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Abstract 

Dit onderzoek richt zich op het effect van commerciële cues in en naast artikelen in 

relatiemagazines op de geloofwaardigheid van de bron en het artikel. In hoeverre de 

geloofwaardigheid van relatiemagazines en artikelen in relatiemagazines customer education 

beïnvloeden is een tweede focuspunt van het onderzoek. In het experiment (N=260) zijn 8 

waarheidsgetrouwe versies van eenzelfde artikel opgenomen welke verschilden in type bron 

(relatiemagazine of publieksmagazine), en in de aanwezigheid van commerciële cues in, en 

naast, het artikel. Resultaten wijzen uit dat relatiemagazines en publieksmagazines als even 

geloofwaardig worden gezien. Commerciële cues in het artikel zorgen voor een hogere 

beoordeelde persuasieve intentie, en een lagere geloofwaardigheid van het artikel. Een 

commerciële cue naast het artikel, een advertentie, heeft geen direct effect op de 

geloofwaardigheid. Wanneer een relatiemagazine als geloofwaardig wordt gezien heeft dit een 

positief effect op customer education. 
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Zomer 2007, Kredietcrisis in Nederland. Verschillende banken stonden er financieel 

slecht voor en hadden hulp van de staat nodig. Tegelijkertijd daalde het 

geloofwaardigheidsniveau van de banken en ontstond er een vertrouwenscrisis in de financiële 

sector. Voor banken is het noodzakelijk het vertrouwen van de consument terug te winnen. De 

probleemstelling van dit onderzoek hangt samen met het geschetste probleem: met welke 

invulling kunnen artikelen in relatiemagazines door organisaties ingezet worden om een 

geloofwaardige boodschap richting consumenten uit te dragen zodat zij het gevoel krijgen goed 

geïnformeerd te zijn? 

Uit onderzoek van TOTE-M in samenwerking met MarketResponse (2009) onder 

consumenten van alle Nederlandse banken bleek dat consumenten zeer ontevreden zijn met de 

bank waar ze klant zijn en dat 53% van de consumenten hun bank afraadt aan vrienden. Toch 

zijn klanten nog relatief loyaal aan banken, maar enkel omdat zij niet verwachten dat het bij een 

andere bank beter is. Dat het momenteel iets beter gaat met de klanttevredenheid van banken 

ondervond Forrester (Niemeyer, 2010) dat een rapport publiceerde over customer advocacy 

onder Europese banken. Zij onderzochten de perceptie van consumenten over in hoeverre banken 

doen wat het beste is voor de klant, en niet voor de eigen winst. De customer advocacy schaal 

meet onder meer hoe consumenten de transparantie van banken ervaren en in hoeverre banken 

vertrouwen wekken. De studie uit 2010 was een vervolgstudie op hetzelfde onderzoek dat in 

2008 plaatsvond. De resultaten zijn verbeterd, in 2008 vond gemiddeld 27% van de consumenten 

dat de Nederlandse banken het beste met hun voor hebben, in 2010 was dit gestegen naar 36%. 

Hiermee deed Nederland het in vergelijking met andere Europese landen, waar het gemiddelde in 

2010 op 29% ligt, iets beter. Dat Nederland een gemiddelde hogere customer advocacy score 

heeft behaald is onder meer te danken aan informatieve initiatieven van Nederlandse banken, zo 
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werd in het onderzoek gesuggereerd. Rabobank en ABN AMRO investeren actief in het 

informeren van jonge klanten over geldzaken en heeft ING onlangs een elektronisch 

huishoudboekje Tim, en een informatief magazine MijnGeld gelanceerd. Met een customer 

advocacy  score van 48% gaat Rabobank aan kop, ABN AMRO (29%) en ING (28%) volgen. 

De investeringen in informatievoorziening richting de consument hebben er mogelijk aan 

bijgedragen dat de perceptie dat banken enkel aan zichzelf denken werd verminderd. Zo 

lanceerde ING begin 2011 het informatieve magazine MijnGeld dat bij duizenden klanten van 

ING gratis op de deurmat valt. Gratis magazines die uitgegeven worden door bedrijven aan haar 

klanten worden ook wel relatiemagazines genoemd. Klanten het gevoel geven goed 

geïnformeerd te zijn (customer education) kan een doelstelling zijn van het uitgeven van 

relatiemagazines, om op deze manier merkloyaliteit te bewerkstelligen. Het uiteindelijke doel 

van relatiemagazines kan het verschaffen van betrouwbare informatie aan klanten zijn, zodat zij 

het gevoel krijgen dat de organisatie een betrouwbare bron van informatie, en van producten en 

diensten, is. Ondanks dat er verschillende onderzoeken naar het effect van relatiemagazines 

bestaan is er weinig onderzoek gedaan naar het effect op customer education en de 

geloofwaardigheid van de organisatie. In de meeste onderzoeken is gekeken naar effecten van 

relatiemagazines op merkloyaliteit of de geloofwaardigheid van de bron, niet naar de 

geloofwaardigheid van de organisatie. Omdat geloofwaardigheid en vertrouwen voor 

organisaties noodzakelijk zijn voor het onderhouden van winstgevende en lange termijn 

klantrelaties (Eisingerich & Bell, 2008), is het van essentieel belang dat de investering in 

relatiemagazines juist wordt ingezet. Organisaties investeren veel geld in het ontwikkelen en 

publiceren van relatiemagazines, daarom is het van praktisch belang om te weten wat de concrete 

opbrengsten zijn van relatiemagazines om het financieel risico te verkleinen. Redenen voor de 
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snelle groei van de markt voor relatiemagazines zijn technologische ontwikkelingen die het 

steeds eenvoudiger en goedkoper maken om verschillende inhoud voor verschillende klanten en 

segmenten te creëren. Daarnaast biedt het magazine meer mogelijkheden om de aandacht van de 

consument vast te houden, in een steeds drukker wordend medialandschap een grote uitdaging. 

Voor een markt die snel groeit, de markt van relatiemedia wordt samen met internet als een van 

de snelst groeiende mediasectoren gezien (Smit, 2007), zijn er relatief weinig 

onderzoeksresultaten beschikbaar die aantonen of relatiemagazines een geloofwaardige 

boodschap kunnen overbrengen.  In dit onderzoek zal gekeken worden met welke invulling 

artikelen in relatiemagazines kunnen bijdragen in het overdragen van een geloofwaardige 

boodschap.  

Het huidige onderzoek naar de geloofwaardigheid van relatiemagazines bouwt voort op 

recent onderzoek naar de geloofwaardigheid van relatiemagazines door Van Reijmersdal, Nijens 

en Smit (2010). Door in een experiment een artikel met en zonder commerciële cues in een 

relatiemagazine en een publieksmagazine te vergelijken zal gekeken worden in welke bron, en 

met welke invulling, een artikel als meest geloofwaardig wordt gezien. Dit is het eerste 

onderzoek waarin een artikel in een relatiemagazine met een artikel in een publieksmagazine 

wordt vergeleken waarbij de originele vormgeving van het desbetreffende blad is gebruikt. Het 

huidige onderzoek zal naast de geloofwaardigheid van het magazine uit het onderzoek van Van 

Reijmersdal et al. (2010) ook kijken naar de geloofwaardigheid van de organisatie dat het 

relatiemagazine uitgeeft, naar de geloofwaardigheid van het artikel en naar de effecten van een 

geloofwaardige boodschap op customer education. Door persoonlijkheidskenmerken als 

motivatie en Need for Cognition als moderator mee te nemen wordt een bijdrage geleverd aan de 

bestaande literatuur over de geloofwaardigheid van relatiemagazines die enkel stelt dat de 
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hoeveelheid commerciële cues een rol speelt en daarbij geen rekening houden met centrale of 

perifere verwerking die deze effecten mogelijk beïnvloeden.  

 

Theorie 

Relatiemagazines 

Relatiemagazines, ook wel “gesponsorde magazines” genoemd, zijn een vorm van customer 

media. Onder customer media kan elke vorm van content die gepubliceerd wordt door een 

organisatie die daar zelf belang bij heeft worden verstaan. Naast relatiemagazines in gedrukte en 

digitale vorm kunnen ook nieuwsbrieven en corporate blogs als customer media worden 

bestempeld. Omdat een organisatie de rol van afzender, adverteerder en sponsor op zich neemt 

worden customer media niet altijd als objectief beschouwd. Relatiemagazines kenmerken zich 

ook door de mengeling van objectieve informatie die in meer of mindere mate vermengd is met 

gesponsorde informatie of commerciële cues (Smit, 2007). Vaak heeft de organisatie marketing- 

en verkoopdoelstellingen voor een relatiemagazine in gedachten waarmee de lezer moet worden 

overgehaald tot actie. Op dit vlak onderscheiden relatiemagazines zich van publieksmagazines 

welke meer zijn gericht op entertainment, of het verschaffen van informatie. Maar er zijn meer 

aspecten waarop relatiemagazines zich onderscheiden van publieksmagazines, zoals in Tabel 1 te 

zien is. Onderscheidende kenmerken zijn de drager van het financiële risico, de doelgroep, het 

type artikelen en de doelstelling. Daarnaast duidt “relatie” in de term relatiemagazines duidelijk 

aan dat er gewerkt wordt aan een relatie met de lezer. Om dit te bewerkstelligen wordt een 

relatiemagazine meestal periodiek uitgegeven. Hoewel publieksmagazines ook periodiek worden 

uitgegeven vallen deze gemiddeld tienmaal minder vaak in de gemiddelde Nederlandse 

brievenbus dan relatiemagazines (Smit, 2007).  
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Tabel 1. Onderscheid tussen publieksmagazines en relatiemagazines. 

 Publieksmagazines Relatiemagazines 

Uitgever en drager van het 

financieel risico 

Uitgevers. Bedrijven en belanghebbende 

organisaties. 

Doelgroep Willekeurige Nederlander 

met interesse voor het thema. 

Klanten van de organisatie. 

Artikelen Redactionele content. 

 

Mengeling van redactionele 
content met gesponsorde 
informatie of commerciële 
cues. 

Doelstelling Informatie verschaffen rond 

een bepaald thema en winst 

maken door het verkopen van 

advertentieruimte aan externe 

bedrijven. 

 

Relatiemagazines kunnen 

verschillende marketing- en 

verkoopdoelstellingen 

hebben waar de thema’s op 

kunnen worden aangepast 

door de belanghebbende 

organisatie. 

 

Geloofwaardigheid van relatiemagazines 

In onderzoek van Van de Burgt (2010) naar de geloofwaardigheid van online 

nieuwsbronnen kwam naar voren dat een redactioneel nieuwsbericht als betrouwbaar wordt 

beoordeeld door de lezers, ongeacht de mate van afhankelijkheid van de bron. Het betrof een 

bericht over de staking van Milieudefensie tegen de opening van een tweede Maasvlakte. De 

berichten werden zowel in bronnen van de betrokken partijen (Milieudefensie, Havenbedrijf 

Rotterdam N.V.) als in een onafhankelijke bron geplaatst (AD Rotterdams Dagblad). De 

participanten kregen het bericht in een van de bronnen te lezen, maar de bronnen werden als 

even geloofwaardig beoordeeld. Onderzoek van Van Reijmersdal et al. (2010) over 
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relatiemagazines bevestigen soortgelijke resultaten. In dit onderzoek kregen participanten een 

magazine te lezen over lifestyle welke was gebaseerd op bestaande relatiemagazines. De 

onderzoekers vertelden de participanten vooraf wie de uitgever van het magazine was, dit 

konden twaalf merken zijn (commerciële bron) of dit kon Omni Press (niet-commerciële bron) 

zijn. De visuele vormgeving van de magazines was geheel identiek, enkel de naam van de bron 

op de voorpagina werd gemanipuleerd. De twee magazines werden als even geloofwaardig 

beoordeeld. Op basis van voorgaande onderzoeken naar de geloofwaardigheid van de bron (Van 

de Burgt, 2010; Reijmersdal et al., 2010) wordt er verwacht dat het type bron geen effect heeft 

op de geloofwaardigheid van de bron, en dat dit ook opgaat voor de geloofwaardigheid van het 

artikel. 

In de praktijk is het meestal het geval dat de inhoud en de vormgeving van een 

relatiemagazine wél verschilt van de inhoud en vormgeving in een publieksmagazine. De 

doelstellingen die opgesteld worden bij het uitbrengen van een relatiemagazine kunnen 

uiteenlopen tussen marketing- en verkoopdoelstellingen en verschillen daarin van 

publieksmagazines. Het informeren van klanten, de loyaliteit onder consumenten verhogen, het 

creëren van naamsbekendheid en het stimuleren van de verkoop zijn hier voorbeelden van. Om 

deze doelstellingen te behalen kan een uitgever besluiten om de merknaam regelmatig te laten 

vallen in de content van relatiemagazines of om eigen producten of diensten in een positief 

daglicht te plaatsen, dit worden ook wel commerciële cues genoemd. De zender riskeert 

gevoelens van irritatie en wantrouwen bij de ontvanger wanneer door het vermengen van 

gesponsorde content en redactionele content de mate van gesponsorde content te hoog wordt. Uit 

onderzoek (Reijmersdal, Nijens & Smit, 2005) naar de reacties van lezers op de mengeling van 

gesponsorde en redactionele content kwam naar voren dat magazines geloofwaardiger worden 
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bevonden wanneer de inhoud redactioneel wordt weergegeven met daarin informatieve en 

kwalitatieve content. In het onderzoek kregen participanten één van de vijf magazines te lezen, 

de magazines verschilden in verhouding tussen advertenties, gesponsorde artikelen en 

redactionele artikelen. Hoe hoger het percentage advertenties was in het magazine, hoe minder 

geloofwaardig de bron werd bevonden. Ook werd er geconcludeerd dat hoe vaker de merknaam 

werd genoemd, hoe minder geloofwaardig de bron werd bevonden. Het negatieve effect van 

gesponsorde artikelen op de geloofwaardigheid van de bron was minder sterk wanneer het artikel 

in een informatief magazine stond. Wanneer er gesponsorde artikelen in een commercieel 

magazine stonden was het negatieve effect sterker. Uit later onderzoek (Smit, 2007) bleek dat 

teveel merkinformatie in een artikel een negatief effect heeft op de geloofwaardigheid van een 

magazine, deze wordt dan al snel als verkoopfolder aangemerkt. De uitgever van een blad kan op 

twee manieren invloed uitoefenen op de hoeveelheid merkinformatie in een magazine. Dit kan 

door de redactionele artikelen te voorzien van gesponsorde content, maar ook door het toevoegen 

van beeldadvertenties die los staan van de artikelen. In het onderzoek van Van Reijmersdal et al. 

(2010) naar de geloofwaardigheid van relatiemagazines wordt bevestigd dat commerciële cues 

ervoor zorgen dat het magazine als minder geloofwaardig wordt bevonden, hoe commerciëler de 

aard van de inhoud was (0%, 50% of 100% commerciële content), hoe minder geloofwaardig het 

relatiemagazine werd bevonden. Het gebruik van beeldadvertenties en commercie in het artikel 

werden hier samen gemeten als commerciële cues. Verwacht wordt dus dat zowel 

beeldadvertenties als gesponsorde inhoud in het artikel een negatieve invloed hebben op de 

geloofwaardigheid van de bron en het artikel. Op basis van eerdere onderzoeken (Reijmersdal et 

al. 2005; Smit, 2007; Reijmersdal et al. 2010) wordt er verwacht dat commerciële cues vooral 
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een negatief effect hebben op de geloofwaardigheid van relatiemagazines, omdat deze in 

vergelijking met publieksmagazines als commerciële bron kunnen worden gezien.  

Wanneer lezers beseffen dat content persuasief van karakter is treedt het effect van 

persuasion knowledge (Friestad & Wright, 1994) op, de lezer is zich dan bewust van de 

persuasieve intentie van de zender. Persuasion knowledge kan als volgt worden gedefinieerd; 

 

“What consumers know about the goals and tactics of those trying to persuade them” 

(Blackwell, Miniard & Engel, 2001). 

 

Wanneer consumenten zich bewust worden van het idee dat iemand hen probeert te 

beïnvloeden wordt de boodschap niet meer als geloofwaardig bevonden en treedt een 

verdedigingsmechanisme in werking dat ervoor zorgt dat informatie wordt genegeerd (Smit, 

2007). Omdat relatiemagazines verschillende marketing- of verkoopdoelstellingen kunnen 

hebben (zie Tabel 1) kan de lezer het gevoel krijgen dat deze wordt beïnvloed. Resultaten 

bevestigen dat een relatiemagazine als meer persuasief werd beoordeeld dan een 

publieksmagazine, ook wanneer er geen commerciële cues aanwezig zijn (Reijmersdal et al., 

2010). Het effect van het verdedigingsmechanisme is minder sterk wanneer de inhoud 

redactioneel wordt weergegeven en wanneer de bron als objectief wordt beschouwd (Williams, 

Fitzsimons & Block, 2004). Op basis van voorgaand onderzoek van Reijmersdal et al. (2010) 

wordt er verwacht dat relatiemagazines in vergelijking met publieksmagazines als persuasiever 

worden beoordeeld. 
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H1: Relatiemagazines en artikelen in relatiemagazines worden in vergelijking met 

publieksmagazines als persuasiever beoordeeld, maar worden alleen als minder geloofwaardig 

bevonden wanneer er commerciële cues aanwezig zijn. 

 

Invloed van relatiemagazines 

Dat een relatiemagazine uitgeven als bedrijf verstandig zou kunnen blijkt uit een 

experiment van Millward Brown in opdracht van de Association of Publishing Agencies (2005), 

waarin naar voren komt dat respondenten net zo lief een gratis relatiemagazine lezen dat van een 

bedrijf afkomstig is, als een betaald publieksmagazine. Hetzelfde onderzoek toonde aan dat vaste 

lezers van een relatiemagazine meer aankopen doen bij de betreffende organisatie. Verschillende 

experimenten hebben aangetoond dat lezers van een relatiemagazine positiever zijn over het 

uitgevende merk dan niet-lezers (Millward Brown, 2005; Smit, 2007), en dat deze een hechtere 

relatie ondervinden (Van der Boom, 2010). Uit een onderzoek van MediaTest (2010) waarbij 

naar de mening van lezers over relatiemagazines is gevraagd blijkt dat relatiemagazines bij 19% 

van de Nederlanders leidt tot een positiever beeld over de organisatie. Bij relatiemagazines van 

banken ligt dit percentage zelfs op 23%. In het onderzoek zijn de meest voorkomende 

Nederlandse gedrukte relatiemagazines meegenomen en is er gekeken of de participanten al 

ontvingen, en hoe dit samenhangt met loyaliteit. Een vergelijkbaar Nederlands onderzoek van het 

Cendris Research Center onder 11.500 lezers en niet-lezers van relatiemagazines vond dat lezers 

van een relatiemagazine meer vertrouwen hebben in de organisatie dan niet-lezers (Van der 

Boom, Smit & Bakker, 2010).  Uiteindelijk is de vraag hoe een organisatie met behulp van 

relatiemagazines het vertrouwen kan (terug) winnen bij de klant en in hoeverre de inhoud van het 

magazine hierbij een rol speelt. Source credibility (Hovland & Weiss, 1951) kan een rol spelen 
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bij de waardering voor een magazine; wanneer een bron als commercieel wordt gezien, wordt 

deze minder positief gewaardeerd dan wanneer deze niet commercieel getint is. Het onderzoek 

van Van Reijmersdal et al. (2010) heeft gekeken in hoeverre source credibility invloed heeft op 

de waardering van een relatiemagazine. Uit de resultaten kwam naar voren dat commerciële 

inhoud in een relatiemagazine leidt tot een hogere waargenomen persuasieve intentie, en een 

lagere geloofwaardigheid van de bron. Waargenomen persuasieve intentie zorgt vervolgens voor 

een lagere waardering voor het magazine. Wanneer de bron niet als geloofwaardig werd gezien 

was de attitude tegenover het magazine lager dan wanneer de bron wel als geloofwaardig werd 

gezien. In bovengenoemde onderzoeken is enkel gekeken wat de invloed van persuasieve 

intentie en geloofwaardigheid was op de waardering van het magazine. Dit onderzoek zal 

uitwijzen of persuasieve intentie samenhangt met waardering en geloofwaardigheid van de 

organisatie. Verwacht wordt dat ook de waardering en geloofwaardigheid van de organisatie die 

het relatiemagazine uitgeeft wordt beïnvloed door persuasieve intentie en de geloofwaardigheid 

van de bron en het gelezen artikel. 

 

H2: Geloofwaardigheid van de organisatie en merkevaluatie hangen positief samen met 

geloofwaardigheid van het artikel en de bron, en hangen negatief samen met persuasieve intentie.  

Verwerking van commerciële cues 

Of een bericht al dan niet geloofwaardig wordt bevonden door de lezer kan meer 

beredeneerd (centrale verwerking) of minder beredeneerd (perifere verwerking) tot stand komen. 

De verklaring hiervoor kan worden terug gevonden in het Elaboration Likelihood Model (ELM) 

van Petty en Cacioppo (1986). Dit model biedt inzicht in hoe overtuigende boodschappen 

worden verwerkt. Er wordt gesteld dat boodschappen centraal of perifeer worden verwerkt, en 
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dat op basis van de verwerking attitudes worden gevormd. Deze gevormde attitudes zullen op 

hun beurt gedrag beïnvloeden. In de praktijk kan de centrale route, de perifere route of een 

combinatie van beide routes worden gevolgd en deze kunnen beide nieuwe attitudes vormen of 

bestaande attitudes versterken. 

Wanneer er centraal wordt verwerkt wordt er een attitude gevormd op basis van 

inhoudskenmerken, zoals de kwaliteit van gevoerde argumenten in een artikel. Argumenten 

worden in het ELM gezien als informatie die relevant is voor de totstandkoming van een mening. 

Bij het lezen worden de gevoerde argumenten in een artikel zorgvuldig vergeleken met de 

bestaande kennis over het onderwerp. Wanneer de lezer op basis van de inhoud tot nieuwe 

inzichten komt kan zijn attitude worden beïnvloed. Ook kan het zijn dat bestaande gedachten bij 

de lezer meer saillant worden gemaakt, of dat een bestaande attitude wordt versterkt. Overtuiging 

kan dus zowel een verandering van mening, als een versterking van een bestaande mening 

omvatten.  

Mensen streven ernaar om boodschappen te beoordelen op inhoudskenmerken, maar het 

is niet haalbaar om elke boodschap die binnen komt centraal te verwerken. Het zijn vooral 

omgevingsfactoren en sociale of individuele kenmerken (intelligentie, kennis en interesses) die 

bepalen of een boodschap daadwerkelijk centraal wordt verwerkt. Perifere verwerking vereist 

minder bewust denken en zal optreden wanneer centraal verwerken niet mogelijk is, bijvoorbeeld 

wanneer het kennisniveau over een onderwerp laag is. Wanneer er perifeer wordt verwerkt 

kunnen attitudes beïnvloed worden door een gevoel dat tot stand komt bij de beoordeling van de 

mate van aantrekkelijkheid of geloofwaardigheid bij het zien van uiterlijke kenmerken. Typische 

overtuigingskenmerken van perifere beïnvloeding zijn de hoeveelheid argumenten (in plaats van 

de inhoud van de argumenten), positieve of negatieve gevoelens die worden opgeroepen, of de 
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expertise van de bron. Perifere kenmerken kunnen in staat zijn attitudes te veranderen zonder dat 

er naar inhoudskenmerken wordt gekeken.  

Welk type verwerking optreedt is voornamelijk afhankelijk van de motivatie en het 

vermogen om te verwerken. Wanneer de motivatie en het vermogen het mogelijk maken wordt 

er centraal verwerkt. Motivatie om centraal te verwerken treedt op wanneer een boodschap 

relevant is voor de lezer. Petty en Cacioppo (1986) suggereren dat wanneer een onderwerp 

relevant is, personen meer geneigd zijn om goed naar de argumenten te kijken omdat deze later 

consequenties kunnen hebben. Smit (2007) stelt dat wanneer een relatiemagazine informatie 

biedt waar de lezer iets aan heeft, relevante informatie geeft en artikelen publiceert waar de lezer 

zich in herkent het blad beter wordt gelezen, en dit een positiever effect op de betrokkenheid van 

de lezer bij het merk heeft. Naast relevantie is ook het persoonlijkheidskenmerk Need for 

Cognition (NFC) bepalend voor motivatie, NFC is al voor het ontstaan van het Elaboration 

Likelihood Model door Cacioppo en Petty (1982) ontwikkeld om de chronische 

informatieverwerkingsverschillen tussen individuen te kunnen verklaren. NFC geeft aan in 

hoeverre een persoon gemotiveerd is om te leren en hier plezier uit haalt (Cacioppo & Petty, 

1982). Verschillende onderzoeken tonen aan dat personen met een hoge NFC het fijn vinden 

oplossingen te bedenken voor problemen in het algemeen, meer plezier halen uit nadenken en het 

niet erg vinden meer na te denken dan nodig is. Personen met een hoge NFC beoordelen 

informatie meer op basis van gevoerde argumenten, en zullen deze ook beter onthouden, dan 

personen met een lage NFC. Een aantal verklaring hiervoor is dat personen met een hoge NFC 

meer causaal redeneren (Lassiter, Briggs & Slaw, 1991) en de informatie preciezer waarnemen 

(Lassiter, Briggs & Bowman, 1991). Het verrichten van cognitieve inspanning komt overeen met 

centrale verwerking uit het ELM. Wanneer een persoon gemotiveerd is moet deze in staat zijn 
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om cognitief te kunnen verwerken om daadwerkelijk de centrale route van verwerking te volgen. 

Wanneer een persoon wordt afgeleid heeft dit invloed op de mate van verwerking, ook als een 

persoon wel gemotiveerd is om te verwerken. Bij mindere concentratie wordt er meer gekeken 

naar perifere kenmerken. Daarnaast speelt de hoeveelheid bestaande kennis over het onderwerp 

een rol, hoe meer kennis een lezer al heeft over een onderwerp, hoe gemakkelijker het wordt om 

de argumenten te kunnen verwerken. Herhaling van de boodschap maakt het ook makkelijker om 

een boodschap centraal te verwerken. Ook kan de situatie optreden dat een boodschap helemaal 

niet wordt verwerkt en niet tot attitudeverandering leidt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer 

een boodschap als nonsens wordt beschouwd.  

Tabel 2. Onderscheid tussen centrale verwerking en perifere verwerking. 

 Centrale verwerking Perifere verwerking 

Ontstaat bij Hoge motivatie 

• Relevant 

• NFC hoog 

Meer vermogen 

• Hoge concentratie 

• Veel kennis over 
onderwerp 

 

Lage motivatie 

• Niet relevant 

• NFC lag 

Minder vermogen 

• Lage concentratie 

• Weinig kennis over 
het onderwerp 

Attitude wordt beïnvloed 
door 

Inhoudskenmerken 

• Kwaliteit van 
argumenten 

 

Uiterlijke kenmerken 

• Hoeveelheid 
argumenten 

• Aantrekkelijkheid van 
de bron 
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In lijn met het ELM wordt er verwacht dat niet enkel inhoudskenmerken invloed hebben 

op hoe een boodschap wordt verwerkt, maar dat dit ook afhankelijk is van verschillen in 

persoonlijkheidskenmerken die zich uiten in centrale of perifere verwerking. In dit onderzoek zal 

verwerking worden gemeten met motivatie en NFC uit het ELM. Wanneer er centraal wordt 

verwerkt zal er meer aandacht besteed worden aan argumenten en minder aan uiterlijke 

kenmerken. Omdat bij perifere verwerking meer aandacht wordt besteed aan uiterlijke 

kenmerken wordt er verwacht dat commerciële cues in een artikel, of in de nabijheid van een 

artikel, bij perifere verwerking een grotere negatieve invloed hebben op de geloofwaardigheid 

van de bron en het artikel dan bij centrale verwerking. Daarnaast wordt er verwacht dat wanneer 

er commerciële cues aanwezig zijn, dit een grotere positieve invloed heeft op persuasieve 

intentie wanneer er perifeer wordt verwerkt dan wanneer er centraal wordt verwerkt.  

 

H3: Wanneer er perifeer wordt verwerkt is het positieve effect van commerciële cues op 

persuasieve intentie, en het negatieve effect van commerciële cues op de geloofwaardigheid van 

de bron en het artikel sterker dan wanneer er centraal wordt verwerkt. 

Customer Education 

 Relatiemagazines worden steeds vaker ingezet als marketinginstrument door organisaties. 

Het streven naar het zijn van een betrouwbare leverancier van relevante informatie, en daarmee 

een betrouwbare leverancier van producten en diensten, kan een doelstelling zijn. Organisaties 

kunnen op verschillende manieren informatie verschaffen aan een consument, maar dit hoeft niet 

altijd onder educatie te vallen. Het verschil tussen informatie verschaffen en educatie zit hem in 

de manier van het verschaffen van informatie. Customer education is er op gericht om met 
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behulp van een leerzame activiteit de attitude, kennis of vaardigheiden van potentiële klanten te 

beïnvloeden. Informatie verschaffen is daarentegen puur gericht is op het presenteren van feiten 

zonder verder advies over de voor- en nadelen voor een klant duidelijk te maken (Sharma & 

Patterson, 1999). Meer (1984) definieert customer education als volgt.  

 

“The term customer education refers to any purposeful, sustained and organized learning 

activity that is designed to impart attitudes, knowledge or skills to customers or potential 

customers by a business or industry”.  

  

Educatie kan worden onderverdeeld in customer education en consumer education en 

richten zich beide op de ontwikkeling van kennisniveau. Het verschaffen van veel informatie als 

organisatie over producten aan eigen klanten valt onder customer education, dit kan bijvoorbeeld 

een tutorial zijn over het gebruik van internetbankieren. Consumer education is vaak gericht op 

consumenten in het algemeen en gericht op het bijbrengen van algemene vaardigheden zoals 

budgetplanning of beheer van financiën. Vaak zijn het onafhankelijke consumentenorganisaties 

of overheden die zich richten op consumer education om de consument kennis te geven over de 

markt om zo op een verantwoordelijke manier een keuze te kunnen maken (Han, 2008). Zoals in 

Tabel 3 te zien is onderscheiden consumer education en customer education zich op meerdere 

vlakken.  
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Tabel 3: onderscheid tussen consumer education en customer education. 

 Consumer education Customer education 

Uitgever Onafhankelijke 
consumentenorganisaties of 
overheden. 

Bedrijven. 

Doelgroep Burgers/consumenten. Klanten. 

Doel De burger voorzien van 
marktbrede kennis om zo een 
betere keuze te kunnen 
maken. 

De klant ondersteunen bij het 
gebruik van een product om 
zo tevredenheid en loyaliteit 
te bewerkstelligen. 

Uitkomst Beschermde consument. Tevreden klant, loyaliteit. 

 

De meeste bestaande onderzoeken naar het onderwijzen van consumenten richten zich op 

publieke organisaties of overheden. Het doel van consumer education is om consumenten beter 

in staat te stellen aankoopbeslissingen te maken, als gevolg zijn ze mondiger in het kenbaar 

maken van hun wensen en zullen ze minder snel schadelijke producten aanschaffen (Bloom, 

1976). Doorgaans richten bedrijven zich op customer education, de eigen klant opleiden, maar 

een bedrijf kan er ook voor kiezen om een consument breder op te leiden. Dit is wat veel gebeurt 

met de huidige aanwas van relatiemagazines, het bedrijf blijft de uitgever, de klant blijft de 

doelgroep maar er wordt steeds meer informatie gegeven dan productinformatie alleen. Het 

relatiemagazine van ING, Mijn Geld, is hier een voorbeeld van. In MijnGeld komen niet alleen 

producten van ING aan bod, maar worden er ook tips gegeven op het gebied van hypotheken, 

sparen en andere financiële thema’s. Relatiemagazines kunnen dus worden gezien als een 

combinatie van consumer education en customer education.  
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Op basis van source credibility (Hovland & Weiss, 1951) wordt er verwacht dat customer 

education positief samenhangt met de geloofwaardigheid van de bron en het artikel. Source 

credibility stelt namelijk dat commerciële bronnen minder worden gewaardeerd omdat de lezer 

weet dat de content is bedoeld om hen te beïnvloeden. Wanneer de lezer een bron als 

gezaghebbend ziet, wordt er meer aandacht besteed aan het artikel, en zal er sneller een gevoel 

ontstaan goed geïnformeerd te zijn. Onderzoek van Van Reijmersdal et al. (2005) bevestigt dat er 

meer aandacht wordt besteed aan content wanneer de bron als gezaghebbend wordt beschouwd. 

Artikelen in gezaghebbende bronnen werden gezien als amusanter, interessanter en minder 

misleidend. Daarop voortbouwend wordt er verwacht dat artikelen in gezaghebbende bronnen 

ook als leerzamer worden gezien en dat de klant hierdoor een gevoel krijgt goed geïnformeerd te 

zijn door de organisatie.  

Het opleiden van consumenten in is niet eenvoudig. Consumenten zijn enkel gemotiveerd 

om opgeleid te worden indien zij de voordelen voor zichzelf inzien. Op basis van NFC wordt er 

verwacht dat de samenhang tussen customer education en geloofwaardigheid van de organisatie, 

van het artikel en de bron vooral optreedt wanneer er centraal wordt verwerkt omdat de wil om te 

leren dan sterker aanwezig is.  

 

H4: De geloofwaardigheid van het artikel in het relatiemagazine, en de geloofwaardigheid van 

het relatiemagazine hebben een positief effect op customer education, persuasieve intentie heeft 

een negatief effect op customer education. Het effect wordt versterkt wanneer er centraal wordt 

verwerkt. 
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Uit onderzoek van Eisingerich en Bell (2008) naar customer education onder klanten van 

een bedrijf in de financiële dienstverlening bleek dat een investering in customer education door 

organisaties leidt tot een groeiende kennis onder klanten en tot vertrouwen in de organisatie, 

deze uitkomsten kwamen overeen met voorgaand onderzoek door Sharma en Patterson (1999). 

De transparantie waarmee organisaties de voor- en nadelen voor klanten duidelijk maken 

bevorderden de opbouw van een betrouwbare relatie tussen klant en organisatie. Daarnaast kreeg 

de klant het gevoel dat de organisatie investeerde in een lange termijn relatie wanneer deze actief 

bijdraagt in het verhogen van het kennisniveau onder klanten. Aandacht voor de behoeften van 

klanten en de investering in een interpersoonlijke relatie zijn bepalend voor het vertrouwen in 

een organisatie. Op basis van het onderzoek van Eisingerich en Bell (2008) wordt er verwacht 

dat customer education positief samenhangt met de geloofwaardigheid van de organisatie.  

 

H5: Customer education hangt positief samen met de geloofwaardigheid van de 

organisatie achter het relatiemagazine. 

Conceptueel model 

Er wordt verwacht dat de beoordeelde persuasieve intentie van een relatiemagazine hoger 

is dan dat van een publieksmagazine. Daarnaast wordt er verwacht dat een relatiemagazine en 

een publieksmagazine als even geloofwaardig worden gezien wanneer de inhoud identiek is. 

Wanneer er commerciële cues in, of naast, het artikel aanwezig zijn zal een relatiemagazine als 

minder geloofwaardig worden gezien in vergelijking met een publieksmagazine. Dit effect wordt 

versterkt wanneer er centraal wordt verwerkt. Wanneer een relatiemagazine, en het artikel in een 

relatiemagazine, als geloofwaardig wordt gezien is de verwachting dat dit een positief effect 
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heeft op customer education, de geloofwaardigheid van de organisatie en de merkevaluatie van 

de organisatie. Persuasieve intentie heeft juist een negatief effect op customer education, de 

geloofwaardigheid van de organisatie en de merkevaluatie van de organisatie. In het conceptueel 

model zijn de hypothesen samenvattend weergegeven. 

 

Study overview 

De hypothesen werden getoetst met een experiment waarin participanten één artikel in 

het relatiemagazine MijnGeld, of één artikel in het publieksmagazine Elsevier digitaal te lezen 

kregen. Het artikel werd weergegeven alsof het deel uitmaakte van het magazine door de 

vormgeving aan te passen aan de desbetreffende bron. In totaal waren er 8 condities welke naast 

het onderscheid in type bron (relatiemagazine of publieksmagazine) verschilden in de 

aanwezigheid van commerciële cues in, en naast, het artikel. Wanneer er commerciële cues in 

het artikel aanwezig waren werd de merknaam ING driemaal genoemd, wanneer er geen 

commerciële cues in het artikel aanwezig waren werd er geen merknaam genoemd. Wanneer er 

een commerciële cue naast het artikel aanwezig was werd er een advertentie van ING vertoond, 
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wanneer er geen commerciële cue naast het artikel aanwezig was werd er geen advertentie 

vertoond maar een kort tweede artikel. 

Methode 

Participanten 

Met behulp van Internet zijn er participanten geworven die via een link konden 

doorklikken naar de enquête. De link is verspreid op verschillende websites, via e-mail en sociale 

netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Het deelnemen aan de enquête was vrijwillig en 

participanten konden een bioscoopbon ter waarde van ! 7,50 of boekenbon ter waarde van ! 25 

winnen indien zij de vragenlijst hadden voltooid. In totaal hebben 260 participanten de gehele 

vragenlijst voltooid (response rate 57%) waarvan 62.9% (161 participanten) mannelijk was en 

37.1% vrouwelijk (95 participanten). De leeftijd van de participanten varieerde tussen 10 en 82 

jaar met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar (M = 36.29; SD = 13.54). 80.1% van de 

participanten heeft HBO (48.1%) of universiteit (31.5%) afgerond. De dataverzameling vond 

plaats tussen 13 juni 2011 en 28 juni 2011. 

 

Design 

 Het experiment bestond uit een 2 (Magazine: relatiemagazine vs. publieksmagazine) x 2 

(Commerciële cues in artikel: aanwezigheid van de merknaam vs. geen aanwezigheid van de 

merknaam) x 2 (Commerciële cue naast het artikel: beeldadvertentie vs. extra artikel) between 

participants design. Participanten zijn random ingedeeld in één van de acht condities en wisten 

niet in welke versie ze waren ingedeeld en hoeveel versies er in totaal onderdeel uitmaakten van 
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het onderzoek. De participanten kregen het artikel “Help je kind fiscaalvriendelijk aan een 

droomhuis” te lezen welke afkomstig was uit MijnGeld. De afhankelijke variabelen die gemeten 

werden zijn persuasieve intentie, customer education, merkevaluatie, geloofwaardigheid van de 

bron, het artikel en de organisatie. 

Stimulus 

 Elke respondent kreeg random één artikel te lezen welke precies één pagina betrof. Er is 

gekozen voor een enkel artikel omdat zo ook de geloofwaardigheid van het artikel gemeten kon 

worden. Het artikel had een totale lengte van 443 woorden en is eerder in MijnGeld verschenen 

(jaargang 2, nummer 1, p 32). Er is bewust voor dit artikel gekozen omdat het artikel voor een 

brede doelgroep relevant is, het thema heeft zowel betrekking op jongeren als op ouderen. In het 

artikel worden tips gegeven aan jongeren over hoe ze met behulp van het spaargeld van hun 

ouders en de wettelijke schenkingsvrijstelling goedkoop een hypotheek kunnen afsluiten. Voor 

ouders werden de rendementsvoordelen kenbaar gemaakt aan de hand van een rekenvoorbeeld. 

In de conditie waarin een relatiemagazine gelezen moest worden is MijnGeld gebruikt, 

het gratis magazine van ING voor ING-klanten. Het blad bevat informatie over uiteenlopende 

financiële thema’s zoals hypotheken, leningen en sparen. Elsevier is gebruikt in de conditie 

waarin een publieksmagazine gelezen moest worden. Elsevier is een opinieblad en behandelt een 

breed scala aan onderwerpen waaronder financiële thema’s. Er is voor Elsevier gekozen omdat 

de artikelen qua thema overeenkomen met artikelen in MijnGeld. In de inleidende tekst bij het 

artikel stond aangegeven in welk magazine het artikel stond; “Elsevier” of  “MijnGeld van de 

ING”. Het artikel werd visueel gepresenteerd alsof het in de Elsevier of in MijnGeld stond door 

voor alle versies het lettertype en de vormgeving van de desbetreffende bron te gebruiken. De 
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ontwerpen voor het manipulatiemateriaal zijn verzorgd door MediaPartners, zij verzorgen in de 

praktijk ook de vormgeving en de inhoud van het MijnGeld magazine.  

 Naast de manipulatie van de bron (relatiemagazine vs. publieksmagazine) zijn de 

commerciële cues in het artikel gemanipuleerd, deze waren wel of niet in het artikel aanwezig. 

De teksten kwamen inhoudelijk overeen, maar werden wel of niet voorzien van commerciële 

cues in de tekst. De versie van het artikel zonder commerciële cues was identiek aan het artikel 

dat eerder in MijnGeld is verschenen. In deze versie van het artikel worden een aantal tips 

gegeven door een financieel journalist en wordt de merknaam ING niet genoemd. Voor de versie 

van het artikel met commerciële cues worden dezelfde tips gegeven door een belastingadviseur 

van ING. Daarnaast wordt de merknaam ING in dit artikel drie keer genoemd. Er wordt 

bijvoorbeeld gesproken van “de huidige marktrente bij ING” in plaats van “een markconforme 

rente” in de versie zonder commerciële cues in het artikel. Naast het artikel staat in beide 

varianten een foto afgebeeld van Rob van den Eijnden die in de versie zonder commerciële cues 

de titel “financieel journalist” onder zijn foto had staan, en in de versie met commerciële cues de 

titel “belastingadviseur bij ING”.  

Het artikel verschilde ook in de aanwezigheid van een commerciële cue naast het artikel, 

er was wel of geen commerciële cue naast het artikel aanwezig. Dit was de laatste manipulatie 

van het artikel. Onder het artikel werd een beeldadvertentie van Tim, het online huishoudboekje 

van ING, getoond wanneer er een commerciële cue aanwezig was. Wanneer er geen 

commerciële cue aanwezig was werd de ruimte opgevuld met een tweede artikel over skimming 

welke oorspronkelijk ook in MijnGeld heeft gestaan. In Afbeelding 1 staan twee versies 

afgebeeld van het manipulatiemateriaal. De eerste versie is een artikel met commerciële cues in, 
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en naast, het artikel in de Elsevier. De tweede versie is een artikel zonder commerciële cues in, 

en naast, het artikel in MijnGeld. De overige versies kunnen in Bijlage 2 worden gevonden.
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Procedure 

 Participanten zijn gevraagd via e-mail, diverse sociale media en websites om mee te doen 

aan een onderzoek over financiële informatievoorziening, via een link konden zij doorklikken 

naar de enquête. De vragenlijst kon online ingevuld worden met behulp van Qualtrics. Voor 

aanvang van de enquête werd er een korte inleiding vertoond waarin vermeld werd dat de 

enquête deel uitmaakte van een onderzoek naar financiële informatievoorziening, dat deze 

maximaal vijftien minuten zou duren, dat deze werd uitgevoerd in opdracht van de Vrije 

Universiteit te Amsterdam en dat de participanten bij voltooiing van de enquête kans maakten op 

een bioscoopbon ter waarde van ! 7,50 of een boekenbon ter waarde van ! 25,-.  

Voordat de participanten het artikel te lezen kregen werd een aantal vragen gesteld over 

hun interesse in persoonlijke financiën (motivatie) en over hun Need for Cognition. Vervolgens 

werden de participanten door Qualtrics random aan één van de artikelen toegewezen, welke 

gevraagd werd uitvoerig te lezen. Daarna volgde de rest van de vragen. Na afloop van de 

vragenlijst konden de participanten optioneel hun e-mailadres achterlaten voor de verloting van 

de waardebonnen en konden ze optioneel vragen of opmerkingen achterlaten in een tekstveld.  

 

Metingen 

 In deze paragraaf zullen alle afhankelijke variabelen uit het model worden besproken en 

worden getoetst op betrouwbaarheid. Alle variabelen zijn gemeten met twee of meer stellingen. 

Participanten konden aangeven in hoeverre ze het met een stelling eens waren op basis van een 

zevenpunts Likertschaal (1 = “helemaal niet mee eens”, 7 = “helemaal mee eens”), tenzij anders 

aangegeven. De participanten waren verplicht iedere vraag te beantwoorden en kregen geen 
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mogelijkheid om aan te geven dat een vraag niet van toepassing was. Indien nodig zijn de items 

omgescoord, of gecentreerd voor het gebruik als interactievariabele.  

 Motivatie. Interesse in het thema persoonlijke financiën is gemeten met een drietal 

stellingen die zijn gebaseerd op het concept interesse uit eerder onderzoek van Van Reijmersdal 

et al. (2010). De Personal Involvement Inventory (Zaichkowsky, 1994) en de Involvement Scale  

(Muehling, Stoltman & Grossbart, 1990) lagen hieraan ten grondslag. Er werd gemeten in 

hoeverre de participanten het eens waren met (o.a.) de stellingen “Mijn persoonlijke financiën 

zijn belangrijk voor mij” en “Tips die te maken hebben met mijn persoonlijke financiën vind ik 

interessant” (Cronbach’s ! = .77, M = 5.36, SD = 1.04). 

Need for Cognition. In hoeverre participanten plezier halen uit cognitieve activiteiten en 

geneigd zijn om informatie centraal te verwerken is gemeten met een zevental vragen, welke zijn 

gebaseerd op de originele Need for Cognition schaal van Cacioppo, Petty en Kao (1984). Deze is 

later ook vereenvoudigd gebruikt in Nederlandse onderzoeken van Verplanken (1993) en 

Kerkhof (1997). Er werd gemeten in hoeverre de participanten het eens waren met de stellingen 

“Iets langdurig en precies afwegen geeft me voldoening” en “Ik denk alleen zoveel als nodig is”. 

Om de betrouwbaarheid van de schaal te verhogen is er gekozen om vier van de zeven stellingen 

op te nemen. Gemiddeld hadden de participanten een Need for Cognition van 5.02 (Cronbach’s 

! = .71, SD = 1.10) op een zevenpunts Likertschaal. 

Persuasieve intentie. Met vier items die zijn gebaseerd op eerder onderzoek van Van 

Reijmersdal et al. (2010) is gemeten in hoeverre de participanten het gevoel hadden dat het 

artikel was gemaakt om te overtuigen. Twee van de vier items zijn in de schaal opgenomen om 

de betrouwbaarheid te verhogen. De meegenomen stellingen waren “In hoeverre is dit artikel 
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gemaakt om te beïnvloeden” en “In hoeverre is dit artikel gemaakt om te verkopen” (Cronbach’s 

! = .64, M = 4.67, SD = 1.36). 

Geloofwaardigheid. In het onderzoek zijn zowel de geloofwaardigheid van het artikel 

(Cronbach’s ! = .85, M = 4.63, SD = 1.01), van de bron (Cronbach’s ! = .77, M = 4.30, SD = 

0.85) als van de organisatie (Cronbach’s ! = .96, M = 4.41, SD = 1.27) gemeten. Vijf items die 

samen geloofwaardigheid meten zijn gebaseerd op onderzoek van Van Reijmersdal et al. (2010). 

De participanten konden aangeven in hoeverre zij het artikel, de bron of de organisatie eerlijk, 

betrouwbaar, geloofwaardig, bevooroordeeld en overtuigend vonden. De geloofwaardigheid van 

twee andere Nederlandse banken, Rabobank (Cronbach’s ! = .97, M = 5.00, SD = 1.25) en ABN 

AMRO (Cronbach’s ! = .96, M = 4.23, SD = 1.25)  zijn meegenomen als controlevariabelen en 

als opvulling om zo de bedoeling van het onderzoek te verhullen. De volgorde waarin de 

stellingen over ING, Rabobank en ABN AMRO werden vertoond werd random gerouleerd.  

Customer education. In hoeverre de participanten het gevoel kregen goed geïnformeerd 

te worden door de organisatie werd gemeten met drie items welke zijn gebaseerd op eerder 

onderzoek van Eisingerich en Bell (2008) welke later ook gebruikt is in Nederlands onderzoek 

naar customer education  door MediaTest (2010). Participanten konden aangeven in hoeverre ze 

vonden dat de organisatie; klanten goed informeert over zaken die met persoonlijke financiën te 

maken hebben, goed uitlegt waarom klanten bepaalde adviezen over persoonlijke financiën 

krijgen en steeds duidelijk maakt wat de voor- en nadelen zijn van keuzes over persoonlijke 

financiën. Customer education is gemeten voor ING (Cronbach’s ! = .96, M = 4.06, SD = 1.28), 

de uitgever van MijnGeld en voor Rabobank (Cronbach’s ! = .96, M = 4.49, SD = 1.28) en ABN 

AMRO (Cronbach’s ! = .96, M = 3.96, SD = 1.28). Stellingen over customer education voor 

Rabobank en ANB AMRO zijn opgenomen in de vragenlijst als opvulling om zo de bedoeling 
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van het onderzoek te verhullen. De volgorde waarin de stellingen over ING, Rabobank en ABN 

AMRO werden vertoond werd random gerouleerd. 

Resultaten 

Manipulatiecheck  

Om te zien of de manipulatie van de verschillende versies van het artikel heeft gewerkt 

en of participanten zich bewust waren van de manipulaties is er een manipulatie-check 

uitgevoerd. Over elk gemanipuleerd aspect is een vraag gesteld. 

Op de vraag in welk magazine het artikel stond heeft uit de conditie relatiemagazine 

97,6% , en uit de conditie publieksmagazine 96,3%, de vraag juist beantwoord (X2(2, N = 259) = 

231.72, p = .000). Op de vraag wat voor soort magazine dit was heeft in conditie relatiemagazine 

73,2%  geantwoord dat het om een magazine ging dat door een bedrijf voor klanten wordt 

gemaakt, in de conditie publieksmagazine heeft 87,5% aangegeven dat het om een onafhankelijk 

magazine ging (X2(1, N = 259) = 98.05, p = .000). Op de vraag wie er aan het woord kwam in 

het artikel heeft uit de conditie belastingadviseur ING 81,3% juist geantwoord, en uit de conditie 

financieel journalist 64,1% (X2(1, N = 259) = 54.82, p = .000). Op de vraag wat er naast het 

artikel stond heeft uit de conditie advertentie 80,4% geantwoord dat het om een advertentie ging, 

en uit de conditie tweede artikel heeft 92,6%, geantwoord dat het om een tweede artikel ging 

(X2(1, N = 259) = 138.16, p = .000). Er kan aangenomen worden dat de manipulaties hebben 

gewerkt. 
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Hypothesetoetsing 

Aan de hand van de vooraf opgestelde hypothesen zijn de resultaten getoetst. Hypothese 

1 voorspelde dat relatiemagazines, en artikelen in relatiemagazines, in vergelijking met 

publiekstijdschriften als persuasiever worden beoordeeld, maar alleen als minder geloofwaardig 

worden bevonden wanneer er commerciële cues aanwezig zijn. Het antwoord op de hypothese is 

gevonden door verschillende analyses uit te voeren waarin persuasieve intentie, 

geloofwaardigheid van het artikel en geloofwaardigheid van de bron als afhankelijke variabele 

zijn meegenomen.  

Uit een regressie-analyse met persuasieve intentie als afhankelijke variabele en de bron, 

commerciële cues in en naast het artikel als onafhankelijke variabelen, bleek dat het effect van de 

bron op persuasieve intentie marginaal significant was (b = .14; SEb = .08; ! = .10; p = .092). 

Relatiemagazines werden als persuasiever beoordeeld van publieksmagazines en heeft 

Hypothese 1 deels bevestigd. Naast de bron waarin het artikel staat, had ook de aanwezigheid 

van commerciële cues effect op de persuasieve intentie. Wanneer er commerciële cues in het 

artikel aanwezig waren was persuasieve intentie hoger (b = .23; SEb = .08; ! = .17; p = .006), 

dan wanneer er geen commerciële cues in het artikel aanwezig waren. In Tabel 4 zijn alle 

resultaten uit de regressie-analyse terug te vinden. 

Tabel 4: Regressie-analyse van het effect van commerciële cues in het artikel, commerciële cues naast het 
artikel, bron en de interactievariabelen op persuasieve intentie. 

Variabele b(SEb) ! t p 

Commerciële cues in artikel .23 (.08) .17 2.76 .006 

Commerciële cues naast 
artikel 

.08 (.08) .06 .98 .330 
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Bron .14 (.08) .10 1.66 .098 

BronXcuesnaast -.11 (.08) -.08 -1.30 .196 

BronXcuesin -.09 (.08) -.07 -1.11 .268 

BronXcuesnaastXcuesin .09 (.08) .06 1.05 .295 

Note: R2 = .06. 

Om te kunnen toetsen of de bron en de aanwezigheid van commerciële cues het effect op 

persuasieve intentie versterken zijn er interactievariabelen aangemaakt. De interactievariabelen 

zijn aangemaakt door de variabelen bron, commerciële cues in het artikel (cuesin) en 

commerciële cues naast het artikel (cuesnaast) met elkaar te vermenigvuldigen. Zoals in Tabel 4 

terug te zien is hebben de interacties niet kunnen aantonen dat de bron en de aanwezigheid van 

commerciële cues het effect op persuasieve intentie versterken. Wat betreft persuasieve intentie 

kan Hypothese 1 worden aangenomen, relatiemagazines worden als persuasiever beoordeeld dan 

publieksmagazines. 

Uit een regressie-analyse met de geloofwaardigheid van het artikel als afhankelijke 

variabele en de bron, commerciële cues in en naast het artikel als onafhankelijke variabelen, 

bleek dat het effect van de bron geen invloed had op de geloofwaardigheid van het artikel (b = -

.01; SEb = .06; ! = -.01; p = ns), dit heeft Hypothese 1 deels bevestigd.  In tegenstelling tot wat 

Hypothese 1 eveneens voorspelde hebben de resultaten niet aangetoond dat de 

geloofwaardigheid van het artikel negatief beïnvloed werd wanneer deze in een relatiemagazine 

staat én was voorzien van commerciële cues in of naast het artikel. Het interactie-effect tussen de 

bron en commerciële cues in het artikel, en het interactie-effect tussen de bron en commerciële 

cues naast het artikel bleken niet significant te zijn. Wel bleek de aanwezigheid van commerciële 

cues in het artikel een zelfstandige negatieve voorspeller te zijn voor de geloofwaardigheid van 

het artikel (b = -.14; SEb = .06; ! = -.14; p = .022). De aanwezigheid van commerciële cues naast 
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het artikel had geen invloed op de geloofwaardigheid van het artikel. In Tabel 5 zijn alle 

resultaten uit de regressie-analyse terug te vinden. 

Tabel 5: Regressie-analyse van het effect van commerciële cues in het artikel, commerciële cues naast het 
artikel, bron en de interactievariabelen op geloofwaardigheid van het artikel. 

Variabele b(SEb) ! t p 

Commerciële cues in artikel -.14 (.06) -.14 -2.30 .022 

Commerciële cues naast 
artikel 

.10 (.06) .10 1.60 .111 

Bron -.01 (.06) -.01 -.17 .861 

BronXcuesnaast .06 (.06) .06 .90 .368 

BronXcuesin .02 (.06) .02 .30 .767 

BronXcuesnaastXcuesin -.17 (.06) -.167 -2.73 .007 

Note: R2 = .06. 

Hoewel er geen driewegsinteractie voorspeld was in Hypothese 1, kwam uit de regressie-

analyse (zie Tabel 5) wel naar voren dat de bron, commerciële cues in, en naast, het artikel een 

interactie-effect aantonen. Het bleek dat de geloofwaardigheid van het artikel in een 

relatiemagazine, vooral werd bepaald door de aanwezigheid van een commerciële cue naast het 

artikel, in combinatie met de afwezigheid van een commerciële cue in het artikel (zie Figuur 1). 

Wanneer de bron een publieksmagazine was bleek dat de geloofwaardigheid van het artikel juist 

laag werd beoordeeld wanneer de commerciële cues naast het artikel afwezig waren, maar 

wanneer commerciële cues in het artikel aanwezig waren (zie Figuur 2). 
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Figuur 1: Het interactie-effect tussen commerciële cues in, en naast het artikel op de geloofwaardigheid 

van het artikel in de conditie relatiemagazines. 

 

Figuur 2: Het interactie-effect tussen commerciële cues in, en naast het artikel op de geloofwaardigheid 

van het artikel in de conditie publieksmagazines. 

 

Uit een regressie-analyse met de geloofwaardigheid van de bron als afhankelijke 

variabele en de bron, commerciële cues in en naast het artikel als onafhankelijke variabelen, 

bleek dat het effect van de bron geen invloed had op de geloofwaardigheid van de bron (b = -.08; 

SEb = .05; ! = -.10; p = ns). Hypothese 1 kan deels worden aangenomen; een relatiemagazine en 
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een publiekstijdschrift worden als even geloofwaardig bevonden. De aanwezigheid van 

commerciële cues in of naast het artikel hebben daar in tegenstelling tot de verwachting van 

Hypothese 1 geen verandering in gebracht.  

Hypothese 2 stelde dat de geloofwaardigheid van de organisatie en merkevaluatie positief 

samenhangen met geloofwaardigheid van het artikel en de bron, en negatief samenhangen met 

persuasieve intentie. Met behulp van correlaties is Hypothese 2 getoetst, de variabelen 

geloofwaardigheid van de organisatie, merkevaluatie, geloofwaardigheid van het artikel, 

geloofwaardigheid van de bron en persuasieve intentie zijn in de correlatiematrix opgenomen. 

De mate van geloofwaardigheid van de organisatie hangt positief samen met de 

geloofwaardigheid van het artikel r(260) = .21, p = .001 en met de geloofwaardigheid van de 

bron r(260) = .25, p = .000. Ook merkevaluatie hangt positief samen met de geloofwaardigheid 

van het artikel r(260) = .24, p = .000 en met de geloofwaardigheid van de bron r(260) = .24, p = 

.000. Tussen persuasieve intentie en de geloofwaardigheid van de organisatie en merkevaluatie is 

geen significante samenhang gevonden. Hypothese 2 kan deels bevestigd worden. 

In Hypothese 3 werd gesteld dat wanneer er perifeer wordt verwerkt, het positieve effect 

van commerciële cues in en naast het artikel op de mate van persuasieve intentie, en het 

negatieve effect van commerciële cues op de geloofwaardigheid van de bron en het artikel 

sterker is dan wanneer er centraal wordt verwerkt. Of iemand perifeer verwerkt hangt af van zijn 

motivatie en Need for Cognition (NFC). Deze beide factoren zijn als zelfstandige voorspellers en 

als interactievariabelen meegenomen in de regressie-analyses naast de onafhankelijke variabelen 

uit Hypothese 1. De interactievariabelen zijn opgesteld door de variabelen motivatie en NFC te 

centreren en vervolgens te vermenigvuldigen met bron, commerciële cues in het artikel (cuesin) 

en commerciële cues naast het artikel (cuesnaast). Het antwoord op Hypothese 3 is gevonden 
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door verschillende regressie-analyses uit te voeren waarin persuasieve intentie, 

geloofwaardigheid van het artikel en geloofwaardigheid van de bron als afhankelijke variabele 

worden meegenomen. Bij het voorspellen van persuasieve intentie zijn geen directe significante 

effecten van motivatie en NFC gevonden. Ook zijn er geen significante interactie-effecten 

gevonden tussen commerciële cues en de manier waarop een boodschap wordt verwerkt. In 

tegenstelling tot Hypothese 3 bleek dat de manier van verwerken geen invloed heeft op 

persuasieve intentie.  

Er is een regressie-analyse opgesteld met geloofwaardigheid van het artikel als 

afhankelijke variabele en motivatie, NFC, de bron, commerciële cues in en naast het artikel, en 

interactie-variabelen als onafhankelijke variabelen. Uit de analyse bleek dat de 

geloofwaardigheid van het artikel, naast commerciële cues in het artikel, afhangt van motivatie. 

Geeft de lezer aan interesse te hebben in persoonlijke financiën, dan vindt de lezer het artikel ook 

geloofwaardiger (b = .10 ; SEb = .06; ! = .11; p = .095). Het effect was marginaal significant. 

NFC bleek geen significante zelfstandige voorspeller te zijn voor de geloofwaardigheid van het 

artikel. Wel bleek dat er een interactie-effect optreedt wanneer een lezer een hoge NFC heeft en 

er commerciële cues aanwezig zijn, de geloofwaardigheid van het artikel daalt (b = -.108 ; SEb = 

.059; ! = -.119; p = .065). Voor lezers met een lage NFC heeft de aanwezigheid van 

commerciële cues in het artikel geen invloed op de geloofwaardigheid van het artikel zoals in 

Figuur 3 is terug te zien. Hypothese 3 voorspelde dat de geloofwaardigheid juist zou dalen 

wanneer er commerciële cues in het artikel aanwezig waren en wanneer de NFC laag was. 

Hypothese 3 kan dus niet worden aangenomen. De hoeveelheid verklaarde variantie voor de 

geloofwaardigheid van het artikel is met de aanvullende variabelen motivatie en NFC gestegen 

naar 9,6% (R2 = .06 voor model 1; !R2  = .04, p < .05).   
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Figuur 3: Het interactie-effect tussen NFC en commerciële cues in het artikel op de geloofwaardigheid 
van het artikel. 

  

 

Bij het voorspellen van de geloofwaardigheid van de bron is er geen direct significant 

effect van NFC gevonden. Wel bleek motivatie een marginaal significant effect te hebben op de 

geloofwaardigheid van de bron. Geeft de lezer aan interesse te hebben in persoonlijke financiën, 

dan vindt de lezer de bron ook geloofwaardiger (b = .10 ; SEb = .05; ! = .12; p = .072). Er zijn 

geen significante interactie-effecten gevonden tussen commerciële cues en de manier waarop een 

boodschap wordt verwerkt.  

Hypothese 4 stelde dat de geloofwaardigheid van het artikel in het relatiemagazine, en de 

geloofwaardigheid van het relatiemagazine een positief effect heeft op customer education, en 

dat persuasieve intentie een negatief effect heeft op customer education. Er werd gesteld dat de 

effecten versterkt worden wanneer er centraal wordt verwerkt. Hypothese 4 is getoetst met een 

regressie-analyse waarin customer education als afhankelijke variabele is meegenomen en de 

geloofwaardigheid van het artikel in het relatiemagazine, de geloofwaardigheid van het 

relatiemagazine, persuasieve intentie, motivatie, NFC en de interactievariabelen als 
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onafhankelijke variabelen. De interactievariabelen zijn opgesteld door de variabelen motivatie en 

NFC te centreren en vervolgens te vermenigvuldigen met de gecentreerde variabelen 

geloofwaardigheid van het artikel in relatiemagazines (gel_artikel), geloofwaardigheid van 

relatiemagazines (gel_magazine) en persuasieve intentie (pi). Zoals in Hypothese 4 voorspeld 

was kwam uit de analyse naar voren dat de geloofwaardigheid van het relatiemagazine (b = .27 ; 

SEb = .11; ! = .18; p = .013) een positief effect had op customer education. De 

geloofwaardigheid van het artikel in het relatiemagazine en persuasieve intentie hadden 

daarentegen geen significant effect op customer education (zie Tabel 6). Er werd verwacht dat 

wanneer er centraal wordt verwerkt, dat het positieve effect van de geloofwaardigheid van het 

artikel en het relatiemagazine op customer education, en dat het negatieve effect van persuasieve 

intentie op customer education versterkt zou worden. Uit de regressie-analyse komen geen 

significante interactie-effecten naar voren die Hypothese 3 kunnen ondersteunen. Wel bleek NFC 

een zelfstandige voorspeller te zijn voor customer education. NFC had een negatief effect op 

customer education (b = -.16 ; SEb = .07; ! = -.14; p = .025). 

Tabel 6: Regressie-analyse van het effect van geloofwaardigheid van het artikel in het relatiemagazine, de 
geloofwaardigheid van het relatiemagazine, persuasieve intentie, motivatie, NFC en de 
interactievariabelen op customer education. 

Variabele b(SEb) ! t p 

Geloofwaardigheid artikel in 
relatiemagazine 

.09 (.10) .07 .96 .341 

Geloofwaardigheid 
relatiemagazine 

.27 (.11) .18 2.50 .013 

Persuasieve intentie .02 (.06) .02 .26 .797 

Motivatie .01 (.08) .00 .06 .949 

Need for Cognition -.16 (.07) -.14 -2.26 .025 
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Gel_artikelXmotivatie -.08 (.09) -.07 -.89 .373 

Gel_artikelXnfc -.10 (.08) -.09 -1.13 .257 

Gel_magazineXmotivatie .13 (.10) .09 1.31 .195 

Gel_magazineXnfc .08 (.10) .06 .79 .428 

PiXmotivatie -.09 (.06) -.10 -1.43 .155 

PiXnfc -.05 (.05) -.07 -1.06 .292 

Note: R2 = .08. 

De laatste hypothese voorspelde dat customer education positief samenhangt met de 

geloofwaardigheid van de organisatie achter het relatiemagazine. Uit de correlaties, waarin 

customer education en de geloofwaardigheid van de organisatie zijn meegenomen, bleek dat 

customer education samenhing met de geloofwaardigheid van de organisatie achter het 

relatiemagazine (r(260) = .771, p = .000). Hypothese 5 kan worden aangenomen. 

 

Discussie 

 

Conclusie 

Dit is het eerste onderzoek waarin de geloofwaardigheid van artikelen in 

relatiemagazines met de geloofwaardigheid van artikelen in publieksmagazines zijn vergeleken 

waarbij de originele vormgeving van het desbetreffende blad is gebruikt. Het experiment is 

opgezet op basis van de probleemstelling; met welke invulling kunnen artikelen in 

relatiemagazines door organisaties ingezet worden om een geloofwaardige boodschap richting 

consumenten uit te dragen zodat zij het gevoel krijgen goed geïnformeerd te zijn? Er zijn een 

aantal hoofdconclusies die naar aanleiding van het onderzoek kunnen worden getrokken. Ten 
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eerste kan er geconcludeerd worden, zoals Hypothese 1 voorspelde, dat relatiemagazines en 

publieksmagazines als even geloofwaardig worden beoordeeld wanneer de inhoud gelijk is. Deze 

uitkomsten komen overeen met eerder onderzoek naar de geloofwaardigheid van online 

nieuwsbronnen van Van de Burgt (2010) en de geloofwaardigheid van commerciële bronnen van 

Van Reijmersdal (2010) waaruit bleek dat de informatiebron geen directe invloed heeft op de 

bepaling of een bron wel of niet als geloofwaardig wordt beoordeeld. In dit onderzoek is de 

originele vormgeving van zowel het relatiemagazine en het publieksmagazine meegenomen. De 

vormgeving en de branding van het relatiemagazine hebben niet voor afbreuk van de 

geloofwaardigheid gezorgd. Van de participanten die MijnGeld te lezen kregen heeft 97,6% 

correct opgemerkt dat ze MijnGeld hadden gelezen, en heeft 26,8% aangegeven dat dit een 

onafhankelijk magazine was. Dat meer dan een kwart van de participanten MijnGeld als een 

onafhankelijk magazine ziet zegt mogelijk ook iets over de geloofwaardigheid van het blad. 

Ondanks dat de magazines onderling als even geloofwaardig worden beoordeeld, is de 

waargenomen persuasieve intentie bij relatiemagazines wel hoger. Bij het lezen van een 

relatiemagazine komt dus eerder het gevoel opzetten dat de lezer overtuigd moet worden dan bij 

een publieksmagazine.  

Lezers gaan pas twijfelen aan de geloofwaardigheid van de bron en het artikel wanneer er 

commerciële cues in het artikel zijn verwerkt. Commerciële cues in de content, zoals het laten 

vallen van de merknaam, zorgen ervoor dat lezers het artikel minder geloofwaardig vinden en 

een persuasieve intentie waarnemen. Dit effect is sterker dan het effect dat de bron heeft op 

persuasieve intentie en het effect geldt voor zowel relatiemagazines als publieksmagazines. Deze 

resultaten komen overeen met voorgaand onderzoek naar de geloofwaardigheid van Reijmersdal 

et al. (2010). Er kan geconcludeerd worden dat wanneer organisaties een geloofwaardige 



MARJOLEIN VAN DER KOLK – RELATIEMAGAZINES; EEN GEZAGHEBBENDE BRON? - 42 

boodschap willen overbrengen, dat commerciële cues in het artikel dan beter achterwege kunnen 

worden gelaten. Het huidige onderzoek heeft daaraan kunnen toevoegen dat er verschil zit tussen 

de aanwezigheid van commerciële cues in, en naast, het artikel. Een commerciële cue naast het 

artikel, zoals een beeldadvertentie, doet geen afbreuk aan de geloofwaardigheid van het artikel 

en de bron en zorgt ook niet voor een hogere waargenomen persuasieve intentie. De reden dat 

beeldadvertenties geen invloed hebben gehad op de geloofwaardigheid zou kunnen zijn omdat 

lezers reclame niet abnormaal vinden in magazines. Er stond duidelijk aangegeven dat de 

advertentie een reclame was, deze stond dus los van de content. Omdat de advertentie en de 

content duidelijk van elkaar gescheiden waren doet het geen afbreuk aan de geloofwaardigheid 

van het artikel. Een andere reden voor het uitblijven van een effect van een beeldadvertentie op 

de content zou betrokkenheid bij het artikel kunnen zijn. Het Elaboration Likelihood Model 

(Petty & Cacioppo, 1982) stelt dat wanneer de betrokkenheid hoog is, er centraal wordt 

verwerkt, en dat inhoudskenmerken dan een grotere rol spelen bij de totstandkoming van een 

mening. Omdat de commerciële cues zijn verwerkt in de inhoud van het artikel is het 

aannemelijk dat deze een grotere rol spelen dan afbeeldingen, welke een grotere rol spelen bij 

meningsvorming wanneer iemand perifeer verwerkt.  

Op basis van source credibility werd er verwacht dat een hogere waargenomen 

persuasieve intentie zou zorgen voor een lagere merkwaardering en geloofwaardigheid van de 

organisatie. Uit de resultaten bleek echter dat het niet persuasieve intentie, maar de 

geloofwaardigheid van de bron en de geloofwaardigheid van het artikel waren die samenhingen 

met merkwaardering en geloofwaardigheid van de organisatie. De reden dat persuasieve intentie 

niet samenhangt met merkwaardering en geloofwaardigheid van de organisatie zou kunnen zijn 

dat lezers zich bewust zijn van de mogelijke doelstellingen van een merk en daarom verwachten 
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van een relatiemagazine dat een merk iets probeert over te brengen. Een mogelijke verklaring 

zou kunnen zijn dat lezers weten dat de organisatie ze wil overtuigen, maar omdat de organisatie 

correcte informatie geeft, dit geen afbreuk doet aan de merkwaardering en geloofwaardigheid 

van de organisatie. Het artikel werd ook redactioneel weergegeven en was voorzien van correcte 

informatie met veel feitelijke voorbeelden, dit heeft mogelijk ook bijgedragen aan de 

geloofwaardigheid. Pas wanneer lezers twijfelen aan de correctheid van de informatie, dan daalt 

de merkwaardering en geloofwaardigheid van de organisatie. 

Een laatste belangrijke hoofdconclusie die naar aanleiding van de resultaten getrokken 

kan worden is dat customer education positief samenhangt met de geloofwaardigheid van de 

organisatie achter het relatiemagazine. Met het uitgeven van een enkel artikel in een 

relatiemagazine kan een organisatie een klant het gevoel geven goed geïnformeerd te zijn. Deze 

uitkomst is een aanvulling op welbekende positieve effecten van customer education op 

merkloyaliteit (Eisingerich & Bell, 2008) 

Beperkingen van het onderzoek 

Hoewel het onderzoek met grote zorgvuldigheid is samengesteld zijn er omwille van de 

tijd keuzes gemaakt om het onderzoek zo doeltreffend mogelijk uit te zetten, dit heeft een aantal 

beperkingen met zich meegebracht. De belangrijkste beperkingen liggen bij de gemeten 

variabelen en het stimulusmateriaal. Zo zijn de perifere en centrale route uit het Elaboration 

Likelihood Model alleen gemeten met motivatie en NFC. De gebruikte schaal met zeven items 

voor NFC bleek niet betrouwbaar te zijn en moest daarom worden terug gebracht naar een schaal 

met vier items. Er werd verwacht dat NFC een rol zou spelen bij de bepaling van 

geloofwaardigheid en persuasieve intentie. Dat de schaal niet betrouwbaar bleek zou een oorzaak 
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kunnen zijn voor het uitblijven van significante resultaten. Daarnaast is ervoor gekozen om het 

manipulatiemateriaal uit één pagina te laten bestaan om zo ook doeltreffend de 

geloofwaardigheid van het artikel te kunnen meten. Dit had als gevolg dat het voor participanten 

die niet bekend waren met het blad moeilijk was om een oordeel te vellen over het magazine. 

Hoewel veel participanten niet bekend waren met het relatiemagazine, waren de meeste 

participanten wel bekend met de genoemde merknamen. Veel participanten hadden al voor de 

participatie in het onderzoek een sterke mening over het merk die mogelijk de 

onderzoeksresultaten hebben beïnvloed. Het is niet met zekerheid te zeggen of customer 

education een sterk effect heeft op de geloofwaardigheid van de organisatie achter het 

relatiemagazine, omdat veel participanten al een sterke mening hadden over het merk.  

Toekomstig onderzoek 

 Toekomstig onderzoek zou met een longitudinaal onderzoeksdesign kunnen aantonen wat 

relatiemagazines daadwerkelijk voor verschil uitmaken bij de totstandkoming van customer 

education. Het gevoel goed geïnformeerd te worden door een merk zou zijn voor het lezen van 

een relatiemagazine en na het lezen van één of meerdere relatiemagazines gemeten kunnen 

worden. Hoewel de huidige onderzoeksresultaten lijken te bevestigen dat relatiemagazines 

bijdragen aan customer education kan een longitudinaal onderzoek met zekerheid stellen dat 

relatiemagazines bijdragen aan customer education. Ook kan een longitudinaal onderzoek 

uitwijzen of de geloofwaardigheid van de organisatie een effect is van customer education. Ook 

het interactie-effect tussen de bron, de aanwezigheid van commerciële cues in, en naast, het 

artikel op de geloofwaardigheid van het artikel kan een interessante aanleiding zijn voor 

vervolgonderzoek. Het interactie-effect wees uit dat een artikel in een relatiemagazine als meest 

geloofwaardig wordt gezien wanneer er zoals voorspeld geen commerciële cues in het artikel 
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staan maar wanneer er wel een commerciële cue naast het artikel staat. De reden dat een 

advertentie zorgt voor een hogere geloofwaardigheid zou te maken kunnen hebben met de 

geloofwaardigheid van het merk. Mogelijk treden deze effecten niet op bij minder betrouwbare 

of bekende merken. Toekomstig onderzoek zou ook nader kunnen specificeren hoeveel 

commerciële cues in een artikel precies zorgen voor een lagere geloofwaardigheid. In het huidige 

onderzoek is er alleen getest met de aanwezigheid of afwezigheid van commerciële cues in het 

artikel maar dit zou verder gespecifieerd kunnen worden. 

 Hoewel er veel mogelijkheden zijn voor toekomstig onderzoek, hebben de huidige 

onderzoeksresultaten extra inzicht gegeven in de kenmerken waarop lezers de geloofwaardigheid 

van artikelen uit relatiemagazines beoordelen. De vraag was met welke invulling artikelen in 

relatiemagazines door organisaties kunnen worden ingezet om een geloofwaardige boodschap 

richting consumenten uit te dragen. Uit de resultaten kwam naar voren dat organisaties die 

relatiemagazines inzetten er verstandig aan doen om commerciële cues in artikelen zoveel 

mogelijk achterwege te laten. Commerciële cues in het artikel hebben als gevolg dat het artikel 

als minder geloofwaardig wordt beoordeeld en dat de persuasieve intentie hoger is. Een 

geloofwaardig relatiemagazine uitbrengen als organisatie biedt kansen, omdat het de klant het 

gevoel geeft goed geïnformeerd te zijn. 
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Bijlage 2: Manipulatiemateriaal  
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