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Abstract 

 

Uitgevers van customer media balanceren op een smal koord van pakkend informeren en 

spaarzaam promoten. Zij willen hun merk voldoende onder de aandacht brengen zonder dat 

dit ten koste gaat van de geloofwaardigheid van de content en de organisatie. Dit onderzoek 

heeft als doel te onderzoeken in hoeverre het gebruik van narratieven en storytelling bijdraagt 

aan een hogere geloofwaardigheid van commerciële organisaties en hun zelf geproduceerde 

redactionele online content. Een tweede focuspunt van dit onderzoek is te kijken in hoeverre 

het gebruik van narratieven de gepercipieerde oprechtheid van communicatie over CSR-

activiteiten bevordert. Het experiment (N = 151) bevat vier condities, die bestaan uit vier 

waarheidsgetrouwe artikelen over CSR. Deze variëren qua artikelvorm (narratief of feitelijk) 

en aanwezigheid van commerciële cues (merknaam niet noemen of merknaam tweemaal 

noemen). Resultaten wijzen uit dat een narratieve artikelvorm alleen bij niet-klanten zorgt 

voor een hogere merkattitude en een hogere mate van CSR-oprechtheid. Niet-klanten 

reageren daarnaast, net als hoger opgeleiden, sterker op aanwezigheid van commerciële cues 

dan bestaande klanten. Zij beoordelen redactionele content met commerciële cues kritischer 

en als minder geloofwaardig dan bestaande klanten en lager opgeleiden. 
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Naar aanleiding van een artikel in zakenmagazine Quote begin 2013, waarin de top-5 van 

Nederlandse communicatiebureaus gemeten naar jaaromzet in euro’s gepubliceerd werd, 

voelde de directeur van MediaPartners Group Alec Bergsma zich genoodzaakt te reageren. De 

bestuurder van de bureaugroep, dat zich gespecialiseerd heeft in contentmarketing, stelde dat 

zijn organisatie ook thuishoort in dit lijstje gezien de verwachte jaaromzet in 2013 (Platform 

Content, 2013). Dit geeft aan dat contentmarketing sterk in opkomst is. MediaPartners Group 

heeft zich met het toeleggen op dit vakgebied, wat vaak in één adem genoemd wordt met de 

in dit onderzoek gehanteerde term ‘customer media’, genesteld tussen de top van de 

traditionele reclamebureaus in Nederland. Customer media zijn dragers van merendeels 

redactionele content, ingezet door één of meer organisaties, om vooraf vastgestelde bedrijfs-, 

marketing- en communicatiedoelstellingen te realiseren bij een a priori bepaalde doelgroep. 

(Platform Content, 2012). 

 Niet alleen binnen Nederland is de groei van customer media evident. Zo liet Coca 

Cola in 2011 zien, middels een online video genaamd ‘Coca Cola Content 2020’, dat zij het 

creëren, distribueren en  beheren van content tot haar belangrijkste marketingstrategie heeft 

gemaakt. In de video stelt Jonathan Mildenhall, vice-president Global Advertising Strategy 

and Creative Excellence van Coca Cola, letterlijk: “We will move from creative excellence to 

content excellence.” De multinational speelt hiermee in op het sterk veranderde 

medialandschap, wat met name is veroorzaakt door de opkomst en groei van internet. Steeds 

vaker betreffen customer media digitale media als online magazines, blogs, mobiele apps, 

Facebook-pagina’s en Twitter-accounts (Kerkhof, 2012). Om consumenten via al deze 

kanalen te engageren en te boeien is interessante content van cruciaal belang. 

 Eén van de manieren om lezers te boeien, is door content te verpakken in de vorm van 

een verhaal. Mildenhall van Coca Cola zegt: “Every contact point with a customer should tell 

an emotional story.” Coca Cola zet dus zwaar in op ‘storytelling’ en met hen vele andere 

organisaties. Het is namelijk niet alleen een manier om lezers aan te spreken, te prikkelen en 

emotie bij hen op te roepen, maar het stelt de maker van content bovendien in staat om 

mogelijke persuasieve inhoud of promotionele elementen enigszins te vermommen. 

Promotionele elementen kunnen bestaan uit onder andere het noemen van de merknaam, 

tonen van het logo of het opnemen van een link naar een product of website. Consumenten 

kunnen dit soort promotionele elementen opvatten als zogenaamde commerciële cues. Echter, 

hoe meer commerciële cues er in de redactionele content verwerkt zijn, hoe minder de inhoud 

wordt gewaardeerd, hoe minder geloofwaardig de inhoud wordt gevonden en hoe meer het 

wordt gezien als persuasieve content (Van Reijmersdal, Neijens & Smit, 2005).  



5 
 

 Hoewel er al onderzoek gedaan is naar de geloofwaardigheid van customer media in 

een offline omgeving, is er nog weinig bekend over de geloofwaardigheid van online 

informatie die afkomstig is van het merk zelf. Eén van de weinige recente studies op dit 

gebied is van Colliander en Dahlen (2011). Zij onderzochten de overtuigingskracht van blogs 

ten opzichte van online magazines. Hieruit bleek dat blogs overtuigender werden gevonden 

dan online magazines door de ervaren relatie en identificatie van de lezer met de schrijver van 

de blog. Ook zorgen blogs voor hogere merkattitudes en koopintenties dan online magazines.  

 Over het gebruik van narratieven bestaat wel veel literatuur, wat doorgaans echter 

gericht is op gezondheidscommunicatie, reclame en entertainment-educatie. Dit onderzoek 

spitst zich daarentegen toe op customer media en levert zo een contributie aan de weinige 

beschikbare onderzoeksresultaten van het vraagstuk hoe promotionele elementen kunnen 

worden vermengd met redactionele content, zonder dat dit ten koste gaat van de 

geloofwaardigheid van de content. 

 De vraag die in dit onderzoek centraal staat is in hoeverre een narratieve artikelvorm 

ervoor zorgt dat consumenten minder weerstand ervaren tegen aanwezige commerciële cues 

in redactionele content, en op deze manier bijdraagt aan een hogere geloofwaardigheid van de 

organisatie? 

 

 Een deel van de eigen content die tegenwoordig door commerciële organisaties 

geproduceerd wordt, gaat over activiteiten of projecten op het gebied van ‘corporate social 

responsibility’ (CSR). Een populaire definitie van CSR is van Carroll (1979): “de sociale 

verantwoordelijkheid van ondernemingen omvat de economische, juridische, ethische en 

discretionaire verwachtingen die een samenleving heeft van organisaties op een bepaald punt 

in de tijd.” Zo bericht Coca Cola bijvoorbeeld regelmatig via diverse mediakanalen over de 

samenwerking met het Wereld Natuur Fonds om het leefgebied van de ijsbeer te redden en 

doet Shell geregeld verslag van het LiveWIRE-programma, waarbij jonge ondernemers 

worden ondersteund bij het starten van een eigen bedrijf.  

 Hoewel de huidige maatschappij een sociaal verantwoordelijke handelswijze verwacht 

van commerciële organisaties, worden dergelijke voorbeelden van CSR doorgaans niet alleen 

met gejubel ontvangen. In het hedendaagse medialandschap, waarin content via sociale media 

razendsnel met elkaar gedeeld wordt, zijn CSR-gerelateerde berichten regelmatig 

voedingsbodem voor zowel positief als negatief commentaar alsmede kritische 

kanttekeningen. Organisaties worstelen derhalve met de communicatie over CSR. Wanneer 

deze immers niet optimaal is, door de aanwezigheid van teveel commerciële cues of door een 
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gebrek aan transparantie, kunnen stakeholders gemakkelijk wantrouwend worden naar de 

ware motieven van CSR-programma’s. Daarmee kan de oprechtheid van CSR in het geding 

komen. Niet zelden worden organisaties beticht van ‘greenwashing’ als zij berichten over hun 

CSR-activiteiten. Lyon en Maxwell (2011) definiëren greenwashing als selectieve positieve 

berichtgeving van organisaties over milieugerelateerde- en sociale activiteiten, zonder 

volledige openbaarmaking van negatieve informatie over hun verrichtingen, om zo een te 

positief corporate imago te schetsen. Het gebruik van narratieven of storytelling is theoretisch 

gezien een geschikte manier om de mate van gepercipieerde oprechtheid van CSR-activiteiten 

te verhogen. Content in narratieve vorm stuit namelijk minder snel op psychologische 

weerstand doordat het lezers op een meer subtiele wijze beïnvloedt dan traditionele 

persuasieve boodschappen (Moyer-Gusé, 2008). De vraag is of dit ook geldt voor content die 

afkomstig is van een commerciële zender die uiteindelijk in meer of mindere mate een 

eigenbelang nastreeft.  

 Er is reeds veel onderzoek gedaan naar de effecten en communicatie van CSR op en 

naar betreffende stakeholders. Er bestaat echter nog weinig literatuur over het gebruik van 

narratieven bij communicatie over CSR-initiatieven van commerciële organisaties. Een 

tweede focuspunt van dit onderzoek is daarom de vraag in hoeverre een narratieve 

artikelvorm binnen een CSR-gerelateerde context de gepercipieerde oprechtheid van CSR 

bevordert? Met de beantwoording van deze vraag wordt een bijdrage geleverd aan de 

bestaande literatuur over de communicatie van CSR. 
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Theorie 

 

Commerciële cues en geloofwaardigheid van customer media 

Customer media en contentmarketing onderscheiden zich van andere vormen van marketing 

doordat het zogenaamde ‘owned media’ (bijvoorbeeld eigen website, relatiemagazine of 

Facebook-pagina) en ‘earned media’ (bijvoorbeeld free publicity, gedeelde content) betreft. 

Traditionele vormen van marketing richten zich doorgaans op ‘paid media’, waarbij er betaald 

moet worden voor content en advertentieruimte. In het hedendaagse digitale tijdperk worden 

‘owned media’ en ‘earned media’ steeds invloedrijker, waardoor het belang van het zelf 

creëren en verspreiden van content is vergroot. Een ander onderscheidend kenmerk van 

customer media is het vermogen om consumenten aan te trekken naar het merk of de 

organisatie om hiermee een langdurige relatie aan te gaan (pullstrategie). Dit in tegenstelling 

tot traditionele marketing waarbij het merk of organisatie geforceerd aangeprijsd wordt bij de 

doelgroep (pushstrategie).  

 Customer media bestaan vaak uit objectieve informatie vermengd met promotionele 

elementen, die door consumenten kunnen worden beschouwd als commerciële cues. De 

uitgever van customer media balanceert op een smal koord van pakkend informeren en 

spaarzaam promoten, om zo de door de lezer gepercipieerde persuasieve intentie laag te 

houden en de geloofwaardigheid van de content te waarborgen. Onderzoek van Van 

Reijmersdal, Neijens en Smit (2010) naar relatiemagazines, een vorm van offline customer 

media, heeft uitgewezen dat hoe meer commerciële cues zijn verwerkt in de content, hoe meer 

de bron wordt gezien als persuasief. Indien lezers doorzien dat het gaat om persuasieve 

inhoud, treedt het effect van ‘persuasion knowledge’ op. Hierdoor wordt de boodschap als 

minder geloofwaardig beoordeeld (Friestad & Wright, 1994). De verstrekte informatie kan 

dan zelfs worden genegeerd doordat er een verdedigingsmechanisme in werking treedt (Smit, 

2007). Wanneer het overduidelijk is dat er sprake is van een persuasieve intentie, roept dit 

volgens de ‘reactance theory’ (Brehm, 1966) tegenargumenten op. Dit komt doordat mensen 

zich beperkt voelen in hun vrijheid om een eigen keuze te maken. Om deze vrijheid terug te 

krijgen, bieden mensen weerstand (Clee & Wicklund, 1980). In bepaalde gevallen zullen zij 

zelfs een tegenovergesteld standpunt innemen. In dat laatste geval spreken we van het 

zogenaamde ‘boomerang effect’ (Wicklund, Slattum & Salomon, 1970).  

 Een ander belangrijk aspect dat aansluit op bovenstaande is de door de lezer ervaren 

geloofwaardigheid van (online) customer media. Omdat een organisatie die zich bezighoudt 
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met customer media meerdere petten op heeft, namelijk die van afzender, adverteerder en 

belanghebbende, wordt de gepubliceerde content niet altijd als objectief en betrouwbaar 

ervaren. Het eerder aangehaalde onderzoek van Van Reijmersdal, Neijens en Smit (2005) liet 

zien dat hoe hoger de mate van commerciële cues in de content, hoe minder geloofwaardig de 

bron wordt gevonden. Een enigszins vergelijkbaar onderzoek van Smit (2007) toonde aan dat 

er een negatief verband is tussen de hoeveelheid merkinformatie in een artikel en de 

geloofwaardigheid van de bron. Onderzoek naar de geloofwaardigheid van relatiemagazines 

(Van Reijmersdal, Neijens & Smit, 2010) ondersteunt deze bevinding. Hoe commerciëler de 

content, hoe minder geloofwaardig het relatiemagazine werd beoordeeld. 

 Wanneer de geloofwaardigheid van de bron laag is, heeft dit ook gevolgen voor de 

merkattitude. Geloofwaardige bronnen zijn persuasiever dan niet-geloofwaardige bronnen 

(Petty & Wegener, 1998) en zijn daarom ook beter in staat attitudes te beïnvloeden (Hovland 

& Weiss, 1951). Geloofwaardigheid verwijst in deze naar de ervaren deskundigheid en 

betrouwbaarheid van de bron (Kelman & Hovland, 1953).  

 Op basis van bovenstaande literatuur zijn de volgende hypothesen geformuleerd: Hoe 

groter de aanwezigheid van commerciële cues, hoe hoger de gepercipieerde persuasieve 

intentie (H1a). Hoe groter de aanwezigheid van commerciële cues, hoe hoger de mate van 

weerstand/kritische gedachten (H2a). Hoe groter de aanwezigheid van commerciële cues, hoe 

lager de geloofwaardigheid van de content (H3a).  

 

Oprechtheid van CSR 

In vergelijking met tien à twintig jaar geleden doen veel organisaties tegenwoordig iets op het 

gebied van corporate social responsibility (CSR). Volgens een artikel van de gerenommeerde 

Wharton School of the University of Pennsylvania (2012) publiceerde tien jaar geleden 

slechts een tiental bedrijven uit de Fortune 500 een CSR- of duurzaamheidsverslag. 

Tegenwoordig is dit aantal opgelopen naar meer dan 250. Hetzelfde artikel stelt dat meer dan 

8000 bedrijven zich hebben verbonden aan Global Compact, waardoor zij beloven te handelen 

volgens ‘good global citizenship’ op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, 

corruptiebestrijding en milieubescherming (Knowledge at Wharton, 2012). Global Compact is 

een initiatief van de Verenigde Naties, wat in 2000 werd gelanceerd. Dit zijn indicaties dat het 

belang van CSR door een toenemend aantal organisaties wordt erkend. Brown en Dacin 

(1997) stelden reeds vast dat positieve CSR-associaties van consumenten met een organisatie 

een positieve invloed hebben op productevaluaties, terwijl negatieve associaties aangaande 

CSR een negatief effect hebben op productevaluaties. CSR kan zorgen voor positieve 
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attitudes en gedragingen van belanghebbenden en op lange termijn bouwen aan een sterk 

corporate imago en nauwe relaties met stakeholders (Du, Battacharya & Sen, 2010).  

 De communicatie over CSR-initiateven speelt echter een essentiële rol. Reeds in 1970 

betitelde de vooraanstaande Amerikaanse econoom Milton Friedman CSR-programma’s als 

“hypocritical window-dressing” (Friedman, 1970). Deze wantrouwende houding van 

stakeholders ligt ook tegenwoordig nog altijd op de loer en komt door de opkomst van sociale 

media vaker tot uiting. Stakeholders zijn namelijk argwanend aangaande de oprechtheid van 

sociale initiatieven van commerciële organisaties (Barone et al., 2000). Wanneer de 

achterliggende motivatie van CSR in twijfel wordt getrokken, resulteert dit in het activeren 

van de eerder genoemde ‘persuasion knowledge’ (Friestad & Wright, 1994) wat vervolgens 

zorgt voor een cognitieve verwerking in de evaluatie van deze motieven (Becker-Olsen, 

Cudmore & Hill, 2006). Consumenten en andere stakeholders denken derhalve bewuster na 

over de beweegredenen van organisaties, wanneer zij niet overtuigd zijn van de oprechtheid 

van het betreffende CSR-initiatief. Dit scepticisme treedt op doordat mensen intuïtief geneigd 

zijn te denken dat organisaties zich voornamelijk bezighouden met sociale initiatieven uit 

eigenbelang (Webb & Mohr, 1998).  

 Becker-Olsen, Cudmore en Hill (2006) onderscheiden twee door de consument 

gepercipieerde motieven van CSR, te weten een winstmotief en een sociaal motief. Wanneer 

een CSR-activiteit van een organisatie wordt gezien als een manier om de winst te verhogen 

(winstmotief), zal dit leiden tot een lagere merkattitude en reputatie van de organisatie. Dit is 

in lijn met de bevindingen van Sen & Bhattacharya (2001) die stellen dat het negatief is voor 

een organisatie, als de sociale betrokkenheid van een organisatie wordt gezien als onoprecht. 

Wanneer CSR wordt gezien als middel om de samenleving te helpen (sociaal motief) heeft dit 

positieve gevolgen voor de merkattitude en reputatie (Becker-Olsen, Cudmore & Hill, 2006). 

Indien er bijvoorbeeld teveel commerciële cues aanwezig zijn in een CSR-gerelateerd artikel, 

zou dit er toe kunnen leiden dat er vraagtekens gezet worden bij de achterliggende motivatie 

van CSR. Consumenten zijn dan eerder geneigd het initiatief te bestempelen als CSR met 

winstmotief wat negatieve effecten voor de organisatie tot gevolg heeft.   

 De bovenstaande theorie leidt tot de volgende hypothesen: Een hogere gepercipieerde 

persuasieve intentie zorgt voor een lagere geloofwaardigheid van de organisatie, voor een 

lagere merkattitude en voor een lagere mate van CSR oprechtheid (H1b). Een hogere mate 

van weerstand/kritische gedachten zorgt voor een lagere geloofwaardigheid van de 

organisatie, voor een lagere merkattitude en voor een lagere mate van CSR oprechtheid 

(H2b). Een hogere mate van geloofwaardigheid van de content zorgt voor een hogere 
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geloofwaardigheid van de organisatie, voor een hogere merkattitude en voor een hogere mate 

van CSR oprechtheid (H3b). 

 

Narratieven en transportation 

De laatste decennia is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van narratieven en 

verhalende persuasieve communicatie. Met een narratief wordt een samenhangend en 

coherent verhaal bedoeld, met een herkenbaar begin, midden en einde dat informatie geeft 

over omgeving, karakters, en conflict (Hinyard & Kreuter, 2007). Wells (1989) was de eerste 

die het verschil tussen louter argumenten en narratieve persuasieve communicatie onderzocht 

bij reclame-uitingen. Wells concludeerde dat wanneer een argument succesvol is, het publiek 

dit argument rationeel weegt en zich er vervolgens aan overgeeft. Wanneer een narratief 

succesvol is, gaat het publiek op in het verhaal en ervaart het de gevoelens en zorgen van de 

personages. Een verhaal is in staat om mensen op een meer emotionele wijze te raken dan 

argumenten. Het wordt ook wel omschreven als ‘jezelf verliezen in een verhaal’ (Gerrig, 

1994). Dit effect van een verhalende vertelvorm wordt ‘transportation’ genoemd (Green & 

Brock, 2000). Door het effect van transportation zijn narratieven in staat mensen eerder en 

sterker te beïnvloeden dan gewone persuasieve boodschappen. Transportation reduceert 

namelijk negatieve cognitieve reacties, weerstand en tegenargumenten (Green & Brock, 2000; 

Moyer-Gusé, 2008). Lezers worden op een meer subtiele wijze beïnvloed dan traditionele 

persuasieve boodschappen dit doen. Transportation is een prettige ervaring (Green, Brock & 

Kaufman, 2004) en drukt kritische gedachten weg.  

 Onderzoek van Escalas (2004) heeft uitgewezen dat transportation zorgt voor sterke 

affectieve reacties en een lagere mate van weerstand en kritische gedachten. Dit zorgt 

vervolgens voor een hogere merkevaluatie en hogere waardering van de advertentie. Wang en 

Calder (2006) concluderen dat advertenties die direct geplaatst worden na een verhaal, 

effectiever werken bij mensen die transportation ervaren. Hoewel men zou verwachten dat 

een expliciet persuasief verzoek, direct na een narratief, afbreuk kan doen aan het 

transportation-effect, liet recent onderzoek van Moyer-Gusé, Jain en Chung (2012) zien dat 

dit een effectieve manier bleek om de bedoelde boodschap over te brengen. Er bleek geen 

sprake van weerstand, tegenargumenten of een verhoogde mate van ervaren persuasieve 

intentie naar aanleiding van een nadrukkelijke persuasieve afsluiter van het verhaal. Een 

narratieve artikelvorm zou er theoretisch gezien dus voor kunnen zorgen dat commerciële 

cues als minder storend worden ervaren.  
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 Aan de hand van bovenstaande literatuur zijn voor dit onderzoek de volgende 

hypothesen opgesteld: Een narratieve artikelvorm zorgt voor een lagere gepercipieerde 

persuasieve intentie dan een feitelijke artikelvorm (H4a). Een narratieve artikelvorm zorgt 

voor minder weerstand/kritische gedachten dan een feitelijke artikelvorm (H4b). Een 

narratieve artikelvorm zorgt voor een hogere geloofwaardigheid van de content dan een 

feitelijke artikelvorm (H4c). Een narratieve artikelvorm modereert het effect van commerciële 

cues op persuasieve intentie, weerstand/kritische gedachten en geloofwaardigheid van de 

content (H5). Een narratieve artikelvorm zorgt voor een hogere mate van transportation dan 

een feitelijke artikelvorm en transportation medieert de effecten van een narratieve 

artikelvorm op persuasieve intentie, weerstand/kritische gedachten en geloofwaardigheid van 

de content (H6).  
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Study overview 

De hypothesen werden getoetst met een experiment waarin participanten een artikel over een 

CSR-initiatief van een commerciële organisatie kregen te lezen. Het artikel werd 

weergegeven alsof het daadwerkelijk onderdeel uitmaakte van de corporate website. In totaal 

waren er vier verschillende condities. Deze verschilden qua artikelvorm (narratief vs. feitelijk) 

en aanwezigheid van commerciële cues (twee keer noemen van de merknaam vs. geen enkele 

keer noemen van de merknaam). Participanten kregen willekeurig slechts één van de vier 

artikelen te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Methode 

 

Participanten & design 

Het gelegenheidssample bestond uit 151 vrijwillige participanten die de volledige vragenlijst 

voltooid. Hiervan was 51% vrouwelijk (N = 77) en 49% (N = 74) mannelijk. De leeftijd van 

de participanten varieerde tussen 17 en 74 jaar (M = 34.28; SD = 13.52). Het merendeel heeft 

een WO-opleiding (37.1%) of  HBO-opleiding (35.1%) en werkt fulltime (48.3%) of is 

student (25.2%). Om de validiteit van dit onderzoek te waarborgen waren minimaal dertig 

respondenten per conditie nodig. Dit in de sociale wetenschap veelgebruikte minimum is in 

iedere conditie bereikt. 

 Participanten zijn willekeurig ingedeeld in één van de vier experimentele condities. 

Het experiment bestond uit een 2 (type artikel: narratief vs. feitelijk) x 2 (commerciële cues: 

twee keer noemen van de merknaam vs. geen enkele keer noemen van de merknaam) 

between-participants design. Participanten waren niet op de hoogte van het feit dat er 

meerdere versies van het te lezen artikel waren en wisten zodoende niet in welke conditie zij 

ingedeeld waren. 

 

Procedure 

Participanten konden deelnemen door op een link te klikken, waarna zij doorgestuurd werden 

naar de vragenlijst welke is gemaakt met behulp van Qualtrics. De link is verspreid via e-mail, 

sociale netwerksites zoals LinkedIn en Twitter en via de VU participant pool. Na een korte 

inleiding werd aan de participanten gevraagd om een artikel te lezen over de DE Foundation. 

Dit is een bestaande stichting van D.E Master Blenders 1753 die koffieboeren in 

ontwikkelingslanden ondersteunt. Tijdens het onderzoek werd aan de participanten duidelijk 

gemaakt dat het artikel op de website van D.E Master Blenders 1753 is gepubliceerd. In 

werkelijkheid zijn de gebruikte artikelen echter nooit in deze vorm op internet verschenen.  

Nadat participanten willekeurig aan één van de artikelen werden toegewezen en zij het artikel 

aandachtig hadden gelezen, volgde de daadwerkelijke vragenlijst. Participanten hadden, 

eenmaal aangekomen bij de vragenlijst, niet meer de mogelijkheid terug te keren naar het 

artikel. Na afloop konden participanten optioneel vragen of opmerkingen achterlaten in een 

tekstveld. 
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Stimulusmateriaal 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van vier verschillende artikelen, waarvan iedere 

respondent er willekeurig één kreeg te lezen. De artikelen varieerden in lengte van 490 tot 575 

woorden en zijn gebaseerd op bestaande informatie over D.E Master Blenders 1753, de 

Douwe Egberts Foundation en de koffieteelt in Oeganda. Als context van het onderzoek is 

voor D.E Master Blenders 1753 gekozen omdat deze organisatie met de DE Foundation een 

expliciete vorm van CSR bedrijft. De DE Foundation is bovendien geschikt om daar zowel 

een artikel in narratieve vorm als in feitelijke vorm over te schrijven. D.E Master Blenders 

1753 is daarnaast bij een brede doelgroep bekend. 

 De artikelen zijn speciaal voor dit onderzoek opgesteld, onder andere met hulp van 

customer mediabureau Scripta Media. Zij maken sinds 2012 onder andere het 

personeelsmagazine van D.E Master Blenders 1753, Blends genaamd. Daarnaast zijn de 

artikelen zo opgemaakt dat het lijkt alsof deze daadwerkelijk op de website van D.E Master 

Blenders 1753 staan. 

 In de narratieve artikelvorm komt een vrouwelijke koffieteler uit Oeganda aan het 

woord die vertelt over haar zware bestaan, tegenslagen in haar leven en de recentelijk 

verbeterde leefomstandigheden. De feitelijke artikelvorm gaat over de Oegandese koffieteelt, 

de tegenslagen voor koffieboeren in de jaren ’90 en het geleidelijke herstel van de Oegandese 

koffieproductie en leefomstandigheden in de afgelopen tien jaar. Van beide artikelvormen 

bestaan twee versies. In de ene versie wordt tweemaal de Douwe Egberts Foundation 

genoemd als één van de facilitators van de verbeterde koffieteelt en leefomstandigheden. In 

de andere versie wordt de naam ‘Douwe Egberts Foundation’ niet expliciet genoemd. 

Afbeelding 1 laat twee versies van het stimulusmateriaal zien. Links staat het artikel in 

feitelijke vorm waarin de Douwe Egberts Foundation tweemaal genoemd wordt en rechts 

staat het artikel in narratieve vorm waarin de Douwe Egberts Foundation niet genoemd wordt. 

  Afgezien van de reeds aangegeven verschillen, is de informatie in de verschillende 

artikelen gelijk gehouden. Zo wordt er in het artikel in narratieve vorm onder andere verteld 

over de bouw en installatie van een waterput, trainingen over hoogwaardige koffieteelt en het 

gezamenlijk verkopen van koffieproductie. Het feitelijke artikel bestaat uit exact dezelfde 

elementen. Op deze wijze kunnen de subtiele manipulaties de enige verklaring zijn voor 

mogelijke effecten.
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Afbeelding 1
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Metingen 

Nadat participanten het willekeurig toegewezen artikel hadden gelezen, werden zij eerst 

gevraagd om vijf gedachten die in hen opgekomen waren te noteren in vijf verschillende 

invulvakken. Hiermee zijn mogelijke kritische gedachten gemeten. Deze methode is 

gebaseerd op eerder onderzoek van Escalas (2004) en Niederdeppe et al. (2012). De 

gedachten zijn onafhankelijk door twee verschillende codeurs geclassificeerd als ‘kritisch’ of 

‘niet kritisch’. Vervolgens is een schaal geconstrueerd waarop participanten scoorden van nul 

tot en met vijf, afhankelijk van het aantal kritische gedachten dat zij hadden genoteerd (M = 

.60, SD = 1.16). 72.8% van de participanten had geen enkele kritische gedachte (N = 110). In 

totaal noteerden participanten naar aanleiding van de artikelen 90 kritische gedachten. 

Voorbeelden van genoemde kritische gedachten zijn: “marketing”, “te lange tekst” en 

“hypocriet”. Participanten hadden bij deze vraag de mogelijkheid om invulvakken open te 

laten. Bij het overige deel van de vragenlijst waren zij verplicht iedere vraag te beantwoorden. 

Bij de antwoordmogelijkheden op stellingen is steeds gebruik gemaakt van een zevenpunts 

Likertschaal.  

 Verderop in de vragenlijst werd weerstand gemeten met een schaal van vier items die 

is ontwikkeld door Nabi, Moyer-Gusé en Byrne (2007). Er werd gevraagd in hoeverre 

participanten het eens waren met stellingen als “Ik merkte tijdens het lezen van het artikel dat 

ik het oneens was met de auteur” en “Ik was op zoek naar zwakke plekken in het betoog van 

de auteur” (1 = Zeer mee oneens, 7 = Zeer mee eens; Cronbach’s α = .69, M = 3.13, SD = 

1.05). Zie Appendix A voor alle items van de vragenlijst. 

 Transportation is gemeten met een schaal van tien items die is gebaseerd op een elf 

items tellende schaal van Green en Brock (2004). De mate waarin participanten zich door het 

artikel getransporteerd voelden, werd onder andere gemeten met de stellingen “Terwijl ik het 

artikel las, kon ik mij gemakkelijk een beeld vormen van de gebeurtenissen die hierin 

plaatsvonden” en “Ik was mentaal betrokken bij het lezen van het artikel” (1 = Zeer mee 

oneens, 7 = Zeer mee eens; Cronbach’s α = .76, M = 4.19, SD = .86). 

 Met twee items uit eerder onderzoek van Van Reijmersdal et al., (2010), drie items 

afkomstig uit onderzoek van Van Reijmersdal, Neijens en Smit (2005) en één extra 

toegevoegd item is gemeten in hoeverre participanten vonden dat het artikel is gemaakt met 

persuasieve intenties. De stellingen luidden onder andere “In hoeverre vindt u dat het artikel is 

gemaakt om te overtuigen / beïnvloeden” en “In hoeverre vindt u dat het artikel is gemaakt 

om te verkopen” en “Reclame en redactionele inhoud lopen te veel door elkaar heen in het 

artikel” (1 = Zeer mee oneens, 7 = Zeer mee eens). Het extra toegevoegde item vroeg 
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participanten in hoeverre zij het artikel zagen als vorm van reclame hetzij informatie. Deze 

zes items zijn samengevoegd tot één schaal voor het meten van persuasieve intentie 

(Cronbach’s α = .71, M = 3.87, SD = 1.03) 

 CSR oprechtheid is in kaart gebracht met twee items die gebaseerd zijn op eerder 

onderzoek van Becker-Olsen, Cudmore en Hill (2006). De vragen luidden “Hoe beoordeelt u 

de inspanningen van DE Master Blenders 1753 en de DE Foundation om te zorgen voor 

betere leefomstandigheden van koffieboeren” (1 = Zeer onoprecht, 7 = Zeer oprecht) en 

“Denkt u na het lezen van het artikel dat het motief van DE Master Blenders 1753 voor de DE 

Foundation is om meer winst te maken of om de wereld te verbeteren” (1 = Duidelijk om 

meer winst te maken, 7 = Duidelijk om de wereld te verbeteren). De twee items zijn 

samengevoegd tot één schaal (Cronbach’s α = .79, M = 4.25, SD = 1.23)   

 Merkattitude is gemeten met twee items afkomstig uit onderzoek van Berger en 

Mitchell (1989). De stellingen om deze afhankelijke variabele te meten waren “Mijn mening 

over D.E Master Blenders 1753 is positief” en “Ik vind D.E Master Blenders 1753 een goed 

merk” (1 = Zeer mee oneens, 7 = Zeer mee eens; Cronbach’s α = .78, M = 4.85, SD = 1.05). 

 In het onderzoek is de geloofwaardigheid van de content gemeten met vijf items die 

gebaseerd zijn op geloofwaardigheidsschalen van Obermiller en Spangenberg (1998, 2000). 

Participanten gaven aan in hoeverre zij het artikel betrouwbaar, overtuigend, eerlijk, 

bevooroordeeld en geloofwaardig vonden (1 = Zeker niet, 7 = Zeker wel). Om de 

betrouwbaarheid van deze schaal te verhogen is item 4 (bevooroordeeld) uiteindelijk uit de 

meting gelaten (Cronbach’s α = .90, M = 4.40, SD = 1.32).  

 De geloofwaardigheid van de organisatie, in dit onderzoek D.E Master Blenders 1753, 

is gemeten met acht items. Deze schaal is samengesteld uit eerdere onderzoeken van 

Obermiller en Spangenberg (1998, 2000) en Newell en Goldsmith (2001). Stellingen waren 

onder andere “Ik vind D.E Master Blenders 1753 betrouwbaar” en “D.E Master Blenders 

1753 is bekwaam in wat zij doet” (1 = Zeer mee oneens, 7 = Zeer mee eens; Cronbach’s α = 

.90, M = 4.67, SD = .89). 

 Verder zijn enkele demografische variabelen gemeten. Hieronder vallen geslacht, 

leeftijd, opleiding (1 = Basisschool, 2 = LBO / VMBO / MAVO, 3 = HAVO, 4 = VWO, 5 = 

MBO, 6 = HBO, 7 = WO) en (beroeps)status (1 = Fulltime baan, 2 = Parttime baan, 3 = 

Werkloos, 4 = Pensioen, 5 = Student / Scholier, 6 = Niet betaald werk).  

 Tot slot is gekeken of iemand klant is van D.E Master Blenders 1753 of niet. Wanneer 

respondenten aangaven thuis Douwe Egberts of DE Senseo te drinken werden zij aangeduid 

als klant. Bij overige antwoorden werden zij aangeduid als niet-klant. De verschillende 
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antwoordmogelijkheden zijn uiteindelijk samengevoegd tot een variabele waarbij 0 staat voor 

niet-klant en 1 voor klant. Omdat uit eerder onderzoek van Kerkhof (2012) is gebleken dat 

niet-klanten strenger reageren op commerciële cues dan klanten, is deze onafhankelijke 

variabele meegenomen bij de analyse van het onderzoek. 
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Resultaten 

 

Manipulatiechecks 

Er zijn enkele manipulatiechecks uitgevoerd om te bekijken of de manipulaties succesvol zijn 

geweest. Het verschil tussen de narratieve vs. feitelijke conditie is getoetst met twee aparte 

items, waarna bij beide items een Independent Samples T-test is uitgevoerd. Hieruit bleek dat 

de manipulatie is geslaagd. Op de stelling “Het artikel is in de vorm van een verhaal 

geschreven” (1 = Zeer mee oneens, 7 = Zeer mee eens) scoorden respondenten die ingedeeld 

waren in de narratieve conditie (M = 5.72, SD = 1.01) significant hoger dan respondenten die 

de feitelijke artikelvorm hadden gelezen (M = 4.67, SD = 1.61; F(1,149) = 21.68, p < .05).  

Het tweede item luidde “Er werden alleen maar feiten overgebracht in het artikel” (1 = Zeer 

mee oneens, 7 = Zeer mee eens). Zoals beoogd scoorden respondenten die de feitelijke 

artikelvorm voorgeschoteld kregen (M = 4.05, SD = 1.52) significant hoger dan respondenten 

die waren ingedeeld in de conditie met de narratieve artikelvorm (M = 3.28, SD = 1.58; 

F(1,149) = 9.07, p < .05). 

 Het verschil tussen de condities wel commerciële cues vs. geen commerciële cues is 

getoetst met één item. “De merknaam ‘Douwe Egberts’ werd in het artikel…” (1 = niet 

genoemd, 2 = 1 keer genoemd, 3 = 2 keer genoemd, 4 = 3 keer of meer genoemd). Ook deze 

manipulatie bleek succesvol. Respondenten die een artikel zonder commerciële cues lazen (M 

= 1.58, SD = .96) scoorden op deze vraag significant lager dan respondenten die een artikel 

met commerciële cues lazen (M = 2.34, SD = 1.15; F(1,149) = 18.94, p < .05). 

 

Randomisatie 

Zoals aangegeven waren er vier experimentele groepen. De groepen in de narratieve vs. 

feitelijke conditie verschilden niet van elkaar qua leeftijd F(1,149) = .02, p = .88, geslacht 

F(1,149) = .14, p = .71, opleidingsniveau F(1,149) = .70, p = .40 en (beroeps)status F(1,149) 

= .31, p = .58. Ook de respondenten in de condities wel commerciële cues vs. geen 

commerciële cues waren hetzelfde met betrekking tot leeftijd F(1,149) = 2.57, p = .11, 

geslacht F(1,149) = 2.34, p = .13, opleidingsniveau F(1,149) = .45, p = .51. Echter de 

(beroeps)status verschilde wel significant tussen de groepen, waarbij de groep respondenten 

in de conditie zonder commerciële cues minder werkenden (fulltime of parttime) bevatte (M = 

2.27; SD = 1.62),  dan de groep respondenten in de conditie met commerciële cues (M = 2.85, 
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SD = 1.94; F(1,149) = .3.97, p = .048 < .05). Aangezien deze controlevariabele niet correleert 

met de afhankelijke variabelen, is dit niet relevant voor de uitkomsten van dit onderzoek. 

 

Covariaten 

Een aantal items uit de vragenlijst betroffen controlevariabelen. Hierbij ging het om de 

demografische gegevens geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en (beroeps)status. Om de relatie 

tussen deze items en de afhankelijke variabelen vast te stellen, is gekeken naar de onderlinge 

correlaties. Alleen opleidingsniveau correleert significant met kritische gedachten (r = .24, p 

< .05), weerstand (r = .16, p = .05), persuasieve intentie (r = .26, p < .05) en 

geloofwaardigheid van de content (r = -.17, p < .05). Opleidingsniveau is in de analyse 

daarom opgenomen als covariaat. In de analyse wordt er dus gecorrigeerd voor 

opleidingsniveau, want dit item verklaart mogelijk deels het effect op de afhankelijke 

variabelen. 

 

Hypothesen 

De hypothesen 1a, 2a, 3a, 4a, 4b, 4c en 5 zijn allen getoetst door middel van een 2 (narratief 

vs. feitelijk) x 2 (wel commerciële cues vs. geen commerciële cues) x 2 (wel klant vs. niet 

klant) MANCOVA met als afhankelijke variabelen persuasieve intentie, weerstand, kritische 

gedachten en geloofwaardigheid van de content en met opleidingsniveau als 

controlevariabele.  

 Tabel 1 laat de belangrijkste uitkomsten van de MANCOVA zien. Verschillen in 

persuasieve intentie, kritische gedachten en geloofwaardigheid van de content worden deels 

verklaard door het verschil in opleidingsniveau. Deze controlevariabele hangt significant 

samen met persuasieve intentie (F(1,149) = 8.42, p < .05, η² = .06) en kritische gedachten 

(F(1,149) = 5.80, p < .05, η² = .04) en hangt marginaal samen met weerstand (F(1,149) = 

2.96, p = .087, η² = .02) en geloofwaardigheid van de content (F(1,149) = 3.71, p = .056, η² = 

.03). Via een Independent Samples T-test zien we dat participanten die WO of HBO zijn 

opgeleid een hogere mate van persuasieve intentie ervoeren (M = 4.06, SD = 1.02) dan 

participanten die alleen de basisschool, middelbare school of MBO (M = 3.38, SD = .88) 

hebben afgemaakt. Ditzelfde geldt voor kritische gedachten (WO/HBO: M = .76, SD = 1.28; 

anders: M = .17, SD = .54) en weerstand (WO/HBO: M = 3.19, SD = 1.08; anders: M = 2.97, 

SD = .97). WO’ers en HBO’ers scoorden lager op geloofwaardigheid van de content (M = 

4.25, SD = 1.37) dan lager opgeleiden (M = 4.76, SD = 1.11).  
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 De MANCOVA wees uit dat de aanwezigheid van commerciële cues een significant 

positief effect heeft op de gepercipieerde persuasieve intentie F(1,149) = 5.96, p < .05, η² = 

.04, zoals hypothese 1a voorspelde. Er werd een hogere mate van persuasieve intentie ervaren 

als er commerciële cues aanwezig waren (M = 4.05; SD = 1.10) dan wanneer er geen 

commerciële cues aanwezig waren (M = 3.63; SD = .87). Hypothese 1a kan worden 

aangenomen. 

 Hypothese 2a wordt door de MANCOVA deels bevestigd. Er bleek geen positief 

effect te zijn van de aanwezigheid van commerciële cues op weerstand (F(1,149) = .44, p = 

ns). Er werd wel een significant positief effect gevonden van de aanwezigheid van 

commerciële cues op kritische gedachten (F(1,149) = 6.57, p < .05, η² = .04). Wanneer er 

commerciële cues aanwezig waren, was het aantal kritische gedachten hoger (M = .82; SD = 

1.32) dan wanneer er geen commerciële cues aanwezig waren (M = .30; SD = .82). 

 Er werd geen significant effect gevonden voor de aanwezigheid van commerciële cues 

op geloofwaardigheid van de content. Hypothese 3a dient te worden verworpen. 

 Tevens werden er geen hoofdeffecten van de narratieve vs. feitelijke conditie 

gevonden (zie Tabel 1). Hypothese 4a, 4b en 4c, die voorspelden dat een narratieve 

artikelvorm zorgt voor een lagere mate van persuasieve intentie (H4a), een lagere mate van 

weerstand/kritische gedachten (H4b) en voor een hogere geloofwaardigheid van de content 

(H4c), dienen allen te worden verworpen.  

 Uit de MANCOVA bleek dat er een marginaal significant effect was van wel of niet 

klant zijn van D.E Master Blenders 1753 op kritische gedachten (F(1,149) = 3.27, p = .073, η² 

= .00). Klanten hadden minder kritische gedachten (M = .38, SD = .90) dan niet-klanten (M = 

.90, SD = 1.39). 

 Er werden geen interactie-effecten gevonden (zie Tabel 1). Hypothese 5 voorspelde 

dat een narratieve artikelvorm het effect van commerciële cues op persuasieve intentie, 

weerstand/kritische gedachten en geloofwaardigheid van de content modereert. Omdat er geen 

interactie-effecten zijn gevonden, dient hypothese 5 te worden verworpen.  
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Tabel 1: Hoofdeffecten MANCOVA met persuasieve intentie, weerstand, kritische gedachten 

en geloofwaardigheid van de content als afhankelijke variabelen  

Onafhankelijke  

Variabele 

Afhankelijke variabele  F P η² 

     

Opleidingsniveau 

(controlevariabele) 

Persuasieve intentie 8.42 .004* .06 

 Weerstand 2.96 .087† .02 

 Kritische gedachten 5.80 .017* .04 

 Geloofwaardigheid 

content 

3.71 .056† .03 

Wel commerciële cues vs. geen 

commerciële cues 

Persuasieve intentie 5.96 .016* .04 

 Weerstand   .44 .511   - 

 Kritische gedachten 6.57 .011* .04 

 Geloofwaardigheid 

content 

2.51 .116   - 

Narratief vs. feitelijk Persuasieve intentie   .53 .466   - 

 Weerstand   .01 .928   - 

 Kritische gedachten   .12 .732   - 

 Geloofwaardigheid 

content 

  .16 .695   - 

Wel klant vs. niet klant Persuasieve intentie   .07 .794   - 

 Weerstand   .69 .408   - 

 Kritische gedachten 3.27 .073† .02 

 Geloofwaardigheid 

content 

  .03 .862   - 

*p < .05, †p < .10 

 

De hypothesen 1b, 2b en 3b impliceren effecten van de onafhankelijke variabelen op 

de afhankelijke variabelen geloofwaardigheid van de organisatie, merkattitude en CSR 

oprechtheid die gemedieerd worden door persuasieve intentie, weerstand, kritische gedachten 

en geloofwaardigheid van de content. Daarom is eerst met behulp van een MANOVA 

gekeken naar het directe verband tussen de onafhankelijke variabelen commerciële cues (wel 

aanwezig/niet aanwezig), type artikel (narratief/feitelijk) en klant van D.E Master Blenders 

1753 (ja/nee) en de afhankelijke variabelen geloofwaardigheid van de organisatie, 

merkattitude en CSR oprechtheid. Tabel 2 toont hiervan de belangrijkste resultaten. 
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Tabel 2: Hoofdeffecten MANOVA met geloofwaardigheid van de organisatie, merkattitude 

en CSR oprechtheid als afhankelijke variabelen  

Onafhankelijke  

Variabele 

Afhankelijke variabele  F p η² 

     

Wel commerciële cues vs. geen 

commerciële cues 

Geloofwaardigheid 

organisatie 
4.75 .031* .03 

 Merkattitude   .37 .545   - 

 CSR oprechtheid 1.25 .266   - 

Narratief vs. feitelijk Geloofwaardigheid 

organisatie 

  .06 .807   - 

 Merkattitude   .01 .941   - 

 CSR oprechtheid 1.90 .170   - 

Wel klant vs. niet klant Geloofwaardigheid 

organisatie 

  .05 .821   - 

 Merkattitude 3.55 .062† .02 

 CSR oprechtheid   .09 .766   - 

*p < .05, †p < .10 

 

De MANOVA wees uit dat er een significant effect is van de aanwezigheid van commerciële 

cues op de geloofwaardigheid van de organisatie (F(1,149) = 4.75, p < .05, η² = .03). Wanneer 

er geen commerciële cues aanwezig waren, was de geloofwaardigheid van de organisatie 

hoger (M = 4.83; SD = .83) dan wanneer er wel commerciële cues aanwezig waren (M = 

4.56; SD = .92). 

Het effect van wel of niet klant zijn op merkattitude bleek marginaal significant 

(F(1,149) = 3.55, p = .06, η² = .02). Klanten scoorden hoger op merkattitude (M = 5.01, SD = 

1.06) dan niet-klanten (M = 4.63, SD = 1.02). 

Verder is er een interactie-effect gevonden van de aanwezigheid van commerciële cues 

en wel of niet klant zijn op geloofwaardigheid van de organisatie (F(1,149) = 3.78, p = .05, η² 

= .03). Hieruit blijkt dat niet-klanten veel sterker op commerciële cues reageerden dan 

klanten. Niet-klanten beoordeelden de organisatie als geloofwaardiger dan klanten indien er 

geen commerciële cues in het artikel aanwezig waren (niet-klanten: M = 4.97, SD = .59; 

klanten: M = 4.74, SD = .94). Echter, niet-klanten vonden de organisatie veel minder 

geloofwaardig dan klanten als er wel commerciële cues in het artikel stonden (niet-klanten: M 

= 4.38, SD = .91; klanten: M = 4.70, SD = .91). Figuur 1 geeft dit interactie-effect grafisch 

weer. 
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Figuur 1: Interactie-effect tussen commerciële cues en wel of niet klant zijn op 

geloofwaardigheid van de organisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is er een marginaal significant interactie-effect gevonden van het type 

artikel en wel of niet klant zijn op CSR oprechtheid (F(1,149) = 3.25, p = .07, η² = .02). Dit 

interactie-effect toont aan dat niet-klanten de oprechtheid van CSR-activiteiten hoger 

beoordeelden na het lezen van het artikel in narratieve vorm dan na het lezen van het artikel in 

feitelijke vorm (narratieve artikelvorm: M = 4.65, SD = 1.12; feitelijke artikelvorm: M = 3.97; 

SD = 1.21). Een narratieve artikelvorm zorgde dus voor een hogere CSR oprechtheid bij niet-

klanten. Bestaande klanten zijn nauwelijks gevoelig voor de gebruikte artikelvorm (narratieve 

artikelvorm: M = 4.23, SD = 1.16; feitelijke artikelvorm: M = 4.30; SD = 1.35). Figuur 2 

toont de grafische weergave van dit interactie-effect. 

 

Figuur 2: Interactie-effect tussen het type artikel en wel of niet klant zijn op CSR oprechtheid  
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Er is tevens een significant driewegsinteractie-effect gevonden van de aanwezigheid 

van commerciële cues, het type artikel en het wel of niet klant zijn op merkattitude (F(1,149) 

= 5.28, p < .02, η² = .04) (zie Tabel 2). Hieruit komt hoofdzakelijk naar voren dat niet-klanten 

in de narratieve conditie relatief hoog scoorden op merkattitude wanneer er geen commerciële 

cues aanwezig waren, maar dat de merkattitude sterk daalde indien er wel commerciële cues 

aanwezig waren. Dit is in overeenstemming met het eerder gevonden interactie-effect op 

geloofwaardigheid van de organisatie (zie Figuur 1) en het interactie-effect op CSR 

oprechtheid (zie Figuur 2). Bij respondenten die wel klant zijn, is het omgekeerde het geval. 

Zij waren positiever aangaande de merkattitude wanneer er wel commerciële cues in het 

artikel aanwezig waren dan wanneer er geen commerciële cues aanwezig waren. (zie Figuur 

3a).  

 

Figuur 3a: Interactie-effect tussen commerciële cues en wel of niet klant zijn op de 

merkattitude in de conditie ‘narratieve vorm’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een artikel in feitelijke vorm is de merkattitude bij klanten hoger dan bij niet 

klanten, zowel bij aanwezigheid als afwezigheid van commerciële cues. De aanwezigheid van 

commerciële cues heeft bij een artikel in feitelijke vorm relatief weinig effect op de 

merkattitude, zowel bij klanten als niet-klanten. (zie Figuur 3b). 
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Figuur 3b: Interactie-effect tussen commerciële cues en wel of niet klant zijn op de 

merkattitude in de conditie ‘feitelijke vorm’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hypothesen 1b, 2b en 3b betreffen de samenhang tussen de mediatoren persuasieve 

intentie, weerstand, kritische gedachten en geloofwaardigheid van de content en de 

afhankelijke variabelen geloofwaardigheid van de organisatie, merkattitude en CSR 

oprechtheid. Wil er sprake zijn van mediatie, dan is het noodzakelijk dat er niet alleen een 

direct verband is tussen de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabelen. Ook een 

direct verband tussen de mediërende variabelen en de afhankelijke variabelen is hiervoor 

vereist (Baron & Kenny, 1986).  

 Hypothese 1b voorspelde dat een hogere persuasieve intentie zorgt voor een lagere 

geloofwaardigheid van de organisatie, voor een lagere merkattitude en lagere CSR 

oprechtheid. Hypothese 2b stelde dat een hogere mate van weerstand en kritische gedachten 

resulteert in een lagere geloofwaardigheid van de organisatie, een lagere merkattitude en 

lagere CSR oprechtheid. Hypothese 3b voorspelde dat een hogere mate van 

geloofwaardigheid van de content zorgt voor een hogere mate van geloofwaardigheid van de 

organisatie, een hogere merkattitude en hogere CSR oprechtheid. 

 Met enkele meervoudige regressieanalyses is gekeken naar het directe verband tussen 

de mediërende variabelen en de afhankelijke variabelen geloofwaardigheid van de organisatie, 

merkattitude en CSR oprechtheid. Tabel 3 toont hiervan de resultaten.  
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 De meervoudige regressieanalyse met geloofwaardigheid van de organisatie als 

afhankelijke variabele toonde aan dat alleen geloofwaardigheid van de content een significant 

positief verband heeft met geloofwaardigheid van de organisatie (β = .65; p < .001). 

 Uit de meervoudige regressieanalyse met merkattitude als afhankelijke variabele bleek 

dat persuasieve intentie (β = .19; p < .05)  en geloofwaardigheid van de content (β = .59; p < 

.001) een significant verband hebben met merkattitude en dat weerstand (β = -.17; p = .05) 

een marginaal significant verband heeft met merkattitude. 

 De meervoudige regressieanalyse met CSR oprechtheid als afhankelijke variabele 

toonde verder aan dat persuasieve intentie (β = -.17; p < .05), kritische gedachten (β = -.17; p 

< .05) en geloofwaardigheid van de content (β = .53; p < .001) allen een significant verband 

hebben met CSR oprechtheid (zie Tabel 3). 

 

Tabel 3: Regressieanalyse van het effect van persuasieve intentie, weerstand, kritische 

gedachten en geloofwaardigheid van de content op CSR oprechtheid 

Afhankelijke variabele Onafhankelijke variabele   b(SEb)    β   t   p 

      

Geloofwaardigheid 

organisatie 

Persuasieve intentie -.02 (.06) -.03 -.35 .726 

 Weerstand -.08 (.07) -.09 -1.15 .251 

 Kritische gedachten  .02 (.05)  .03 .45 .652 

 Geloofwaardigheid content  .44 (.05)  .65 8.00 .000* 

Merkattitude Persuasieve intentie  .19 (.09)  .19 2.25 .026* 

 Weerstand -.17 (.09) -.17 -1.96 .052† 

 Kritische gedachten .03 (.07) .03 .45 .655 

 Geloofwaardigheid content  .47 (.07)  .59 6.41 .000* 

CSR oprechtheid Persuasieve intentie -.20 (.08) -.17 -2.37 .019* 

 Weerstand -.01 (.09) -.01   -.13 .896 

 Kritische gedachten -.18 (.07) -.17 -2.64 .009* 

 Geloofwaardigheid content  .50 (.07)   .53  6.79 .000* 

*Significant bij p < .05, †Marginaal significant bij p < .10 

 

De laatste stap om hypothese 1b, 2b en 3b te toetsen is door te bevestigen dat de 

onafhankelijke variabelen significante voorspellers van de afhankelijke variabelen zijn, terwijl 

er gecontroleerd wordt voor de mediatoren. Indien het effect van de onafhankelijke variabele 

op de afhankelijke variabele kleiner wordt als er gecontroleerd wordt voor de mediator, kan er 
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sprake zijn van mediatie (Baron & Kenny, 1986). Dit is alleen relevant voor de afhankelijke 

en mediërende variabelen die beide een (marginaal) significant effect hebben op dezelfde 

onafhankelijke variabele. 

 Er is geen direct significant verband gevonden tussen persuasieve intentie en 

geloofwaardigheid van de organisatie. Ook bleek er geen direct verband te zijn tussen de 

aanwezigheid van commerciële cues en zowel merkattitude als CSR oprechtheid. Hierdoor 

kan persuasieve intentie geen mediërende variabele zijn tussen de aanwezigheid van 

commerciële cues en geloofwaardigheid van de organisatie, merkattitude en CSR oprechtheid, 

zoals hypothese 1b voorspelde. Hypothese 1b dient te worden verworpen. 

 De MANOVA en regressieanalyses lieten zien dat weerstand en kritische gedachten 

geen mediator kunnen zijn tussen de aanwezigheid van commerciële cues en 

geloofwaardigheid van de organisatie, merkattitude en CSR oprechtheid, zoals hypothese 2b 

voorspelde. Hypothese 2b dient te worden verworpen.  

 Er is sprake van een significant verband tussen de aanwezigheid van commerciële cues 

en geloofwaardigheid van de organisatie en tussen geloofwaardigheid van de content en 

geloofwaardigheid van de organisatie, zo bleek uit de MANOVA en regressieanalyses. Een 

ANOVA met de aanwezigheid van commerciële cues als onafhankelijke variabele en 

geloofwaardigheid van de organisatie als afhankelijke variabele laat zien dat het effect 

marginaal significant is F(1,149) = 3.50, p = .06. Indien er geen commerciële cues aanwezig 

waren, was de geloofwaardigheid van de organisatie hoger (M = 4.83; SD = .83) dan wanneer 

er wel commerciële cues aanwezig waren (M = 4.56; SD = .92). Wanneer dezelfde ANOVA 

wordt uitgevoerd met als controlevariabele geloofwaardigheid van de content is het effect van 

de aanwezigheid van commerciële cues op geloofwaardigheid van de organisatie kleiner en 

volledig non-significant (F(1,149) = 1.26, p = .26). Uit bovenstaande blijkt dat 

geloofwaardigheid van de content een mediator kan zijn van commerciële cues op 

geloofwaardigheid van de organisatie. Echter uit een Sobel’s test blijkt dat het mediatie-effect 

niet significant is (t ab = -1.51, t bc = 12.24, p = .133). Hypothese 3b dient te worden 

verworpen. Geloofwaardigheid van de content is geen mediator van commerciële cues op 

merkattitude en CSR oprechtheid en tevens geen significante mediator op geloofwaardigheid 

van de organisatie. 

 Uit de analyses bleek dat het verhalende effect van de narratieve artikelvorm niet sterk 

genoeg was om voor significante resultaten te zorgen. Het is daarom uitgesloten dat de 

effecten van een narratieve artikelvorm op persuasieve intentie, weerstand/kritische gedachten 

en geloofwaardigheid van de content worden gemedieerd door transportation, aangezien er 
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helemaal geen effecten gevonden zijn. Hypothese 6 dient dus gedeeltelijk te worden 

verworpen. Het is echter wel gelukt om met de narratieve artikelvorm een significante mate 

van transportation teweeg te brengen, zoals hypothese 6 ook voorspelde. Een ANOVA met 

transportation als afhankelijke variabele en de artikelvorm (narratief vs. feitelijk) als 

onafhankelijke variabele wees uit dat een narratieve artikelvorm (M = 4.32, SD = .82) zorgt 

voor een hogere mate van transportation dan een feitelijke artikelvorm (M = 4.08, SD = .87). 

Echter, het effect is slechts marginaal significant (F(1,149) = 3.13, p = .08). Wanneer alleen 

het cognitieve element (item 1,3 en 4) uit de transportationschaal wordt meegenomen (Green 

& Brock, 2004) in de ANOVA, is het verband tussen de narratieve artikelvorm en 

transportation sterker (F(1,149) = 4.22, p < .05). Een narratieve artikelvorm laat een hogere 

mate van cognitieve transportation zien (M = 5.26, SD = 1.16) dan een feitelijke artikelvorm 

(M = 4.86, SD = 1.24). Hypothese 6 kan gedeeltelijk worden aangenomen. 
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Conclusies en discussie 

 

Dit onderzoek vergeleek de geloofwaardigheid van online customer media in een narratieve 

artikelvorm met een feitelijke artikelvorm. Niet eerder is het effect van storytelling op de 

geloofwaardigheid van online customer media, vaak aangeduid als contentmarketing, 

onderzocht. Door de nieuwe mogelijkheden die het huidige sociale medialandschap biedt en 

de hiermee gepaard gaande opkomst van customer media en storytelling, is het van belang 

inzicht te krijgen in de theoretische en praktische implicaties van deze combinatie van 

communicatiemiddelen. Een tweede focuspunt van het onderzoek was om te kijken wat het 

effect is van een narratieve artikelvorm op de gepercipieerde oprechtheid van CSR. Het 

onderzoek is daarom uitgevoerd in een CSR-gerelateerde context. Door de opkomst van 

nieuwe media worden organisaties gedwongen transparanter te opereren. Consumenten zijn 

hierdoor beter geïnformeerd, kritischer en meer wantrouwend richting CSR-initiatieven. Het 

is daarom belangwekkend te kijken naar de rol die storytelling kan spelen bij de 

communicatie van CSR-activiteiten. 

 Er zijn drie hoofdconclusies die naar aanleiding van het onderzoek getrokken kunnen 

worden. De verwachting op voorhand was dat een narratieve artikelvorm, in vergelijking met 

een feitelijke artikelvorm, zorgt voor minder ervaren persuasieve intentie, minder weerstand 

en kritische gedachten om zo bij te dragen aan een hogere geloofwaardigheid van de content 

en de organisatie en een hogere gepercipieerde CSR oprechtheid. Eerdere onderzoeken naar 

narratieven toonden deze effecten namelijk aan (Escalas, 2004; Moyer-Gusé, 2008; Moyer-

Gusé, Jain & Chung, 2012). De resultaten van dit onderzoek wezen het voorspelde effect 

echter niet uit. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de theorie aangaande narratieven niet 

toepasbaar is in combinatie met (online) customer media. Deze koppeling maakt dit 

onderzoek weliswaar uniek, maar misschien werkt dit niet zoals voorzien. Het in bedwang 

houden van de drang tot promoten is bij eigen content van merken al van groot belang, maar 

mogelijk is dergelijke content in combinatie met een narratieve artikelvorm nog gevoeliger 

voor commerciële cues. Hierdoor is het wellicht extra moeilijk om de lezer mee te slepen in 

het verhaal. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het gebruikte stimulusmateriaal niet 

adequaat was. Hoewel de narratieve artikelvorm wel zorgde voor een zekere mate van 

transportation (M = 4.19 op een zevenpunts Likertschaal) bleek dit effect niet sterk genoeg 

om invloed uit te oefenen op de afhankelijke variabelen. Mogelijk waren de artikelen te kort 

om daadwerkelijk meegesleept te worden in het verhaal. Het kan echter ook zijn dat de 
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feitelijke artikelvorm te verhalend was, waardoor het verschil tussen beide artikelvormen niet 

groot genoeg was. 

 Een tweede bevinding is dat niet-klanten van D.E Master Blenders 1753 sterker 

reageren op de aanwezigheid van commerciële cues en vormen van persuasieve communicatie 

dan klanten. Niet-klanten beoordelen de organisatie als aanzienlijk geloofwaardiger indien er 

geen commerciële cues in het artikel verwerkt zijn dan wanneer dit wel het geval is. Klanten 

lijken daarentegen minder moeite te hebben met het noemen van de merknaam, want bij hen 

heeft het nauwelijks invloed op de geloofwaardigheid van de organisatie. Daarnaast 

beoordelen niet-klanten CSR-activiteiten als oprechter wanneer zij hierover een artikel in 

narratieve vorm lezen. Storytelling zorgt bij niet-klanten dus voor minder wantrouwen ten 

aanzien van CSR en een sterker gevoel van welgemeendheid. Voor klanten geldt deze 

bevinding wederom niet. In lijn met deze uitkomsten bleek ook dat niet-klanten die het 

narratieve artikel lazen, hoger scoorden op merkattitude wanneer er geen commerciële cues 

aanwezig waren. De merkattitude daalde echter sterk als er wel commerciële cues aanwezig 

waren. Dit komt overeen met eerder onderzoek van Kerkhof (2012) die ook vond dat klanten 

minder streng reageren op vermenging van commerciële cues met redactionele content dan 

niet-klanten. Bij klanten lijkt het niet uit te maken of zij een narratieve of feitelijke 

artikelvorm krijgen voorgeschoteld. Zij storen zich, ongeacht de artikelvorm, nauwelijks aan 

commerciële cues en lijken bij de aanwezigheid van de merknaam een bevestiging te krijgen 

dat zij klant zijn van een goed en fatsoenlijk merk. Hierdoor neemt de merkattitude zelfs toe. 

Niet-klanten zijn evenwel gevoeliger voor zowel promotionele elementen als voor content 

verpakt in verhaalvorm.  

 Een laatste hoofdconclusie die naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek 

getrokken kan worden, is dat hoger opgeleiden meer persuasieve intentie ervaren, meer 

weerstand en kritische gedachten hebben en lager scoren op geloofwaardigheid van de content 

dan lager opgeleiden. Hoewel opleidingsniveau slechts als controlevariabele is meegenomen 

in het onderzoek, bleek deze variabele alleszins een rol te spelen in de resultaten. Ervan 

uitgaande dat opleidingsniveau over het algemeen positief samenhangt met intelligentie, 

komen deze uitkomsten overeen met eerder onderzoek van Eagly en Warren (1976). Hieruit 

bleek dat intelligente personen meer weerstand bieden, omdat zij bij de meeste onderwerpen 

over meer issue-gerelateerde kennis beschikken en daardoor beter in staat zijn om hun eigen 

standpunten te verdedigen. Zij kijken daardoor kritischer tegen de meeste onderwerpen aan en 

beoordelen zaken daardoor eerder als ongeloofwaardig. Opvallend genoeg bleek uit de 

resultaten niet dat opleidingsniveau samenhangt met de gepercipieerde oprechtheid van CSR, 
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terwijl verwacht mocht worden dat hoger opgeleiden kritischer tegen de CSR-activiteiten van 

D.E Master Blenders 1753 aankijken dan lager opgeleiden. Intelligente personen zijn volgens 

Petty en Wegener (1998) beter in staat zijn om complexere argumenten op waarde te schatten 

dan minder intelligente personen, bij wie complexere argumenten onopgemerkt blijven. Het 

kan zijn dat hoger opgeleiden een eenvoudig argument, zoals het bouwen van een waterput, 

kritisch beoordelen, terwijl zij een meer complex argument, zoals het gezamenlijk verkopen 

van de koffieproductie, juist erkennen als steekhoudend argument. Lager opgeleiden laten 

zich echter overtuigen door eenvoudige argumenten, terwijl zij minder notie nemen van meer 

complexe argumenten. Zodoende hebben verschillende argumenten dezelfde uitwerking op 

zowel hoger opgeleiden als lager opgeleiden. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de 

uitkomst dat gepercipieerde oprechtheid van CSR niet samenhangt met opleidingsniveau. Het 

lijkt in ieder geval evident dat hoger opgeleiden moeilijker te overtuigen zijn dan lager 

opgeleiden. 

 

Beperkingen van het onderzoek 

Ondanks dat er bij dit onderzoek met veel factoren rekening is gehouden en er met 

zorgvuldigheid aan is gewerkt, zijn er ook enkele beperkingen. Zoals eerder aangegeven 

voldeed het stimulusmateriaal wellicht niet geheel aan de vereisten van het onderzoek. Op het 

narratieve artikel, dat het persoonlijke verhaal van een Oegandese koffieteelster vertelde, 

waren de reacties van respondenten verdeeld. Sommigen vonden het een ‘mooi’ of ‘zielig 

verhaal’, maar anderen betitelden het als ‘sentimenteel’ of ‘pathetisch’. Hoewel dit deels een 

kwestie van smaak is, lag het emotionele aspect er misschien iets te dik bovenop waardoor het 

enigszins melodramatisch overkwam. Dit kan afbreuk hebben gedaan aan het effect van 

transportation. Daarnaast was het narratieve artikel misschien te kort om respondenten 

zichzelf te laten verliezen in het verhaal. Hierop aansluitend moet gezegd worden dat de 

narratieve artikelvorm 73 woorden langer was dan de feitelijke artikelvorm, terwijl het van 

belang was de verschillende condities, afgezien van de manipulaties, zoveel mogelijk gelijk te 

houden. Wellicht heeft de lengte ervoor gezorgd dat respondenten in de twee narratieve 

condities eerder afhaakten. Opvallend is dat ‘slechts’ 67 respondenten de volledige vragenlijst 

hebben ingevuld na het lezen van de narratieve artikelvorm tegenover 84 respondenten na het 

lezen van de feitelijke artikelvorm. In de narratieve conditie zonder commerciële cues zaten 

niet meer dan het minimaal benodigde aantal respondenten van dertig, terwijl in de feitelijke 

conditie met commerciële cues liefst 48 respondenten zaten. Dit is een aanzienlijk verschil, 

wat de onderzoeksresultaten verstoord kan hebben. Het verschil kan echter ook ontstaan zijn 
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door een fout of speling van het lot bij de willekeurige toewijzing van het surveyprogramma 

Qualtrics. 

 Er is tijdens het onderzoek geen pre-test uitgevoerd om de merkattitude van de 

respondenten te meten alvorens zij het artikel lazen. Mogelijk hadden respondenten al een 

uitgesproken positief of negatief oordeel over D.E Master Blenders 1753 of de DE 

Foundation, wat voor beïnvloeding van de resultaten gezorgd kan hebben. Het was wellicht 

verstandiger dit aan het begin van het onderzoek te meten, zodat hier bij de analyse van de 

resultaten rekening mee had kunnen worden gehouden. 

 Tot slot is er bij de werving van respondenten gebruik gemaakt van LinkedIn. Aan 

leden van de LinkedIn-groep van Frankwatching is gevraagd of zij wilden deelnemen aan het 

onderzoek. Hoewel dit een effectieve methode is om respondenten te werven, kan het zijn dat 

het respondentenprofiel hierdoor enigszins eenzijdig is geworden. Leden van Frankwatching 

betreffen veelal professionals die werkzaam zijn op terreinen als marketing, communicatie en 

social media. Zij doorzien sneller het ware doel van een onderzoek als deze, omdat zij hier 

vanuit hun vakgebied vaker mee in aanraking komen dan de gemiddelde respondent. Dit kan 

van invloed zijn geweest op de onderzoeksresultaten. 

 

Toekomstig onderzoek 

Uit de drie eerder genoemde hoofdconclusies vloeien enkele vervolgvragen voort voor 

toekomstig onderzoek. Het meest opvallende onderzoeksresultaat was dat een narratieve 

artikelvorm, in vergelijking met een feitelijke artikelvorm, alleen effect bleek te hebben op de 

afhankelijke variabelen merkattitude en CSR oprechtheid bij niet-klanten. Aangezien dit niet 

geheel in lijn is met bevindingen uit eerdere onderzoeken zou het interessant zijn een 

dergelijk onderzoek, waarbij storytelling en content afkomstig van merken een rol speelt, 

nogmaals uit te voeren. Hierbij is het van belang kritisch te kijken naar het stimulusmateriaal. 

Mogelijk werkt een video waarin een verhaal verteld wordt beter om het effect van 

transportation te bewerkstelligen dan een kort verhaal dat gelezen dient te worden. In de 

feitelijke conditie zou dan een meer journalistieke reportage getoond kunnen worden. Dit is 

eerder met succes gedaan door Moyer-Gusé, Jain en Chung (2012). In een mogelijk 

vervolgonderzoek is het tevens raadzaam te kiezen voor een andere CSR-context. Wellicht dat 

CSR-activiteiten van enigszins controversiële bedrijven als Shell of Coca-Cola wel 

significante onderzoeksresultaten met betrekking tot de oprechtheid van CSR opleveren. 

Belangrijk is wel dat de merkattitudes van respondenten dan middels een pre-test aan het 

begin van het onderzoek gemeten worden. 
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 Het is daarnaast interessant om bij toekomstig onderzoek de factor klant vs. niet-klant 

een centrale rol te laten spelen. Uit het onderzoek bleek dat dit van significante invloed is op 

de onderzoeksresultaten. Het is relevant om de relatie tussen klanten en niet-klanten dieper te 

onderzoeken en te kijken welke rol narratieven kunnen spelen bij redactionele content 

afkomstig van merken waarbij commerciële cues in meer of mindere mate aanwezig zijn. Zo 

zou het waardevol kunnen zijn om bij bestaande klanten te kijken of de duur van deze relatie 

met het merk van invloed is op de geloofwaardigheid, merkattitude en CSR oprechtheid. 

 Tot slot is het een mogelijkheid om bij toekomstig onderzoek te kijken of de mate van 

‘self-referencing’ effect heeft op geloofwaardigheid en merkattitude. Het ‘self-reference’-

effect is een neiging van mensen om informatie anders te verwerken, afhankelijk van de mate 

waarin zij zelf betrokken zijn bij deze informatie (Rogers, Kuiper & Kirker, 1977). Indien 

mensen bijvoorbeeld wordt gevraagd informatie te onthouden die op bepaalde wijze 

betrekking heeft op henzelf, zullen zij deze informatie over het algemeen beter onthouden. 

Escalas (2004) heeft dit effect meegenomen in haar onderzoek en toonde daarmee aan 

waarom er verschillen zijn tussen de mate waarin transportation optreedt bij respondenten. 

Voor vervolgonderzoek naar de rol van narratieven bij content afkomstig van merken zou dit 

meer inzicht kunnen geven in de manier waarop mensen informatie verwerken. 

 Een korte speurtocht op blogs, twitter en LinkedIn toont aan dat contentmarketing en 

storytelling populaire termen zijn in media- en communicatieland. Reclamebureaus zijn plots 

allen gespecialiseerd in contentmarketing en iedere marketeer met schrijfambities publiceert 

over storytelling. De opmars van eigen content van merken komt uiteraard niet uit de lucht 

vallen. Het vernieuwde sociale medialandschap heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. 

Ook Google heeft een duit in het zakje gedaan door unieke content hoger te indexeren. Een 

doeltreffende manier om de gewenste unieke content te creëren, is door interessante verhalen 

te vertellen die relevant en ‘engaging’ zijn voor de doelgroep. 

 Dit onderzoek heeft getracht op wetenschappelijke wijze een stukje onontgonnen 

terrein van het razendsnel veranderende medialandschap in kaart te brengen. Hoewel 

contentmarketing en storytelling momenteel ‘trending topics’ zijn en frequent worden 

genoemd als vereiste instrumenten voor de marketing- en communicatieprofessional van nu, 

lijkt de waarheid toch iets genuanceerder te liggen. De resultaten van deze studie hebben 

namelijk uitgewezen dat het gebruik van storytelling op reeds bestaande klanten niet van 

invloed is. Niet-klanten blijken echter wel ontvankelijk voor narratieven en zorgen bij deze 

groep voor een hogere merkattitude. Bovendien beoordelen niet-klanten CSR-activiteiten als 

oprechter wanneer hierover gecommuniceerd wordt in narratieve of verhalende vorm. Niet-



35 
 

klanten zijn echter ook gevoeliger voor de aanwezigheid van commerciële cues, die ten koste 

kunnen gaan van de geloofwaardigheid van de content en de organisatie. Meer onderzoek is 

noodzakelijk om diepere verbanden tussen deze actoren verder bloot te leggen.  

 Concluderend dienen marketing- en communicatieprofessionals rekening te houden 

met de verschillende manieren waarop eigen content afkomstig van merken door bestaande- 

en potentiële klanten en hoger- en lager opgeleiden wordt opgevat en verwerkt. Alleen dan 

leidt de inzet van narratieven bij contentmarketing tot de gewenste verbinding met 

(potentiële) klanten. Storytelling wordt pas een succesverhaal als het wordt ingezet om niet-

klanten en potentiële klanten te informeren en te hechten aan het merk. Dit zorgt voor een 

hogere merkattitude en een hogere oprechtheid van CSR. Een treurspel ligt echter op de loer 

wanneer makers en uitgevers van content de begeerte tot zelfpromotie niet kunnen 

bedwingen. 
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Appendix A: Vragenlijst 

 

Beste deelnemer, 

 

Voor een afstudeeronderzoek aan de Vrije Universiteit naar activiteiten van de Douwe Egberts 

Foundation wil ik u een aantal vragen stellen. Bij beantwoording van deze vragen draait het om uw 

persoonlijke mening, er zijn geen goede of foute antwoorden. De verzamelde informatie wordt 

alleen gebruikt voor het onderzoek, wordt vertrouwelijk behandeld en blijft strikt anoniem.  

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Het is erg belangrijk dat u de complete 

vragenlijst invult. 

U kunt onderstaand op ‘Verder’ klikken om te starten. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 

Rense Beerepoot 
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Ik zou u willen vragen het volgende artikel aandachtig te lezen. Het betreft een artikel over de 

DE Foundation dat is gepubliceerd op de website van deze organisatie. De DE Foundation is 

een stichting van DE Master Blenders 1753 (het voormalige Douwe Egberts) die koffieboeren in 

ontwikkelingslanden ondersteunt. Hierna volgen een aantal korte vragen over het artikel. 

Noteer in de vijf vakken hieronder in het kort vijf gedachten die in u opkomen of waar u aan denkt 

na het lezen van het artikel. 

 

 

 

 

 

De volgende stellingen gaan over het artikel dat u zojuist heeft gelezen.  

In hoeverre zijn onderstaande stellingen op u van toepassing? 

 Zeer mee 

oneens 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

   5 

 

 

  6 

Zeer mee 

eens 

    7 

Terwijl ik het artikel las, 

kon ik mij gemakkelijk 

een beeld vormen van de 

gebeurtenissen die hierin 

plaatsvonden. 

o  o  o  o  o  o  o  

Terwijl ik het artikel las, 

was ik bewust van de 

activiteiten die in de 

ruimte om mij heen 

plaatsvonden. 

o  o  o  o  o  o  o  

Ik kon mezelf inbeelden 

in de gebeurtenissen die 

in het artikel werden 

beschreven. 

o  o  o  o  o  o  o  

Ik was mentaal 

betrokken bij het lezen 

van het artikel. 

o  o  o  o  o  o  o  

Na het lezen van het 

artikel, vond ik het 

gemakkelijk om dit uit 

mijn hoofd te zetten. 

o  o  o  o  o  o  o  
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Ik wilde weten hoe het 

artikel zou eindigen. 

o  o  o  o  o  o  o  

Het artikel beïnvloedde 

mij in emotioneel 

opzicht. 

o  o  o  o  o  o  o  

Ik merkte dat ik tijdens 

het lezen speculeerde 

over hoe het artikel 

anders zou kunnen 

eindigen. 

o  o  o  o  o  o  o  

Mijn gedachten 

dwaalden af tijdens het 

lezen van het artikel. 

o  o  o  o  o  o  o  

De gebeurtenissen in het 

artikel zijn relevant voor 

mijn dagelijks leven. 

o  o  o  o  o  o  o  

 

In hoeverre vindt u dat het artikel is gemaakt om… 

 Zeker 

niet 

  1 

 

 

  2 

 

 

 3 

 

 

  4 

 

 

   5 

 

 

  6 

Zeker wel 

   

  7 

… te overtuigen / 

     beïnvloeden 

o  o  o  o  o  o  o  

… te verkopen   o  o  o  o  o  o  o  

… te informeren o  o  o  o  o  o  o  

… te vermaken o  o  o  o  o  o  o  

 

In hoeverre vindt u het artikel…  

Reclame 

 

  1 

 

 

  2 

 

 

  3 

 

 

  4 

 

 

  5 

 

 

  6 

Informatie 

 

  7 

o  o  o  o  o  o  o  

 

Geef aan in hoeverre u het (on)eens bent met de volgende stellingen: 

 Zeer mee 

oneens 

  1 

 

 

   2 

 

 

  3 

 

 

  4 

 

 

   5 

 

 

  6 

Zeer mee 

eens 

  7  

Dit artikel voorziet mij 

van nuttige informatie 
o  o  o  o  o  o  o  

Er wordt teveel 

geadverteerd in dit 

artikel 

o  o  o  o  o  o  o  
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Reclame en redactionele 

inhoud lopen te veel 

door elkaar heen in het 

online artikel 

o  o  o  o  o  o  o  

 

Geef aan in hoeverre u het (on)eens bent met de volgende stellingen. 

 Zeer mee 

oneens 

  1 

 

 

  2 

 

 

  3 

 

 

  4 

 

 

   5 

 

 

  6 

Zeer mee 

eens 

  7 

Ik merkte tijdens het 

lezen van het artikel dat 

ik het oneens was met de 

auteur. 

o  o  o  o  o  o  o  

Ik was op zoek naar 

zwakke plekken in het 

betoog van de auteur. 

o  o  o  o  o  o  o  

Ik merkte tijdens het 

lezen van het artikel dat 

ik mij kon vinden in de 

argumenten van de 

auteur. 

o  o  o  o  o  o  o  

Het was gemakkelijk om 

het eens te zijn met de 

argumenten in het 

artikel. 

o  o  o  o  o  o  o  

 

Hoe beoordeelt u de inspanningen van DE Master Blenders 1753 en de DE Foundation om te 

zorgen voor betere leefomstandigheden van koffieboeren?  

Zeer 

onoprecht 

  1 

 

 

  2 

 

 

  3 

 

 

  4 

 

 

   5 

 

 

  6 

Zeer oprecht 

   

  7 

o  o  o  o  o  o  o  

 

Denkt u na het lezen van het artikel dat het motief van DE Master Blenders 1753 voor de DE 

Foundation is om meer winst te maken of om de wereld te verbeteren? 

Duidelijk om 

meer winst te 

maken 

 

  1 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

  3 

 

 

 

 

  4 

 

 

    

 

  5 

 

 

 

 

  6 

Duidelijk om de 

wereld te 

verbeteren 

 

  7 

o  o  o  o  o  o  o  
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In hoeverre vindt u dat het werk van de DE Foundation aansluit bij DE Master Blenders 1753? 

Zeker niet 

 

  1 

 

 

  2 

 

 

  3 

 

 

  4 

 

 

   5 

 

 

  6 

Zeker wel 

 

  7 

o  o  o  o  o  o  o  

 

In hoeverre vindt u de activiteiten van de DE Foundation vergelijkbaar met DE Master Blenders 

1753? 

Zeker niet 

 

  1 

 

 

  2 

 

 

  3 

 

 

  4 

 

 

   5 

 

 

  6 

Zeker wel 

 

  7 

o  o  o  o  o  o  o  

 

In hoeverre vindt u de DE Foundation complementair aan DE Master Blenders 1753? 

Zeker niet 

 

  1 

 

 

  2 

 

 

  3 

 

 

  4 

 

 

   5 

 

 

  6 

Zeker wel 

 

  7 

o  o  o  o  o  o  o  

 

In hoeverre vindt u de verrichtingen van de DE Foundation consistent met DE Master Blenders 

1753? 

Zeker niet 

 

  1 

 

 

  2 

 

 

  3 

 

 

  4 

 

 

   5 

 

 

  6 

Zeker wel 

 

  7 

o  o  o  o  o  o  o  

 

 

In hoeverre vindt u het artikel “……” 

 Zeker 

niet 

  1 

 

 

  2 

 

 

  3 

 

 

  4 

 

 

   5 

 

 

  6 

Zeker wel 

 

  7 

Betrouwbaar o  o  o  o  o  o  o  

Overtuigend   o  o  o  o  o  o  o  

Eerlijk o  o  o  o  o  o  o  

Bevooroordeeld o  o  o  o  o  o  o  

Geloofwaardig o  o  o  o  o  o  o  

 



46 
 

Geef aan in hoeverre u het (on)eens bent met de volgende stellingen… 

 Zeer mee 

oneens 

  1 

 

 

   2 

 

 

  3 

 

 

  4 

 

 

   5 

 

 

6 

Zeer mee 

eens 

  7 

Ik vond het artikel 

relevant 

o  o  o  o  o  o  o  

Ik vond het artikel 

interessant 
o  o  o  o  o  o  o  

 

 

De volgende stellingen gaan over DE Master Blenders 1753. Geef aan in hoeverre u het eens bent 

met de volgende stellingen:  

 Zeer mee 

oneens 

  1 

 

 

   2 

 

 

   3 

 

 

  4 

 

 

   5 

 

 

6 

Zeer mee 

eens 

  7 

Ik vind DE Master 

Blenders eerlijk 
o  o  o  o  o  o  o  

Ik vind DE Master 

Blenders betrouwbaar 
o  o  o  o  o  o  o  

Ik vind DE Master 

Blenders deskundig 
o  o  o  o  o  o  o  

Ik vind DE Master 

Blenders geloofwaardig 
o  o  o  o  o  o  o  

DE Master Blenders 

heeft verstand van zaken 
o  o  o  o  o  o  o  

DE Master Blenders is 

bekwaam in wat zij doet 

o  o  o  o  o  o  o  

DE Master Blenders 

bezit veel expertise 

o  o  o  o  o  o  o  

Ik geloof niet wat DE 

Master Blenders mij 

vertelt 

o  o  o  o  o  o  o  
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Geef hieronder aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: 

 Zeer mee 

oneens 

  1 

 

 

   2 

 

 

   3 

 

 

  4 

 

 

   5 

 

 

  6 

Zeer mee 

eens 

  7 

Mijn mening over DE 

Master Blenders 1753 is 

positief. 

o  o  o  o  o  o  o  

Ik vind DE Master 

Blenders 1753 een goed 

merk. 

o  o  o  o  o  o  o  

 

Welk merk koffie drinkt u thuis? 

o  

Douwe Egberts 

o  

DE Senseo 

o  

Nespresso 

o  

NESCAFE 

o  

Kanis & Gunnink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  

Segafredo 

o  

Lavazza 

o  

Illycaffé 

o  

Café de Origen 

o  

Fair Trade Original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  

Redbeans 

o  

Smit & Dorlas  

o  

Markant koffie 

o  

AH Perla koffie 

o  

Anders, namelijk
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Nu volgen er een aantal laatste vragen over het artikel dat u heeft gelezen. 

De merknaam ‘DE Master Blenders 1753’ werd… 

o … niet genoemd 

o … 1 keer genoemd 

o … 2 keer genoemd 

o … 3 keer of meer genoemd 

 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende twee stellingen. 

 

Het artikel is in de vorm van een verhaal geschreven 

 Zeer mee 

oneens 

  1 

 

 

   2 

 

 

   3 

 

 

  4 

 

 

   5 

 

 

  6 

Zeer mee 

eens 

  7 

Het artikel is in de vorm 

van een verhaal 

geschreven. 

o  o  o  o  o  o  o  

Er werden alleen maar 

feiten overgebracht in 

het artikel. 

o  o  o  o  o  o  o  

 

Tot slot volgen nog enkele vragen aangaande algemene gegevens over u.  

Wat is uw geslacht? 

o Man 

o Vrouw 

 

Wat is uw leeftijd? 

(open vraag) 

 

Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau? 

o Basisschool    o MBO  

o VMBO / MAVO / LBO   o HBO  

o HAVO    o WO  

o VWO  
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Welke omschrijving voldoet het meest aan uw status op dit moment?  

o Fulltime baan  

o Parttime baan  

o Werkeloos  

o Pensioen  

o Student / Scholier  

o Niet betaald werk  

 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Bedankt voor het invullen! 

 
BELANGRIJK: Vergeet niet op ‘volgende’ te klikken zodat de gegevens kunnen worden verstuurd. 

 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over het onderzoek kunt u deze hier kwijt (optioneel) 

 

Enkel wanneer u als VU-student deelneemt vanuit de participantpool en hiervoor credits wilt 
ontvangen, vult u hieronder uw naam en studentnummer in. Deze gegevens staan los van uw 
antwoorden in de vragenlijst (welke anoniem worden verwerkt), maar komen op een 
deelnemerslijst waarmee de credits worden toegekend.  
 
Naam + studentnummer: 
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Appendix B: Stimulusmateriaal 

 

Feitelijke artikelvorm zonder commerciële cues 
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Feitelijke artikelvorm met commerciële cues 
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Narratieve artikelvorm zonder commerciële cues 
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Narratieve artikelvorm met commerciële cues 

 


