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Voorlopige resultaten

Tijdens het onderzoek in een Plus supermarkt in Veldhoven is aan bezoekers 
een sensor uitgereikt die de afstand tussen mensen vastlegt. Gedurende 
zeven dagen onderzoek zijn verschillende situaties vergeleken op grond van 
het aantal contacten en de duur van deze contacten tussen bezoekers. Met 
een data analyse pipeline van de Universiteit van Amsterdam is deze data 
geanalyseerd. Hierbij is ook rekening gehouden met de drukte in de 
supermarkt op verschillende momenten.

Dit rapport bevat de voorlopige resultaten van het onderzoek. Voor de 
interpretatie van de resultaten is het belangrijk om op de trends te focussen 
en alleen vergelijkingen te maken tussen momenten die qua drukte 
overeenkomen met elkaar.
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1. Opzet

▸ Plattegrond van de 
betreffende supermarkt: 
PLUS André en Joyce van 
Reijen in Veldhoven.

▸ Pijlen geven 
éénrichtingsverkeer aan.
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2. Onderzoeksvragen

1. Lukt het om middels een stoplicht de verplichte winkelwagen los te 
laten en afstand te blijven garanderen?

2. Leidt het bieden van een beloning tot meer afstand?
3. Leiden stippen in plaats van strepen tot meer afstand en minder 

contacten?
4. Heeft het aangeven van looprichting effect op het aantal contacten?
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2. Onderzoeksopzet
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Dag Conditie

Woensdag 17 maart Nulmeting: geen aanpassing

Donderdag 18 maart Nulmeting/ stoplicht*

Vrijdag 19 maart Stoplicht

Zaterdag 20 maart Stoplicht, beloning

Woensdag 24 maart Stippen

Donderdag 25 maart Stoplicht, stippen, looprichting

Vrijdag 26 maart Stoplicht, stippen, looprichting, beloning
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2. Vergelijkingen
Onderzoeksvraag Conditie Dag

Effect stoplicht
Nulmeting: geen aanpassing Woe 17 maart

Stoplicht Vrij 19 maart

Effect beloning

Stoplicht, stippen, looprichting Don 25 maart

Stoplicht, stippen, looprichting, 
beloning

Vrij 26 maart

Effect stippen
Nulmeting: geen aanpassing Woe 17 maart

Stippen Woe 24 maart

Effect looprichting
Stippen Woe 24 maart

Stippen, looprichting Don 25 maart
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▸ Om het effect van de nudges te 
evalueren, vergelijken we situaties 
waarin slechts één element verschilt: 
de nudge.

▸ Bijvoorbeeld: om het effect van de 
stoplicht te evalueren vergelijken we 
vrijdag 19 maart (waarin het stoplicht 
geïmplementeerd is) met woensdag 17 
maart (de nulmeting, waarin geen 
aanpassingen zijn gedaan).

▸ Hierdoor geeft deze vergelijking 
informatie over de werking van het 
stoplicht.

▸ Elke combinatie van condities 
correspondeert met een gemaakte 
vergelijking.
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3. Dataverzameling
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3. Dataverzameling
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4. Eerste resultaten

1. Effect van drukte in de supermarkt op aantal contacten.
2. Het effect van stoplicht, beloning, stippen en looprichting op het 

aantal unieke contacten (< 1,5m).
3. Duur van de contacten.
4. Duur van het bezoek.
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4. Effect drukte

▸ Aantal klanten in de supermarkt 
is een voorspeller voor het aantal 
unieke contacten: hoe drukker 
het is, hoe meer contacten er 
gemaakt worden. 

▸ Om hiervoor te controleren 
vergelijken we uren waarbij het 
aantal klanten ongeveer gelijk is. 

▸ Bijvoorbeeld: om het effect van 
het stoplicht te evalueren, 
vergelijken we woensdag 17 
maart tussen 15:00 en 16:00 uur 
(nulmeting) met vrijdag 19 maart 
tussen 15:00 en 16:00 uur 
(stoplicht).
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Vergelijking van uren
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4. Resultaten
Statistieken per uren

Vraag Conditie Tijdstip Aantal bezoekers Gem.

Stoplicht
Referentie Woe 17/3 15-16u 147 7.6

Nudge Vrij 19/3 15-16u 163 7.7

Beloning
Referentie Don 25/3 16-17u 179 7.3

Nudge Vrij 26/3 15-16u 189 6.4

Stippen
Referentie Woe 17/3 13-14u 139 4.5

Nudge Woe 24/3 13-14u 120 5.0

Looprichting
Referentie Woe 24/3 16-17u 170 4.7

Nudge Don 25/3 16-17u 179 7.3
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▸ Om het effect van de nudges te 
evalueren kijken we naar specifieke 
uren die vergelijkbaar zijn.

▸ Zo zien we bijvoorbeeld dat met 
verplichte winkelwagen klanten 
gemiddeld 7.6 unieke contacten 
hadden, tegenover gemiddeld 7.7 
unieke contacten met het stoplicht. 
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4. Stoplicht
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Verplichte winkelwagen Stoplicht

▸ Visualisatie van contacten over de gehele dag met verplichte winkelwagen (links) of stoplicht (rechts).
▸ Iedere cirkel is één klant. Twee klanten zijn met elkaar gelinkt als ze binnen 1,5m van elkaar zijn geweest.
▸ Om situaties te vergelijken en het effect van nudges te bepalen kijken we niet alleen naar gemiddeld aantal 

unieke contacten, maar nemen we de hele netwerkstructuur mee. 
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4. Stoplicht

▸ Met verplichte winkelwagen hadden klanten gemiddeld 8 unieke contacten, net als in de 
situatie met het stoplicht, waar klanten gemiddeld ook 8 unieke contacten hadden.

▸ Het aantal unieke contacten dat klanten hadden, hieronder weergegeven, verschilt niet 
betekenisvol tussen beide situaties. 

▸ Het stoplicht lijkt de verplichte winkelwagen dus te kunnen vervangen, zonder een toename 
in het aantal contacten. Tevens lijkt de verplichte winkelwagen het aantal contacten niet te 
minimaliseren.

Kan een stoplicht de verplichte winkelwagen vervangen zonder een toename in contacten?
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StoplichtVerplichte winkelwagen



Voorlopige resultaten

4. Beloning

▸ Zonder beloning hadden klanten gemiddeld 7 unieke contacten, tegenover 6 unieke contacten 
in de situatie dat een beloning aangeboden werd. Opvallend is dat in de situatie met een 
beloning over de hele linie minder contacten zijn (de verdeling van het aantal unieke contacten 
is naar beneden verschoven). 

▸ Het aantal unieke contacten dat klanten hadden, hieronder weergegeven, was minder in de 
situatie met beloning ten opzichte van de situatie zonder beloning. 

▸ Het positief belonen van klanten voor het afstand houden lijkt dus effectief in het verminderen 
van het aantal contacten. 

Leidt het bieden van een beloning tot meer afstand?

15

Geen beloning Beloning
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4. Stippen

▸ In de situatie met strepen hadden klanten gemiddeld 4 unieke contacten, tegenover 
gemiddeld 5 unieke contacten in de situatie met stippen. 

▸ Het aantal unieke contacten dat klanten hadden, hieronder weergegeven, verschilde niet 
betekenisvol tussen strepen of stippen.

▸ Stippen lijken dus geen effect te hebben op het aantal unieke contacten, in vergelijking tot 
strepen.

Leiden stippen in plaats van strepen tot minder contacten?
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Strepen Stippen
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4. Looprichting
▸ In de situatie zonder looprichting hadden klanten gemiddeld 5 unieke contacten, tegenover 

gemiddeld 7 unieke contacten in de situatie met looprichting. 
▸ Er was een toename in het aantal contacten in de situatie met looprichting ten opzichte van het 

aantal contacten zonder looprichting. 
▸ Mogelijk zorgt het aangeven van looprichting voor meer contacten.

Heeft het aangeven van looprichting effect op het aantal contacten?
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LooprichtingGeen looprichting



Voorlopige resultaten4. Duur van contacten
De meeste contacten duren relatief kort
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>30 seconden >1 minuut >5 minuten

alle contacten >5 seconden >10 seconden



Voorlopige resultaten

4. Contactduur
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StoplichtVerplichte winkelwagen

▸ In alle situaties duurt het overgrote deel van de contacten (> 50%) heel kort (1-5 
seconden), zie voorbeeld hieronder.

▸ Het stoplicht, de stippen en de looprichting hebben geen effect op de duur van de 
contacten. 
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4. Contactduur beloning
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BeloningGeen beloning

▸ Opvallend is dat de beloning niet alleen leidt tot minder contacten, maar dat die 
contacten daarnaast ook nog eens korter van duur zijn.

▸ Op die manier heeft het bieden van een beloning op twee manieren een positief 
effect.
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4. Bezoekduur
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StoplichtGeen stoplicht

▸ In de situatie met verplichte winkelwagen spenderen klanten gemiddeld 15 minuten 
in de supermarkt en in de situatie met stoplicht was dat gemiddeld 14 minuten. 

▸ Dit verschil is minimaal en niet betekenisvol.
▸ Het stoplicht, de stippen en de looprichting hebben geen effect op de duur van het 

winkelbezoek. 
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4. Bezoekduur beloning
▸ In de situatie zonder beloning spenderen klanten gemiddeld 12 minuten in de 

supermarkt, tegenover gemiddeld 18 minuten in de situatie met beloning.
▸ Dit is een betekenisvol verschil. Het geven van een beloning leidt tot een toename 

van de bezoekduur. 
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BeloningGeen beloning
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4. Tevredenheid klanten
▸ Over het algemeen vonden de klanten:

▸ De maatregelen in de winkel prettig
▸ Het fijn om op deze manier boodschappen te doen
▸ Dat ze werden geholpen in het afstand houden

▸ De evaluatie van de klanten verschilden niet tussen de verschillende situaties.
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Conclusies
► Mogelijk kan een stoplicht de 

verplichte winkelwagen vervangen
► Mogelijk leidt een beloning tot meer 

afstand, kortere contacten en een 
langere bezoekduur

► Mogelijk zorgt het aangeven van 
looprichting voor meer contacten

► De meeste contacten duren relatief 
kort

► Klanten waren over het algemeen 
tevreden, en dit verschilde niet voor 
de verschillende situaties
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Partners
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Support
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