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Lees dit
stukje!

(of blijf je liever dom?)
Vervelend hè, deze kop? Het is een
voorbeeld van ‘user shaming’. Online
gebeurt het aan de lopende band: met
allerlei psychologische trucjes word je
een bepaalde richting op geduwd.
Een ander voorbeeld: je wilt je
afmelden bij de Postcodeloterij, maar
dat gaat niet zomaar. Je moet je eerst
door een woud van schermen worstelen voordat je eindelijk onderaan een
pagina het afmeldlinkje vindt. Of wat
dacht je van de grote akkoordknop
van Google op de aanmeldpagina,
terwijl je de schuifjes om je privacy
beter te beschermen pas ziet als je
helemaal doorscrollt?
Sommige marketeers hebben werkelijk geen enkele gêne om je in hun
fuik te lokken, én te houden, en zetten
alle denkbare middelen in in hun jacht
op hogere omzetcijfers. Ze vergeten
dat het bij ons een vieze nasmaak
achterlaat, waardoor je denkt: naar
die site ga ik nóóit meer. Dat heb ik
zelf bij het onvermijdelijke Booking.
com met hijgerige teksten als ’20
mensen bekijken op dit moment deze
kamer’. In ons artikel op pagina 10
leest u alles over dit soort ‘dark patterns’, en hoe je je ertegen wapent.
Verder staat dit nummer boordevol tips voor wie zijn bestanden
kwijt is, of zijn smartphone of
laptop. Succes met het opsporen!
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