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Emoties zijn de ware  
drijvende krachten achter  
het menselijk gedrag.



1 Samenvatting    24 

2 Achtergrond    25

3 De studie in detail bekeken 
  3.1 Onderzoek van de doelgroep  26 
  3.2 Ontwikkeling van een doelgroepspecifieke lichtinrichting  26 
  3.3 Rekrutering  26 
  3.4 Methode   27 
  3.5 Vergelijking tussen bestaand en nieuw Limbic® Lighting scenario  28   

4 Gegevensanalyse     
  4.1 Limbic® Emotional Assessment  30 
  4.2 Bedrijfseconomische benadering 30      

5 Resultaten    31        

6 Samenvatting van de resultaten en bespreking  32

 Kort portret van de partners    40

Zumtobel laboratoriumstudie

Zumtobel veldstudie

Limbic® Lighting –  
Doelgroepgerichte verlichting van shop- & retailvlakken

Limbic® Lighting – 
Hogere omzet door doelgroepspecifieke lichtoplossing

1 Samenvatting     6 

2 Achtergrond     7

3 Methode     8

4 De studie in detail bekeken     10 
  a. De deelnemers  12 
  b. De uitvoering  13      

5 Gegevensanalyse    14      

6 Resultaten     16 
  a. Resultaten per doelgroep   17 
  b. Samenvatting van de resultaten en bespreking   20        

7 Volgende stappen     21 





Laboratoriumstudie

Limbic® Lighting – Doelgroepgerichte verlichting  
van shop- & retailvlakken



Licht beïnvloedt de stemming en emoties van mensen zowel positief 
als negatief. Maar welke lichtparameters binnen een commerciële 
context de grootste impact hebben en welke lichtscenario’s een 
positieve invloed hebben op het emotionele welzijn van de mens 
werd tot voor kort nog nooit onderzocht. Ook de vraag of verschillen-
de doelgroepen specifieke lichtpreferenties hebben, kon tot nog toe 
niet worden opgehelderd.

Met behulp van methodes uit de neurowetenschappen en de psy-
chofysiologie kregen meerdere van deze vragen nu in deze studie 
wel een antwoord. Zo werd duidelijk welke lichtparameters de groot-
ste invloed hebben op de emotionele gesteldheid en welke samen-
stelling van lichtparameters het positiefst inwerkt op de stemming 
van klanten. Daarbij werden met behulp van een neuropsychologisch 
doelgroepenmodel de lichtpreferenties van zeven verschillende doel-
groepen geanalyseerd. 

De resultaten geven aan dat er tussen de verschillende doelgroepen 
duidelijke verschillen in lichtpreferenties bestaan. Omgekeerd was er 
geen enkel scenario dat voor alle doelgroepen even positieve emo-
ties kon oproepen. Het lijkt er veeleer op dat elke doelgroep haar 
eigen eisen aan het licht stelt. De doelgroepspecifieke resultaten van 
deze studie maakten een indeling in drie grote doelgroepenclusters 
mogelijk binnen dewelke de preferenties van de verschillende doel-
groepen op elkaar gelijken.

Al deze bevindingen kunnen bij de ontwikkeling van verlichtingscon-
cepten voor de handel helpen om het welbevinden van klanten tij-
dens het winkelen en dus ook de duur van hun verblijf in de winkel te 
verhogen.

1 Samenvatting 
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In de voorbije twee decennia konden talrijke neurowetenschappers 
aantonen dat het vooral onze emoties zijn die ons gedrag aandrijven. 
Alleen mensen, situaties en producten die emoties bij ons opwekken, 
zijn voor de hersenen van belang. Zo geven alleen onze emoties een 
waarde aan onze dagelijkse omgeving.
Ondertussen weten we ook dat meer dan 95 procent van de mense-
lijke beslissingen onbewust worden genomen. Ook koopbeslissingen 
worden genomen op basis van emotionele processen en niet, zoals 
tot nog toe aangenomen, door ons verstand. Het onderzoek van de 
hersenen heeft dan ook al lang afscheid genomen van de rationele 
en bewuste mens.

Deze inzichten leiden ertoe dat klassieke, op expliciete bevragingen 
gebaseerde marktonderzoeksinstrumenten in vraag gesteld moeten 
worden. Want verbaal verwoorde inschattingen komen niet altijd 
overeen met wat klanten op emotioneel niveau voelen en hoe ze zich 
uiteindelijk zullen gedragen.

Sinds enige tijd is er dan ook een nieuwe manier van denken ont-
staan die klanten als “emotionele consumenten” benadert. Hier helpt 
de neuromarketing, die gebruik maakt van actuele inzichten uit het 
hersenonderzoek en van apparatieve, neurowetenschappelijke 
methoden, om onderbewuste beslissingsprocessen en emotionele 
processen te decoderen.
Deze “neurowetenschappelijke“ benadering werd ondertussen reeds 
voor talrijke kwesties toegepast. Zo werden al merken, producten, 
winkels en andere onderwerpen met behulp van methoden uit de 
neuromarketing onderzocht.

Ook het thema licht heeft bij het aan de man brengen van producten 
hoge relevantie, vooral binnen shop- & retailomgevingen. Het is 
immers al lang geweten dat licht de stemming van mensen zowel 
positief als negatief kan beïnvloeden en dus ook een invloed kan 
hebben op het (koop)gedrag. Welke lichtparameters nu precies wel-
ke invloed op menselijke emoties hebben, werd tot nog toe echter 
niet onderzocht.

In deze uitgebreide studie werd nu nagegaan welke emotionele reac-
ties mensen op verschillende lichtscenario’s tonen. Concreet werd 
onderzocht welk samenspel van verschillende lichtparameters de 
meest positieve emoties bij de klanten oproept en of er een 
licht-scenario bestaat dat alle mensen even positief stemt, dan wel of 
het veeleer zo is dat de verschillende doelgroepen ook heel specifie-
ke lichtpreferenties hebben.

Hiervoor werd een nieuwe, door Gruppe Nymphenburg Consult AG 
ontwikkelde methode toegepast, de Limbic® Emotional Assessment 
of kortweg LEA.

2 Achtergrond 
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De Limbic® Emotional Assessment steunt op methoden uit de neuro-
wetenschappen en de psychofysiologie. Deze laatste discipline 
houdt zich bezig met de verbanden tussen emotionele processen in 
de hersenen en de daarmee gepaard gaande lichamelijke reacties.

Door de koppeling aan Limbic®, een in de praktijk veelvuldig 
beproefd model voor merk- en doelgroepennavigatie (zie grafiek 1), 
kan met LEA tussen specifieke doelgroepen worden gedifferentieerd.

Laten we deze methode even schetsen aan de hand van een eenvou-
dig voorbeeld: stel je voor dat je ‘s nachts in bed ligt en er getuige 
van bent hoe een inbreker zich toegang verschaft tot je huis of 
woning.
In een dergelijke situatie worden lichamelijke en cognitieve reacties 
meetbaar, zoals je hart dat sneller gaat kloppen, opvliegers en het 
gevoel van extreme waakzaamheid. Deze reacties worden bepaald 
door de emotionele gewaarwordingen en het activerings- en bewust-
zijnsniveau van een persoon en door gedragstendensen.
Bij een inbraak zou zo al snel duidelijk worden dat de persoon angst-
gevoelens en een sterke opwinding ervaart, zijn alertheid sterk stijgt 
en hij de behoefte vertoont om zo snel mogelijk van deze situatie weg 
te vluchten.

Niet alle emoties zijn even duidelijk als in dit voorbeeld. De weten-
schappelijk erkende methode LEA combineert daarom vijf verschil-
lende parameters die ook de kleinste lichamelijke reacties kunnen 
registreren. Zo worden talrijke fysieke reacties van klanten gemeten, 
gaande van hersenactiviteit over huidgeleidbaarheid tot cardiovascu-
laire (hart-) activiteit, om gevolgtrekkingen over de emotionele toe-
stand van een persoon te kunnen maken.

3 Methode

Grafiek 1: Limbic® map: de drie emotionele systemen en de motieven- en waarden-
schaal van de mens
© Gruppe Nymphenburg
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Foto’s 1 + 2: LEA in de prakti jk

Voor deze studie werd LEA gebruikt om de lichtpreferenties van de 
verschillende doelgroepen nog beter te begrijpen en gevolgtrekkin-
gen voor de ontwikkeling van doelgroepspecifieke lichtoplossingen 
en lichttechnologieën mogelijk te maken.
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Om de realiteit van een shop of detailhandelaar zo accuraat mogelijk 
na te bootsen, werd in januari 2013 in Terminal V in Lauterach (Oos-
tenrijk) een 3D-simulatie van een modezaak opgezet (zie foto 3).

Met behulp van deze tot in detail uitgewerkte installatie konden de 
proefpersonen zich als aan een echt point-of-sale voelen. Simultaan 
werd ook een gestandaardiseerde laboratoriumsetting gecreëerd die 
de relevante vergelijking van de reacties van alle deelnemers garan-
deerde.

Binnen deze 3D-visualisatie werden in totaal 20 verschillende  
lichtscenario’s, bestaande uit verschillende samenstellingen van  
6 lichtparameters, getest.

Deze parameters waren de volgende:

– lichtkleur
– lichthoeveelheid
– lichtverdeling diffuus/gericht
– lichtverdeling uitstralingskarakteristiek
– contrasten qua lichtsterkte
– contrasten qua lichtkleur

4 De studie in detail bekeken 

Foto 3: 3D-visualisatie van een modezaak in Terminal V in Lauterach, Oostenrijk
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In totaal werden drie lichtscenario’s voor parameters 1–5 en vijf 
lichtscenario’s voor parameter 6 ontwikkeld (foto 4). 

Foto 4: de geteste l ichtscenario’s als 3D-afbeelding
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a. De deelnemers 

48 proefpersonen, waarvan 25 vrouwen en 23 mannen tussen 19 en 
62 jaar, werden voor de studie gerekruteerd.  

De deelnemers werden voor de test met behulp van een vragenlijst 
volgens verschillende doelgroepen, de zogenaamde Limbic® types 
(zie grafiek 2), ingedeeld en geselecteerd. 

De Limbic® types stellen als segmentering in het kader van het  
Limbic® model de complexe, emotionele persoonlijkheidsstructuren 
van consumenten centraal. Sociaal-demografische gegevens zoals 
leeftijd, geslacht en inkomen zijn hierbij van ondergeschikt belang.

Aan de hand van de Limbic® types kunnen talrijke gevolgtrekkingen 
over gedragsaspecten op het vlak van consumptie en mediagebruik 
worden gemaakt.

Consumenten vertonen grote verschillen in hun koop- en consump-
tiegedrag. Daarbij zijn voor het consumptiegedrag de persoonlijk-
heidsverschillen heel erg belangrijk. Deze worden vooral terugge-
voerd tot heterogene gedaantes van de emotionele en motivationele 
systemen in de hersenen.

Volgens het Limbic® model bestaan er bij de mens in wezen drie 
grote emotionele systemen: het balans-, stimulans- en dominantie-
systeem. Verder zijn er nog mengvormen, zoals fantasie/genot, avon-
tuur/kick en discipline/controle.
 
Deze individuele emotionele gerichtheid beïnvloedt het koopgedrag 
en de koopbeslissingen van de klant voor een groot deel onbewust. 

Uit de hoger genoemde motivatie- en emotievelden werden in totaal 
zeven limbische types afgeleid en als volgt benoemd:

– gedisciplineerde persoon
– traditionalist
– harmoniser
– open persoon
– hedonist
– avonturier
– performer

In de hier beschreven studie waren alle zeven Limbic® types met 
minstens 6 deelnemers per type vertegenwoordigd.

Zumtobel laboratoriumstudie
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b. De uitvoering 

Op de dag van de studie werden de proefpersonen één voor één 
door de onderzoeksleider ontvangen en kregen ze informatie over en 
instructies met betrekking tot de studie.
Dan werden bij de deelnemers elektroden aangesloten aan hun 
hoofd, vingers, de binnenkant van de polsen, de borst en in het ge-
laat en werden ze voor de 3D-installatie geplaatst. Om het 3D-effect 
te kunnen waarnemen, kregen de proefpersonen bovendien een 
3D-bril opgezet.

Vervolgens werd gedurende 1 minuut een baselinemeting uitgevoerd 
om de lichamelijke reacties van de deelnemers in rusttoestand te 
registreren en een vergelijking tussen de proefpersonen mogelijk te 
maken.  

Daarna werden aan de deelnemers de in totaal twintig verschillende 
lichtscenario’s in willekeurige volgorde getoond, telkens afgewisseld 
door een controlescenario. Elk lichtscenario werd gedurende 20 se-
conden ingevoegd. Om de lichtscenario’s rustig te kunnen bekijken, 
mochten de deelnemers tijdens de gegevensopname geen enkele 
andere taak vervullen.

Tot slot werden de draden en elektroden van de proefpersonen ver-
wijderd en nam de onderzoeksleider afscheid van hen. 

Het hele experiment duurde voor de proefpersonen ca. 45 minuten. 

Grafiek 2: De 7 Limbic® types 
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De gegevens werden geëvalueerd met behulp van een uitgebreide 
discriminantanalyse. Concreet betekent dit dat de veranderingen in 
de lichamelijke reacties van alle deelnemers op de uitgeteste 
licht-scenario’s in een gemeenschappelijke, multivariabele statisti-
sche analyse werden verwerkt.

Zo kon een emotionele “reactieschaal“ worden berekend binnen de-
welke de emotionele reacties van de proefpersonen op elk uitgetest 
lichtscenario werden gelokaliseerd. Deze emotionele schaal bestond 
uit twee assen die door het geladen patroon van de individuele licha-
melijke reacties werden gedefinieerd.

Wanneer bijvoorbeeld de activiteit van de gezichtsspieren van de 
deelnemers een bijzonder sterke invloed had op de emotionele toe-
stand, dan bepaalde deze LEA-parameter een as in het coördina-
tensysteem. De tweede as beschrijft dan weer bijvoorbeeld de staat 
van opwinding van het lichaam, vastgelegd door de hartslagschom-
melingen bij en de hersenstromen van de proefpersonen. De orde-
ning van de lichtscenario’s op de beide assen beschrijft uiteindelijk 
dus hun specifieke emotionele uitwerking.

Voor elke variërende verlichtingsparameter werden aparte discrimi-
nantanalyses uitgevoerd om het emotionele effect van de veranderin-
gen van de individuele verlichtingsparameters te kunnen doorgron-
den (zie grafiek 3 als voorbeeldillustratie van een discriminante 
schaal voor de parameter ‘lichtkleur‘).

5 Gegevensanalyse
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Grafiek 3: discriminante schaal voor de parameter ‚l ichtkleur‘. Lokalisatie van de 
l ichtscenario’s

Aan het einde van de analyse werden de scenario’s volgens para-
meter en doelgroep op hun cognitieve en emotionele belasting 
beoordeeld (‘cognitive and emotional load’).
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Zoals hoger reeds vermeld, gaf de analyse grote verschillen in de 
lichtpreferenties van de verschillende doelgroepen aan. Zo werd dui-
delijk dat een lichtscenario dat bij alle doelgroepen even grote bijval 
vindt, niet bestaat. Weliswaar kon over alle doelgroepen heen een 
kleinste gemene deler worden gedefinieerd, toch was er veeleer 
sprake van duidelijke verschillen in de individuele lichtpreferenties 
van de doelgroepen.

Deze bevindingen maken de weg vrij voor lichtconcepten die afge-
stemd zijn op de behoeften van de specifieke doelgroepen.

Globaal beschouwd konden drie groepen bestaande uit telkens 2–3 
Limbic® types met gelijkaardige preferenties inzake de samenstelling 
van lichtparameters worden geïdentificeerd.

6 Resultaten
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a. Resultaten per doelgroep  

Groep 1 – BALANCE: Personen die op zoek zijn naar harmonie en 
ontspanning (harmonisers, traditionalisten en open mensen).

De eerste geïdentificeerde groep “BALANCE“ wordt gedomineerd 
door de grootste groep onder de Limbic® types, de harmonisers 
(grafiek 4), maar ook voor traditionalisten en open mensen kon dit 
scenario als het meest positieve worden afgeleid.

Deze eerder rustige, naar harmonie strevende familiemens reageerde 
bijzonder positief op een gematigde accentverlichting. De lichtoplos-
sing wordt gedomineerd door een mix van medium floodlight uitstra-
lingshoeken (20–30°) aan het POS en rechtstreeks op de koopwaar. 
Daarbij toont de oplossing een hoge gelijkmatigheid van de verticale 
verlichting van rekken, aan de randzones en van displays en een 
geïntegreerde en gedimde accentverlichting in nissen en vitrines als 
doorslaggevende succesfactoren. De basisverlichting wordt daarbij 
opgewekt door weerspiegeling van de medium floodlight accentver-
lichting. Het aandeel van het diffuse licht vanuit downlights of nissen 
is zeer gering. Het horizontale algemene verlichtingsniveau bedraagt 
gemiddeld om en bij de 800 lx, 3 000 K is de geprefereerde kleurtem-
peratuur. 

Grafiek 4: Emotional Load Harmoniser. Het groene gedeelte markeert het aanvaar-
dingsbereik van deze doelgroep.
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Groep 2 – STIMULANCE: Niet-conventionele mensen (hedonisten, 
avonturiers)

De tweede groep wordt gevormd door hedonisten die vooral plezier 
willen maken en avonturiers die risico’s opzoeken. Vooral hedonisten 
hebben in het leven afwisseling en uitdagingen nodig. Hier moet de 
ontwikkeling van lichtscenario’s vooral een positieve toestand van 
ontspanning mogelijk maken zonder de doelgroep daarbij te verve-
len. Zo blijken bijvoorbeeld sterk contrasterende scenario’s met een 
gereduceerd, horizontaal algemeen verlichtingsniveau bevorderlijk te 
werken.

Meer specifiek kon worden vastgesteld dat deze twee Limbic® types 
bijzonder positief reageren op lichtscenario’s met sterkere contrasten 
opgewekt door accentverlichting en een mix van verschillende spots. 
Spots met lichtuitstralingen tussen 12–16° (zonder superspotlights  
< 10°) aan het POS en rechtstreeks op de koopwaar en een gedimde 
en gelijkmatige verticale verlichting van rekken en displays waren 
daarbij bepalend. Verder is voor de activering van deze twee Limbic® 
types ook een volledig geïntegreerde accentverlichting in nissen, vi-
trines en rekken belangrijk. De basisverlichting in de doorgangszones 
en het algemeen diffuse lichtniveau via downlights of nissen zijn bij 
STIMULANCE in vergelijking met de andere groepen het geringst. De 
basisverlichting wordt dan ook enkel voor decoratieve doeleinden 
zoals bijvoorbeeld de verlichting via nissen gebruikt. Het horizontale 
algemene verlichtingsniveau schommelt rond 500 lx. De verticale 
lichthoeveelheid en de hoeveelheid licht aan het POS zijn in vergelij-
king met de twee andere groepen dan weer het hoogst en zorgen zo 
voor de nodige stimulering. De kleurtemperatuur vertoont een sterke 
tendens in de richting van koud wit, waarbij 4 000 K domineert.

Zumtobel laboratoriumstudie
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Groep 3 – DOMINANCE: Kritische mensen (performers, gediscipli-
neerde personen)

De derde groep wordt gedomineerd door de sceptici onder de  
Limbic® types, door mensen dus die snel ontevreden zijn en zich 
afwenden van situaties wanneer deze niet aan de verwachtingen 
voldoen. Deze in wezen sceptische doelgroep reageert gevoelig op 
onevenwichtige lichtconcepten en kan het best met evenwichtige en 
gematigde effecten tot positieve emoties worden gebracht. Voor bei-
de types geldt daarom ook des te meer dat een optimaal emotioneel 
effect moet worden bereikt omdat een passende verlichting als een 
absolute basisvoorwaarde wordt beschouwd.

Beide types werden het meest aangesproken door een evenwichtige 
lichtverdeling waarbij ze zich ook ontvankelijk toonden voor discrete 
stemmingsbevorderende verlichtingseffecten. ‚Overstimulering‘ door 
een te sterk contrasterende en sterk gebundelde verlichting moet 
vermeden worden.

Deze doelgroepen reageerden bijzonder positief op lichtoplossingen 
met een hoge gelijkmatigheid en een mix van wide floodlight accent-
verlichting met uitstralingshoeken van > 35° aan het POS en recht-
streeks op de koopwaar. Verder waren ook een hoge gelijkmatigheid 
van de verticale verlichting van rekken en displays en een geïnte-
greerde en gedimde accentverlichting in nissen en vitrines doorslag-
gevend voor de activering. Het zwaartepunt van de accentuering ligt 
daarbij op een homogene, verticale verlichting in de randzones. Het 
algemene verlichtingsniveau wordt aangevuld met downlights en 
nissen met backlighting. Het aandeel van de diffuse basisverlichting 
is daarbij hoger dan voor de andere groepen. De kleurtemperatuur 
van het scenario met het hoogste activeringspotentieel ligt tussen 
warm en neutraal wit, met een tendens in de richting van 4 000 K.
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b. Samenvatting van de resultaten en   
 bespreking 

De evaluatie maakt duidelijk dat elke doelgroep eigen optimale 
licht-scenario‘s heeft. Zo konden globaal beschouwd drie vrij grote 
groepen worden geïdentificeerd die elk gelijkaardige eisen aan licht-
oplossingen stellen: mensen die op zoek zijn naar harmonie en ont-
spanning, niet-conventionele mensen en kritische mensen.

Het afstemmen van de lichtscenario‘s volgens de specifieke behoef-
ten van de beoogde doelgroep is belangrijk om ervoor te zorgen dat 
de klant zich daadwerkelijk goed voelt in de shop, positieve emoties 
ervaart en in aandachtige bewustzijnstoestanden wordt gebracht.

Want enkel wanneer klanten de sfeer in een shop aanvaardbaar vin-
den en als aangenaam ervaren, zijn ze ook gemotiveerd om er langer 
te blijven. En uiteindelijk betekent deze langere verblijfsduur dat de 
klant meer mogelijkheden geboden krijgt om de producten en mer-
ken in een winkel waar te nemen en te kopen.

De studie heeft aangetoond hoe verschillende doelgroepen al op 
zeer kleine veranderingen reageren. Alhoewel nauwelijks zichtbaar 
met het blote oog, toonden de psychofysiologische gegevens hoe 
sterk klanten minieme verschillen in hun omgeving in hun onderbe-
wustzijn waarnemen.
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Elk merk, elk product, elke shop heeft specifieke doelgroepen. De 
analyse geeft duidelijk aan dat deze doelgroepen verschillend reage-
ren en heel individuele behoeften hebben, in het bijzonder wat betreft 
de lichtoplossing.

Een lichtscenario moet dus niet alleen bij het gepromote merk of het 
verkochte product maar ook bij de beoogde doelgroep passen. De 
unieke bevindingen van deze studie maken deze stap naar een nog 
betere en meer gerichte activering van de verschillende doelgroepen 
mogelijk. Verder biedt ze de gelegenheid om geoptimaliseerde 
licht-scenario‘s, armaturen en lichttechnologieën in functie van een 
bepaald merk of een bepaalde doelgroep te ontwikkelen.

Met de hier verkregen inzichten kan Zumtobel als competent advi-
seur en aanbieder van lichtoplossingen ertoe bijdragen dat klanten 
zich beter voelen in een winkel en er langer willen blijven. Een hogere 
verblijfsduur van de klanten in de winkel heeft tenslotte een positieve 
invloed op de omzetevolutie in de filialen.

Zumtobel heeft de resultaten van de laboratoriumstudie gecontro-
leerd in een veldstudie met modebedrijf Gerry Weber en daaruit  
zinvolle resultaten verkregen, die vervolgens worden gepresenteerd 
in een witboek.

7 Volgende stappen
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Veldstudie

Limbic® Lighting – Hogere omzet door 
doelgroepspecifieke lichtoplossing  



De klanten van Gerry Weber reageerden, impliciet gemeten, 
emotioneel positiever op het nieuw geïnstalleerde Limbic® 
Lighting concept dan op het oude lichtontwerp. Ook bij de 
expliciete bevraging gaven de klanten een duidelijke verbetering 
van de atmosfeer door Limbic® Lighting aan. De testwandeling 
doorheen het filiaal resulteerde in het nieuwe lichtontwerp  
globaal in een actievere opname van de situatie, een grotere 
belangstelling en minder stress bij de klanten. Op bedrijfsecono-
misch vlak leidde het op de specifieke doelgroep afgestemde 
lichtconcept tot een sterke omzetstijging (ca. 10 % hogere omzet) 
en een evenredige verhoging van de gemiddelde omzet per klant 
in de teststore in Herford. Daarbij werd de met Limbic® Lighting 
lichttechnisch geoptimaliseerde shop vergeleken met een door 
Gerry Weber geselecteerde referentiewinkel binnen dezelfde 
tijdspanne, waarbij beide zaken vergelijkbaar waren op het vlak 
van demografie, koopkracht, gemiddelde omzet, grootte en 
ouderdom van de verkoopruimte.

Resultaten

1 Samenvatting

Zumtobel veldstudie

1 Damasio, 1994, 1996 Gemotiveerd door het werk van de Portugese wetenschapper  
Antonio Damasio, tonen tal van academische studies uit de laatste 
twee decennia aan, dat menselijke beslissingen sterk emotioneel zijn 
gekleurd.1 Daarnaast bepalen zowel innerlijke als uiterlijke factoren 
onze emoties en dus uiteindelijk ook de beslissingen die wij dagelijks 
nemen. Daarom werden de resultaten van de Limbic® Lighting-studie 
in samenwerking met Gerry Weber in een echte mode-omgeving 
getest. Zumtobel ontwikkelde als eerste stap een lichtoplossing die 
speciaal is afgestemd op de doelgroep van het modebedrijf. De emo-
tionele reacties op het nieuwe verlichtingsconcept werden vervol-
gens in een filiaal getest met behulp van impliciete en expliciete 
wetenschappelijke methoden. Bovendien werd de invloed van het 
doelgroepspecifieke verlichtingsconcept op de verkoop gecontro-
leerd. De met Limbic® Lighting lichttechnisch geoptimaliseerde Gerry 
Weber-winkel in de stad Herford/Duitsland werd in dezelfde periode 
vergeleken met een referentie-oppervlak.



25
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Medio 2014 kon modebedrijf Gerry Weber uit Halle (Westfalen) als 
oefenpartner worden aangetrokken. Als basis van het lichtontwerp 
dienden de eisen van de doelgroepclusters Balance, die in 2013 in 
het eerste gedeelte van de studie werden onderzocht. Op basis van 
deze doelgroepspecifieke planningsbasis kon voor Gerry Weber een 
verlichtingsscenario worden ontworpen dat was afgestemd op het 
merk en het winkelconcept en konden emotionele reacties van de 
klanten op het bestaande en het nieuwe verlichtingsontwerp worden 
vergeleken. Er werd ook getest of het met Limbic® Lighting geopti-
maliseerde doelgroepspecifieke lichtontwerp in de praktijk ook 
daadwerkelijk positievere emoties oproept dan andere verlich-
tingsconcepten die niet expliciet zijn toegesneden op de doelgroep. 
Daarnaast werd de invloed van Limbic® Lighting op de omzet van het 
testfiliaal onderzocht.

Aangezien emotionele gemoedstoestanden slechts gedeeltelijk kun-
nen worden bepaald met behulp van enquêtes onder klanten, dien-
den in deze studie impliciete methoden opnieuw als basis voor het 
onderzoek naar emoties. De hier toegepaste methode is ontwikkeld 
door de Gruppe Nymphenburg en heet Limbic® Emotional Assess-
ment (LEA). Deze methode beschrijft een combinatie van verschillen-
de onderzoeksparameters voor het meten van lichamelijke reacties 
en uiteindelijk van emoties. 
Door deze aanpak kunnen de emoties van de Gerry Weber-doel-
groep in reactie op het oude en het nieuwe lichtontwerp onderzocht 
worden in het veld. Verkoopanalyses werden gebruikt voor de con-
trole van eventuele veranderingen in de verkoop.

De uitvoering van het onderzoek vond plaats in het filiaal van het 
modebedrijf in Herford/Duitsland. Zo kon de overdraagbaarheid van 
de resultaten van de Limbic® Lighting-studie worden getest in een 
echte verkoopomgeving. Daarnaast werden sterke verkoopcijfers 
verkregen die de impact van de verandering in het lichtontwerp op 
de filiaalomzet transparant maakten.
 

2 Achtergrond



3 De studie in detail bekeken

3.1 Onderzoek van de doelgroep

Voor aanvang van de studie werd aan de hand van een analyse van 
actuele klantgegevens uit best4planning, een groot markt- en media-
onderzoek met meer dan 30 000 interviews met klanten, de doel-
groep van Gerry Weber volgens Limbic® types gedefinieerd. 

De Limbic® types3 vormen een synthese van de complexe emotione-
le persoonlijkheidsstructuren van consumenten. De consumenten 
worden via het hoofdemotieveld van hun emotionele persoonlijk-
heidsstructuur aan een Limbic® type toegewezen. Door in de best-
4planning een speciaal programma voor het meten van de Limbic® 
types te laten draaien, worden jaarlijks meer dan 30 000 consumen-
ten representatief getypeerd. Op deze wijze wordt de verdeling van 
Limbic® types over de Duitse bevolking zichtbaar. Omdat ook Gerry 
Weber als modemerk binnen de best4planning werd bevraagd, kon-
den de Limbic® types voor dit merk nauwkeurig worden vastgelegd. 

In een gezamenlijke workshop met Zumtobel, de Gruppe Nymphen-
burg en Gerry Weber werd de actuele doelgroep van het merk tot de 
belangrijkste Limbic® types gebundeld. De Limbic® types harmoni-
sers, open mensen en traditionalisten uit de doelgroepencluster Ba-
lance werden als hoofddoelgroep van Gerry Weber geïdentificeerd. 

3.2 Ontwikkeling van een doelgroepspe-
cifieke lichtinrichting

De Gerry Weber doelgroep valt volledig binnen de op basis van de 
Limbic® Lighting studie gedefinieerde Balance doelgroepencluster. 
Op basis hiervan ontwikkelde Zumtobel speciaal voor Gerry Weber 
een lichtscenario volgens de Balance criteria.

Balance-klanten zijn vooral op zoek naar harmonie en onthaasting. 
Het gezin, ontspanning, traditie en genot staan centraal in hun waar-
denwereld. Uit de basisstudie kwam duidelijk naar voor dat deze 
doelgroep bijzonder positief reageert op een gematigde accentver-
lichting en op warmere lichtkleuren. 

3.3 Rekrutering

Voor de kwalitatieve studie werden in totaal 12 Gerry Weber klanten 
binnen de leeftijdscategorie van 43 tot 79 jaar uitgenodigd, die min-
stens eenmaal per 18 maanden bij Gerry Weber inkopen doen (bij  
n = 9 minstens 1 x in 6/12/18 maanden, bij n = 3 minstens 1 x per 
maand).

3  In bijlage vindt u een gedetailleerde beschrijving van de  
verschillende Limbic® types.

Zumtobel veldstudie



27

3.4  Methode

De hier gebruikte methode, de Limbic® Emotional Assessment, is 
gebaseerd op onderzoeksparameters uit de psychofysiologie. Deze 
discipline houdt zich bezig met de verbanden tussen emotionele 
processen in de hersenen en de daarmee gepaard gaande lichame-
lijke reacties. 
De link met Limbic®, een in de praktijk bewezen merk- en doelgroep-
navigatiemodel, maakt bovendien de differentiatie voor specifieke 
doelgroepen mogelijk, namelijk de Limbic®-typen (zie ook: Laborato-
riumstudie – 3 methode, S. 8 ff ). 

De relatie tussen lichamelijke en emotionele gesteldheid werd in ver-
schillende wetenschappelijke studies aangetoond.4

In de hier beschreven studie werd LEA gebruikt om de lichtpreferen-
ties van de Gerry Weber doelgroep in een reële modeomgeving  
te valideren en de emotionele reacties op het nieuw geïnstalleerde 
Limbic® Lighting scenario te vergelijken met die op het oude lichtont-
werp in Herford.

Gestandaardiseerde voorafgaande en afsluitende interviews boden 
extra ondersteuning bij de analyse van de subjectieve indrukken van 
de deelneemsters over de atmosfeer in het filiaal.

4  Schandry, 1981, Damasio, 1994,  
1996, Schandry, 1981
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3.5 Vergelijking tussen het bestaande en 
nieuwe Limbic® Lighting scenario

Vergelijking van de emotionele reacties
Om de emotionele reacties op het bestaande en het doelgroepspeci-
fieke lichtontwerp te vergelijken, werden de deelneemsters op twee 
verschillende dagen naar het Gerry Weber filiaal in Herford uitgeno-
digd.

Op de eerste dag van de studie werden de proefpersonen één voor 
één door de onderzoeksleider ontvangen en kregen ze informatie 
over en instructies met betrekking tot de studie. Vervolgens kregen 
de dames elektroden aangesloten aan hun vingers, de binnenkant 
van de polsen, de borst en in het gelaat. Vervolgens werd in een 
nevenruimte van het filiaal gedurende 1 minuut een baselinemeting 
uitgevoerd om het basisactiveringsniveau in rusttoestand te registre-
ren en een vergelijking tussen de proefpersonen mogelijk te maken. 
Verder werden aan alle dames enkele vragen over het merk Gerry 
Weber gesteld.
 
Daarna werden de deelneemsters een voor een doorheen de  
verschillende zones van het Gerry Weber filiaal in het bestaande  
lichtontwerp geleid. De ingang van het filiaal diende daarbij als start-
punt. Aansluitend leidde de weg naar de achterste zone van het 
filiaal. Daar werd omgekeerd en werd de blik naar de uitgang gericht. 
Dan werd naar de kassa gegaan (zie grafiek 1).

In elk van de vier zones werden opmetingen van 10 seconden in rust 
en opmetingen van 20 seconden tijdens het stappen uitgevoerd. 
Naast het bekijken van het filiaal hadden de dames op dat moment 
geen andere taken.
Aansluitend op het filiaalbezoek werd bij de proefpersonen de bedra-
ding verwijderd en werden ze ter afsluiting kort geïnterviewd over de 
atmosfeer in het filiaal en hun goed of slecht gevoel. Het hele experi-
ment duurde voor de proefpersonen ca. 45 minuten. 
Twee weken later volgde dan de tweede afspraak en doorliepen de 
dames dezelfde testrun nog een keer, nu echter met het nieuwe, 
doelgroepspecifieke lichtontwerp. Het afsluitende interview richtte 
zich op een vergelijking tussen het oude lichtontwerp en het met 
Limbic® Lighting geoptimaliseerde lichtontwerp. 

Analyse van de omzet
De omzet van het filiaal in Herford werd over een periode van in 
totaal twee maanden voor en na de installatie van het nieuwe licht- 
ontwerp geanalyseerd.
Verder werd de met Limbic® Lighting lichttechnisch geoptimaliseerde 
shop vergeleken met een referentiewinkel binnen dezelfde tijdspanne 
om seizoenseffecten, weersinvloeden en andere lichtonafhankelijke 
factoren te kunnen uitsluiten.

Zumtobel veldstudie
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Verloop van de studie in detail

1 Meting in rust aan de ingang, gezicht naar de winkel gericht  
 (10 seconden)
2  Langs de hoofdgang naar de achterste zone van het filiaal stap-

pen (20 seconden)
3 Meting in rust, gezicht naar de verkoopruimte achteraan  
 (10 seconden)
4 Stappen doorheen het achterste gedeelte van de winkel  
 (20 seconden)
5 Meting in rust, gezicht naar de ingang gericht (10 seconden)
6 Stappen naar de kassa (20 seconden)
7 Meting in rust, gezicht naar de kassa gericht (10 seconden)

B: Hoofdmeting A: Baselinemeting

Baselineopname  
gedurende 2 minuten  

in de keuken

Grafiek 1: Verloop van de studie in detail
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4.1 Limbic® Emotional Assessment

De veranderingen in de lichamelijke reacties van alle deelneem-sters 
op de 2 uitgeteste lichtscenario’s werden in een statistische analyse 
verwerkt. Eerst werd via het initieel geregistreerde basisactiverings-
niveau voor elke proefpersoon een baselinewaarde per LEA-parame-
ter gedefinieerd. Vervolgens werden meetstroken van elk 10 secon-
den bekeken, werd binnen elke meetstrook een verschilwaarde 
tussen de baselinewaarde per parameter en de individuele reacties 
op het filiaal gedefinieerd en werd voor elke proefpersoon een ver-
schilwaarde voor het gehele filiaal berekend. Tot slot werden voor elk 
lichtontwerp gemiddelde waarden voor alle deelneemsters samen 
gedefinieerd – voor de verschillende zones en voor het hele filiaal. Zo 
konden de zones met het oude en het nieuwe lichtontwerp én ook de 
emotionele reacties van de deelneemsters op het oorspronkelijke en 
het gerenoveerde filiaal in hun geheel worden vergeleken.

4.2 Bedrijfseconomische benadering

Om de invloed van Limbic® Lighting op bedrijfseconomische  
kencijfers zoals de omzet in het testfiliaal te onderzoeken, werden 
gedetailleerde KPI-analyses uitgevoerd. Hiertoe werd het algemene 
koopgedrag in het testfiliaal over een periode van 2 maanden voor en 
na de installatie van het nieuwe lichtontwerp gevolgd. Bovendien 
werd de omzet vergeleken met die van een zorgvuldig geselecteerd 
referentiefiliaal. Als referentiezaak voor het testfiliaal werd een ver-
koopruimte van Gerry Weber gebruikt die qua grootte, uitrusting, 
demografie van klanten en geografische ligging vergelijkbaar was 
met het testfiliaal in Herford. Het resultaat was duidelijk: de optimali-
satie van de lichtsituatie volgens de lichtpreferenties van de specifie-
ke doelgroep leverde t.o.v. de referentiewinkel binnen dezelfde  
tijdspanne een gemiddelde omzetstijging van 10 % en een evenredig 
hogere gemiddelde omzet per klant op.

4 Analyse van de studiegegevens

Zumtobel veldstudie
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De hier beschreven studie bestudeerde de emotionele impact van het 
door Zumtobel ontwikkelde, op de doelgroep van modeonderneming 
Gerry Weber afgestemde lichtconcept Limbic® Lighting.
Limbic® Lighting werd ontwikkeld op basis van de bevindingen uit de 
gelijknamige basisstudie die door Zumtobel en de Gruppe Nymphen-
burg in 2013 werd uitgevoerd en de invloed van verschillende licht- 
parameters op de emoties van zeven verschillende doelgroepen  
onderzocht. 

Voor het registreren van emotionele patronen in reactie op het be-
staande lichtconcept in de modefilialen van Gerry Weber en op het 
nieuwe, door Zumtobel ontwikkelde Limbic® Lighting werd LEA ge-
bruikt. LEA is gebaseerd op de registratie van psychofysiologische 
parameters én op lichaamsreacties en laat op die manier gevolgtrek-
kingen over emotionele reacties toe. 

De beide lichtconcepten werden getest in het Gerry Weber filiaal in 
Herford. Bovendien leverden omzetanalysen een inkijk in de impact 
van Limbic® Lighting op de omzet van het testfiliaal in Herford in 
vergelijking met een referentiefiliaal. 

De evaluatie toont dat zowel het bestaande lichtconcept van Gerry 
Weber als het nieuw geïnstalleerde Limbic® Lighting design globaal 
eerder positieve emoties opriepen. In de impliciete meeting reageer-
den de klanten van modemerk Gerry Weber nog positiever op het 
nieuwe, doelgroepspecifieke Limbic® Lighting concept dan op het 
oude lichtontwerp. 
De testwandeling in het door Limbic® Lighting geoptimaliseerde filiaal 
in Herford resulteerde globaal in een actievere opname van de situa-
tie, een grotere belangstelling en minder stress bij de klanten. Vooral 
aan de hoofdgang en achteraan het filiaal reageerde de doelgroep 
emotioneel overwegend positiever na de installatie van het Limbic® 
Lighting ontwerp. De deelneemsters toonden na de installatie van 
Limbic® Lighting in de hoofdgang vooral een aanzienlijk hogere aan-
dacht voor het filiaal. Ook in het gedeelte achteraan de winkelruimte 
resulteerde Limbic® Lighting in een actievere registratie van de situa-
tie en een verhoogde belangstelling voor het totaalgebeuren. De 
emotionele gesteldheid van de klanten was in het merendeel van de 
verschillende zones van het filiaal duidelijk positiever. 

Ook binnen de expliciete bevraging gaven de klanten een duidelijke 
verbetering van de atmosfeer aan en bevestigden ze een verhoging 
van het welzijn in het filiaal in Herford op basis van het nieuwe, door 
Zumtobel ontwikkelde lichtconcept. 

De toename in aandacht, belangstelling en positieve emoties, vooral 
echter de afname van het stressniveau door het nieuwe, op de doel-
groep afgestemde lichtontwerp, leidden tot een significante omzet-
stijging. 

Op enkele weken tijd leidde Limbic® Lighting tot een omzetstij-
ging van goed 10 % in de testshop in Herford en tot eenzelfde 
verhoging van de gemiddelde omzet per klant in vergelijking 
met een referentiefiliaal binnen dezelfde periode. 

5 Resultaten
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6 Samenvatting van de resultaten en bespreking   

Zumtobel veldstudie



33

De hier beschreven studie onderstreept nogmaals de invloed van 
licht op de emotionele gesteldheid van klanten, alsmede de relevantie 
van doelgroepspecifieke lichtoplossingen.
Bovendien toont deze studie een duidelijke impact van verschillende 
lichtconcepten op bedrijfseconomisch relevante parameters.

Elke doelgroep heeft heel eigen behoeften – niet alleen op het vlak 
van merken en producten maar ook qua inrichting van verkoopruim-
tes en qua lichtverhoudingen aan de plaats van verkoop. In de  
Limbic® Lighting basisstudie van 2013 werden daarom de concrete 
vereisten van 7 verschillende doelgroepen op het vlak van licht ge-
analyseerd en gedocumenteerd. Op basis van de resultaten werden 
drie doelgroepspecifieke lichtconcepten ontwikkeld – Balance,  
Stimulance en Dominance. Deze lichtconcepten, die onder de naam 
Limbic® Lighting gebundeld kunnen worden, hebben nu de praktijk-
test met glans doorstaan. 

In de hier samengevatte studie kon de positieve invloed van Limbic® 
Lighting op emoties en omzet worden aangetoond. In de praktijktest 
in het filiaal in Herford van het modemerk Gerry Weber reageerden 
de deelneemsters van de studie over alle Limbic® Lighting criteria 
heen zowel impliciet als expliciet positiever op het doelgroepspecifie-
ke lichtontwerp dan op de standaardverlichting.
Verder resulteerde het nieuwe lichtontwerp in een omzetstijging van 
10 % in het testfiliaal in vergelijking met een referentiewinkel met een 
gelijkaardige grootte, bezoekersfrequentie en omzetstructuur. 

De resultaten maken duidelijk hoe belangrijk het is om rekening te 
houden met de behoeften van doelgroepen, in het bijzonder ook bij 
de lichtconfiguratie aan de plaats van verkoop. Ook kon worden aan-
getoond dat een lichtinrichting die rekening houdt met de behoeften 
van de specifieke doelgroep een enorme impact heeft op de omzet.
Bedrijven zouden daarom niet alleen hun merken en producten, maar 
ook de verlichting moeten afstemmen op de behoeften van de doel-
groep en de winkelruimte dienovereenkomstig inrichten. 
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Gezicht naar de winkel gericht

Vooraf

Achteraf

Gerry Weber filiaal zonder  
Limbic® Lighting design

Gerry Weber filiaal met 
Limbic® Lighting design
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Vooraf

Gerry Weber filiaal zonder  
Limbic® Lighting design

Gezicht naar achterste winkelgedeelte gericht

Achteraf

Gerry Weber filiaal met 
Limbic® Lighting design
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Vooraf

Gerry Weber filiaal zonder  
Limbic® Lighting design

Gezicht naar de kassa gericht

Achteraf

Gerry Weber filiaal met 
Limbic® Lighting design
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Zumtobel
Zumtobel is de internationaal toonaangevende aanbieder van globale 
lichtoplossingen die het samenspel van licht en architectuur ‘beleef-
baar’ maakt. Als pionier op het vlak van innovatie kan Zumtobel  
een omvangrijk aanbod van hoogwaardige armaturen en lichtma-
nagementsystemen voor de professionele gebouwverlichting in de 
toepassingsdomeinen kantoor, vorming, verkoop, handel, hotel en 
wellness, gezondheid, kunst en cultuur en industrie aanbieden.  
Zumtobel is een merk van Zumtobel AG met hoofdzetel in Dornbirn, 
Vorarlberg (Oostenrijk).

Gerry Weber International AG 
GERRY WEBER International AG is een Duitse onderneming uit de 
mode-industrie (damesbovenkleding) met zetel in Halle (Westfalen). 
De voorzitter van de raad van bestuur is Ralf Weber.
De onderneming realiseerde in het boekjaar 2013/2014 een omzet 
van 852,1 miljoen euro, een stijging van 0,012 % ten opzichte van het 
voorgaande jaar en de hoogste omzet ooit uit de geschiedenis van 
de onderneming. Zes sterke modemerken vormen samen de portfolio 
van GERRY WEBER International AG: GERRY WEBER, GERRY  
WEBER EDITION, GERRY WEBER ACCESSORIES, G.W., TAIFUN en 
SAMOON by GERRY WEBER. De focus van deze studie lag op het 
merk GERRY WEBER. 

Kort portret van de partners   
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De Gruppe Nymphenburg
Al meer dan 40 jaar begeleidt de Gruppe Nymphenburg als advies- 
en marktonderzoeksbureau toonaangevende internationale merkfa-
brikanten en handelsondernemingen, gaande van merkpositionering 
tot realisatie van het POS.
Hun uitzonderlijke kennis over het gedrag van consumenten en shop-
pers (consumer & shopper insights) vormt daarbij de basis van hun 
advieswerk. De Gruppe Nymphenburg behoort tot de globaal toon-
aangevende specialisten op het gebied van neuromarketing. Boven-
dien is de onderneming sinds lang pionier en voorloper op het vlak 
van psychologisch POS- en shopperonderzoek.
De omvattende knowhow van de Gruppe Nymphenburg biedt heel 
wat potentieel om over de hele meerwaardeketen koopimpulsen te 
versterken en om zo een berekenbare meerwaarde voor fabrikanten, 
handelaars en consumenten te creëren.
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Nicola Schweitzer is een gediplomeerd neuropsychologe en is bij 
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meinen zijn neurowetenschappelijke gedragingen, merkpositionerin-
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pliciete en impliciete motieven.
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