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Samenvatting 

Door de opkomst en alsmaar toenemende populariteit van sociale media is er anno  

2017 een verdienmodel binnen diverse sociale platforms ontstaan. Mensen met een 

grote bereik op bijvoorbeeld Youtube of Instagram (hierna: influencers) worden door 

bedrijven betaald om via hun kanalen het merk of product te promoten bij hun 

volgers. Wanneer er sprake is van zo’n betaalde samenwerking, moet dit duidelijk 

kenbaar worden gemaakt met bijvoorbeeld een passende hashtag, zoals #ad in lijn 

met de regelgeving opgesteld door Stichting Reclame Code. Het is voor volgers dus 

altijd duidelijk wanneer er sprake is van gesponsorde content en wanneer niet. In dit 

onderzoek is bekeken in hoeverre er een verschil in persuasiviteit is tussen 

gesponsorde en authentieke instagramfoto’s. Persuasiviteit werd gemeten aan de 

hand van attitude, koopintentie en interactie-intentie. Na een kwantitatief onderzoek 

onder 82 Nederlandse vrouwen die actief zijn op Instagram, bleek dat er geen 

significante verschillen zijn gevonden tussen de verschillende condities (wel en niet 

gesponsord) met betrekking tot de persuasiviteit. Hiermee biedt dit onderzoek 

aanleiding tot vervolgonderzoek op het gebied van gesponsorde content op sociale 

media en in het bijzonder op Instagram.  
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1. Inleiding 

De opkomst en groei van sociale media (paragraaf 2.1.1) hebben gezorgd voor een 

ontwikkeling binnen de marketingwereld. Door de groeiende populariteit en het grote 

aantal gebruikers zijn sociale media als Facebook en Instagram een belangrijk 

aandachtspunt van bedrijven geworden. Zo is het fenomeen ‘influencermarketing’ 

(paragraaf 2.2.2) ontstaan. Een groot Amerikaans influencerbureau omschrijft de 

nieuwe marketingvorm als:  

 

A type of marketing that focuses on using key leaders to drive a brand's  

 message to the larger market. Rather than marketing directly to a large  

 of consumers, you instead inspire/hire/ pay influencers to get out the word for 

 you. (TapInfluence, 2017) 

 

Deze key leaders zijn personen met een groot bereik via een of meerdere platformen 

zoals Instagram, Snapchat en Youtube. Het bereik laat zich meten door het aantal 

volgers, views, likes en reacties. Vaak gaat het om een specifieke doelgroep: een 

blog over gezond eten trekt veelal mensen met een gezonde leefstijl, terwijl een 

Youtubekanaal over make-up wordt bekeken door vrouwen die interesse hebben in 

make-up.  

 Unilever betaalde dit jaar bijvoorbeeld verschillende blogs om margarine aan 

te prijzen. Dit product staat al jaren in een slecht daglicht vanwege de dubieuze 

ingrediënten, waardoor het belangrijk is om dit product weer aan de man te krijgen 

(aHealthylife.nl, 2017). Unilever heeft ervoor gekozen om dit onder andere te doen 

via blogs met een groot bereik, die voornamelijk over een gezonde leefstijl schrijven. 

Het is volgens de wet verplicht om een dergelijke gesponsorde post aan te duiden 

met een tekst als ‘Dit is gesponsord door..’, of ‘Ad(vertentie)’ (Stichting Reclame 

Code, 2017). Dit gebeurde ook bij de blogs over margarine, zoals op de blog I Love 

Health (afbeelding 1), maar de sponsorvermelding zorgde wel voor een stroom aan 

negatieve reacties. ‘I love Geld?’, ‘Toch bezweken voor het geld?’ en ‘Slechte zaak, 

als je voor gezond staat moet je je niet laten paaien met geld.’ is een greep uit de 

reacties onder het artikel.  
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Afbeelding 1: Het slot van de blog over margarine op ilovehealth.nl met de 

sponsoraanduiding.  

 

Daarnaast geven twee recente nieuwsberichten aan dat gesponsorde content sterk in 

de gaten wordt gehouden. In april 2017 verscheen een uitgebreid artikel over de 

richtlijnen voor sluikreclame in vlogs (video weblogs). Het Commissariaat voor de 

Media wil dat gesponsorde content duidelijk wordt aangegeven in vlogs. Uit 

onderzoek blijkt namelijk dat in meer dan 75% van de video's waarin merken of 

producten worden getoond, het niet duidelijk is of de maker van de video hiervoor 

een betaling ontvangt (Volkskrant, 2017).       

 Afgelopen juni kwam BNN-presentatrice Geraldine Kemper in het nieuws 

nadat ze een gesponsorde instagrampost niet had voorzien van een 

sponsoraanduiding. In de post roept de presentatrice mensen op om te solliciteren bij 

een nieuw warenhuis. Er volgde echter geen sancties, omdat er geen klacht is 

ingediend tegen de presentatrice. Daarnaast heeft ook de adverteerder zich schuldig 
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gemaakt, aangezien deze een ‘actieve inspanningsplicht heeft’ om de 

sponsorvermelding te controleren. Tot slot ging de betreffende post om 

werkgelegenheid en niet om een product, wat het volgens de woordvoerder van 

Kemper ‘een grijs gebied’ maakt (RTL Z, 2017). 

 De discussie over betaalde samenwerkingen vindt ook plaats in de VS. Daar 

kregen meer dan negentig beroemdheden en influencers een waarschuwingsbrief van 

de Federale Handelscommissie, omdat zij op Instagram consumenten zouden hebben 

'misleid' met sluikreclame. De hashtags als #sp verdwijnen vaak tussen allerlei 

andere hashtags, waardoor gesponsorde content niet duidelijk genoeg wordt 

aangegeven (Volkskrant, 2017).  

 Deze kwesties demonstreren het belang van onderzoek naar het effect van 

gesponsorde content. Ook vanuit de praktijk blijkt dit een veelgestelde, maar 

onbeantwoorde vraag. Het PR-bureau (House of Rebels) waar dit onderzoek wordt 

uitgevoerd geeft aan dat er veel vragen komen van klanten over betaalde 

samenwerkingen, zoals: zorgt het betalen van een influencer voor het gewenste doel?

  Een klant van het PR-bureau, The Body Shop, doet bijvoorbeeld liever niet 

aan betaalde samenwerkingen. Zij zijn bereid om producten gratis op te sturen, maar 

zullen vervolgens niet betalen om een foto te plaatsen. Zij zien liever een foto of blog 

van hun producten verschijnen waar ze niet voor hebben betaald: authenticiteit 

(paragraaf 2.2.2) past meer bij de missie en visie. Dit wordt in het interview (bijlage 

III) ‘organic publiciteit’ genoemd. Een authentieke post is vergelijkbaar met 

redactionele, niet-commerciële inhoud binnen televisieprogramma’s en magazines.  

Authenticiteit wordt binnen dit onderzoek tegenover commerciële inhoud 

gezet. Naast blogs, is Instagram (paragraaf 2.1.2) een populair platform voor 

influencermarketing. Daar wisselen authentieke en commerciële foto’s elkaar 

naadloos af. Om de consument transparante communicatie te bieden, moet ook op 

Instagram commerciële content worden aangeduid. Dit gebeurt binnen dit medium 

met #ad of #spon, en zorgt voor een duidelijk onderscheid tussen gesponsorde en 

authentieke inhoud op Instagram. Dit onderscheid zal nader worden toegelicht in 

paragraaf 2.2.2.  
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Er is nog niet veel bekend over wat consumenten vinden van gesponsorde 

instagramfoto’s en of het een effectieve manier van adverteren is. Het doel van 

influencermarketing volgens de eerder genoemde definitie is ‘to drive a brand's 

message to the larger market’, het gaat om het bereiken van de consument. 

Uiteindelijk heeft het betalen van een influencer een persuasief doel: de consument 

moet het product of merk interessant en likeable vinden: de attitude ten opzichte van 

het merk is positief (paragraaf 2.3.1). Daarnaast moet de likeability zo hoog zijn, dat 

de consument bepaald gewenst gedrag uitvoert, bijvoorbeeld het liken van de foto, 

het praten over de foto, merk of product met anderen, het merk volgen op Instagram 

of zelfs het aanschaffen van het product. De effectiviteit van de twee soorten 

instagramfoto’s (commercieel en authentiek) wordt binnen dit onderzoek gemeten 

aan de hand van koopintentie en de interactie-intentie (de intentie om het betreffende 

merk te volgen op Instagram en de intentie om het bericht te liken) (paragraaf 2.3.2). 

Om meer duidelijkheid te krijgen over de doelen en verwachtingen uit de praktijk, 

zijn er met twee bedrijven en een influencer die regelmatig aan commerciële 

samenwerkingen doen interviews gehouden (bijlagen II & III).  

 Het bovengenoemde Margarine-voorbeeld laat zien dat de gesponsorde 

content op een blog negatief wordt beoordeeld. Dit zou ook kunnen gelden voor 

gesponsorde instagramfoto’s. In dit onderzoek wordt getracht een antwoord te geven 

op de vraag: In hoeverre is er een verschil in persuasiviteit tussen gesponsorde en 

authentieke instagramfoto’s? Met het beantwoorden van deze vraag zal er een 

onderbouwd advies gegeven kunnen worden voor betaalde samenwerkingen. De 

focus van dit onderzoek zijn beautyproducten voor vrouwen, aangezien dit past 

binnen House of Rebels, zodat de onderzoeksresultaten relevant zijn voor het bedrijf 

waar dit onderzoek wordt uitgevoerd.   

 

Dit onderzoek begint met het uiteenzetten van het theoretisch kader. Daarbij komen 

bevindingen over sociale media, Instagram en commercialiteit binnen de media aan 

bod. Deze begrippen worden behandeld aan de hand van theorie, maar ook vanuit 

interviews met bedrijven en influencers die regelmatig aan commerciële 

samenwerkingen op Instagram doen. In hoofdstuk 3, de methode, worden in de 
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verschillende paragrafen achtereenvolgens het onderzoeksontwerp, de participanten, 

het materiaal, de instrumentatie, de procedure en de verwerking van de gegevens 

besproken. In de twee laatste hoofdstukken worden de resultaten, conclusie en 

discussie opgenomen.  
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2. Theoretisch kader  

In dit hoofdstuk worden de huidige kennis en bevindingen over sociale media en 

commercialiteit uiteengezet, welke de basis vormen van dit onderzoek. Eerst worden 

de begrippen sociale media en Instagram nader uitgelegd, waarna er een verbinding 

wordt gemaakt met de theorie en bestaande resultaten over commercialiteit binnen de 

media.  

 

2.1 Sociale media en Instagram: definities en cijfers  

In de eerste paragraaf van het theoretisch kader is het van belang de begrippen 

‘sociale media’ en Instagram te definiëren door het gebruik, de gebruikers en de 

cijfers te bespreken.  

 

2.1.1 Sociale media 

Sociale media zijn bedoeld om contact te houden en/of leggen met andere personen. 

Elk individu heeft de mogelijkheid om, vaak gratis, een profiel aan te maken op het 

platform. Met het profiel is het mogelijk deel te kunnen nemen aan de activiteiten 

binnen het betreffende platform, zoals het delen van content, reageren en ‘liken’. 

De termen ‘sociale media’ en ‘Web 2.0’ zijn onlosmakelijk verbonden. Een 

zeer belangrijk kenmerk van sociale media wordt aangeduid door het onderscheid 

tussen Web 1.0 en Web 2.0. Web 2.0 biedt gebruikers de mogelijkheid tot het delen 

van informatie (user generated content), terwijl Web 1.0 gebruikers enkel de 

mogelijkheid geeft tot het opzoeken van informatie. Dit onderscheid duidt tevens een 

van de kenmerken van sociale media aan (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61). 

Hiernaast is een belangrijk kenmerk voor sociale media het sociale aspect: 

communiceren met andere mensen. Een allesomvattende definitie van sociale media 

luidt: een verzamelterm voor online sociale interactie, mogelijk gemaakt door online 

technologieën bekend onder de naam web 2.0. (Hulsebosch & Wagenaar 2011, p. 

22).             

 De populariteit van sociale media wordt duidelijk uit de volgende cijfers. Elk 

jaar worden er onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in de gebruikers en het 

gebruik van sociale media. Het gebruik van sociale media neemt elk jaar toe en sinds 
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kort blijkt deze toename generatie overstijgend: van de Nederlandse ‘babyboomers’ 

gebruikt 76% Facebook actief. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen ruim 1.700  

Nederlandse internetgebruikers die een online vragenlijst in hebben gevuld. Deze 

steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (Ruigrok 

NetPanel, 2016). 

 

2.1.2 Instagram  

In oktober 2010 lanceerden Kevin Systrom en Mike Krieger Instagram, waarmee zij 

zorgden voor een andere, vernieuwende manier van sociaal contact. Het draait 

binnen Instagram voornamelijk om het delen van foto’s en (korte) filmpjes en je kunt 

iedereen ‘volgen’ die je wilt, zonder dat zij je terug hoeven te volgen. Bij een ander 

populair platform, Facebook, speelt ook tekst een grote rol en moet het maken van 

een connectie wederzijds zijn, zodat er sprake is van ‘vrienden’. Beide platforms 

geven de mogelijkheid een post te ‘liken’, op een post te reageren en om 

privéberichten te sturen. Kort gezegd zit het grootste verschil in het soort content: 

enkel beeld vs. beeld en tekst. Daarnaast is de aard van connecties fundamenteel 

anders: volgers vs. vrienden.  

 Het aantal actieve gebruikers van Instagram liep binnen zes jaar op tot 500 

miljoen (Instagram, 2017) en dit laat het grote succes van het sociale medium zien. 

In Nederland blijft het actieve gebruik over het algemeen beperkt tot tieners (14-20 

jaar) en millennials (21-35 jaar) (Ruigrok NetPanel, 2016). Toch gebruikt 28% van 

de 35- tot 55-jarigen Instagram, blijkt uit de nieuwst peilingen van dit jaar. Het 

gebruik van het sociale medium is in een jaar met 11% gegroeid (Ruigrok NetPanel, 

2017).  
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Afbeelding 2: Nederland en Instagram in cijfers (o.b.v. Ruigrok NetPanel, 2016 en 

Newcom, 2016).  

 

2.2 Commercialiteit binnen de media  

Instagram is niet alleen voor persoonlijk gebruik een interessant medium, maar biedt 

ook serieuze business mogelijkheden. Deze mogelijkheden worden op een rijtje 

gezet, waarna één van deze mogelijkheden, tevens de focus van dit onderzoek, wordt 

besproken: het gebruik van influencers.  

 

2.2.1 Instagram en bedrijven  

Door de groeiende populariteit onder de verschillende generaties is Instagram voor 

bedrijven een belangrijk aandachtspunt geworden. De eerste stap is het aanmaken 

van een bedrijfsprofiel (afbeelding 3) waar relevante informatie vermeld kan worden 

(website, locaties, contactinformatie). Door middel van het plaatsen van foto’s op het 

profiel, worden de volgers op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen, 

aanbiedingen en andere nieuwswaardige content. Met dit profiel is er ook de 

mogelijkheid tot online klantcontact: consumenten kunnen een vraag of opmerking 

plaatsen onder een foto of een afgeschermd bericht sturen.    
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Afbeelding 3: Een voorbeeld van een bedrijfspagina op Instagram.  

 

Daarnaast kunnen bedrijven op verscheidene manieren profiteren van de 

mogelijkheden en populariteit van het medium. Ten eerste bestaat er de mogelijkheid 

om te adverteren (afbeelding 4). De foto’s zien er uit als een normale instagrampost, 

maar worden gepusht naar de gebruiker: de gebruiker hoeft het betreffende merk niet 

te volgen om de foto te zien. De advertentie verschijnt op de startpagina tussen de 

normale, niet commerciële  posts van personen of bedrijven die de persoon wel volgt.  
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Afbeelding 4: Een voorbeeld van een gepushte advertentie op Instagram, te 

herkennen aan de sponsoraanduiding boven de foto.  

 

Gezien het hoge aantal gebruikers geeft Instagram bedrijven de mogelijkheid om via 

een relatief simpele en goedkope manier veel mensen te bereiken. Dit is zeer 

interessant, helemaal met de gedachte dat het groeiende aantal gebruikers van sociale 

media niet beperkt is tot enkel tieners. Ook 35- tot 44-jarigen maken gebruik van 

nieuwe media. Door dit generatie overstijgende bereik representeren sociale media 

een revolutionaire nieuwe trend, die binnen de focus van bedrijven zouden moeten 

liggen (Kaplan & Haenlein, 2010). Een voorbeeld van een focuspunt voor bedrijven 

zijn online influencers. 

 

2.2.2 Influencers en influencermarketing  

Influencers hebben op een of meerdere kanalen, zoals Instagram, een zeer groot 

bereik, dat kan oplopen tot honderdduizenden of zelfs miljoenen volgers. Vaak 

worden deze personen vrij algemeen omschreven als personen die om verscheidene 
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redenen invloed kunnen uitoefenen op anderen, zoals de definitie volgens Bakshy, 

Hofman, Mason & Watts (2011): 

 

 certain special individuals, often called “influentials” or simply “influencers”,

 who exhibit some combination of desirable attributes —   whether personal 

 attributes like credibility, expertise, or enthusiasm, or network attributes such 

 as connectivity or centrality—that allows them to influence a disproportion- 

 ately large number of others, possibly indirectly via a cascade of influence.  

 

Echter ontbreekt hier een vermelding van de context, in dit geval sociale media. 

Daarom is de definitie van Freberg, McGaughey & Freberg (2010) het meest relevant 

voor dit onderzoek:  

 

Social media influencers (SMIs) is een nieuw type, onafhankelijke derde  

 partij die de attitude van zijn/haar publiek vormt door blogs, tweets, en het 

 gebruik van andere sociale media.  

 

Het is voor dit onderzoek namelijk van belang dat influencers worden gezien als 

individuen die hun publiek bereiken door middel van sociale media en dat dit bereik 

interessant en relevant is voor merk. Freberg et al. (2010) stellen dat ‘influencers ook 

wel worden gezien als een effectieve spokesperson voor bedrijven’.   

 Het woord ‘influencer’ geeft aan dat iemand invloed uit kan oefenen. Cialdini 

(2007) identificeert diverse ‘weapons of influence’: bepaalde factoren die gebruikt 

kunnen worden om invloed uit te kunnen oefenen op een doelgroep. De factoren 

‘social proof’, ‘liking’ en ‘authority’ zijn van toepassing in de context van 

influencers. De eerste factor omvat het gegeven dat men neigt te doen wat andere 

doen: wanneer een bepaald product wordt aangeraden door een influencer is er een 

kans dat de volgers zullen dit zullen aannemen. Daarnaast is het waarschijnlijk dat 

men wordt beïnvloed door iemand die ze leuk vinden. Het is aannemelijk dat een 

influencer op Instagram worden gevolgd door mensen die hem of haar leuk vinden, 

waardoor de mogelijkheid tot beïnvloeding wordt vergroot. Tot slot is er de factor 
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autoriteit, wat in het geval van influencers wordt aangeduid door middel van het 

grote aanval volgers.          

 De invloed die influencer kunnen uitoefenen op hun volgers kan worden 

aangeduid met de term sociale invloed op grote schaal. Het sociale aspect aan dit 

type invloed is te herleiden uit het ‘two-step flow’-model (Katz & Lazarsfeld, 1955), 

waarbij de opinieleiders als een tussenpersoon optreden tussen de massamedia en de 

maatschappij  (Rosenthal & McKeown, 2017). 

 Op het gebied van beauty is Mascha Feoktistova een van de meest gevolgde 

Nederlandse accounts met ruim 547.000 volgers. Bedrijven kunnen een persoonlijke 

instagrampagina van een influencer vanwege dit grote bereik zien als een 

interessante plaats om hun merk of product te promoten van. Deze kunnen dan ook 

profiteren van exposure in de vorm van een authentieke instagramfoto van 

consumenten. Dit is het geval wanneer een persoon het product met zijn eigen geld 

heeft gekocht en uit vrije wil - dus onbetaald - een foto plaatst van het product. Om 

het heft in eigen handen te nemen, sturen bedrijven ook vaak gratis producten naar 

influencers, in de hoop dat ze een positieve ervaring zullen delen. Echter, er is zoveel 

interesse voor zichtbaarheid en promotie via influencers, dat er niet enkel gratis 

producten worden gestuurd, maar er ook geld wordt betaald om een foto van een 

product te plaatsen. Dit zijn gesponsorde instagramposts, welke een groot onderdeel 

van influencermarketing zijn.        

 Deze post kunnen worden aangeduid als ‘native advertising’. Dit is een 

manier van adverteren in de vorm en functie van content die geen advertentie is (Van 

Reijmersdal, Van Noort, Opree, Vandeberg, Reusch, Van Lieshout &  Boerman, 

2016). Een gesponsorde instagrampost ziet er exact hetzelfde uit als een gewone, 

niet-commerciële post. In deze vorm van adverteren is er geen onderscheid tussen 

commerciële en echte of authentieke meningen, gevoelens en ervaringen van de 

journalist of zender (Chia, 2012; Pollit, 2015). Bij een gesponsorde instagrampost is 

het niet duidelijk welke drijfveer de post heeft: vindt de influencer het merk of 

product echt de moeite waard of gaat het enkel om de inkomsten? Critici vinden 

native advertising onethisch en misleidend, omdat het voor het publiek niet altijd 
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duidelijk genoeg is dat er sprake is van een advertentie. De identificatie van 

advertenties is een grondrecht van de consument (Cain, 2011).  

 Om transparante communicatie te waarborgen, moeten gesponsorde posts dan 

ook worden aangeduid met #ad of #spon, in lijn met de regelgeving (Stichting 

Reclame Code, 2017) (afbeelding 5). Deze regelgeving is ingesteld om de consument 

te ondersteunen om commerciële van redactionele inhoud te kunnen onderscheiden 

.  

 

Afbeelding 5: Een voorbeeld van een gesponsorde post op de persoonlijke pagina 

van  Mascha Feoktistova, te herkennen aan ‘#spon’. 
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Instagram heeft sindskort ingespeeld op de groei aan gesponsorde content op het 

medium en de daarbij horende kritische blikken. Het medium geeft toe dat het 

belangrijk is om de community ervan te verzekeren dat gesponsorde content 

duidelijk herkenbaar wordt gemaakt. Op 14 juni maakt Instagram dan ook bekend dat 

er een speciale tag wordt gelanceerd om een sponsorship aan te duiden. Helaas werd 

deze functie aangekondigd na het uitvoeren van dit onderzoek. Deze nieuwe vorm 

van sponsoraanduiding is dan ook niet meegenomen in de survey. Toch wordt deze 

nieuwe ontwikkeling noemenswaardig geacht: het duidt aan dat influencermarketing 

een steeds groter wordend begrip is, waarbij gesponsorde content speciale aandacht 

vereist.           

 Deze nieuwe functie zal volgens Instagram namelijk zorgen voor een 

duidelijkere communicatie vanuit de content creators naar hun volgers. Transparantie 

zal voordelig zijn voor de Instagram-community. Daarnaast biedt de functie een 

voordeel voor de influencers en bedrijven zelf: het is mogelijk om inzicht te krijgen 

in de resultaten van de post. Tot slot stelt Instagram: ‘Creators and businesses will 

now be able to quickly disclose their partnerships easier than ever before, 

maintaining authenticity across the board.’ (Instagram, 2017).    

  

 

Afbeelding 6: Een voorbeeld van de nieuwe tag, waarin duidelijk wordt dat de post 

gesponsord is en door welk bedrijf, bovenaan de foto.  
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Foto’s met een sponsoraanduiding komen veelvuldig voorbij op Instagram: tussen 1 

september 2016 en 1 maart 2017 postte twintig Nederlandse influencers 65 posts, 

gesponsord door 29 verschillende beautymerken (een volledig overzicht in bijlage I).  

Er zijn zelfs influencers die van hun instagramaccount kunnen leven. Uit onderzoek 

blijkt dat 73% van de bloggers wordt benaderd voor marketingdoeleinden. Ongeveer 

de helft van de bloggers verdient regelmatig geld met het schrijven van 

productreviews (IPREX, 2016).  

Een problematisch woord uit de eerder genoemde definitie van Freberg et al. 

wordt hierdoor ‘onafhankelijk’: in hoeverre is een persoon onafhankelijk wanneer 

degene betaald krijgt voor het plaatsen van een foto? Is er dan nog sprake van 

authenticiteit? Het zou kunnen dat een influencer niet in een product of het gebruik 

daarvan gelooft, maar dit toch gaat promoten, omdat hij of zij ervoor betaald krijgt. 

Dit is zoals gezegd ethisch gezien twijfelachtig en misleidend (Woods, 2016).  

 

2.3 Commercialiteit en persuasiviteit  

Het doel van dit onderzoek is antwoord te kunnen geven op de vraag: In hoeverre is er 

een verschil in persuasiviteit tussen gesponsorde en authentieke instagramfoto’s? Voor de 

operationalisering van dit onderzoek is het van belang het begrip ‘persuasiviteit’ 

nader te definiëren. ‘To drive a brand's message to the larger market’, is het doel van 

influencermarketing volgens de eerder genoemde definitie. Uiteindelijk heeft het 

betalen van een influencer een persuasief doel: enerzijds is een positieve attitude ten 

opzichte van het merk of product de doelstelling, anderzijds het ‘uitlokken’ van 

bepaald gedrag. De effectiviteit van de twee soorten instagramfoto’s (authentiek 

versus gesponsord) wordt binnen dit onderzoek gemeten aan de hand van deze twee 

variabelen.           

 Om meer duidelijkheid te scheppen over de perceptie van commercialiteit 

binnen media en de effecten ervan, is er bekeken hoe consumenten reageren op 

gesponsorde content in eerdere onderzoeken en welke theorieën hieraan ten 

grondslag liggen. Daarbij is er een onderscheid gemaakt tussen de resultaten met 

betrekking tot de attitude en resultaten met betrekking tot gedrag.  

 



 

 

 

21 

 

2.3.1 Attitude  

Een van de influencers uit de opgestelde top 20 (bijlage I) van de grootste 

Nederlandse influencers die het afgelopen halfjaar een commerciële samenwerking 

zijn aangegaan met een beautymerk, Cynthia, noemt het doel van commerciële 

instagramcontent een win-winsituatie: “Mooie content voor de lezer, goede promotie 

voor de adverteerder en inkomsten voor mij.” De doelstelling is dat de consument na 

het zien van een gesponsorde instagrampost ervan overtuigd is dat het betreffende 

merk en product interessant is, er moet sprake zijn van een positieve attitude . Twee 

grote beautymerken die te vinden zijn in deze top 20 noemen als doelen ‘het product 

extra aandacht geven, en het bereiken van de doelgroep op een inspirationele wijze’ 

(Parfumerie Douglas) en ‘creëren van meer product awareness, vergroten van onze 

naamsbekendheid’ (The Body Shop) (gehele interviews in bijlagen II en III). De 

vraag is of deze doelstellingen worden bereikt door middel van gesponsorde content. 

Voordat deze vraag met een eigen kwantitatief onderzoek wordt beantwoord, wordt 

er eerst bekeken welke resultaten eerdere onderzoeken naar gesponsorde content 

opleveren. Daarnaast wordt er gezocht naar verklaringen voor de resultaten, in de 

vorm van theoretische modellen.  

 

2.3.1.1. Eerder onderzoek & de praktijk 

Niet alleen Instagram, maar ook blogs zijn een interessegebied van bedrijven en 

worden evenzeer gezien als een waardevol platform ter promotie van producten. Uit 

onderzoek blijkt dat 73% van de bloggers wordt benaderd voor marketingdoeleinden. 

Ongeveer de helft van de bloggers verdient regelmatig geld met het schrijven van 

productreviews (IPREX, 2016). Dergelijke blogs zijn van grote invloed op attitudes 

blijkt uit diverse onderzoeken in de Verenigde Staten en Azië (Cui, Lui & Guo, 

2012; Dhar & Chang, 2009; Zhu & Zhang, 2010).      

 Het vermelden van de betaalde samenwerking op een blog volgens de 

wetgeving heeft een negatief effect op de attitude ten opzichte van het gepromote 

merk (Van Reijmersdal et al., 2016). Ook de blogger komt niet positief uit de test: 

eerder onderzoek toont aan dat sponsorvermelding de geloofwaardigheid vermindert 

(Colliander & Erlandsson, 2015).  
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Verschillende onderzoeken van Ruigrok NetPanel en Adreaction naar het gebruik en 

de gebruikers van sociale media van het afgelopen jaar geven niet alleen inzicht over 

demografische gegevens, maar brengen ook interessante resultaten naar boven wat 

betreft gesponsorde content en merken op sociale media. Dit is namelijk, samen met 

advertenties, de grootste ergernis op Facebook (Ruigrok NetPanel, 2016). Uit een 

andere studie, uitgevoerd onder 2.00 panelleden uit de Verenigde Staten, blijkt dat 

78% van de consumenten een negatieve attitude heeft ten opzichte van adverteren op 

sociale media, en 8% van de ondervraagde consumenten sociale netwerksites 

omwille van excessief adverteren verlaat (AdReaction, 2010).  

 Ook influencers zelf hebben wel eens een negatieve ervaring gehad naar 

aanleiding van een betaalde samenwerking. Anna Nooshin vertelt in een interview 

dat ze merkt dat mensen heel kritisch zijn en dat de consument steeds kritischer 

wordt. ‘Ze zijn ook sneller beledigd zeg maar. Ze hebben heel erg vaak het idee dat 

je ze een beetje om tuin probeert te leiden.’ (Wayne Parker Kent, 2017). Twee andere 

influencers noemen relevantie een belangrijke kernwoord wat betreft gesponsorde 

content. 'Als ik samenwerk met een product dat niet bij mij past, hebben mijn fans 

het meteen door. Dan schiet het in het verkeerde keelgat.', vertelt Vera Camilla 

(Volkskrant, 2017). Cynthia Schultz zegt dat ze meestal geen negatieve reacties 

ontvangt op gesponsorde content. ‘Alleen als het niet zo goed past op mijn site, en 

dat snap ik dan ook. Tegenwoordig focus ik er echt op dat de sponsored content heel 

goed aansluit en dat de content echt goed is’. Negativiteit ten opzichte van 

gesponsorde content blijkt in de praktijk niet per se de norm, maar uit deze 

uitspraken blijkt dat consumenten wel alert zijn.     

 Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat sponsoraanduidingen een negatief 

effect hebben op de geloofwaardigheid van de bron (Colliander & Erlandsson, 2015). 

Daarnaast heeft het aanduiden van gesponsorde content op een blog ook invloed op 

de attitude ten opzichte van het merk: het heeft een negatief effect op de attitude 

(Campbell, Mohr & Verlegh, 2013).        

 Toch zijn er ook onderzoeken waar er sprake was van een positief effect van 

gesponsorde content op de attitude ten opzichte van het merk (Colliander & 

Erlandsson, 2015). Deze tegenstrijdige resultaten kunnen te maken hebben met de 
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verschillende bronnen (TV en blogs), de verschillende productsoorten (muesli, 

telefoons en schoenen) en de manier waarop het commerciële karakter duidelijk 

wordt gemaakt (door een derde partij in de vorm van een reactie of vanuit de bron 

zelf).  

Andere onderzoeken, naar bijvoorbeeld Electronic word-of-mouth, leveren 

ook interessante resultaten op. Electronic word-of-mouth (eWOM) is het online 

delen van meningen en ervaringen door gebruikers van sociale media. Deze 

informatie is een waardevolle bron voor consumenten bij aankoopbeslissingen 

(Bennett, 2014). Ook blijkt dat consumenten eWOM meer vertrouwen dan berichten 

vanuit bedrijven zelf (Wu & Wang, 2011). Echter zijn gesponsorde post betaalde 

eWOM. Aangezien de betaling ook kenbaar moet worden gemaakt, is de vraag of 

consumenten deze berichtgeving nog steeds zo betrouwbaar vinden. Uit onderzoek 

blijkt echter dat veel gebruikers de sponsoraanduiding niet opmerken (Wnent, 2016) 

en dat het aanduiden van een sponsoring weinig effect heeft op de perceptie van de 

consument (Lu, Chang & Chang, 2014).  

 Daarnaast zijn onderzoeksresultaten met betrekking tot de attitude van 

commerciële content op televisie ook waardevol en een interessante basis voor dit 

onderzoek. Een gesponsorde instagramfoto kan vergeleken worden met brand 

placement binnen televisieprogramma’s: het omvat de doelbewuste integratie van 

merken of producten in redactionele inhoud (Russell & Belch, 2005). Een betaalde 

instagramfoto verschijnt tussen alle andere foto’s die veelal onbetaald zijn 

(authentiek/ ‘redactioneel’).        

 Uit onderzoek blijkt dat de consument zich niet altijd bewust zijn van de 

integratie van commerciële en redactionele inhoud binnen televisieprogramma’s. Dit 

is tevens een reden waarom brand placement goed werkt (Bhatnagar, Aksoy & 

Malkoc, 2004). Het niet bewust zijn van een commerciële boodschap heeft invloed 

op de verwerking en evaluatie en hiermee op de attitude. De consumenten kan in 

zo’n geval de bron en het commerciële doel mogelijk niet herkennen door de 

vervaagde grens tussen redactionele en commerciële inhoud (Nebenzahl & Jaffe, 

1998).            

 Wanneer brand placement wel wordt herkend, kan dit invloed hebben op de 
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evaluatie van de reclame. Deze activatie van de evaluatieve kant van 

overredingskennis zorgt voor de toepassing van kritische attitudes zoals scepticisme 

en afkeer ten opzichte van de overtuigende boodschap (Rozendaal, Lapierre, Van 

Reijmersdal & Buijzen, 2011). Dit proces zal nader worden toegelicht in paragraaf 

2.3.1.3.           

 Brand placement kan onder andere geëvalueerd worden in het kader van 

eerlijkheid, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid (Boerman, Van Reijmersdal & 

Neijens, 2015). Daarnaast blijkt dat de herkenning van reclame door de vermelding 

van de sponsor zorgt voor een minder positieve merkattitude. Dit laat zien dat de 

wetgeving wat betreft sponsorvermelding effectief is, maar ook invloed heeft op de 

effectiviteit van brand placement binnen televisieprogramma’s (Boerman et al, 

2015).  

 

2.3.1.2 Het Elaboration Likelihood Model 

De perceptie van consumenten, ongeacht of deze positief of negatief is, heeft 

uiteraard een oorsprong. De vraag hoe mensen hun standpunt of attitude bepalen 

wordt beantwoord vanuit diverse modellen. Het Elaboration Likelihood Model 

(ELM, afbeelding 7) is een van de meest onderzochte modellen in zijn soort en 

daarom niet weg te denken uit onderzoeken naar overtuiging (Hoeken, Hornikx & 

Hustinx, 2009). Het model biedt inzichten over de vorming en verandering van 

attitudes (Bitner & Obermiller, 1985).       

 In de jaren tachtig is het model ontwikkeld door Petty & Cacioppo om de 

inconsistenties in de literatuur over overtuiging weg te nemen. Het model geeft de 

wisselwerking tussen het publiek en het bericht weer, waarbij de motivatie en het 

vermogen van het publiek in acht wordt genomen. Binnen het ELM-framework 

wordt gesteld dat de motivatie en het vermogen van het publiek kan verschillen en 

dat het bericht gefocust kan zijn op het attribuut wat centraal staat in het bericht of op 

secundaire elementen (Gulas & Weinberger, 2006). Dit onderscheid van de twee 

soorten berichtgevingen is bijvoorbeeld terug te vinden in een gesponsorde blogpost 

over een product waarin uitgebreid wordt beschreven wat het product zo goed maakt, 
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versus een instagrampost van een influencer, waar het persuasieve element zijn bron 

vindt bij de status of bekendheid van de persoon.  

 De motivatie en het vermogen hebben invloed op de verwerking van het 

bericht. In het geval van een zeer gemotiveerd publiek, welke zeer capabel is om de 

informatie uit het bericht te verwerken, is er sprake van verwerking via de centrale 

route. Dit scenario past bij de berichten waarbij de informatie over het attribuut 

domineert: deze argumenten zullen inhoudelijk kritisch worden afgewogen om tot 

een bepaald standpunt te komen (Gulas & Weinberger, 2006). Hierbij staan de 

waarschijnlijkheid en wenselijkheid van bepaald gedrag of van bepaalde 

producteigenschappen centraal. Als het verwerken van de informatie ertoe leidt dat 

de consequenties of eigenschappen als waarschijnlijk en wenselijk worden gezien, 

worden er positieve cognitieve reacties gegenereerd. Wanneer de consequenties of 

eigenschappen onwaarschijnlijk en onwenselijk worden geacht, worden er negatieve 

reacties gegenereerd. Meer positieve reacties leidt tot een positievere attitude, meer 

negatieve reacties leidt tot een meer negatieve attitude (Hoeken et al., 2009). 

 Aan de andere kant zou je een zeer ongemotiveerd en incapabel publiek 

kunnen hebben, waardoor gebruik zal worden gemaakt van perifere cues of 

vuistregels, zoals humor en bekende personen, om het bericht te verwerken. Dit 

wordt de perifere route genoemd, waarbij de cues ervoor kunnen zorgen dat men een 

ongemotiveerd en/of incapabel publiek toch kan beïnvloeden (Gulas & Weinberger, 

2006). Bij dit proces richt de lezer zich enkel op een bepaald gedeelte van de tekst 

om tot een beoordeling van het standpunt te komen, in plaats van dat er een 

inhoudelijke afweging van de argumenten wordt gemaakt. De perifere cues zijn dus 

noodzakelijk voor dit type verwerking (Hoeken et al., 2009).    

 In het geval van Instagram kan bijvoorbeeld het aantal likes of volgers 

gebruikt worden als perifere cue: er wordt gebruik gemaakt van de 

consensusvuistregel. Hierbij wordt het oordeel geleid door het aantal mensen dat iets 

vindt (Hoeken et al., 2009). Daarnaast kan deze informatie over het aantal volgers en 

likes zorgen voor een gevoel van een celebrity-status: ‘Als een bekende het zegt, is 

het zo’ (Petty et al., 1983 in Hoeken et al, 2009, p. 165). Bovendien kan de 

sponsoraanduiding ook een cue zijn bij de vorming van de attitude. Deze cue kan 
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gebruikt worden bij de toepassing van de geloofwaardigheids vuistregel, waarbij er 

onder andere wordt gekeken naar de betrouwbaarheid en belangeloosheid. Wanneer 

iemand wordt betaald om een product te promoten, is deze persoon immers niet 

belangeloos.       

 

 

Afbeelding 7: Systematische weergave van het twee routes binnen het Elaboration 

Likelihood Model (Hoeken et al., 2009).  

 

De grondleggers van het ELM stellen dat de verschillende routes ook zorgen voor 

andere uitkomsten wat betreft overtuiging. Er wordt gesteld dat overtuiging via de 

centrale route zorgt voor een langduriger effect, en dat het bovendien beter het 

navolgende gedrag kan voorspellen dan verwerking via de perifere route. Echter, er 

zijn zwakke bewijzen gevonden die deze veronderstelling bevestigen (Bitner & 

Obermiller, 1985).  

 Een zwakte van het model is dat het enkel de effecten van een bepaalde mate 

van motivatie en vermogen omschrijft (hoge motivatie en voldoende vermogen zorgt 

voor centrale verwerking, een lage motivatie en onvoldoende vermogen voor perifere 

verwerking). Het model kan echter niet de mate van motivatie voorspellen (Bitner & 

Obermiller, 1985). Met behulp van het model kan dus enkel achteraf worden 
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vastgesteld hoe iemand de informatie heeft verwerkt, maar dit kan niet worden 

voorspeld.  

 Daarnaast worden hierboven de twee routes recht tegenover elkaar gezet, 

maar het is niet zo dat lezers of alle informatie centraal verwerken of alleen perifere 

cues gebruiken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat één argument kritisch wordt bekeken, 

terwijl de rest van de boodschap perifeer wordt verwerkt. Het ELM gaat ervanuit dat 

naarmate lezers kritischer naar de argumenten kijken, perifere cues minder invloed 

hebben op de attitude. Echter, het is onduidelijk waarom dit zo zou zijn en wat 

‘minder invloed’ precies inhoudt (Hoeken et al., 2009).    

 Het Heuristic-Systematic Model (HSM) van Chaiken is een gelijksoortig 

model, met hetzelfde onderscheid tussen de twee soorten verwerking (de centrale 

route wordt in dit model echter de systematische route genoemd, en de perifere 

verwerking is heuristische verwerking). Wat betreft de combinatie van de twee 

routes voor de verwerking van een boodschap neemt dit model daarentegen een 

ander standpunt in. Chaiken heeft namelijk laten zien dat een advertentie met sterke 

argumenten leidt tot een nog positiever attitude als in de advertentie melding wordt 

gemaakt van het grote aantal tevreden gebruikers van het product 

(consensusvuistregel), waardoor de heuristische cue juist een aanvullende effect 

heeft (Hoeken et al., 2009).  

 Zoals eerder genoemd is het verband tussen attitude en overtuiging essentieel 

voor dit onderzoek. Het uitgangspunt is dat een gesponsorde instagrampost succesvol 

is wanneer het persuasieve doel is bereikt: de attitude ten opzichte van het merk moet 

positief zijn en leiden tot bepaald gedrag. In het boek Persuasion wordt door 

O’Keefe (2016) overtuigen uitgelegd als een intentionele poging om de mentale 

toestand van iemand anders te veranderen door middel van communicatie. 

Noodzakelijk voor dit proces is het feit dat de te overtuigen partij een bepaalde mate 

van vrijheid heeft om wel of niet overtuigd te raken. De mentale toestand in deze 

definitie is de attitude: een psychologische neiging die naar voren komt uit de 

evaluatie van een bepaald object met een bepaalde mate van voor- of afkeur (Eagly 

& Chaiken in Hoeken et al., 2009). Het object omvat zowel een persoon, als een 

product, bepaald gedrag, beleid of een instantie (Hoeken et al., 2009).  
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Het ELM biedt voor dit onderzoek de nodige achtergrond over de vorming en 

verandering van attitude, waardoor er vooraf een verantwoorde verwachting kan 

worden opgesteld. Daarnaast kan het model achteraf ondersteuning bieden bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten.  

 

2.3.1.3 Het Persuasion Knowledge Model 

Naast deze twee routes uit het ELM is er meer achtergrondkennis nodig om grip te 

krijgen op de verwerking van de instagrampost en de totstandkoming van attitudes. 

Het Persuasion Knowledge Model stelt dat men kennis over overtuiging kan 

gebruiken om overtuigd te raken, of juist niet (Friestad & Wright, 1994). Het 

uitgangspunt is dat een persoon continu zijn of haar overredingskennis ontwikkelt 

door ervaring uit het dagelijks leven, maar ook door verhalen van anderen en door 

observaties van bepaalde situaties. Hierdoor is deze kennis historisch en cultureel 

afhankelijk. Door de continue ontwikkeling van overredingskennis, worden de 

attitude en het gedrag uiteindelijk beïnvloed: de kennis wordt in acht genomen bij het 

reageren op persuasieve pogingen (Friestad & Wright, 1994.    

 Wanneer overredingskennis wordt geactiveerd, bijvoorbeeld door het zien 

van een sponsoraanduiding, gaat men anders met de poging tot overtuiging om dan 

wanneer deze kennis niet wordt geactiveerd. Over het algemeen wil men de 

keuzevrijheid behouden en houdt men er niet van om gemanipuleerd te worden 

(Brehm & Brehm, 1981). Er wordt dan ook aangenomen dat, wanneer men een 

poging tot overtuiging herkent, men zich hiertegen verweert (Petty & Cacioppo, 

1977; Wei, Fischer & Main, 2008; Wood & Quinn, 2003).    

 Als een instagramgebruiker een gesponsorde post herkent, kan dit ervaren 

worden als een bedreiging van keuzevrijheid, waardoor er weerstand ontstaat ten 

opzichte van de persuasieve poging. Dit blijkt ook uit eerder onderzoek naar 

gesponsorde blogposts (Van Reijmersdal, 2016). Weerstand kan cognitief en 

affectief zijn (Knowles & Linn, 2004). Er wordt dan ook aangenomen dat de 

activatie van overredingskennis kan leiden tot een cognitieve en affectieve weerstand 

en de daarbij horende reactie. Deze theorie kan de invloed van een 

sponsoraanduiding op de persuasieve uitkomst van de advertentie verklaren. Het over 
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het algemeen negatieve effect van de sponsoraanduiding is een resultaat van 

weerstand door de activatie van overredingskennis (Milne, Rohm & Bahl, 2009).   

 De activatie van kennis over overtuiging door een sponsoraanduiding kan 

zorgen voor een kritische houding, zoals scepticisme en afkeer (Boerman et al., 

2012). Wanneer deze houding wordt veroorzaakt door een gesponsorde post, kan het 

emoties als woede en irritatie oproepen. Bovendien zorgt de activatie van 

overredingskennis ervoor dat de betekenis van een bericht verandert door een 

sponsoraanduiding  (Friestad & Wright, 1994). Wanneer iemand op Instagram ter 

vermaak aan het scrollen is, kan er gevoel van misleiding of andere negatieve 

emoties ontstaan wanneer er een instagrampost met een sponsorvermelding 

verschijnt.  

Door dit gehele proces van het herkennen van commerciële content, de 

activatie van overredingskennis en de negatieve gevoelens als gevolg, wordt de 

overtuigingskracht verminderd. De attitude ten opzichte van het merk wordt 

negatiever en de koopintentie lager. Dit effect wordt bevestigd in het onderzoek naar 

gesponsorde blogs (Van Reijmersdal, 2016). Het onderzoek heeft echter betrekking  

op blogs over sport en koken. Het type product in een advertentie kan grote invloed 

hebben op de persuasiviteit.         

 Uit het onderzoek van Reijmersdal et al. (2016) blijkt een significante relatie 

tussen cognitieve en affectieve weerstand en de overtuiging bij en gesponsorde blog 

over sport en muziek. Bij de gesponsorde blog over eten, concluderen de 

onderzoekers dat er enkel een significante relatie tussen affectieve weerstand en 

overtuiging. De sponsoraanduiding activeert dus wel overredingskennis, maar zorgt 

niet voor een negatieve attitude of een lagere koopintentie. Overtuiging had binnen 

dit onderzoek tevens betrekking op de attitude en koopintentie.    

 Een mogelijke verklaring voor dit verschil in resultaten is het onderscheid 

tussen de type producten: de blog over sport en muziek heeft te maken met een 

relatief high involvement product, terwijl de blog over eten over low involvement 

product gaat. Wanneer een advertentie om een low involvement product gaat, zal de 

weerstand niet zo sterk negatief zijn, omdat men toch niet zoveel geeft om het 

geadverteerde product.          



 

 

 

30 

 

De categorisering low en high involvement products wordt gemaakt op basis van drie 

involvement levels: persoonlijk, fysiek en situationeel. Het persoonlijke level heeft 

betrekking op interesses, waarden en behoeften die de aantrekkingskracht ten 

opzichte van het product kunnen voorspellen. Het fysieke level gaat om de 

karakteristieken van het product die zich onderscheiden van andere producten en de 

interesse kunnen verhogen. Het situationele level is een factor die tijdelijk de 

relevantie of interesse in een product kan verhogen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken 

met de manier waarop de consument een advertentie te zien krijgt (Houston & Roth, 

1978).            

 In dit onderzoek is er sprake van beautyproducten voor vrouwen, een high 

involvement productcategorie. De respondenten van het onderzoek zullen enkel 

vrouwen zijn, waardoor het persoonlijke involvement level relatief hoog zal zijn. Het 

fysieke level is hoog door de berichtgeving: in de instagrampost wordt een product 

en het merk uitgelicht door een influencer die het product aanraadt aan de 

consument. Ook het situationele level is hoog door het type advertentie: de 

consument ziet de instagrampost op het persoonlijke kanaal van de influencer 

waardoor de interesse tijdelijk gewekt kan worden.      

 Aangezien er sprake is van een high involvement product, wordt er, in lijn 

met de resultaten van Van Reijmersdal et al. (2016) verwacht dat de 

sponsoraanduiding invloed zal hebben op de attitude en koopintentie.   

 Naast het verschil in productsoort, was er in het onderzoek van Van 

Reijmersdal et al. (2016) sprake van een verschil in het aantal argumenten. De blog 

over eten bevatte weinig argumenten die betrekking hadden op het product. Dit kan 

gezorgd hebben voor minder weerstand ten opzichte van het merk en product, 

waardoor de negatieve attitude is uitgebleven. In het geval van instagramposts is in 

de meeste gevallen sprake van weinig argumenten, aangezien het op dit medium 

voornamelijk draait om beeld. Dit is een groot verschil met een blogpost, waarin een 

product vaak uitgebreid wordt onder de loep wordt genomen.  
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Uit bovenstaande bevindingen is de volgende hypothese opgesteld:  

 

H1a-b: De mate van aanwezigheid van een sponsoraanduiding heeft invloed op 

de attitude ten opzichte van het merk (a) en de influencer (b). Het merk en de 

influencer worden het meest positief gewaardeerd bij een instagrampost zonder 

sponsorvermelding (authentiek) en het meest negatief gewaardeerd bij een 

instagrampost met de maximale sponsoraanduiding.  

 

2.3.2 Gedrag  

De activatie van kennis over overtuiging door de sponsoraanduiding en de daarbij 

horende negatieve associaties, zoals uitgelegd in de voorgaande paragraaf, kan ook 

zorgen voor een negatief effect op gedrag. Wanneer een consument boos of 

geïrriteerd is over de gesponsorde post, is het aannemelijk dat het merk die de post 

heeft gesponsord negatief wordt geëvalueerd. In het onderzoek van Van Reijmersdal 

(2016) wordt dit tweede effect van weerstand onderzocht. In de twee onderzoeken 

naar gesponsorde blogs blijkt inderdaad dat de weerstand ten opzichte van 

gesponsorde content leidt tot een negatieve attitude, die weer leidt tot een lage 

koopintentie.           

 Ook een ander onderzoek bevestigt de samenhang tussen attitude en gedrag: 

het aanduiden van gesponsorde content op een blog heeft een negatieve invloed op 

de attitude ten opzichte van het merk en het heeft een negatief effect op de  

koopintenties (Liljander, Gummerus & Soderlund, 2015).     

 Toch blijkt het dat gesponsorde content ook kan zorgen voor een positief 

effect op de koopintentie (Colliander & Erlandsson, 2015). In het geval van 

Instagram zou het sociale karakter voor een dergelijk effect kunnen zorgen. Op het 

sociale medium draait het om persoonlijk profielen en het delen van persoonlijke 

informatie. Influencers geven via Instagram een kijkje in hun leven en hebben vaak 

intensief contact via het medium met hun volgers. Hierdoor worden zij door hun 

volgers soms zelfs als vrienden beschouwd. Deze perceptie zorgt voor een groot 

vertrouwen, waardoor influencers invloed kunnen  hebben op koopbeslissingen 

(Isosuo, 2016).  



 

 

 

32 

 

De relatie tussen attitude en gedrag is, net als de totstandkoming van attitudes, 

theoretisch te verklaren. Binnen de Theory of Planned Behavior (O’Keefe, 2016) 

(afbeelding 8) wordt een verband tussen attitude en gedragsintentie verondersteld 

(Lavidge & Steiner, 2000). Dit model voorspelt gedrag aan de hand van 

verschillende determinanten. Gedrag wordt voorspeld door intentie, intentie wordt 

voorspeld door attitude, subjectieve norm en perceived behavioral control. Attitude 

is de houding die een persoon heeft ten opzicht van bepaald gedrag, de subjectieve 

norm heeft te maken met wat andere, belangrijke mensen van het gedrag (zouden) 

vinden en de perceived behavioral control is hoe makkelijk of moeilijk het uitvoeren 

van het gedrag wordt ingeschat (O’Keefe, 2016).  

Het verband tussen attitude en gedragsintentie is in diverse onderzoeken 

bevestigd: de attitude van consumenten ten opzichte van een merk kan de 

koopintentie van het product voorspellen (Homer, 1990; MacKenzie, Lutz, & Belch, 

1986). Attitude heeft binnen deze theorieën en onderzoeken echter betrekking op de 

attitude ten opzichte van het gedrag of de attitude ten opzichte van de advertentie 

zelf. Onderzoek van Spears & Singh (2004) onder Amerikaanse studenten wees uit 

dat de attitude ten opzichte van het merk wel degelijk gecorreleerd is met 

koopintentie. Wel had dit onderzoek betrekking op advertenties in magazines, niet op 

gesponsorde social media content.  

 Voor dit onderzoek wordt verondersteld dat een betaalde samenwerking als 

effectief kan worden bestempeld, wanneer er naar aanleiding van de samenwerking 

uiteindelijk meer likes, volgers en verkoop is gegenereerd. De persuasiviteit van een 

campagne komt dus naar voren in het gedrag (liken, volgen, kopen). In dit onderzoek 

wordt interactie en verkoop gemeten aan de hand van interactie-intentie (intentie om 

het bedrijf te volgen en het bericht te liken) en koopintentie. Binnen de Theory of 

Planned Behavior wordt attitude niet enkel in verband gebracht met gedrag, maar 

ook met intentie. Attitude ten opzichte van het gedrag heeft namelijk via 

gedragsintentie invloed op gedrag. Dit is een cruciaal verband voor dit onderzoek: 

hoe hoger de intentie, hoe groter de kans dat het gedrag ook uitgevoerd wordt 

(O’Keefe, 2016). Binnen dit onderzoek wordt gedrag buiten beschouwing gelaten en 

wordt de meting van intentie als uitgangspunt genomen voor de effectiviteit.  
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Afbeelding 8: Weergave van The Theory of Planned Behavior met daarin het directe 

verband tussen attitude, intentie en gedrag. 

 

Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat de doelstelling van een betaalde 

samenwerking persuasief is. Ten eerste moet de consument na het zien van een de 

instagrampost ervan overtuigd zijn dat het betreffende merk en product interessant is. 

Daarnaast moet de attitude zodanig positief zijn dat er over wordt gegaan op bepaald 

gedrag: het liken van de foto, het praten over de foto, merk of product met anderen of 

het merk volgen op Instagram. Dit zal zorgen voor meer bereik en het verspreiden 

van de ‘brand’s message to the larger market’. Ander wenselijk gedrag is genoemd 

door The Body Shop: ‘Genereren van traffic naar onze winkels en webshop’, wat 

voor dit onderzoek is vertaald naar koopintentie.     

 Er zijn nog geen onderzoeken uitgevoerd naar gesponsorde content op 

Instagram met betrekking tot koopintentie van consumenten. Wel zijn uitspraken 

gedaan dat influencermarketing ‘de mogelijkheid heeft om elf keer meer effectief te 

zijn dan andere vormen van traditioneel adverteren met betrekking tot onder andere 

verkoop’ (Woods, 2016). Een kanttekening hierbij is dat deze uitspraak haar 

herkomst vindt bij het Amerikaanse TapInfluence, een bureau gespecialiseerd in het 

matchen van influencers en bedrijven. Derhalve is deze informatie niet objectief en 

niet wetenschappelijk onderbouwd. Om deze reden is deze uitspraak in het kader van 

dit wetenschappelijk onderzoek niet bruikbaar voor de  hypothesevorming.  

 Wel is er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar gesponsorde 
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blogposts. Uit het eerder genoemde onderzoek naar commerciële inhoud op blogs 

blijkt dat gesponsorde artikelen niet alleen van grote invloed zijn op attitudes, maar 

ook op koopintentie en koopgedrag van consumenten. Het vermelden van de 

betaalde samenwerking volgens de wetgeving heeft, in lijn met de inzichten wat 

betreft televisie, een negatief effect op de koopintentie ten opzichte van het 

gepromote merk (Van Reijmersdal et al., 2016).      

 Een ander belangrijk gegeven is dat de geloofwaardigheid van een 

informatiebron (in dit geval de influencer) positief samenhangt met merkattitude en 

koopintentie (o.a. Wu & Wang, 2011). Dit wordt bevestigd binnen een recent 

onderzoek van Janssen, waaruit blijkt dat het negatieve effect van 

sponsorvermeldingen op merkattitude en koopintentie samenhangt met de afname 

van de geloofwaardigheid van de blogger  (Janssen, Sprang & Fransen, 2017).  

 

De bovenstaande bevindingen in acht nemend, volgt de hypothese: 

 

H2a-d: Een positieve attitude ten opzichte van het merk zorgt voor een hogere 

koopintentie (a) en interactie-intentie (b) dan een negatieve attitude ten opzichte 

van het merk. Een positieve attitude ten opzichte van de influencer zorgt voor 

een hogere koopintentie (c) en interactie-intentie (d) dan een negatieve attitude 

ten opzichte van de influencer.  
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3. Methode 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden uiteengezet: respectievelijk het 

onderzoeksontwerp, de participanten, het materiaal, de instrumentatie, de procedure 

en tot slot de verwerking van de gegevens.  

 

3.1 Onderzoeksontwerp  

De respondenten werden random aan een van de drie condities toegewezen (geen 

gesponsorde posts, posts met een minimale sponsoraanduiding of posts met een 

maximale sponsoraanduiding). Binnen de conditie werden twee posts getoond die 

binnen de betreffende conditie passen (een van Monica Geuze met Bioré en een van 

Anna Nooshin met May Beauty). Het onderzoek had hiermee een 3x2 tussen-

personen ontwerp. 

 

3.2 Participanten 

Aangezien de doelgroep van de betreffende beautymerken op de foto (Bioré en May 

Beauty) vrouwen waren, was dit tevens de doelgroep van dit onderzoek. Dit was ook 

vermeld bij de introductietekst. De participanten werden door middel van 

filtervragen geselecteerd. De eerste vraag was naar het geslacht, wanneer er ‘man’ 

werd ingevuld, werd het onderzoek afgesloten. Daarnaast was er een ander criterium 

waar de respondent aan moest voldoen: de vrouw moest actief zijn op Instagram. Dit 

had te maken met bekend zijn met het type content en de eventuele andere kijk op 

onbekende content. De respondenten werden hier ook op gefilterd: wanneer er op de 

vraag ‘Ben je actief op Instagram’ ‘nee’ werd  geantwoord, werd de survey 

beëindigd. Wat betreft leeftijd was er geen eis gesteld aan de respondenten, omdat 

het instagramgebruik generatie overstijgend is.  

Aangezien er drie condities waren, werd er naar gestreefd 75-90 respondenten 

te werven. De survey is digitaal verspreid via Facebook, Whatsapp en Instagram. 

Uiteindelijk zijn 101 respondenten aan de survey begonnen. In totaal vielen 19 

resultaten af, omdat zij of niet door de filtervragen heen zijn gekomen (N=9), of zij 

de vragenlijst voortijdig hebben beëindigd (N=10). De statistische analyse zal enkel 

worden uitgevoerd op de volledig ingevulde surveys, dat zijn de data van 82 
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respondenten. De jongste respondent (N=82) was 15 jaar, de oudste 55. Het 

gemiddelde was 25,76 jaar met een standaarddeviatie van 8,37. Na de eerste 

filtervragen naar sekse en de activiteit op Instagram en de filtering van de data, 

waren alle 82 respondenten vrouwen en actief op Instagram. Qua opleidingsniveau 

lag het zwaartepunt bij hoger opgeleiden (HBO: 37,8%, WO: 35,4%). Zowel leeftijd 

((F (2, 79)=1.19 p=.31) als opleiding (X²(10)=8.58 , p =.53) bleken normaal verdeeld 

over de drie condities.  

 

3.3 Materiaal  

Binnen het overzicht van betaalde samenwerkingen (bijlage I), zijn er diverse soorten 

sponsoraanduidingen gesignaleerd. De meest voorkomende aanduiding was het 

gebruik van hashtags als #ad, #spon of #sp. Daarnaast kwam het enkele keren voor 

dat in de lopende tekst werd aangeduid dat het om een betaalde post ging (‘In 

samenwerking met..’). Tot slot kwamen alternatieve hashtags als #partner enkele 

keren voor. Binnen dit onderzoek werden niet alleen gesponsorde posts vergeleken 

met authentieke posts, maar werden ook de verschillen binnen diverse 

sponsoraanduidingen onderzocht.   

 

De volgende condities waren tot stand gekomen: 

- Een sponsoraanduiding ontbreekt (authentieke post) 

- Minimale sponsoraanduiding: #ad #sp aan het eind van de tekst 

- Maximale sponsoraanduiding: In samenwerking met.. aan het begin van de 

tekst + #ad #sp aan het eind van de tekst  

 

Binnen de conditie kregen de respondenten twee foto’s te zien van bestaande 

influencers: Monica Geuze en Anna Nooshin. Deze personen komen beide voor in de 

samenstelde top 20. Een overzicht van alle manipulaties zijn de vinden in  bijlage IV. 

De foto’s zijn bestaande, gesponsorde instagramposts die de influencers in 

samenwerking met een beautymerk hebben gepost (Bioré en May Beauty). Deze 

waren ongeveer in dezelfde sfeer: de persoon is duidelijk in beeld en houdt een 

product vast. De tekst onder de foto’s was gemanipuleerd zodat dit een constante 
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factor was binnen de verschillende condities. De lengte van de teksten was ongeveer 

gelijk  (3-4 regels) en het aantal likes en het aantal reacties waren gelijk in alle 

manipulaties. Dit waren namelijk perifere cues die de ‘influencerstatus’ aangeven, 

waardoor dit een invloed zou kunnen hebben op de attitude ten opzichte van de 

influencer en wellicht daardoor op de gedragsintenties.     

 Wat betreft de tekst is er gekozen voor een ‘one-sided’ message: er wordt 

enkel positieve informatie versterkt over het merk en product. Deze vorm van tekst 

blijkt een significant effect te hebben op koopintenties: een one-sided message leidt 

tot hogere koopintenties dan two-sides messages, waarin zowel positieve als 

negatieve informatie wordt genoemd. Daarnaast blijkt uit de praktijk (top 20, bijlage 

IV) dat bij betaalde samenwerkingen op Instagram enkel sprake is van one-sided 

messages. Echter, uit eerder onderzoek blijkt dat consumenten een bron van een two-

sided message meer vertrouwen (Braatz, 2017). 

Tot slot waren er twee fillers in het onderzoek geplaatst om het 

onderzoeksdoel te verhullen. Dit zijn eveneens twee instagrampost die niets te maken 

hebben met sponsoring. Een foto was van Yara Michels en een van Jamie Li (ook 

twee bestaande influencers) waarin er sprake was van product placement, zonder 

hashtags van het merk, maar met een verwijzing naar het merk in de lopende tekst. 

Het aantal likes en reacties van de fillers waren gelijk aan die van de manipulaties. 

Deze posts zijn niet meegenomen in de resultaten.    

 

3.4 Instrumentatie  

Wat betreft de meting van de afhankelijke variabelen waren de meetschalen gebruikt 

uit het onderzoek van Janssen et al. (2017) naar gesponsorde blogposts. Per construct 

waren er drie tot vier items geselecteerd uit de meetinstrumenten van Janssen et al. 

op basis van bruikbaarheid en relevantie. Bij het construct expertise werd 

bijvoorbeeld gevraagd of de persoon competent werd geacht. Bij een volledig artikel 

kan deze vraag beantwoord worden, maar bij enkel het zien van een foto is deze 

vraag lastig. Merkattitude werd op drie bipolaire items op een 7-puntsschaal gemeten 

(Janssen et al. 2017): 

- ‘Saai-Boeiend 
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- ‘Stom-Leuk’ 

- ‘Oninteressant-Interessant’ 

 

De attitude ten opzichte van de influencer werd tevens op drie bipolaire items op een 

7-puntsschaal gemeten: 

- ‘Stom-Leuk’ 

- ‘Oninteressant-Interessant’ 

- ‘Onaantrekkelijk- Aantrekkelijk’ 

 

Een belangrijk onderdeel van de attitude ten opzichte van de influencer is de 

geloofwaardigheid. Dit werd gemeten aan de hand van expertise en betrouwbaarheid 

van de Source Credibility Scale (Ohanian, 1990). “Source credibility” is een term die 

over het algemeen wordt gebruik om de positieve eigenschappen van een bron aan te 

duiden, wat invloed heeft op de acceptatie van de berichtgeving door de ontvanger 

(Ohanian, 1990). Deze schaal is tot stand gekomen bij een onderzoek naar de 

waargenomen expertise en betrouwbaarheid van celebrity endorsers (het gebruik van 

bekende personen voor marketing-communicatiedoeleinden). Expertise werd 

gemeten op drie bipolaire 7-puntsschalen: 

- Iemand die geen kennis van zaken heeft-Iemand die kennis van zaken heeft 

- ‘Onervaren-Ervaren’ 

- ‘Geen expert-Expert’ 

 

De dimensie betrouwbaarheid had meer items, aangezien deze allemaal relevant 

werden bevonden. De laatste drie items meten het scepticisme van de consument ten 

opzichte van de reclame (Janssen et al. 2017). De zeven bipolaire items op een 7-

puntsschaal waren: 

- ‘Ongeloofwaardig-Geloofwaardig 

- ‘Onbetrouwbaar-Betrouwbaar 

- Onoprecht-Oprecht’ 

- ‘Oneerlijk-Eerlijk’ 

- ‘Subjectief-Objectief’ 
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- ‘Partijdig-Onpartijdig’ 

- ‘Niet overtuigend-Overtuigend’.  

 

De koopintentie werd gemeten op twee 7-punts Likertschalen (1 = helemaal mee 

oneens, 7 = helemaal mee eens):  

- ‘Ik heb interesse om een product van Bioré/May Beauty te kopen’ 

- ‘Ik acht de kans waarschijnlijk dat ik een product van Bioré/May Beauty zal 

kopen’.  

 

Interactie-intentie werd ook gemeten op een 7-punts Likertschaal (1 = helemaal mee 

oneens, 7 = helemaal mee eens), met de volgende stellingen:  

- ‘Ik acht de kans waarschijnlijk dat ik deze foto ga liken’ 

- ‘Ik acht de kans waarschijnlijk dat ik Bioré/May Beauty op Instagram ga 

volgen’.  

 

Zowel de metingen van koopintentie- als interactie-intentie werden afgeleid uit de 

meetschalen van Janssen et al. (2017).  

 De laatste vraag over de foto’s was een manipulatiecheck. Gesponsorde 

instagramposts komen steeds meer voorbij en gesponsorde content komt 

tegenwoordig regelmatig in het nieuws door twijfelachtige gevallen en de 

regelgeving omtrent deze marketingvorm. Het werd daarom ook van belang geacht te 

ondervinden of de consument überhaupt wel door had wanneer het om gesponsorde 

content gaat. Met deze reden werd deze manipulatiecheck uitgevoerd. De laatste 

vraag bij de foto’s was: Denk je dat merk X influencer Y heeft betaald voor het 

plaatsen van deze foto ter promotie? De respondenten konden hierop ‘Ja, dit is 

gesponsorde content’, ‘Nee, dit is een authentieke foto’, of ‘Ik weet het niet’ 

antwoorden.  

 

3.5 Procedure 

Op de beginpagina was een introductie/instructie te zien, vervolgens werden de 

filtervragen gesteld. Wanneer de respondent door deze vragen heen kwam, startte de 
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survey. De respondent kreeg in totaal vier foto’s te zien, met over elke foto dezelfde 

vragen over merkattitude, de attitude ten opzichte van de influencer, de koopintentie 

en interactie-intentie.  

 Het onderzoek begon met een filler en de bijbehorende vragen. De 

instagramfoto’s werden eerst getoond, met daarna op een aparte pagina de vragen 

over de foto. Dit had te maken met de manipulatiecheck. Na de filler kreeg de 

respondent in random volgorde nog drie instagramfoto’s te zien: de tweede filler, en 

binnen de random toegewezen conditie de manipulaties van Monica Geuze en Anna 

Nooshin met steeds na elke foto de bijbehorende vragen. Tot slot werd er gevraagd 

naar de leeftijd en opleidingsniveau. Na afloop van het onderzoek verscheen een 

passende afsluiting.         

 De procedure voor elke participant was voor zover het kan gelijk. De 

introductie/instructie, vragen en afsluiting waren voor elke participant exact 

hetzelfde door de digitale afname. Door deze procedure is echter niets te zeggen over 

de gelijkheid van de context of situatie waarin het onderzoek werd uitgevoerd. 

Participanten hadden de mogelijkheid na de uitnodiging zelf een moment te kiezen.  

 

3.6 Verwerking van de gegevens 

De verzamelde data werden statistisch verwerkt met behulp van SPSS. Allereerst 

werd de betrouwbaarheid van de items gemeten door middel van Cronbach’s alpha. 

Wanneer de betrouwbaarheid van de items voldoende was(α > .60), werd het 

gemiddelde van de items genomen als de waarde van het betreffende construct. 

Vervolgens werd een  Repeated Measures ANOVA uitgevoerd om de effecten van 

de mate van sponsoraanduiding te toetsen (H1a-b). Daarnaast werden de correlaties 

berekend om het verband tussen attitude en intenties te kunnen vaststellen (H2a-d). 
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4. Resultaten  

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de survey opgenomen (N=82). Er zijn toetsen 

uitgevoerd om enerzijds het verband tussen de mate van de sponsoraanduiding en de 

attitude te toetsen en anderzijds de relatie tussen attitude en intentie onder de loep te 

nemen. Daarnaast is er een manipulatiecheck uitgevoerd om te kijken of de 

respondenten weten of ze te maken hebben met een gesponsorde post of niet.  

 

4.1 Manipulatiecheck  

Hieruit kwamen opvallende resultaten. Bij zowel de foto van Monica Geuze als die 

van Anna Nooshin dachten de respondenten in de conditie zonder sponsoraanduiding 

net zo vaak dat het om een gesponsorde post ging als de respondenten in de conditie 

met de minimale sponsoraanduiding. Bij de minimale sponsoraanduiding wisten wel 

meer respondenten niet met wat voor soort content ze te maken hadden ten opzichte 

van de respondenten in conditie zonder sponsoraanduiding. In de maximale conditie 

dachten alle respondenten over de foto van Monica Geuze dat het ging om 

gesponsorde content, terwijl in het geval van Anna Nooshin respondenten twijfelden 

of dachten dat ze te maken hebben met een authentieke foto.  

 

Tabel 1: manipulatiecheck 

Vraag of het betreffende merk de betreffende influencer heeft betaald voor deze foto 

ter promotie (Ja, dit is gesponsorde content, Nee, dit is authentieke content of Ik weet 

het niet) (N=82).  
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4.2 Attitude ten opzichte van het merk 

De attitude ten opzichte van de merken Bioré en May Beauty zijn gemeten met drie 

items op een bipolaire 7-puntsschaal (stom – leuk, oninteressant – interessant, saai – 

boeiend). Ten eerste werd de betrouwbaarheid van de items berekend met 

Cronbach’s alpha. Deze bleek in alle condities zeer hoog te zijn, met een minimale 

alpha van .93. Het volledige overzicht van de betrouwbaarheid van de items is 

opgenomen in bijlage V.  Aangezien de betrouwbaarheid van de items die het 

construct ‘attitude ten opzichte van het merk’ meten in orde was, werd het 

gemiddelde van de items de waarde van dit construct. 

 

Tabel 2: Attitude ten opzichte van het merk 

Beschrijvende statistieken van attitude ten opzichte van het merk (frequentie op 

schaal van 0 tot 7) afhankelijk van geen sponsoraanduiding (N=27), een minimale 

sponsoraanduiding (N=27) en een maximale sponsoraanduiding (N=28). Alle 

respondenten (N=82) kregen een foto te zien met een product van Bioré en een foto 

met een product van May Beauty. 

 

 

Uit de Repeated Measures ANOVA voor attitude ten opzichte van het merk met als 

factoren de soort post (Anna/May Beauty & Monica/Bioré) en de conditie (geen 

aanduiding, minimale aanduiding, maximale aanduiding) bleek geen significant 

hoofdeffect van de post (F (1, 79) = 1.23 p= .27, np
2
 = .02).  Er bleek ook geen 

verschil tussen de condities (F (1,79) <1). Tot slot was erg geen interactie-effect van 

post & conditie op de attitude ten opzichte van de merken (F (1,79) (<1). De 

beoordeling van de verschillende merken verschilde dus niet per conditie. Een 
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opvallend gegeven zijn de hoge standaarddeviaties van de post van Bioré, vooral in 

vergelijking met de deviaties bij May Beauty. De participanten gaven bij de foto van 

Bioré zeer uiteenlopende antwoorden op de 7-puntsschaal.  

  

4.3 Attitude ten opzichte van de influencer 

De attitude ten opzichte van de  influencers Monica Geuze en Anna Nooshin werd 

gemeten met drie items op een bipolaire 7-puntsschaal (onaantrekkelijk – 

aantrekkelijk, stom – leuk en oninteressant – interessant. Ten eerste werd de 

betrouwbaarheid van de items berekend met Cronbach’s alpha. Ook deze waarden 

(bijlage V) waren in orde, met een minimale score van .86. Aangezien de 

betrouwbaarheid van de items die het construct attitude ten opzichte van de 

influencer meten voldoende was, werd voor de statistische analyse het gemiddelde 

van de items als de waarde van het construct ‘attitude ten opzichte van de influencer’ 

genomen. 

 

Tabel 3: attitude ten opzichte van de influencer 

Beschrijvende statistieken van attitude ten opzichte van de influencer (frequentie op 

schaal van 0 tot 7).  

  

 

Uit de Repeated Measures ANOVA voor attitude ten opzichte van de influencer met 

als factoren de soort post (Anna/May Beauty & Monica/Bioré) en de conditie (geen 

aanduiding, minimale aanduiding, maximale aanduiding) bleek enkel een significant 

hoofdeffect van de post (F (1, 79) = 17.61 p< .001, np
2
 = .18). Er bleek geen 

hoofdeffect van de condities op de attitude ten opzichte van de influencers (F (1, 79) 
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<1). Daarnaast was er geen interactie-effect van post & conditie op de attitude ten 

opzichte van de influencers (F (1, 79) <1). Er bleek enkel een verschil in beoordeling 

van de influencers tussen de twee verschillende post. Er werd geen verschil 

gevonden tussen de condities. Ook een significant resultaten wat betreft een 

interactie tussen de twee factoren bleef uit. De relatief hoge standaarddeviaties bij de 

post van Monica Geuze waren weer opvallend.      

 Een belangrijk onderdeel van de attitude ten opzichte van de influencer was 

de meting van de geloofwaardigheid. Dit werd gedaan aan de hand van de 

beoordeling van de expertise en de betrouwbaarheid. De expertise werd gemeten aan 

de hand van 3 items (iemand die geen kennis van zaken heeft – iemand die kennis 

van zaken heeft, geen expert – een expert en onervaren – ervaren). Betrouwbaarheid 

werd gemeten via 7 items (ongeloofwaardig – geloofwaardig, onbetrouwbaar – 

betrouwbaar, onoprecht – oprecht, oneerlijk – eerlijk, subjectief – objectief, partijdig 

– onpartijdig en niet overtuigend – overtuigend). Het construct geloofwaardigheid 

werd dus in totaal door middel van 10 items gemeten. Alle items zijn gemeten op 

bipolaire 7-puntsschalen. Wederom was de betrouwbaarheid van de items zeer in 

orde (bijlage V), de laagste waarde van Cronbach’s alpha bedroeg .91. De items 

bleken hiermee een goede meting van het construct geloofwaardigheid. Voor de 

statistische analyse werd daarom het gemiddelde van de items als waarde van 

geloofwaardigheid genomen.  

 

Tabel 4: geloofwaardigheid van de influencer 

Beschrijvende statistieken van de beoordeling van de geloofwaardigheid van de 

influencer(frequentie op schaal van 0 tot 7).  
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Uit de Repeated Measures ANOVA voor geloofwaardigheid van de influencer met 

als factoren de soort post (Anna/May Beauty & Monica/Bioré) en de conditie (geen 

aanduiding, minimale aanduiding, maximale aanduiding) bleek enkel een significant 

hoofdeffect van de post (F (1, 79) = 44.59  p< .001, np
2
 = .36). Er bleek tevens geen 

verschil tussen de condities (F (1, 79) <1. Tot slot werd er geen interactie-effect van 

post & conditie op de geloofwaardigheid van de influencers (F 1, 79) <1) gevonden. 

Ook hier werd enkel een verschil tussen de posts gevonden wat betreft de 

beoordeling van de geloofwaardigheid van de influencer.  

  

4.4 Interactie-intentie 

De intentie om iets te ondernemen op Instagram naar aanleiding van de foto werd 

gemeten aan de hand van de intentie om de foto te liken en de intentie om het 

betreffende merk (Bioré of May Beauty) te gaan volgen op Instagram. Dit werd 

bevraagd op een 7-punts Likertschaal van Helemaal mee oneens – Helemaal mee 

eens. Het construct interactie-intentie werd gemeten door middel van twee items. 

Ook deze items bleken voldoende betrouwbaar (bijlage V) met een minimale waarde 

van Cronbach’s α= .60. Aangezien de betrouwbaarheid van de items in orde was, 

werd het gemiddelde van de items genomen als de waarde van het construct 

interactie-intentie. 

 

Tabel 5: interactie-intentie  

Beschrijvende statistieken van interactie-intentie naar aanleiding van de foto 

(frequentie op schaal van 0 tot 7). 
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Uit de Repeated Measures ANOVA voor interactie-intentie met als factoren de soort 

post (Anna/May Beauty & Monica/Bioré) en de conditie (geen aanduiding, minimale 

aanduiding, maximale aanduiding) bleek een significant hoofdeffect van post (F (1, 

79) = 12.37 p= .001, np
2
= .14). Er bleek geen verschil tussen de condities (F (1, 79) 

<1) en geen interactie-effect van post en conditie  (F (1, 79) <1). Ook hier werd enkel 

een verschil tussen de posts ontdekt en er was tevens sprake van opvallende hoge 

standaarddeviaties bij de post van Monica Geuze.  

 

4.5 Koopintentie 

Het construct koopintentie werd gemeten aan de hand van twee vragen op een 7-

punts Likertschaal van Helemaal mee oneens – Helemaal mee eens. De eerste vraag 

ging over de interesse om een product van het betreffende merk te kopen, de tweede 

vraag of het waarschijnlijk was dat de persoon een product van het betreffende merk 

zal gaan kopen. Aangezien de betrouwbaarheid van de items in orde was (bijlage V), 

met een waarde van .86, werd het gemiddelde van de items genomen als de waarde 

van het construct koopintentie. 

 

Tabel 6: koopintentie 

Beschrijvende statistieken van koopintentie naar aanleiding van de foto (frequentie 

op schaal van 0 tot 7).  

  

 

Uit de Repeated Measures ANOVA voor koopintentie met als factoren de soort post 

(Anna/May Beauty & Monica/Bioré) en de conditie (geen aanduiding, minimale 

aanduiding, maximale aanduiding) bleek tevens enkel een significant hoofdeffect van 

post (F (1, 79) = 13.94, p=<.001, np
2
= .15). Er bleek geen verschil tussen de 
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condities (F (1, 79) <1) en daarnaast ook geen interactie-effect van post en conditie 

op de koopintentie (F (1, 79) <1). Ook was er in dit geval sprake van een zeer hoge 

spreiding bij de post van Bioré.  

 

4.6 Correlatie attitudes en intenties 

Op basis van eerder genoemde literatuur was de verwachting dat een positieve 

attitude ten opzichte van het merk en de influencer leidt tot een hogere interactie- en 

koopintentie. Dit werd getoetst via scatterplots (bijlage VI) en vervolgens 1-tailed 

correlatietests.  

De scatterplot die de relatie tussen de attitude ten opzichte van het merk Bioré 

en de interactie-intentie weergeeft, laat zien dat er sprake was van weinig correlatie. 

Een positieve attitude ging niet gepaard met een hogere interactie-intentie. Dit werd 

ook vastgesteld door middel van de Pearson correlation toets. Het 

correlatiecoëfficiënt was significant (p=.04) met een waarde van .20, dat een positief 

zwak verband tussen de variabelen betekent. De grafische weergave van de relatie 

tussen de attitude ten opzichte van May Beauty en de interactie-intentie laat zien dat 

hier wel enigszins een positief verband bestond Een positieve attitude ten opzichte 

van het merk zorgde voor een hogere interactie-intentie. De correlatiecoëfficiënt 

bevestigde ook een sterk positief verband zien met een waarde van .50 (p=<.001). 

 Ook in het geval van koopintentie laat de scatterplot van Bioré een zwak  

verband zien, terwijl de scatterplot van May Beauty een duidelijker positief verband 

toont. Dit werd bevestigd door de correlatiecoëfficiënt met voor Bioré een waarde 

van .28 (p=.01) en voor May Beauty .61 (p=<.001). Deze waarden gaven 

respectievelijk een zwak positief en sterk positief verband aan: een positieve attitude 

ten opzichte van het merk zorgde in zekere mate voor een hogere koopintentie.  

 De attitude ten opzichte van de influencer en de interactie-intentie was in het 

geval van Monica Geuze nauwelijks gecorreleerd (r=.12, p=.14). In het geval van 

Anna Nooshin was er een medium positieve relatie tussen deze variabelen (r=.45, 

p=<.001). Deze relaties zijn ook terug te zien in de scatterplots.    

 Dit patroon was ook terug te vinden bij de correlatie tussen attitude ten 

opzichte van de influencer en koopintentie. Bij de foto van Monica Geuze was er 
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nauwelijks een verband te vinden tussen de variabelen (r=.05, p=.34), terwijl er bij de 

foto van Anna Nooshin sprake is van een medium verband (r=.40, p<.001). Beide 

verbanden waren tevens positief.       

 Tot slot werden met betrekking tot de geloofwaardigheid van Monica Geuze  

wat betreft de interactie-intentie en koopintentie soortgelijke positieve 

correlatiewaarden gevonden. Er was in beide gevallen sprake van een  medium 

verband (interactie-intentie: r=.30, p=.003; koopintentie: r=.36, p<.001). Ook in het 

geval van Anna Nooshin werden er soortgelijke correlatiecoëfficiënten gevonden bij 

de variabelen geloofwaardigheid en intenties (interactie-intentie: r=.50, p<.001; 

koopintentie: r=.48, p<.001). Deze waarden gaven een sterk positief verband aan, dat 

ook te zien in de scatterplots.  
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5. Conclusie en discussie 

Het doel van dit onderzoek is antwoord te kunnen geven op de vraag: In hoeverre is 

er een verschil in persuasiviteit tussen gesponsorde en authentieke instagramfoto’s? 

In het laatste hoofdstuk van dit onderzoek worden vanuit de resultaten conclusies 

getrokken. Daarnaast worden de limitaties van het onderzoek besproken, met tot slot 

suggesties voor vervolgonderzoek.  

 

5.1 Conclusies 

Vanuit theoretische modellen en eerdere onderzoeken naar gesponsorde content zijn 

de hypothesen H1a-b en H2a-d opgesteld. Na het uitzetten van een survey onder 101 

respondenten en het uitvoeren van de statistische toetsen (N=82) om deze hypothesen 

te toetsen, zijn de volgende conclusies te trekken. 

De mate van sponsoraanduiding (geen, minimaal of maximaal) heeft geen 

effect op de attitude ten opzichte van het  merk en de influencer (H1a-b). De 

verwachting was dat het merk en de influencer het meest positief gewaardeerd 

zouden worden bij de instagrampost zonder sponsorvermelding (authentiek) en het 

meest negatief bij de post met de maximale sponsoraanduiding. Er zijn echter geen 

significante verschillen gevonden tussen de drie condities.    

 Daarentegen zijn er in het geval van de attitude ten opzichte van de influencer 

wel significante verschillen gevonden tussen de posts: de beoordelingen van de 

influencers verschilden dus wel onderling. De hypothesen 1a-b worden met deze 

resultaten dus verworpen.        

 Een opvallend detail is dat de beoordeling van de geloofwaardigheid van de 

influencer prima in orde is, ondanks de one-sided messages. Dit is tegen de 

verwachtingen op basis van eerder onderzoek in (Braatz, 2017). Ook maakte het voor 

de beoordeling van de geloofwaardigheid niet uit of de post authentiek, minimaal of 

maximaal gesponsord is. Met het Elaboration Likelihood Model, en specifiek de 

geloofwaardigheidsvuistregel in acht nemend, was dit tegen de verwachting in. 

Daarnaast veronderstelt het Persuasion Knowledge Model dat de activatie van 

overredingskennis door het herkennen van de sponsoraanduiding kan zorgen voor 

weerstand en negatieve gevoelens. Het is dus opvallend dat er uit dit onderzoek dit 
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niet wordt onderstreept, terwijl uit de manipulatiecheck blijkt dat de posts over het 

algemeen als commerciële content worden geïdentificeerd door de respondenten.  

 Wat betreft de correlaties tussen attitude en intenties zijn de volgende 

resultaten naar boven gekomen: er is in alle gevallen (H2a-d) in zekere mate sprake 

van een positief verband. Een positieve attitude ten opzichte van het merk zorgt voor 

een hogere koop- en interactie-intentie dan een negatieve attitude ten opzichte van 

het merk. Een positieve attitude ten opzichte van de influencer zorgt voor een hogere 

koop- en interactie-intentie dan een negatieve attitude ten opzichte van de influencer. 

Echter, er is een groot verschil in de mate waarin er sprake is van een verband. Ten 

eerste zijn er in de gevallen van Anna Nooshin/May Beauty voornamelijk sterke 

verbanden gevonden, met hoge waarden van de correlatiecoëfficiënt.  

 Daarnaast zijn er bij Monica Geuze/Bioré enkel medium en zwakke 

verbanden gevonden tussen attitude en intentie. Er is dan wel sprake van een positief 

verband (een positieve attitude zorgt voor ‘meer’ intentie), echter was deze correlatie 

medium of zwak. Ook de hypothesen H2a-d  worden verworpen. In enkele gevallen 

is er sprake van een sterk verband tussen attitude en intentie, echter geven deze 

resultaten niet voldoende uitsluitsel om de hypothesen aan te nemen.  

 Er is ook getoetst of de drie condities direct invloed hadden op de intenties, 

zonder tussenkomt van de attitudes. Hieruit blijkt tevens enkel een significant effect 

tussen de twee verschillende post, niet tussen de condities.  

 

5.2 Limitaties en vervolgonderzoek  

Naast het feit dat de hypothesen zijn verworpen, zijn er een aantal beperkingen van 

het onderzoek op te merken. Deze beperkingen dienen in acht te worden genomen bij 

vervolgonderzoek. Ten eerste zijn de foto’s in alle condities hetzelfde gehouden, om 

eventuele andere verklaringen uit te sluiten. Echter, de foto’s zijn hierdoor in alle 

condities overduidelijk gesponsord (een persoon die geposeerd een product vast 

heeft), waardoor het beeld niet als authentieke foto overkomt. Dit blijkt ook uit de 

manipulatiechecks: bij de foto zonder sponsoraanduiding denkt minimaal 81,5% van 

de respondenten dat het om een gesponsorde post gaat.     

 Daarnaast zijn er mogelijke beperkingen uit de resultaten naar voren 
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gekomen. De correlaties tussen attitude en gedrag zijn enkel in het geval van Anna 

Nooshin/May Beauty sterk en in het geval van de attitude ten opzichte van Bioré en  

Monica Geuze is er sprake van een zeer hoge spreiding van de data. Deze grote 

verschillen en spreidingen kunnen aangeven dat het materiaal niet afdoende is 

geweest. Een mogelijke verklaring voor de hoge spreiding bij de post van Monica 

Geuze/Bioré is het gegeven dat Monica zeer populair is, maar recentelijk om diverse 

redenen ook in een negatieve context in het nieuws is gekomen. Bij de beoordeling 

kan bepaalde achtergrondkennis hebben meegespeeld. In vervolgonderzoek kan 

eventueel gevraagd worden naar de achterliggende redenen van de beoordeling of er 

kan gebruik worden gemaakt van fictieve influencers, om zo achtergrondkennis uit te 

sluiten.  

 Een andere beperking van het onderzoek is het feit dat daadwerkelijk gedrag 

niet is gemeten, maar enkel de intentie om het gedrag uit te voeren. Met oog op de 

haalbaarheid van het onderzoek is dat buiten beschouwing gelaten.  Dit zou echter 

wel mogelijk gemaakt kunnen worden. In eerdere onderzoeken naar koopintentie, 

zijn er bijvoorbeeld samenwerkingen aangegaan met webshops, waarbij is gekeken 

naar verkoopcijfers of ranking (Cui, Lui & Guo, 2014). Echter, het kan ook zijn dat 

er een andere factor buiten de gesponsorde post een verkoop-push heeft gegeven. 

Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een zonnebril, kan mooi weer een andere factor 

zijn buiten een gesponsorde post om. Verkoop naar aanleiding van de sponsoring zou 

daarom gemeten moeten worden via een speciale kortingscode die bij de 

gesponsorde post wordt genoemd. Vervolgens kan er gemeten worden hoe vaak er 

iets wordt gekocht met de betreffende code. In de originele foto van Anna Nooshin in 

samenwerking met May Beauty (bijlage IV), is er gebruik gemaakt van deze 

meetmethode. Dit zou een mooie optie zijn voor eerder onderzoek, waarbij een 

samenwerking met een bedrijf echter noodzakelijk is.    

 Tot slot is er sprake geweest van een onrealistische setting: de respondenten 

kregen losse  instagramposts te zien, terwijl ze normaliter de vrijheid hebben om een 

volledig profiel van de persoon te bekijken, waar ze wellicht meer informatie halen 

die invloed kunnen hebben op de attitude en gedrag. Het is denkbaar dat dit invloed 

heeft gehad op de onderzoeksresultaten. Echter, de procedure zorgde voor een zo 
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natuurlijk mogelijk en in mindere mate experimentele situatie door de proefpersonen 

zelf te laten bepalen waar en via welk apparaat de survey werd ingevuld. Hierdoor 

werd tevens de haalbaarheid van dit onderzoek verhoogd: het is over het algemeen 

lastig om proefpersonen naar een bepaalde plek te laten komen om het onderzoek uit 

te voeren. Ook werden sociaal gewenste antwoorden in een zekere mate uitgesloten 

door de anonimiteit.  

 Ondanks de beperkingen is dit onderzoek een opstap voor verder onderzoek 

naar influencermarketing. Vooral het materiaal is discutabel door de het commerciële 

karakter in alle condities en de eventuele activatie van voorkennis door het gebruik 

van bestaande influencers. Ook zou mooi zijn om een minder experimentele setting 

te creëren, door respondenten toegang te geven tot de gehele instagrampagina te laten 

zien in plaats van een enkele foto. Door deze limitaties is het moeilijk de resultaten te 

generaliseren. Het zou mooi zijn als er vervolgonderzoek wordt gedaan naar deze 

sterk opkomende marketingvorm.        

 Een suggesties is onderzoek naar de nieuwe functie op Instagram wat betreft 

de sponsoraanduiding. Daarnaast kan er een verband worden gelegd met leeftijd 

en/of geslacht. De doelgroep van influencers zijn vaak jong en met het grote aantal 

influencers zijn er zowel jongens en meisjes als doelgroep te identificeren. Het zou 

bijvoorbeeld interessant zijn te onderzoeken welke groep (geslacht en 

leeftijdscategorie) vatbaar is voor welk soort advertenties en een vergelijking te 

maken tussen verschillende media of gesponsorde content te vergelijken met 

traditionele advertenties. Het is voor diverse partijen van belang onderzoek uit te 

voeren naar dergelijke onderwerpen. De resultaten kunnen belangrijke inzichten 

opleveren voor de consument, bedrijven, wetgevers en influencers, wat betreft 

transparante en efficiënte communicatie.  
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Bijlage I: Overzicht gesponsorde posts & influencers  

- Top 20 Nederlandse influencers 

-  1 september  ’16 – 1 maart ‘1 

- Gesponsorde instagramfoto 

- Gekenmerkt door #ad, #spon, of is gesponsord door.. 

- Beautymerk  

 

Overzicht I: Top 20 op basis van het aantal volgers 

 

Influencer                         Volgers                  Aantal + merk 

  

1. beautygloss                     531k                     2 (Bijenkorf, Ici Paris)       

2.   monicageuze                 445k                        2 (Biore, Douglas) 

3.   beautynezz                     367k                        2 (HEMA) 

4.   annanooshin                  357k                        2 (2x Clinique) 

5.   teskedeschepper           321k                        1 (HEMA) 

6.   queenofjetlags               307k                        1 (Sally Hansen) 

7.   jiamijongejan                  237k                        1 (Essence) 

8.   veracamilla                     223k                        5 (Gilette, Kruidvat, Labello,               

                                                       L’oreal, HEMA) 

9.      manontilstra                    57k                          10 (Clinique/Douglas, 2x Sally                      

                                               Hansen, 4x Catrice, The                                                                     

                   Body Shop, Ici Paris,                                                                                       

       Clinique) 

10. yaramichels                     39k                          1 (Estée Lauder) 

11.  lauraponticorvo           125k                        1 (Douglas) 

12.  serenaverbon                107k                        6 (Max Factor, 2x Etos, 2x                              

                                               Primark, HEMA) 

13. iamtheknees                   79,3 k                      2 (Andrelon, Ici Paris) 
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14. paulien tilstra                   73,7k                       10 (Sally Hansen, Clinique, 2x                       

                                               Oral B, Nivea, Douglas, 4x                                                                 

               Babyliss) 

15.  lifeofyvonne                   68,8k                       2 (2x Douglas) 

16. cynthiapuntnl                 65,2k                       3 (Remington, Treets, Sally                             

                                               Hansen) 

17. willemijnvl                         51,1k                       2 (Estée Lauder, Etos) 

18. martiniii10                         38k                          4 (Sensodyne, Sanex,                                      

                                               Sanature, CB12) 

19. mrsjamieli                         32,7k                       6 (Colgate, Sally Hansen,                               

                                               Douglas, Clinique, 2x Nivea) 

20. lotteloves                       29,5k                       2 (Clinique, The Body Shop) 

  

Overzicht II: Ranking merken op basis van aantal betaalde samenwerkingen 

   

Merk    Aantal     Influencer + ranking  

  

1. Douglas                 7         monicageuze (2), manontilstra 

       (9), lauraponticorvo (11),  

       paulientilstra (14),        

                                     2x lifeofyvonne (15), mrsjamieli 

       (19) 

2. Clinique                 7         2x annanooshin (4),   

       2x manontilstra (9),       

                                     paulientilstra (14), mrsjamieli   

       (19), lotteloves (20) 

3. Sally Hansen         6         queenofjetlags (6),   

       2x manontilstra (9),                                        

               paulientilstra (14), cynthiapuntnl 

       (16), mrsjamieli (19)         
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4.      HEMA                             4         beautynezz (3), teskedeschepper 

       (5), veracamilla (8),   

       serenaverbon (12) 

5.   Catrice                   4         4x manontilstra (9) 

6.   Babyliss                   4         4x paulientilstra (14) 

7.   Etos                         3         2x serenaverbon (12),  

       willemijnvl (17) 

8.      Ici Paris                   3         beautygloss (1), manontilstra  

       (9), iamtheknees (13)                                                 

9.   Nivea                                 3         paulientilstra (14), 2x                                                                                                            

            mrsjamieli (19) 

10. The Body Shop    2         manontilstra (9), lotteloves (20) 

11. Estée Lauder         2         yaramichels (10), willemijnvl 

       (17) 

12. Primark                   2         2x serenaverbon (12) 

13. Oral B                      2         2x paulientilstra (14) 

14. Bijenkorf                 1         beautygloss (1) 

15. Biore                        1         monicageuze (2) 

16. Essence                  1         jiamijongejan (7) 

17. Gilette                     1         veracamilla (8) 

18. Kruidvat                 1         veracamilla (8) 

19. Labello                   1         veracamilla (8) 

20. L’oreal                    1         veracamilla (8) 

21. Max Factor           1         serenaverbon (12) 

22. Andrelon               1         iamtheknees (13) 

23. Remington            1         cynthiapuntnl (16) 

24. Treets                      1         cynthiapuntnl (16) 

25. Sensodyne            1         martiniii10 (18) 

26. Sanex                     1         martiniii10 (18) 

27. Sanature                1         martiniii10 (18) 

28. CB12                       1         martiniii10 (18) 
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29. Colgate                 1         mrsjamieli (19) 
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Bijlage II: Interview influencer  

Cynthia, Cynthia.nl  

 

1. Hoe beslis je welk merk/product je wel of niet betaald gaat promoten op 

Instagram? 

Cynthia: Puur op gevoel en of ik een product bij Cynthia.nl en bij mij vind passen 

en natuurlijk of ik er zelf oprecht enthousiast over ben. 

 

2. Hoe ziet het proces eruit wanneer je een betaalde samenwerking aangaat met een 

bedrijf? 

Cynthia: Dit gaat altijd via Blogmij/Socialreblz. Als het om een specifiek product 

gaat, wil ik het eerst zelf gebruiken zodat ik kan checken of ik het wel echt een fijn, 

goed product vind. Dan volgt de briefing, ik schrijf het artikel (of maak de video, 

instagrampost etc), klant checkt en past waar nodig aan en dan gaat de uiting online. 

Achteraf volgt een briefing. 

 

3. Wat is jouw doel van een betaalde samenwerking? 

Cynthia: Win win situatie bewerkstelligen. Mooie content voor de lezer, goede 

promotie voor de adverteerder en inkomsten voor mij. 

 

4. Hoe bepaal je welk bedrag er wordt betaald voor de samenwerking?  

Cynthia: Dit bepaal ik samen met Blogmij/ Socialreblz. Heeft te maken met 

bereik/impact/invloed. 

 

5. Ontvang je negatieve reactie naar aanleiding van betaalde samenwerkingen? Wat 

vind je daarvan? 

Cynthia: Meestal niet. Alleen als het niet zo goed past op mijn site (was bij Miss 

Lipgloss vaker als het geen beauty onderwerp was), en dat snap ik dan ook. 

Tegenwoordig focus ik er echt op dat de sponsored content heel goed aansluit bij de 

content die sowieso al op Cynthia.nl verschijnt, ik zorg ook dat de content echt goed 

is en zo is de lezer meestal ook tevreden.  

http://cynthia.nl/
http://cynthia.nl/
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Bijlage III: Interviews Bedrijven 

The Body Shop - Nicky, PR & Communication Specialist The Body Shop  

Parfumerie Douglas - Renée, E-commerce manager Douglas  

 

1. Ik welke gevallen besluiten jullie een influencer in te zetten om een product te 

promoten op Instagram? 

The Body Shop: Als we denken dat een influencer past bij ons merk en het product 

dat we willen promoten. Zie vraag 2. 

Douglas : Wanneer het een product betreft waarvan de doelgroep zich veelal op 

social media bevindt en we dat product extra aandacht willen geven. 

  

2. Hoe beslissen jullie welke influencer geschikt is voor het promoten van jullie 

merk/product? 

The Body Shop: We kijken naar een aantal factoren zoals het profiel van de 

influencer, heeft zij/hij affiniteit met ons merk, content uit het verleden, activiteit op 

social media, engagement en bereik. 

Douglas: We matchen de doelgroep van het product aan de doelgroep, het aantal 

volgers en het imago van de influencer. 

  

3. Hoe ziet het proces eruit wanneer jullie een betaalde samenwerking aangaan met 

een influencer? 

The Body Shop: We  selecteren een influencer en gaan in gesprek met de influencer 

of zijn of haar bureau om te kijken of er interesse is. Vervolgens onderhandelen we 

over de vergoeding (indien er een vergoeding is) en zodra dit bepaald is stemmen we 

de inhoud van onze samenwerking af en publicatie datum. In sommige gevallen 

wordt er ook een contract ondertekend. Daarna ontvangen we een content plan. Na 

akkoord maakt de influencer zijn/haar content. Meestal hebben we inzage voor 

publicatie en zodra het akkoord is, gaat het live. 

Douglas: Dit doen we meestal in samenwerking met leveranciers of een PR bureau. 
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4. Hoe bepalen jullie welk bedrag er wordt betaald voor de samenwerking? 

The Body Shop: We betalen nog in zeer beperkte mate influencers omdat we graag 

organic publiciteit genereren. Meestal heb ik een budget per event en op basis 

daarvan en de prijs die de influencer wilt, ga ik meestal onderhandelen en dan komen  

we er vaak wel uit. We doen ook regelmatig organic samenwerkingen waarbij we 

geen geld betalen maar slechts producten aanleveren. 

Douglas: Dat is afhankelijk van het verwachte bereik en het aantal 

verkopen/verkoopwaarde dat we van het betreffende product verwachten. 

 

5. Controleren jullie of de influencer vermeld dat het een betaalde samenwerking is? 

The Body Shop: Ja, dit is tegenwoordig wettelijk verplicht dus we vragen altijd aan 

de influencer om de hashtag #ad of #spon te gebruiken of expliciet in de video te 

zeggen dat het gaat om een (betaalde) samenwerking met ons merk. Dit moeten ze 

tevens vermelden in de tekst onder de video. 

Douglas: We controleren alle posts die vanuit ons zijn ingekocht. 

 

6. Wat is het doel van een betaalde samenwerking? 

The Body Shop: Genereren van traffic naar onze winkels en webshop, creëren van 

meer product awareness, vergroten van onze naamsbekendheid.  

Douglas: Het bereiken van de doelgroep op een inspirationele wijze. 

 

 7. Zien jullie resultaten naar aanleiding van betaalde samenwerkingen? 

The Body Shop: We  zien dat er soms meer vraag naar bepaalde producten komt of 

dat er een online buzz ontstaat rondom een product.  

Douglas: Dat is afhankelijk van de samenwerking, meestal wel. 

  

8. Ontvangen jullie negatieve reacties naar aanleiding van betaalde 

samenwerkingen? 

The Body Shop: Tot op heden heb ik persoonlijk nog geen negatieve reacties 

ontvangen. 

Douglas: Tot nu toe nog niet. 



 

 

 

66 

 

Bijlage IV: Materiaal  

Originele foto en tekst van Anna Nooshin 

 

Manipulaties Anna Nooshin/May Beauty

 

Geen sponsoraanduiding      Minimale sponsoraanduiding         Maximale sponsoraanduiding 

Originele foto en tekst van Monica Geuze  
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Manipulaties Monica Geuze/Boiré

 

Geen sponsoraanduiding      Minimale sponsoraanduiding         Maximale sponsoraanduiding 
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Filler 1      Filler 2 
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Bijlage V: Resultaten - Cronbach’s alpha  

 

Attitude merk  

Monica Geuze/Bioré   Anna Nooshin/May Beauty 

M1: N(27) α = .95   A1: N(27) α = .93 

M2: N(27) α = .96   A2: N(27) α = .97 

M3: N(28) α = .96   A3: N(28) α = .97 

 

Attitude influencer  

Monica Geuze/Bioré   Anna Nooshin/May Beauty 

M1: N(27) α = .95   A1: N(27) α = .96 

M2: N(27) α = .90   A2: N(27) α = .86 

M3: N(28) α = .91   A3: N(28) α = .86 

 

Geloofwaardigheid  

Monica Geuze/Bioré   Anna Nooshin/May Beauty 

M1: N(27) α = .96   A1: N(27) α = .95 

M2: N(27) α = .94   A2: N(27) α = .91 

M3: N(28) α = .94   A3: N(28) α = .94 

 

Interactie-intentie 

Monica Geuze/Bioré   Anna Nooshin/May Beauty 

M1: N(27) α = .80   A1: N(27) α = .81 

M2: N(27) α = .60   A2: N(27) α = .65 

M3: N(28) α = .84   A3: N(28) α = .76 
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Koopintentie 

Monica Geuze/Bioré   Anna Nooshin/May Beauty 

M1: N(27) α = .99    A1: N(27) α = .96 

M2: N(27) α = .97   A2: N(27) α = .98   

M3: N(28) α = .86   A3: N(28) α = .99 
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Bijlage VI: Scatterplots 

 

Attitude merk en interactie-intentie 

Bioré    May Beauty

   

 

Pearson Correlation: .20 (p=.04)  Pearson Correlation 0.50 (p<.001) 

Kendall’s tau .15 (p=.04)    Kendall’s tau 0.42 (p<.001) 

Spearman’s rho .22 (p=.02)  Spearman’s rho 0.51 (p<.001) 
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Attitude merk en koopintentie 

Bioré     

 May Beauty 

Pearson Correlation: .28  (p=.01)  Pearson Correlation: .61 (p=<.001) 

Kendall’s tau: .21 (p=.01)   Kendall’s tau: .52 (p=<.001) 

Spearman’s rho: .27  (p=.01)   Spearman’s rho: .65 (p=<.001) 
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Attitude influencer en interactie-intentie 

Monica Geuze    

 Anna Nooshin 

 

Pearson Correlation: .12 (p=.14)  Pearson Correlation: .45 (p<.001) 

Kendall’s tau: .09 (p=.14)   Kendall’s tau: .34 (p<.001) 

Spearman’s rho: .14 (p=.10)   Spearman’s rho: .43 (p<.001) 
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Attitude influencer en koopintentie 

Monica Geuze    

 Anna Nooshin 

Pearson Correlation: .05 (p=.34)  Pearson Correlation: .40 (p<.001) 

Kendall’s tau: .04 (p=.33)   Kendall’s tau: .32 (p<.001) 

Spearman’s rho: .05 (p=.34)   Spearman’s rho: .39 (p<.001) 

 

 

  



 

 

 

75 

 

Geloofwaardigheid en interactie-intentie 

Monica Geuze    

 Anna Nooshin 

Pearson Correlation: .30 (p=.003)  Pearson Correlation: .50 (p<.001) 

Kendall’s tau: .25 (p=.001)   Kendall’s tau: .35 (p<.001) 

Spearman’s rho: .36 (p=.001)   Spearman’s rho: .47 (p<.001) 
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Geloofwaardigheid en koopintentie 

Monica Geuze    

 Anna Nooshin 

 

Pearson Correlation: .36 (p<.001)  Pearson Correlation: .48 (p<.001) 

Kendall’s tau: .24 (p=.001)   Kendall’s tau: .33 (p<.001) 

Spearman’s rho: .34 (p=.001)   Spearman’s rho: .43 (p<.001) 

 

 

 


