypothese 6 werd aanvaard.  Respondenten die de gestelde prijzen in het 

restaurant zeer acceptabel en gepast vonden, vertoonden een hoger aankoopgedrag en een hogere 

customer loyalty. Een hoge perceived price betekent namelijk dat de consument de verkregen kwaliteit 

en voordelen waardevoller vindt dan de betaalde prijs, waardoor het toenaderingsgedrag van de 

consumenten zal toenemen en het aankoopgedrag significant zal stijgen (Monroe K. , 1990).  

De veronderstelling van de modererende functie van perceived price wordt verklaard doordat een 

bezoek aan restaurants met een lagere kwaliteit van de fysieke restaurantatmosfeer toch nog in 

sommige gevallen resulteert in een hoge customer satisfaction en een hoog aankoopgedrag (Deruyter, 

1997). Consumenten hebben namelijk bij sommige servicescapes met laag-kwalitatieve fysieke 

atmosfeer een lage verwachtte prijs en indien deze prijszetting wordt bevestigd, kan dit zich toch nog 
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uiten in toenemend aankoopgedrag en customer loyalty door hoge tevredenheid bij de consumenten 

(Caruana, 2000).  

Deze resultaten dienen wel met de nodige voorzichtigheid geanalyseerd te worden aangezien de 

perceived price ook gebaseerd is op de service- en voedselkwaliteit (Ryu, 2011). Deze aspecten worden 

niet weergegeven op de foto’s maar het restaurant zonder BSD werd door aantal respondenten al 

bezocht. Dit zou een vertekend beeld kunnen geven doordat zij hun perceived price baseren op de 

ervaringen in verband met service en voedselkwaliteit van dit restaurant. Daarnaast zou de perceived 

price mogelijk afhankelijk zijn van de persoonlijke financiële mogelijkheden van de respondenten en 

niet van winkelatmosfeer. Aangezien de steekproef vooral uit studenten en jonge werkers bestond, 

was hun perceived price waarschijnlijk lager dan verwacht. 
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Conclusie  

De doelstelling van deze masterproef was om de invloed van Biophilia op het koopgedrag van 

consumenten te onderzoeken. Hiervoor werden twee deelaspecten van Biophilia onderzocht: 

Biomimicry en Biophilia Store Design. Biomimicry betreft het toepassen van natuurelementen in 

productdesign, terwijl BSD zich toespitst op de verwerking van natuurelementen in winkel- en 

restaurantomgevingen. 

De doelstelling van het Biomimicry onderzoek was om de impact van Biomimicry op het plezierniveau 

en het aankoopgedrag van consumenten met verschillende winkelmotieven te onderzoeken. Hierbij 

werd een onderscheid gemaakt tussen hedonische en utilitaire winkelmotieven. Bovendien werd 

onderzocht of het plezierniveau van de consument mogelijk een mediërende rol speelt in het verband 

tussen Biomimicry en aankoopgedrag. 

Het aankoopgedrag van de respondenten werd in deze studie enerzijds onderzocht aan de hand van 

de aankoopintentie en anderzijds aan de hand van de willingness-to-pay. Ook het plezierniveau werd 

onderzocht aan de hand van een specifieke plezierschaal. Hierbij werden hypothesen vooropgesteld 

waarbij er werd verwacht dat bij een utilitair winkelmotief Biomimicry een sterk positieve invloed zou 

uitoefenen op het plezierniveau en aankoopgedrag van de consument, terwijl bij een hedonisch 

winkelmotief deze positieve invloed slechts minimaal zou zijn. De reden hiervoor is dat bij een 

hedonisch winkelmotief reeds een niveau van plezier ervaren wordt door de winkelervaring op zich, 

waardoor er minder ruimte voor verbetering is (Geuens, 2002). Respondenten met een utilitair 

winkelmotief hebben daarentegen een functioneel doel voor ogen en ervaren geen plezier door de 

winkelervaring op zich, waardoor Biomimicry de mogelijkheid heeft om esthetisch (bios) en 

functioneel plezier op te wekken (Wu & Chang, 2007). Aangezien plezier zou leiden tot verhoogde 

aankoopintenties werden dezelfde tendensen verwacht voor de aankoopintentie. 

Uit de resultaten bleek allereerst dat er geen positieve invloed was van Biomimicry op de 

aankoopintentie en het plezierniveau, noch bij een hedonisch winkelmotief noch bij een utilitair 

winkelmotief. Wat betreft de WTP bleek er een omgekeerd effect te zijn dan wat oorspronkelijk 

voorspeld werd: bij een utilitair winkelmotief leidde Biomimicry in het product tot een significante 

daling van de geldwaarde die de respondent wou uitgeven aan de auto. Er kon dus besloten worden 

dat de hypothesen omtrent het aankoopgedrag en plezier van consumenten ontkracht werden. De 

bekomen resultaten konden enerzijds verklaard worden door het feit dat de auto in het onderzoek als 

esthetisch onaantrekkelijk beschouwd werd, wat een laag hedonisch plezierniveau veroorzaakte.  
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Anderzijds werd er getwijfeld aan de functionele betrouwbaarheid van het Biomimicry product, 

waardoor er alweer geen toename was in plezier of aankoopintentie (Crilly, Moultrie, & Clarkson, 

2004). Het feit dat getwijfeld werd aan de functionele voldoening van de Biomimicry wagen zou ook 

een mogelijke reden zijn voor de sterke afname in geldwaarde die men ervoor wou betalen. Deze 

aspecten waren mogelijk te wijten aan een slechte fit tussen het natuurelement (de vis) en het product 

(de auto). Het gebruik van een slecht metafoor of een metafoor dat niet correct begrepen wordt, kan 

immers negatieve gevolgen hebben op de beoordeling van de consument omtrent het product (Cila, 

2013). Bovendien werd aan de hand van de resultaten vastgesteld dat, in tegenstelling tot de 

vooropgestelde hypothese, plezier geen mediërende rol speelde in de relatie tussen Biomimicry en het 

aankoopgedrag. 

Tenslotte werd ook onderzoek uitgevoerd naar de persoonlijkheidskenmerken die de respondenten 

toekenden aan het product. Hierbij werd verwacht dat er voor beide winkelmotieven een sterk verschil 

zou zijn in deze Product Personality tussen het Biomimicry product en het neutraal product. Uit de 

resultaten bleek dat een deel van de karakteristieken vrijwel gelijk bleef over de productcondities, 

terwijl een ander deel wel veranderlijk was. Zo werd de hypothese toch ontkracht aangezien er 

onvoldoende verschillen waren in PP om ze te bevestigen. De scores op deze schaal waren 

beïnvloedbaar door twee aspecten: de mate waarin de respondent vond dat de karaktertrekken een 

analogie waren voor het gedrag en de mogelijkheden van het product, en de mate waarin de 

karaktertrekken van het product overeenstemden met de persoonlijkheid van de respondent zelf. Het 

blijkt immers dat men een voorkeur heeft voor producten met een persoonlijkheid die past bij de eigen 

persoonlijkheid van de respondent (Mugge, 2009). 

Algemeen kan voor het Biomimicry onderzoek besloten worden dat de winkelmotief- en 

productmanipulaties niet hun gewenste effect hadden op het plezierniveau en het aankoopgedrag van 

de respondenten. Gezien het feit dat andere studies wel een positief effect vaststellen bij de 

verwerking van natuurelementen in productdesign, kan het Biophilia concept zeker niet volledig 

verworpen worden. Verder onderzoek, waarvoor er in een volgend paragraaf enkele voorstellen 

gegeven worden, is nodig om het Biomimicry-concept grondiger te begrijpen en bestuderen. 

De doelstelling van het tweede deelonderzoek was om de impact van Biophilia Store Design op het 

plezierniveau en het aankoopgedrag in een stressvolle en neutrale situatie na te gaan. Deze 

doelstelling werd nog uitgebreid met het onderzoek naar het mediërende effect van plezierniveau en 

modererende effect van perceived price op de relatie van BSD met het aankoopgedrag. 
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Het aankoopgedrag en de customer loyalty bleken significant hoger te zijn in het restaurant zonder 

BSD dan in het BSD-restaurant. Dit besluit was echter tegengesteld aan wat er werd verwacht. De 

hypothese veronderstelde namelijk dat het BSD-restaurant in stresssituaties een herstellend effect op 

de consumenten zou hebben door de aanwezigheid van Biophilia-elementen (Korpela, 2010). Deze 

elementen zouden het stressniveau reduceren door een stijgend plezierniveau, wat op zijn beurt zou 

resulteren in een hoger aankoopgedrag (Jang, 2008). In neutrale situaties werd verwacht dat beide 

restauranttypes geen significant verschillend aankoopgedrag zouden induceren, aangezien er niet veel 

ruimte voor verbetering was op vlak van interne plezierstatus van de consument (Heerwagen, 2003). 

De enige hypothese in verband met het plezierniveau en aankoopgedrag die werd bevestigd was dat 

het plezierniveau niet significant verschillend  bleek te zijn tussen het BSD-restaurant en het restaurant 

zonder BSD in de neutrale situatie.  

Er zijn verschillende verklaringen voor deze onverwachte resultaten. Vooreerst scoorde het restaurant 

zonder BSD beter op vlak van fysische kenmerken van de restaurantatmosfeer (ruimtelijke indeling, 

decor en omgevingsfactoren licht en kleuren) die de potentiële oorzaak van het aankoopgedrag 

vormen. Een andere verklaring was de bekendheid van het restaurant zonder BSD waardoor de 

respondenten zich lieten beïnvloeden door ervaringen uit het verleden. Repeat visitors zijn namelijk 

een ander klantensegment dan first-time visitors. Deze trouwe klanten laten die zich vooral 

beïnvloeden door de aanwezige privacy en verrassingen (Ryu, 2011).  

De WTP en verblijfsduur waren ook significant hoger in het restaurant zonder BSD. Mogelijke 

verklaringen waren dat het gehele duurzame concept van het BSD-restaurant niet duidelijk was 

overgekomen bij de respondenten via foto’s bij de WTP en de afwezigheid van fauna in het BSD-

restaurant bij de verblijfsduur. 

Daarnaast werd er dus ook verwacht dat de customer satisfaction (plezierniveau) een mediërende 

invloed zou hebben op de relatie tussen BSD en het aankoopgedrag. Een restaurantomgeving met 

Biophilia-elementen zou, zoals hierboven werd vermeld, in een stresssituatie voor een hoger 

plezierniveau zorgen dan een restaurant zonder BSD. In de neutrale situatie werd dit stijgend 

plezierniveau niet verwacht. Dit onderzoek wees echter uit dat het plezierniveau niet significant 

afhankelijk was van de toevoeging van BSD aan de restaurantatmosfeer, maar voorgaande 

onderzoeken (Cronin, 1992) besloten wel deze mediërende rol waardoor verder onderzoek zeker 

aangewezen is. Er werd echter wel besloten dat het plezierniveau en de verwerking via de affectieve 

route een significante invloed had op het aankoopgedrag. Een mogelijke verklaring was opnieuw de 

hogere beoordeling van de fysische kenmerken in het restaurant zonder BSD waardoor het 

herstellende effect van de Biophilia-elementen werd tegengegaan. 
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Het modererende effect van de perceived price op de relatie van BSD met het aankoopgedrag werd 

wel bevestigd. Indien de respondenten een hoge positieve waardering van de gestelde prijs hadden 

(hoge perceived price), bleek het aankoopgedrag significant hoger te zijn. Aangezien het restaurant 

zonder BSD in deze masterproef een significant hoger aankoopgedrag vertoonde, kon dit gedeeltelijk 

verklaard worden doordat de respondenten een hogere perceived price hadden in dit restaurant. Dit 

mag echter niet veralgemeend worden aangezien dit afhankelijk is van vele factoren zoals de voedsel- 

en servicekwaliteit en de eerdere ervaringen met dit restaurant van de respondenten. 

Algemeen kan er dus besloten worden uit de resultaten dat Biophilic Store Design niet zijn gewenste 

positieve effect had op de customer satisfaction en aankoopgedrag. Hieruit mag echter niet besloten 

worden dat dit Biophilia-concept volledig verworpen moet worden. Biophilia blijft nog steeds een 

belangrijk marketingconcept dat de meerderheid van de consumenten aantrekt naar bepaalde 

servicescapes en daardoor een positief effect heeft op de winst van dergelijke ondernemingen 

(Ranaweera, 2003). Tenslotte mogen ook de positieve effecten van Biophilia op de menselijke 

gezondheid niet over het hoofd gezien worden (Grinde, 2009; Howard, 2001).  
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Beperkingen van het onderzoek en 
suggesties voor verder onderzoek  

Tijdens het verloop van het onderzoek en het verwerken van de resultaten werden enkele 

bedenkingen gemaakt om toekomstig onderzoek te optimaliseren. Vooreerst dient er algemeen 

vermeld te worden dat de steekproef van beide onderzoeken grotendeels uit studenten en jonge 

werkenden bestond. Dit had als gevolg dat de resultaten van dit onderzoek niet zomaar veralgemeend 

konden worden naar de totale bevolking door de lage externe validiteit. Een aanbeveling voor verder 

onderzoek zou zijn om deze experimenten uit te voeren bij diverse leeftijdsgroepen om na te gaan of 

deze conclusies ook besloten kunnen worden voor andere leeftijden. 

Wat betreft het Biomimicry onderzoek kunnen ook enkele suggesties voor verder onderzoek 

aangehaald worden. Allereerst zou het aangewezen zijn om toekomstig onderzoek met verschillende 

producten uit te voeren in plaats van enkel een auto. Op die manier zou achterhaald kunnen worden 

of de productsoort een invloed zou hebben op de bekomen resultaten. Bovendien zou het nuttig zijn 

om Biomimicry voorbeelden te gebruiken met verschillende natuurelementen, verschillende 

diersoorten bijvoorbeeld. Zo zou onderzocht kunnen worden of het effect van Biomimicry op het 

aankoopgedrag specifiek afhankelijk is van het gebruikte natuurelement in het productontwerp. 

Een tweede beperking van het Biomimicry onderzoek ligt in de gebruikte schaal voor de 

aankoopintentie. Mogelijk werden de bekomen resultaten beïnvloed door het feit dat de auto in het 

onderzoek niet als voldoende “luxe product” beschouwd werd. Het zou nuttig zijn om een andere 

schaal te gebruiken waarbij meer ingegaan wordt op de functionele en esthetische motieven van de 

aankoopintentie. Hierdoor zou meer specifieke informatie verkregen worden over de hedonische en 

utilitaire motivaties van de aankoop. 

Wat betreft het BSD-onderzoek kan als beperking het gebruik van enkel foto’s om de fysische 

restaurantatmosfeer te beoordelen aangehaald worden. Een meer gedetailleerde en realistischere 

beoordeling zou verkregen worden via een bevraging bij consumenten die net het restaurant bezocht 

hadden. Hierbij zouden er ook andere oorzaken voor de customer satisfaction en het aankoopgedrag 

bevraagd kunnen worden, zoals de voedsel- en servicekwaliteit. Deze redenen konden echter niet 

bevraagd worden met foto’s maar zijn wel zeer belangrijk voor het bepalen van het plezierniveau en 

bijgevolg ook het aankoopgedrag van de consumenten. 
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Een laatste beperking was het gebrek aan uniformiteit in de bekendheid van beide restaurants. Het 

restaurant zonder BSD was bij een aanzienlijk deel van de respondenten bekend (38%) terwijl het BSD-

restaurant amper bekend was bij de respondenten (2.24%). De resultaten hadden wellicht duidelijker 

en meer betekenisvol geweest indien beide restaurants niet bekend waren bij de bevraagden. 

Hierdoor zouden de respondenten zich niet door eerdere ervaringen kunnen laten leiden en zich enkel 

baseren op de getoonde foto’s wat waarschijnlijk voor een betere vergelijking van de resultaten had 

gezorgd. 
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Bijlagen 

1. De Enquêtes 

1.1. Pre-test 

 
Inleidende tekst 

Beste respondent, 
 
Gelieve de scenario's in deze enquête aandachtig te lezen en nadien de bijhorende vragen te beantwoorden. Dit 
zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. 
 
Wij danken u alvast voor uw medewerking. 
 
Laurent en Astrid 
 

 

Stress manipulatie 
 

 Stress conditie 
 
Lees aandachtig onderstaand scenario en beantwoord vervolgens de vragen: 

  
Op je werk is het de laatste dagen heel druk geweest. Er is een nieuw project aangenomen van een extern bedrijf 
waarvoor jij verantwoordelijk bent. Het project moet deze maand afgewerkt worden maar volgens de opgestelde 
planning heb je minstens 2 maanden nodig om dit project rond te krijgen. Je baas ziet dit probleem ook in maar in 
plaats van je te helpen, zet hij je gewoon meer onder druk door je te laten overwerken. Doordat je veel moet 
overwerken heb je veel minder tijd om je collega's van de andere afdeling te zien. Vandaag heb je eindelijk nog 
eens tijd om deze collega's te zien, je hebt afgesproken in één van onderstaande restaurants in Gent. Het probleem 
is echter dat je ook vandaag later moet werken dan verwacht waardoor je een half uur te laat zal zijn op de afspraak 
met je collega's. Tot overmaat van ramp is het file richting de ondergrondse parking waarin je jouw auto wilt 
parkeren, hierdoor zal je bijna een uur te laat zijn. 

 

 
 Geen stress conditie 

 
Lees aandachtig onderstaand scenario en beantwoord vervolgens de vragen: 

  
De situatie op jouw werk is zoals gewoonlijk. Je bent de hele tijd bezig met een project maar je moet niet overwerken 
en zal het project op de gewenste tijd afwerken. Een keer per week ga je met jouw collega’s waar je goed met 
overeenkomt in één van onderstaande restaurants in Gent samen iets gaan eten over de middag, dat is dus ook 
deze week het geval. Deze gebeurtenis is vanzelfsprekend aangezien dit al de gewoonte was wanneer je in dit 
bedrijf begon te werken. Ieder betaalt zijn eigen gerecht en na de maaltijd gaat iedereen gewoon terug naar het 
bedrijf. 

 
 

 Vragen bij de condities 
 
Duid voor volgende 7 stellingen aan in welke mate je ermee akkoord bent: 
 
Ik ervaar bij deze situatie een gevoel van... 
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 Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 
Neutraal 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

Vermoeidheid               

Irritatie               

Depressiviteit               

Nervositeit               

Eenzaamheid               

concentratieproblemen               

minder energetisch zijn               

lager zelfvertrouwen               

Hoofdpijn               

Buikpijn               

 

 
Biophilic Store Design Manipulatie 
 

 Biophilic Store Design aanwezig 
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 Controle store design 

 

 
 
 



Bijlagen 

xxii 
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 Vragen bij elke foto  

 
Lees volgende definitie en beantwoord vervolgens de vragen in verband met de foto's: 
  

Biophilic Store Design is het verwerken van natuurelementen in het interieur van een winkel, in dit geval een 

restaurant. 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 
Neutraal 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

Er wordt gewerkt met 
natuurlijke materialen in het 
interieur van dit restaurant. 

              

Er zijn GEEN verwijzingen 
naar de natuur aanwezig in 

het interieur van dit 
restaurant. 

              

Ik herken Biophilic Store 
Design in het interieur van 

dit restaurant. 
              

 

 
Winkelmotief manipulatie 
 

 Hedonische conditie 
 
Lees aandachtig het onderstaande scenario en beantwoord vervolgens de vragen. 

  
Je plannen voor deze zomer liggen nog niet vast, maar een ding is zeker: in juli zal je op reis gaan met enkele 
vrienden. Aangezien de vakantie niet snel genoeg kan komen, besluiten jullie vanavond alvast enkele aspecten 
van je reis te plannen. Tijdens jullie bijeenkomst wordt besloten dat het een roadtrip door Italie zal worden, 
aangezien ieder van jullie hier een voorkeur voor heeft. Aangezien je de reiskriebels te pakken hebt, ga je de 
volgende dag naar een autogarage. Je wagen is al een tijdje toe aan vervanging, maar nu je ook een nieuwe wagen 
kan gebruiken voor de roadtrip is dit des te meer reden om eens tussen de nieuwe modellen te neuzen. Terwijl je 
in de garage rondloopt en naar de verschillende auto’s kijkt, begint het alvast te kriebelen om met je nieuwe wagen 
door de Italiaanse velden te rijden. Cruisen met de ramen open, een frisse cola, zomerse muziek en gezellig lachen 
me je vrienden…je ziet het al volledig zitten. 
  

 Utilitaire conditie 
 
Lees aandachtig het onderstaande scenario en beantwoord vervolgens de vragen. 

 
Je werkt reeds enkele jaren voor bedrijf X. X is een bedrijf dat instaat voor het importeren van allerlei dranken in 
België, en is verantwoordelijk voor de distributie van deze dranken aan verschillende evenementen in het land. 
Aangezien het bedrijf zeer veel orders ontvangt en slechts over een beperkt aantal werknemers beschikt, worden 
jou vaak verschillende opdrachten toegewezen. Gisteren liet je baas weten dat je binnenkort de 
verantwoordelijkheid zal krijgen om al de klanten van X te bezoeken. Dit betekent dat je volle dagen op pad zal zijn 
om van het ene evenement naar het andere te rijden, en telkens de drankvoorziening grondig moet controleren. Je 
baas staat er op dat je elke dag de volledige lijst van evenementen bezoekt, goed doorwerken is dus de boodschap. 
Hieruit kan je alvast afleiden dat je talloze uren in de wagen zal spenderen, bovendien vaak tijdens de spitsuren. 
Aangezien alle huidige bedrijfswagens voltijds gebruikt worden, vraagt je baas je om zo snel mogelijk een 
bedrijfswagen aan te kopen, die je mag gebruiken om de bedrijfstaken uit te voeren.  Zodra je over je nieuwe auto 
beschikt, moet je van start gaan met je nieuwe job. 
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 Vragen bij de condities 
 
Verschuif de slider naargelang uw antwoord: 

 
Lees de twee onderstaande definities en beantwoord vervolgens de vragen: 
  
Hedonische producten worden aangekocht omwille van het plezier, het genot en de positieve emoties die men 

hoopt te ervaren.  
Utilitaire producten worden aangekocht omwille van functionele, instrumentele en praktische redenen. 

 
 
Hoe zou je het product in dit scenario omschrijven? 

 
 
In bovenstaand scenario vind ik de auto die ik zal kopen eerder: 

 
 

 
Biomimicry manipulatie 
 

 Biomimicry producten 
 
Dit is de Bionic Fish Car. Het design en ontwerp van deze auto zijn gebaseerd op het kogelvisje. Het exterieur 
ontwerp van de auto is op het vissenskelet gebaseerd zodat hij een zeer lage weerstandscoëfficiënt heeft en een 
zeer opmerkelijke rigiditeit. Door zijn uniek design heeft de auto ook een zeer aerodynamische vorm. 
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Deze sportkledij is gebaseerd op de temperatuurregulatie van een dennenappel. Wanneer de luchttemperatuur 
koud is zorgt de kledij voor het behoud van warmte binnenin de jas door koude wind uit te sluiten. Wanneer de 
buitentemperatuur warm is zorgt de kledij voor de nodige verluchting. 
 

 
 
 
Dit is een kampeer tent. Deze tent is gebaseerd op de bouw en het oppervlak van een blad. De plaatsing van de 
paaltjes, gebaseerd op de nerven van het blad, geven extra stevigheid en zorgen voor een goede afloop van het 
water. Het materiaal is bovendien waterdicht. 
 
 
  

 
 
Dit is de nieuwe Pangolin collectie. Deze rugzakken en handtassen zijn gebaseerd op de schild van een gordeldier. 
De zeer flexibele maar harde structuur is gemaakt van gerecycleerd plastiek en biedt bescherming tegen blutsen 
en regen. De verschillende schillen kunnen over elkaar schuiven zodat de inhoud gemakkelijk toegankelijk is.  
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 Neutrale producten 
 
Deze auto bezit een strak design en modern ontwerp. Het exterieur ontwerp van de auto is zodanig opgebouwd dat 
hij een lage weerstand ondervindt en een zeer opmerkelijke rigiditeit heeft. Door zijn design heeft de auto ook een 
zeer aerodynamische vorm. 

 

 
 

  
Deze sportkledij is gemaakt zodanig dat de temperatuur van de drager gecontroleerd blijft. Het materiaal van de 
sportkledij is zodanig ontworpen dat het koude wind tegenhoudt, maar toch voor de nodige verluchting kan zorgen 
als het buiten warm is. 
 
  

 
 
Dit is een kampeer tent. De tent heeft een strak ontwerp. De strategische plaatsing van de paaltjes geeft extra 
stevigheid en zorgt voor een goede afloop van water. Het materiaal is bovendien van uitstekende kwaliteit. 
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Dit is een nieuwe tassen collectie. Deze rugzakken en handtassen hebben een volledig nieuw design. De zeer 
flexibele maar harde structuur is gemaakt van plastiek en biedt bescherming tegen blutsen en regen. De 
handtassen en rugzakken bezitten een gemakkelijke sluiting zodat de inhoud vlot toegankelijk is.  
 
  

 
 
 

 Vragen bij de producten 
 
 
Biomimicry is het creëren van menselijke toepassingen op basis van ideeën die in de natuur 

voorkomen. 
 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 
Neutraal 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

Ik herken biomimicry in dit 
product 

              

Ik herken natuurelementen 
in dit product 

              

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlagen 

xxviii 
 

Persoonlijke eigenschappen 

 

Wat is jouw geslacht? 

 Man 

 Vrouw 

 

Wat is jouw leeftijd? 

 

Hoe vaak ga je op restaurant? 

 Dagelijks 

 Enkele keren per week 

 Eén keer per week 

 Eén keer per maand 

 Eén keer per jaar 

 Nooit 

 

Ben je student of werk je?  

 Student 

 Werkende 

 

Wat is het hoogste diploma van één van jouw ouders? 

 Lager onderwijs 

 Middelbaar onderwijs 

 Hogeschool 

 Universiteit 

 

Wat is jouw netto maandelijkse loon? 

 < 1000 EURO 

 1000 - 2000 EURO 

 2000-3000 EURO 

 > 3000 EURO 
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1.2. Biomimicry 
Inleidende tekst 

Beste respondent, 
  
Gelieve het scenario in deze enquête aandachtig te lezen en nadien de bijhorende vragen te beantwoorden. Dit 
zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.  
 
Indien u bovendien kans wil maken op een cinematicket kan u uw e-mailadres nalaten in de voorziene ruimte aan 
het einde van de enquête. De winnaars worden na afloop van de enquête verwittigd. 
 
Wij danken u alvast voor uw medewerking. 
  
Laurent en Astrid 
 

 

Winkelmotief manipulatie 

 Hedonische conditie 

Lees aandachtig het onderstaande scenario en beantwoord vervolgens de vragen.  
 
Je plannen voor deze zomer liggen nog niet vast, maar één ding is zeker: in juli zal je op reis gaan met enkele 
vrienden. Aangezien de vakantie niet snel genoeg kan komen, besluiten jullie vanavond alvast enkele aspecten 
van je reis te plannen. Tijdens jullie bijeenkomst wordt besloten dat het een roadtrip door Italië zal worden, 
aangezien ieder van jullie hier een voorkeur voor heeft. Aangezien je de reiskriebels te pakken hebt, ga je de 
volgende dag naar een autogarage. Je wagen is al een tijdje toe aan vervanging, maar nu je ook een nieuwe wagen 
kan gebruiken voor de roadtrip is dit des te meer reden om eens tussen de nieuwe modellen te neuzen. Terwijl je 
in de garage rondloopt en naar de verschillende auto’s kijkt, begint het alvast te kriebelen om met je nieuwe wagen 
door de Italiaanse velden te rijden. Cruisen met de ramen open, een frisse cola, zomerse muziek en gezellig lachen 
me je vrienden…je ziet het al volledig zitten. 

 

 Utilitaire conditie 

Lees aandachtig het onderstaande scenario en beantwoord vervolgens de vragen. 
 
Je werkt reeds enkele jaren voor bedrijf X. X is een bedrijf dat instaat voor het importeren van allerlei dranken in 
België, en is verantwoordelijk voor de distributie van deze dranken aan verschillende evenementen in het land. 
Aangezien het bedrijf zeer veel orders ontvangt en slechts over een beperkt aantal werknemers beschikt, worden 
jou vaak verschillende opdrachten toegewezen. Gisteren liet je baas weten dat je binnenkort de 
verantwoordelijkheid zal krijgen om al de klanten van X te bezoeken. Dit betekent dat je volle dagen op pad zal zijn 
om van het ene evenement naar het andere te rijden, en telkens de drankvoorziening grondig moet controleren. Je 
baas staat er op dat je elke dag de volledige lijst van evenementen bezoekt, goed doorwerken is dus de boodschap. 
Hieruit kan je alvast afleiden dat je talloze uren in de wagen zal spenderen, bovendien vaak tijdens de spitsuren. 
Aangezien alle huidige bedrijfswagens voltijds gebruikt worden, vraagt je baas je om zo snel mogelijk een 
bedrijfswagen aan te kopen die je mag gebruiken om de bedrijfstaken uit te voeren.  Zodra je over je nieuwe auto 
beschikt, moet je van start gaan met je nieuwe job. 
 

 

Biomimicry manipulatie 

 Biomimicry product 

De garagist stelt je volgend model voor: de Bionic Fish Car. Het design en ontwerp van deze auto zijn gebaseerd 
op het kogelvisje. Het exterieur ontwerp van de auto is op het vissenskelet gebaseerd zodat hij een zeer lage 
weerstandscoëfficiënt heeft en een zeer opmerkelijke rigiditeit. Door zijn uniek design heeft de auto ook een zeer 
aerodynamische vorm. 
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 Neutraal product 

De garagist stelt je onderstaand model voor. Deze auto bezit een strak design en modern ontwerp. Het exterieur 
ontwerp van de auto is zodanig opgebouwd dat hij een lage weerstand ondervindt en een zeer opmerkelijke rigiditeit 
heeft. Door zijn design heeft de auto ook een zeer aerodynamische vorm. 

 

 

Vragenlijst: willingness-to-pay 

Beantwoord de volgende vragen op basis van het scenario dat U net gelezen hebt. 
 
De hoeveelheid die ik voor deze auto zou willen betalen bedraagt: 

 

Ik zou voor de auto in dit scenario: 

 Meer betalen dan voor een gemiddelde familiewagen 

 Minder betalen dan voor een gemiddelde familiewagen 

 Even veel betalen als voor een gemiddelde familiewagen 

 

Ik zou voor deze auto ... dan voor een gemiddelde familiewagen. 

 Minder dan 25% meer betalen 

 25% meer betalen 

 50% meer betalen 

 meer dan 50% meer betalen 
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Vragenlijst: purchase intention 

In welke mate ben je akkoord met onderstaande stellingen? 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 
Neutraal 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

Ik zou dit product kopen 
omdat maar weinig anderen 

het bezitten 
              

Ik zou dit product kopen 
omdat het uniek is 

              

Ik zou dit product kopen 
omdat het extraordinair is 

              

Ik zou dit product kopen 
omdat het past bij het beeld 

dat ik naar anderen wil 
uitschijnen 

              

Ik zou dit product kopen 
omdat het mijn imago kan 

verbeteren 
              

Ik zou dit product kopen 
omdat het een 

statussymbool is 
              

Ik zou dit product kopen 
omdat het van uitstekende 

kwaliteit blijkt te zijn 
              

Ik zou dit product kopen 
vanwege zijn uitzonderlijke 

kenmerken 
              

Ik zou dit product kopen 
omwille van zijn 
duurzaamheid 

              

Ik zou dit product kopen 
omdat ik vind dat ik het 

verdien 
              

Ik zou dit product kopen 
omdat het bij mijn zelfbeeld 

past 
              

Ik zou dit product kopen om 
mezelf te verwennen 
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Vragenlijst: product persoonlijkheid 

Indien u persoonlijkheidskenmerken zou moeten toekennen aan dit product, in welke mate vindt u dat deze 

persoonlijkheidskenmerken het product omschrijven? 

 
Helemaal niet 
beschrijvend 

Niet 
beschrijvend 

Neutraal Beschrijvend 
Heel 

beschrijvend 

Vrolijk           

Open           

Relaxed           

Leuk           

Vlot           

Schattig           

Eigenzinnig           

Uitdagend           

Interessant           

Pittig           

Opdringerig           

Dominant           

Slordig           

Kinderachtig           

Dom           

Saai           

Afstandelijk           

Serieus           

Eerlijk           

Bescheiden           
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Vragenlijst: plezier 

In welke mate ben je akkoord met onderstaande stellingen? 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 
Neutraal 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

Het bezit van dit product geeft 
mij een gevoel van vrijheid. 

              

Het gebruik van dit product is 
opwindend. 

              

Dit product geeft mij 
voldoening. 

              

Ik ben trots op dit product.               

Ik geniet van het bezit van dit 
product. 

              

Gebruik van dit product helpt 
mij ontspannen. 

              

Dit product maakt mij 
enthousiast. 

              

Ik moet zorg dragen voor dit 
product. 

              

Ik vind dit product grappig.               

Dit product verrast mij.               

Ik wil dit product met anderen 
delen. 

              

Ik apprecieer dit product.               

Ik vermaak mij bij het gebruik 
van dit product. 

              

Ik voel mij verbonden met dit 
product. 

              

Ik zou dit product missen als 
ik het niet meer zou bezitten. 

              

Ik wil dit product hebben.               
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Vragenlijst: Nature Relatedness Scale 

Onderstaande stellingen gaan over uw algemeen karakter en gedragingen. In welke mate gaat U akkoord met 

onderstaande stellingen? 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Neutraal Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

Mijn relatie met de natuur vertegenwoordigt 
een belangrijk deel van wie ik ben 

          

Ik denk altijd na over hoe mijn handelswijze 
het milieu beïnvloedt 

          

Ik ben mij heel bewust van milieu-
gerelateerde problemen 

          

Mijn gevoel m.b.t. natuur heeft geen invloed 
op hoe ik leef 

          

Mensen hebben het recht om natuurlijke 
bronnen volledig naar hun zin te gebruiken 

          

Natuurbehoud is onnodig aangezien de 
natuur sterk genoeg is om zich te herstellen 

van menselijke invloeden 
          

Niets van wat ik doe zal problemen oplossen 
elders op de planeet 

          

Mijn ideale vakantiebestemming is een 
afgelegen, wildernis gebied 

          

Ik ben graag buiten, zelfs bij onaangenaam 
weer 

          

Ik ga niet vaak buiten in de natuur           

Ik merk dieren in het wild, overal waar ik ga           

Mijn band met de natuur en het milieu maakt 
deel uit van mijn spiritualiteit 

          

Ik heb een sterke band met alle levende 
wezens en de aarde 

          

Ik ben niet afgescheiden van de natuur maar 
een deel van de natuur 

          

Ik denk vaak na over het lijden van dieren           

Zelfs te midden de stad, merk ik natuur rond 
mij 

          

Dieren, vogels en planten hebben minder 
rechten dan mensen 

          

Sommige species zijn gewoon bedoeld om uit 
te sterven 

          

De toestand van niet-menselijke species is 
een indicator voor de toekomst van de 

mensheid 
          

Ik vind het een angstaanjagende gedachte 
om in een donker bos, ver van de beschaafde 

wereld te zijn 
          

Ik graaf graag in de aarde en maak mijn 
handen graag vuil 
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Vragenlijst: persoonlijke eigenschappen 

Wat is jouw geslacht? 

 Man 

 Vrouw 

 

Wat is jouw leeftijd? 

 

Ben je student of werk je?  

 Student 

 Werkende 

 

Wat is het hoogste diploma van één van jouw ouders? 

 Lager onderwijs 

 Middelbaar onderwijs 

 Hogeschool 

 Universiteit 

 

Wat is jouw netto maandelijkse loon? 

 < 1000 EURO 

 1000 - 2000 EURO 

 2000-3000 EURO 

 > 3000 EURO 
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1.3. Biophilic Store Design 
 

Inleidende tekst 

Beste respondent, 
 
Gelieve de scenario's in deze enquête aandachtig te lezen en nadien de bijhorende vragen te beantwoorden. Dit 
zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. 
 
Indien U kans wilt maken op een Kinepolis cinematicket kan U uw emailadres op het einde van de enquête 
achterlaten in de voorziene ruimte. U wordt via mail verwittigd als U gewonnen hebt. 
 
Wij danken U alvast voor uw medewerking.  
 
Astrid en Laurent 

 

Manipulatie stress 

 Stress-situatie 

Lees aandachtig onderstaand scenario en beantwoord vervolgens de vragen:    
 
Op je werk is het de laatste dagen heel druk geweest. Er is een nieuw project aangenomen van een extern bedrijf 
waarvoor jij verantwoordelijk bent. Het project moet deze maand afgewerkt worden maar volgens de opgestelde 
planning heb je minstens 2 maanden nodig om dit project rond te krijgen. Je baas ziet dit probleem ook in maar in 
plaats van je te helpen, zet hij je gewoon meer onder druk door je te laten overwerken. Doordat je veel moet 
overwerken heb je veel minder tijd om je collega's van de andere afdeling te zien. Vandaag heb je eindelijk nog 
eens tijd om deze collega's te zien, je hebt afgesproken in één van onderstaande restaurants in Gent. Het probleem 
is echter dat je ook vandaag later moet werken dan verwacht waardoor je een half uur te laat zal zijn op de afspraak 
met je collega's. Tot overmaat van ramp is het file richting de ondergrondse parking waarin je jouw auto wilt 
parkeren, hierdoor zal je bijna een uur te laat zijn.     

 

 Neutrale situatie 

Lees aandachtig onderstaand scenario en beantwoord vervolgens de vragen:   
 
De situatie op jouw werk is zoals gewoonlijk. Je bent de hele tijd bezig met een project maar je moet niet overwerken 
en zal het project op de gewenste tijd afwerken. Een keer per week ga je met jouw collega’s waar je goed met 
overeenkomt in één van onderstaande restaurants in Gent samen iets gaan eten over de middag, dat is dus ook 
deze week het geval. Deze gebeurtenis is vanzelfsprekend aangezien dit al de gewoonte was wanneer je in dit 
bedrijf begon te werken. Ieder betaalt zijn eigen gerecht en na de maaltijd gaat iedereen gewoon terug naar het 
bedrijf.    

 

Manipulatie Biophilic Store Design (BSD) 

 Restaurant met BSD 

Hou nog steeds bovenstaand scenario in uw hoofd. In dit scenario komt U binnen in het restaurant dat afgebeeld 
wordt op de onderstaande foto’s. Bekijk aandachtig volgende foto’s en beantwoord vervolgens de vragen in verband 
met deze foto’s:              
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Herkent U het restaurant op bovenstaande foto’s? 
 Ja (1) 

 Nee (2) 

 
Bent U al in het restaurant op bovenstaande foto's geweest? 
 Ja (1) 

 Nee (2) 
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 Restaurant zonder BSD 

Hou nog steeds bovenstaand scenario in uw hoofd. In dit scenario komt U binnen in het restaurant dat 
afgebeeld wordt op de onderstaande foto’s. Bekijk aandachtig volgende foto’s en beantwoord vervolgens de 
vragen in verband met deze foto’s:           
 

    

 

 

Herkent U het restaurant op bovenstaande foto’s? 
 Ja (1) 

 Nee (2) 

 
Bent U al in het restaurant op bovenstaande foto's geweest? 
 Ja (1) 

 Nee (2) 
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Vragenlijst: Customer loyalty (toenaderings- en vermijdingsgedrag) 

Duid aan in welke mate U akkoord bent met volgende stellingen: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 
Neutraal 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

o Ik voel me aangetrokken tot 
dit restaurant. 

              

o Ik zou naar het restaurant 
terugkomen in de toekomst. 

              

o Ik zou dit restaurant 
aanraden bij vrienden. 

              

o Ik zou positieve ervaringen 
in verband met dit restaurant 

delen met anderen. 
              

o Ik zou NIET naar dit 
restaurant terugkomen in de 

toekomst. 
              

 

Varianten aankoopgedrag: 

Hoeveel geld zou U uitgeven aan een hoofdgerecht in dit restaurant per persoon? 
 
 

  

 

 

Vragenlijst: Perceived price 

Indien we U op de hoogte brengen dat de gemiddelde prijs van een hoofdgerecht 15 EURO bedraagt in dit 
restaurant, beantwoord dan volgende stellingen: 

 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 
Neutraal 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

o Ik vind de gemiddelde prijs 
voor een hoofdgerecht in dit 

restaurant geschikt. 
              

o De gemiddeld 
aangerekende prijs voor een 

hoofdgerecht door dit 
restaurant is gepast. 
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Vragenlijst: Reden voor plezier 

Duid aan in welke mate U akkoord bent met volgende stellingen na analyse van de foto's: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 
Neutraal 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

o Het ruimtelijke indeling van 
het restaurant laat me toe om 

me gemakkelijk te 
verplaatsen.  

              

o Het zitgedeelte van het 
restaurant geeft me een 

comfortabele indruk.  
              

o De indeling van het 
zitgedeelte geeft me een 

ruime indruk.  
              

o Het design van het interieur 
in het restaurant is visueel 

aantrekkelijk. 
              

o De gebruikte meubels in het 
restaurant zijn van hoge 

kwaliteit. 
              

o De gebruikte kleuren 
induceren een aangename 

atmosfeer. 
              

o De verlichting veroorzaakt 
een comfortabele atmosfeer. 

              

 

Vragenlijst: Gevoelens bij plezier 

Duid aan in welke mate U akkoord bent met volgende stellingen na analyse van de foto's 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 
Neutraal 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

o Ik vind dit restaurant 
aangenaam. 

              

o Ik word enthousiast door dit 
restaurant. 

              

o Ik word relaxed door dit 
restaurant.  

              

o Ik vind dit restaurant 
verfrissend. 
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Vragenlijst: Interne verwerking plezier 

Duid aan in welke mate U akkoord bent met volgende stellingen na analyse van de foto's: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 
Neutraal 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

o Ik geloof dat dit een goed 
restaurant is. 

              

o Ik zou dit restaurant indelen 
bij de categorie "goede 

restaurants". 
              

o Dit restaurant heeft een 
positieve symbolische 

betekenis voor mij.  
              

o  Het algemene gevoel dat ik 
krijg van dit restaurant maakt 

me goedgezind. 
              

o Ik heb een positieve 
houding ten opzichte van dit 

restaurant.  
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Vragenlijst: Nature Relatedness Scale 

Onderstaande stellingen gaan over uw algemeen karakter en gedragingen. In welke mate gaat U akkoord met 

onderstaande stellingen? 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Neutraal Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

Mijn relatie met de natuur vertegenwoordigt 
een belangrijk deel van wie ik ben 

          

Ik denk altijd na over hoe mijn handelswijze 
het milieu beïnvloedt 

          

Ik ben mij heel bewust van milieu-
gerelateerde problemen 

          

Mijn gevoel m.b.t. natuur heeft geen invloed 
op hoe ik leef 

          

Mensen hebben het recht om natuurlijke 
bronnen volledig naar hun zin te gebruiken 

          

Natuurbehoud is onnodig aangezien de 
natuur sterk genoeg is om zich te herstellen 

van menselijke invloeden 
          

Niets van wat ik doe zal problemen oplossen 
elders op de planeet 

          

Mijn ideale vakantiebestemming is een 
afgelegen, wildernis gebied 

          

Ik ben graag buiten, zelfs bij onaangenaam 
weer 

          

Ik ga niet vaak buiten in de natuur           

Ik merk dieren in het wild, overal waar ik ga           

Mijn band met de natuur en het milieu maakt 
deel uit van mijn spiritualiteit 

          

Ik heb een sterke band met alle levende 
wezens en de aarde 

          

Ik ben niet afgescheiden van de natuur maar 
een deel van de natuur 

          

Ik denk vaak na over het lijden van dieren           

Zelfs te midden de stad, merk ik natuur rond 
mij 

          

Dieren, vogels en planten hebben minder 
rechten dan mensen 

          

Sommige species zijn gewoon bedoeld om uit 
te sterven 

          

De toestand van niet-menselijke species is 
een indicator voor de toekomst van de 

mensheid 
          

Ik vind het een angstaanjagende gedachte 
om in een donker bos, ver van de beschaafde 

wereld te zijn 
          

Ik graaf graag in de aarde en maak mijn 
handen graag vuil 

          

 

 

 

 

 

 



Bijlagen 

xliii 
 

Vragenlijst: persoonlijke eigenschappen 

Wat is jouw geslacht? 

 Man 

 Vrouw 

 

Wat is jouw leeftijd? 

 

Ben je student of werk je?  

 Student 

 Werkende 

 

Wat is het hoogste diploma van één van jouw ouders? 

 Lager onderwijs 

 Middelbaar onderwijs 

 Hogeschool 

 Universiteit 

 

Wat is jouw netto maandelijkse loon? 

 < 1000 EURO 

 1000 - 2000 EURO 

 2000-3000 EURO 

 > 3000 EURO 
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2. Statistische analyses 

2.1. Biomimicry enquête 
 

 Crosstabs Chi-Square test tussen Winkelmotief en meerkeuzevraag WTP. 

 

 Crosstabs Chi-Square test tussen Producttype en meerkeuzevraag WTP. 

 

  

Total

Winkelmotief Meer betalen Minder betalen Evenveel betalen

Hedonisch

Count 5 59 44 108

Expected Count 9,5 55,6 42,9 108,0

% within Winkelmotief 4,6% 54,6% 40,7% 100,0%

Adjusted Residual -2,2 1,0 ,3

Utilitair

Count 13 46 37 96

Expected Count 8,5 49,4 38,1 96,0

% within Winkelmotief 13,5% 47,9% 38,5% 100,0%

Adjusted Residual 2,2 -1,0 -,3

Total

Count 18 105 81 204

Expected Count 18,0 105,0 81,0 204,0

% within Winkelmotief 8,8% 51,5% 39,7% 100,0%

In Vergelijking Met Familiewagen

Total

Producttype Meer betalen Minder betalen Evenveel betalen

Neutraal

Count 12 48 40 100

Expected Count 8,8 51,5 39,7 100,0

% within Product 12,0% 48,0% 40,0% 100,0%

Adjusted Residual 1,6 -1,0 ,1

Biomimicry

Count 6 57 41 104

Expected Count 9,2 53,5 41,3 104,0

% within Product 5,8% 54,8% 39,4% 100,0%

Adjusted Residual -1,6 1,0 -,1

Total

Count 18 105 81 204

Expected Count 18,0 105,0 81,0 204,0

% within Product 8,8% 51,5% 39,7% 100,0%

In Vergelijking Met Familiewagen
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2.2. BSD enquête 
 Persoonlijke kenmerken: geslacht, frequentie restaurantbezoek, student/werkend en 

bekendheid restaurant (Pearson Chi-Square). 

 Value df Asymp. Sign. (2-sided) 

Stressniveau (stress vs. neutraal)    

Geslachta 4,00E-2 1 0,948 

Frequentie restaurantbezoekb 2,04 3 0,564 

Student/werkenda 0,14 1 0,712 

diploma oudersa 2,24 2 0,327 

inkomenb 4,16 3 0,244 

Bekendheid restauranta 1,34 1 0,247 

Restaurantatmosfeer (BSD vs. zonder BSD)    

Geslachta 0,72 1 0,398 

Frequentie restaurantbezoekb 0,99 3 0,804 

Student/werkenda 0,45 1 0,501 

diploma oudersa 5,90 2 0,052 

inkomenb 1,83 3 0,609 

Bekendheid restauranta 36,16 1 < .001 

a Pearson chi- square: 0 % van de cellen heeft een count lager dan 5. 

b Likelihood ratio: > 20 % van de cellen heeft een count lager dan 5. 
 


