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Sturend webdesign Focus
Denk je dat je online bewuste keuzes maakt? Websitemakers bespelen ons met alle
denkbare psychologische trucs. Welkom in de wereld van manipulatief webdesign
– waardoor je dingen doet die je helemaal niet van plan was.
Tekst Rens Lieman / digitaalgids@consumentenbond.nl

lees
dit!
©
NEE ik wil niet weten hoe
websites mij manipuleren

W

ie winkelt, wordt beïnvloed.
In een supermarkt staan de
A-merken op ooghoogte en
wordt de geur van verse
croissants verspreid. Het is
niet verrassend dat ook online de trukendoos opengaat om ons te beïnvloeden
met digitale verleidingstechnieken. Denk
aan een annuleringsverzekering die bij
het boeken van een reisje alvast is aangevinkt, of de duurste optie die de grootste
en mooiste knop krijgt. Het grote verschil met de ‘offlinewereld’: de trucs zijn
geraffineerder, worden continu op effectiviteit getest en voortdurend verbeterd.
Vandaar de parapluterm voor dergelijke
trucs: ‘dark patterns’, oftewel duistere
patronen.
De Britse interactieontwerper Harry
Brignull, tegenwoordig adviseur op dat
vlak, muntte die term in 2010. ‘Ik werd
gevraagd om een presentatie over manipulatief webdesign te geven. Eerst dacht

ik dat ik daar te weinig voorbeelden van
zou kunnen vinden, maar ik kwam het
overal tegen.’
Volgens Brignulls definitie zijn dark
patterns ‘trucs die in websites en apps
ingezet worden om je iets te laten kopen,
of je ergens voor te laten aanmelden,
terwijl je dat niet van plan was’. Daarbij
worden inzichten uit de gedragswetenschap gebruikt.

Dark patterns

Er blijken veel verschillende soorten te
onderscheiden; we noemen hier de
belangrijkste (zie ook de illustratie op
pagina 13).
Bij het bestellen van een laptop heeft
de webshop de bijpassende tas ook vast
in je virtuele boodschappenmandje
gestopt. ‘Sneaking in basket’, noemt
Brignull dat. Een reeds aangevinkt vakje
‘Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen’ is
ook een bekend voorbeeld.

Inspelen op de emotie of het schuldgevoel van de gebruiker, ‘user shaming’,
gebeurt ook veel (ook in de kop van dit
artikel). Booking.com staat hierom
bekend: rode notificaties die waarschuwen dat het hotel bijna volgeboekt en dat
nog 10 mensen nu aan het boeken zijn,
moeten een gevoel van urgentie geven.
Het ‘roach motel’ (kakkerlakkenhotel) of ‘obstructie’ zal menigeen herkennen: aanmelden is makkelijk, maar probeer je maar eens af te melden. De Postcodeloterij is een berucht voorbeeld (zie
kader op pagina 12).
De vierde categorie heet ‘bait and
switch’, maar je kunt het ook misleidend ontwerp noemen. Een knop of
linkje doet dan iets anders dan je zou
verwachten. Kent u nog het Windows
10-upgradevenster? Een klik op het afsluitkruisje sloot de melding, maar hield
de installatie niet tegen, terwijl je dat wel
zou verwachten.
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Hongerig shoppen

De afmeldpagina van
de Postcodeloterij, met
helemaal onderaan de
afmeldknop
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Martijn Willemsen, universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit
Eindhoven, onderzoekt hoe consumenten online besluiten nemen. Volgens
hem hebben dark patterns vooral effect
op mensen die niet goed opletten of
geen duidelijk doel hebben. ‘Als je hongerig boodschappen gaat doen, ben je
vatbaarder voor snacks die in de aanbieding zijn dan wanneer je dat met een
gevulde maag en een boodschappenlijstje doet. Vooral standaard iets aanvinken
werkt goed, blijkt uit de wetenschappelijke literatuur. Het omzeteffect daarvan
kan in de tientallen procenten lopen. Bij
andere trucs die gebruikers tot iets moeten overhalen, hebben we het over een
paar procent. Maar voor een grote webwinkel is één procent omzetverhoging al
zeer waardevol.’

Privacytrucjes

De afmeldknop

Pas na doorscrollen zie
je dat Google standaard
je activiteit bijhoudt

Dark patterns worden niet alleen ingezet door webshops. Peter Kulche, privacyonderzoeker bij de Consumentenbond: ‘Google en Facebook zijn meesters in het sturen van gebruikers met
hun privacyschermen. Maak je bij
Google een account aan, dan ga je er
standaard akkoord mee dat al je onlineactiviteit (‘web- en app-activiteit’) wordt
bijgehouden. Maar die instelling zie je
pas als je de grote Akkoord-knop
negeert en helemaal doorscrollt (zie
plaatje links).

Het kakkerlakkenhotel van de Postcodeloterij
Het formulier om je aan te melden bij de Postcodeloterij is te
vinden via één klik in het hoofdmenu. Maar opzeggen is puzzelen voor gevorderden - we hebben ze hier vorig jaar al op
gewezen. Bij de veelgestelde vragen staat dat dat op meerdere manieren kan. Toch wordt op de opzegpagina alleen een
telefoonnummer getoond. Een klik op ‘meer informatie’
brengt ons op een volgende pagina, met een schermvullende
foto van een Afrikaanse moeder en kind die duidelijk op ons
schuldgevoel moeten inspelen, ‘U een kans, zij een kans’. Het
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vraagt flink wat scrollwerk om helemaal onderaan de knop
‘Hoe kan ik opzeggen?’ te vinden. Weer een nieuwe pagina,
met weer datzelfde telefoonnummer. We moeten opnieuw
helemaal naar beneden scrollen, naar ‘Heeft u verder nog
vragen?’, en daar klikken op ‘Online of schriftelijk opzeggen’.
Op pagina vijf in dit proces zien we bovenaan twee mogelijkheden om op te zeggen: via het telefoonnummer en via de
post. Onderaan de pagina staat dan eindelijk de optie om online op te zeggen.

Sturend webdesign Focus
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Tips tegen
misleiding
Krijg je een keuze, lees dan
de tekst op alle linkjes. Ga
nooit op af op de knop met
de grootste vorm of opvallendste kleur. Kijk ook goed
naar hokjes die al dan niet
zijn aangevinkt. Soms moet je
juist iets aanvinken om je
ergens voor af te melden.
Heb geduld en geef niet op.
Bij onlinediensten moet er
altijd een optie zijn om je
account of abonnement op
te zeggen, maar vaak zit die
verstopt. Zoek door als er
alleen een mogelijkheid lijkt
te zijn voor het deactiveren
van je account. Vraag een
chatmedewerker om hulp als
je niet zo lang wilt zoeken.
Winkel met een duidelijk
doel. Wil je alleen een laptop
kopen, of ook een laptoptas?
Hoeveel wil je maximaal
uitgeven?

©

Privacy moet
standaard zijn
Inge Piek, campagneleider
Digitaal bij de Consumentenbond: ‘Het is kwalijk dat
bedrijven je volgen zonder dat
je daar bewust toestemming
voor hebt gegeven. Dat
gebeurt vaak via ingewikkelde
menu’s en privacy-onvriendelijke standaardinstellingen.
Daarom pleit de Consumentenbond voor “privacy by
design”’ en “privacy by
default”: standaard moeten de
instellingen privacyvriendelijk
zijn en verzamelen bedrijven
niet meer dan nodig is voor
hun dienstverlening.’
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‘Ook Facebook bespeelde dit voorjaar
gebruikers om akkoord te laten gaan met
gezichtsherkenning. Afwijzen was moeilijk gemaakt en zou slechtzienden duperen. Ook bij veel cookiemeldingen gaat
de trukendoos open. De websites zetten
alles in om je akkoord te laten gaan met
de standaard cookie-instellingen. Ze
maken het je lastig om iets anders te
kiezen of ze chanteren je met een tekstje
als ‘ja, ik wil een goedwerkende website’.
Brignull bevestigt dit. De laatste tijd
worden dark patterns inderdaad vooral
ingezet om mensen akkoord te laten
gaan met privacyinstellingen, zegt de
Brit. In feite is dit een variant van de
vooraf aangevinkte vakjes uit de ‘sneaking in basket’-truc. Amerikaanse academici zien dat als onderdeel van de categorie ‘interface interference’. Als het
schuifje ook nog eens verstopt is, is er
ook nog eens sprake van obstructie.

Grijs gebied

Mag dat allemaal zomaar? Charlotte
Pavillon, hoogleraar privaatrecht aan de
Rijksuniversiteit Groningen, zegt hierover: ‘Je mag de ja-knop een aantrekkelijker kleur geven dan de nee-knop. Net
zoals een verkoper in een schoenenwinkel het duurste paar schoenen op ooghoogte mag zetten. Veel andere trucs
vallen denk ik in een grijs gebied.
‘Dark patterns kunnen tot impulsaankopen leiden, vooral als je je niet in een
vertrouwde winkelomgeving waant, maar
wanneer ze verstopt zijn in een spelletje.
Daar hebben we de Europese richtlijn
consumentenrechten voor die consumenten in veel gevallen twee weken
bedenktijd geeft.’
De wet is wel duidelijk over het standaard aanvinken van extra’s bij bestellingen, zoals een annuleringsverzekering of
een nieuwsbrief: dat mag niet. Oneerlijke
bedingen in voorwaarden verstoppen
mag ook niet. De nieuwe privacywet
AVG zegt ook dat het ontwerp je niet te
veel mag sturen richting privacyonvriendelijke keuzes.

De meeste andere dark patterns zijn niet
expliciet bij wet verboden. In Europa kan
– per geval – bekeken worden of er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk.
Er wordt dan getoetst of de goed geïnformeerde consument een eigen keuze
kan maken: doorzie je het trucje als je
gewoon een beetje oplet?
Of het ethisch is om dark patterns in te
zetten, is een tweede. Willemsen: ‘Het
wordt onethisch zodra bedrijven je iets
tegen je eigen voorkeur in laten doen.
Waar je de scheidslijn moet trekken is
echter onduidelijk.’ Bedrijven voeren
volgens Willemsen wel intern discussies
over de mate waarin ze hun klanten online sturen, omdat ze klanten lang aan
zich willen binden.
Brignull beaamt dat, maar ziet vooralsnog het gebruik van dark patterns alleen
maar toenemen. ‘Dat komt doordat
bedrijven online precies kunnen meten
wat het beste werkt. Iedereen wil tegenwoordig snel groeicijfers zien. Dan zal
manipulatief design het altijd winnen van
niet-manipulatief design.’

Ryanair

Toezichthouder Autoriteit Consument &
Markt (ACM) kent het bestaan van dark
patterns. Bestuurslid Hijmans van den
Bergh roept op tot een discussie hierover
op Europees niveau. Zelfregulering van
de industrie met een stok achter de deur
zou daar een uitkomst van kunnen zijn.
Brignull denkt dat het publiekelijk aan
de kaak stellen van het gebruik van dark
patterns effectief is. Dat doet hij op twitter via het account @darkpatterns. Het
effect? ‘Ik hoorde via-via dat Ryanair,
veelgebruiker van dark patterns, niet
langer het schoolvoorbeeld van manipulatief design wil zijn. Ook denk ik dat als
je consumenten de trucs vaak laat zien,
ze zich er beter tegen kunnen wapenen.’
Bij deze.

HOE HERKEN JE
DIGITALE ZAKKENROLLERS?
Met de beste tips en adviezen van de Digitaalgids
ben je zelf expert en digitaal veiliger. Kijk meteen
op consumentenbond.nl/digitaalgids en kies de
aanbieding die bij je past.
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