


Samenvatting

Merkvertrouwen is de sleutelvariabele in de ontwikkeling van een lang blijvende relatie en wordt gezien 

als één van de meest gewilde kwaliteiten binnen een relatie. Dit maakt merkvertrouwen één van de meest 

belangrijke aspecten voor de relatie tussen een bedrijf en de consument. 

Eén van de manieren waarop dit merkvertrouwen tot stand kan komen is met behulp van contentmarketing. 

Het gebruik van contentmarketing waarbij relevante en waardevolle informatie wordt aangeleverd om de 

klant intelligenter te maken, stelt bedrijven in staat om vertrouwen te kweken onder consumenten. 

In dit onderzoek is er gekeken naar het effect van het gebruik van contentmarketing op merkvertrouwen. 

Om merkvertrouwen te meten is er gebruik gemaakt van de vertrouwensovertuigingen ‘welwillendheid’, 

‘bekwaamheid’ en ‘integriteit’. Om dit onderzoek relevanter te maken is ervoor gekozen om 

contentmarketing op te delen in de genres objectieve contentmarketing en subjectieve contentmarketing. 

Daarnaast is ervoor gekozen om productbetrokkenheid onder de respondenten te manipuleren. Op deze 

wijze kan ook de invloed van productbetrokkenheid op het veronderstelde effect van het gebruik van 

contentmarketing op merkvertrouwen zichtbaar gemaakt worden. Als laatste is aanleg om te vertrouwen 

meegenomen als onafhankelijke variabele, waarbij wordt verondersteld dat het effect van het gebruik 

van contentmarketing op merkvertrouwen groter is bij respondenten met een hoge aanleg om te 

vertrouwen. 

De resultaten laten een significant hoofdeffect zien van het gebruik van subjectieve 

contentmarketing op bekwaamheid. Door het gebruik van subjectieve contentmarketing krijgen  

respondenten meer vertrouwen dat het bedrijf het vermogen heeft om te doen wat zij nodig hebben. Er 

blijkt geen significant hoofdeffect van het gebruik van contentmarketing op de vertrouwensovertuigingen 

welwillendheid en integriteit te zijn. Aanleg om te vertrouwen laat een significant effect zien op de drie 

vertrouwensovertuigingen, maar er is geen interactie-effect tussen aanleg om te vertrouwen en het 

gebruik van contentmarketing op de drie vertrouwensovertuigingen zichtbaar. De manipulatie van 

productbetrokkenheid is binnen dit experiment niet als zodanig geslaagd. Wel blijkt er een significant 

effect van het gebruik van contentmarketing op productbetrokkenheid te zijn. Respondenten die een 

uiting van contentmarketing te zien hebben gekregen hebben een significant hogere productbetrokkenheid 

dan respondenten uit de controleconditie. Het gebruik van contentmarketing leidt dus tot een hogere 

productbetrokkenheid bij de consument. 



Abstract

Brand Trust is the key variable in the development of a long and lasting relationship and is seen as one of 

the most wanted qualities of a relationship. This makes brand trust one of the most important aspects of 

the relationship between companies and consumers. 

One of the ways in which this brand trust is realized is with the use of contentmarketing. The use of 

contentmarketing whereby relevant en valuable information is delivered to make the customer more 

intelligent, enables companies to create trust with consumers. 

This research investigates the effect of the use of contentmarketing on brand trust. The trusting beliefs 

‘benevolence’, ‘competence’ and ‘integrity’ are used to measure brand trust. To make this research more 

relevant there is made a distinction between the contentmarketinggenres ‘objective contentmarketing’ 

and ‘subjective contentmarketing’. There was chosen to manipulate the product involvement with 

the respondents to measure the influence of product involvement on the assumed effect of the use of 

contentmarketing on brand trust. Also disposition to trust was included as independent variable, where 

the assumption is that the effect of the use of contentmarketing on brand trust is higher with respondents 

with a high disposition to trust. 

Results show a significant main effect between the use of subjective contentmarketing and competence. 

Respondents have more faith in the ability of the company to do what they need when they have seen 

an expression of subjective contentmarketing. There is no significant main effect between the use of 

contentmarketing and the trusting beliefs benevolence and integrity. Disposition to trust shows a significant 

effect on the three trusting beliefs but there is no interaction-effect between disposition to trust and the 

use of contentmarketing on the three trusting beliefs. The manipulation of product involvement in this 

experiment was not successful, but there is a significant effect between the use of contentmarketing and 

product involvement. Respondents who were shown an expression of contentmarketing have a significant 

higher product involvement than respondents in the control condition. The use of contentmarketing 

leads to a higher product involvement among consumers.   



Voorwoord

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie die ik heb uitgevoerd in het kader van mijn master Communication 

Studies. Ik had tijdens mijn oriëntatie voor het schrijven van deze scriptie al snel besloten dat ik extern 

af wilde studeren, en een korte zoektocht bracht mij bij Social Embassy. Social Embassy is een onderdeel 

van Media Embassy en is sinds 2008 actief op het gebied van social media marketing. Binnen Social 

Embassy was men onder andere op zoek naar antwoorden op de vraag wat social media op kan leveren 

voor bedrijven. Na enkele gesprekken en de afstemming van mijn afstudeeronderzoek met als doel inzicht 

te krijgen wat social media oplevert voor bedrijven ben ik vanaf april 2010 bij Social Embassy aan de slag 

gegaan met mijn scriptie. 

Tijdens de pre-master en master Communication Studies heb ik door verschillende vakken met 

betrekking tot communicatietheorieen en online marketing een grote interesse gekregen in de concepten 

contentmarketing en productbetrokkenheid. Contentmarketing maakt de laatste jaren een sterke groei 

door en is een marketingvorm waar nog vrij weinig wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan en 

productbetrokkenheid is in mijn ogen één van de belangrijkste aspecten die in overweging moet worden 

genomen bij het uitzetten van een juiste marketingstrategie. Doordat ik een erg brede interesse heb en 

eigenlijk altijd een allesomvattend onderzoek wil doen, had ik in het begin moeite met het afbakenen van 

mijn onderzoek. Door hierover in gesprek te gaan met Sjoerd de Vries, mijn afstudeerbegeleider bij de 

Universiteit Twente heb ik mijn onderzoeksvraag kunnen afbakenen tot een uitvoerbaar experiment. 

Door het opstellen van mijn theoretisch kader en het bestuderen van literatuur vormde zich steeds meer 

een conceptueel model wat met behulp van een experiment getoetst kon worden. Op basis van gesprekken 

met Vivian Opsteegh, mijn begeleidster bij Social Embassy, en resultaten uit mijn literatuurstudie 

bleek merkvertrouwen het meest waardevolle resultaat van het gebruik van contentmarketing te zijn 

om te onderzoeken. Het opstellen en uitvoeren van mijn experiment is in mijn ogen zonder problemen 

verlopen waarbij ik veel heb gehad aan de kennis van Peter de Vries, mijn tweede afstudeerbegeleider bij 

de Universiteit Twente. 

Ondanks dat deze afstudeerscriptie de afsluitende opdracht is van mijn master Communication Studies 

heb ik ook tijdens deze periode nog erg veel geleerd. Doordat ik via het pre-master programma ben 

begonnen aan mijn master Communication Studies, was mijn afstudeerscriptie het eerste experiment dat 

ik ook daadwerkelijk zelf uit ging voeren. De leermomenten tijdens mijn scriptie kunnen me niet meer 

helpen binnen de master Communication Studies maar neem ik mee het werkveld in.

Zoals al bij enkele punten vermeld heb ik tijdens mijn scriptie erg veel gehad aan de kennis en inzichten 

van anderen. Bij deze wil ik mijn afstudeerbegeleiders Sjoerd de Vries en Peter de Vries bedanken voor 



de begeleiding en feedback tijdens mijn afstudeerperiode. Daarnaast wil ik Vivian Opsteegh en de andere 

medewerkers van Social Embassy bedanken voor de kennis, inspiratie en ideale afstudeerplek. Ook 

bedank ik alle respondenten die mijn afstudeeronderzoek ingevuld hebben en daarmee mijn afstuderen 

mogelijk hebben gemaakt. 

Tot slot bedank ik mijn ouders en vriendin Sandra voor de interesse en het vertrouwen tijdens mijn 

gehele studie. 
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1 Inleiding

De ontwikkelingen van social media zijn van grote invloed op de relatie tussen merken en hun doelgroep 

(van der Velden, 2009). Uit de tweede editie van de Social Media Monitor (van der Velden, 2009) blijkt 

dat bedrijven ten opzichte van de voorgaande editie aanzienlijk meer inzetten op de populaire sociale 

netwerken. Eén van de redenen waarom bedrijven social media inzetten, is om informatie te verspreiden, 

ook wel contentmarketing genoemd (Pulizzi, 2010). 

Contentmarketing is de kunst van het communiceren met je klanten en toekomstige klanten zonder 

te verkopen. In plaats van je producten of diensten te aan te prijzen of te verkopen, lever je relevante 

en waardevolle informatie om de klant te informeren (Pulizzi, 2010). Dat deze vorm van marketing 

de laatste jaren steeds meer wordt ingezet blijkt uit de Content Marketing Spending Survey (Pulizzi, 

2010). Dit onderzoek onder 258 marketeers in de Verenigde Staten laat zien dat zowel het gebruik 

van contentmarketing als het gebruik van social media binnen de marketingstrategie groeien. Van het 

totale marketingbudget wordt in 2010 33 procent ingezet op contentmarketing en 59 procent van de 

ondervraagden geeft aan in 2010 meer aan contentmarketing te zullen uitgeven dan in voorgaande jaren. 

Daarnaast geeft 72 procent van de marketeers aan dat zij momenteel social media (bijvoorbeeld Twitter, 

Facebook, met uitzondering van blogs) inzetten binnen de marketingstrategie om content te verspreiden 

(68 procent in 2009), en 63 procent geeft aan blogs in te zetten (56 procent in 2009) (Pulizzi, 2010). 

Het gebruik van contentmarketing is voor bedrijven een essentieel onderdeel om consumenten te  

bereiken, omdat het bedrijven de mogelijkheid biedt om zich te profileren (Schumann & Thorson, 

2007). Steeds minder consumenten vertrouwen op bijvoorbeeld de gouden gids pagina’s om producten 

en diensten te vinden. Consumenten gebruiken tegenwoordig eerst het internet om meer informatie te 

vinden over zowel het product als bedrijf (Schumann & Thorson, 2007). Consumenten zijn hierdoor steeds 

moeilijker te beïnvloeden door marketinguitingen waar zij niet om hebben gevraagd. Deze fundamentele 

verandering in consumentengedrag betekent dat momenteel de belangrijkste investering voor bedrijven 

een website en / of een weblog is waarop zij informatie aanleveren die hen bovenaan de lijst met potentiële 

verkopers plaatst (Pulizzi, 2010), oftewel het gebruiken van contentmarketing.

Door consumenten te voorzien van deze relevante en waardevolle informatie over producten en diensten 

met behulp van contentmarketing ontstaat de mogelijkheid voor marketeers om verwantschap te creëren 

(Schumann & Thorson, 2007). Vraag is echter of dit wel voor alle bedrijven en producten in alle situaties 

geldt, en of alle bedrijven en producten dus klakkeloos dezelfde strategie kunnen hanteren. Een belangrijke 

variabele die relevant is voor een juiste advertentiestrategie is productbetrokkenheid (Zaichkowsky, 1985). 

Productbetrokkenheid beïnvloedt de tijd die consumenten besteden aan het kijken naar en verwerken van 

informatie over het product (Laurent & Kapferer, 1985). Ook de hoeveelheid cognitieve inspanningen die 
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consumenten spenderen aan advertenties is een consequentie van productbetrokkenheid (Celsi & Olson, 

1988). Daarnaast beïnvloedt productbetrokkenheid het beslissingsproces van consumenten en het type 

informatie waar consumenten naar zoeken (Petty & Cacciopo, 1984). Onderzoek heeft aangetoond dat 

productbetrokkenheid van invloed kan zijn op het effect van (online) uitingen (San Martín, Camarero & 

San José, 2008; Zhou & Sun, 2009; Petty, Cacioppo & Schumann, 1983) en om deze reden is deze variabele 

opgenomen in dit onderzoek. Belangrijkste conclusie die hierbij is meegenomen is dat wanneer men 

consumenten met een hoge productbetrokkenheid wil bereiken, men een ander contentmarketinggenre 

dient te gebruik dan wanneer men consumenten met een lage productbetrokkenheid wil bereiken (San 

Martín et al., 2008; Zhou & Sun, 2009; Petty, Cacioppo & Schumann, 1983). 

Een effect van het gebruik van contentmarketing kan zijn dat het een positieve invloed heeft om het 

merkvertrouwen. Bedrijven worden een vertrouwde bron wanneer zij relevante informatie hebben 

aangeleverd, en contentmarketing stelt bedrijven in staat om vertrouwen te kweken onder consumenten 

(Pulizzi, 2010). Contentmarketing zorgt er zo voor dat bedrijven een bepaalde mate van vertrouwen 

opbouwen bij de consumenten wat het uiteindelijk voor deze consumenten gemakkelijker maakt om te 

kopen. Het onstaan van dit merkvertrouwen is van belang omdat bij een gebrek aan vertrouwen de wil 

van consumenten om toekomstige acties met de (onbetrouwbare) partner voort te zetten significant 

verkleint (Morgan & Hunt, 1994). Merkvertrouwen is een sleutelvariabele in de ontwikkeling van een 

lang blijvende relatie (Morgan & Hunt, 1994) en wordt gezien als één van de meest gewilde kwaliteiten 

van een relatie (Delgado-Ballester, 2001). 

Naast dat merkvertrouwen belangrijk is voor het ontstaan van een goede relatie, is het ook een belangrijk 

onderdeel om aankooployaliteit en attitudeloyaliteit bij consumenten tot stand te brengen (Um, 2008). 

Aankooployaliteit kan op zijn beurt weer leiden tot een groter marktaandeel, en attitudeloyaliteit kan 

leiden tot een relatief hogere prijs voor het merk (Um, 2008).

Dit onderzoek wil de vraag beantwoorden of het gebruik van contentmarketinggenres kan leiden tot 

dit merkvertrouwen, en kijkt daarbij wat de invloed van productbetrokkenheid hierop is. Er is gekozen 

voor social media als kader omdat social media momenteel één van de belangrijkste media is om content 

te verspreiden (Pulizzi, 2010), maar bedrijven in Nederland nog altijd worstelen met de manier waarop 

zij social media in moeten zetten (van der Velden, 2009). Het doel van dit onderzoek is marketeers 

ondersteuning bieden om de inzet van contentmarketing binnen social media te kunnen verantwoorden. 

Het gebruik van verschillende contentmarketinggenres binnen dit onderzoek zullen de marketeer nog 

betere inzichten geven in het gebruik van contentmarketing en welk genre geschikt is voor de doelen die 

zij willen bereiken. 
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In het volgende hoofdstuk zullen op basis van literatuur de constructen social media, contentmarketing 

en merkvertrouwen worden beschreven, wat zal leiden tot enkele hypothesen. In hoofdstuk drie is 

beschreven hoe de pre-test en het experiment is uitgevoerd. In hoofdstuk vier wordt de analyse van dit 

het experiment besproken en tot slot bevat hoofdstuk vijf de conclusies en de discussie. Ook worden in 

dit laatste hoofdstuk de tekortkomingen en aanbevelingen besproken. 
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2 Theoretisch kader

Het theoretisch kader geeft inzicht in definities van de gekozen constructen en eerdere onderzoeken 

omtrent deze constructen. Allereerst zal het construct social media worden beschreven, en zal worden 

besproken welke onderzoeken zijn uitgevoerd met betrekking tot social media die relevant zijn binnen dit 

onderzoek. Vervolgens zal worden besproken wat een juiste definitie van het construct contentmarketing 

is, welke onderzoeken al zijn uitgevoerd met betrekking tot het gebruik van contentmarketing, op welke 

wijze er onderscheid gemaakt kan worden tussen enkele contentmarketinggenres, en hoe het gebruik van 

contentmarketing momenteel groeit. Vervolgens zal worden besproken wat het construct merkvertrouwen 

inhoudt, hoe merkvertrouwen kan ontstaan, en wat het belang voor bedrijven is van het ontstaan van 

merkvertrouwen. Ook zal hier verder worden ingegaan op merkvertrouwen als multidimensionaal concept 

en de gevolgen hiervan voor dit onderzoek. Als laatste zal het construct productbetrokkenheid en het 

Elaboration Likelihood Model besproken worden. Aan de hand van het Elaboration Likelihood Model zal 

worden uitgelegd wat productbetrokkenheid is, waarom het van belang is voor dit onderzoek, en wat een 

verschil in productbetrokkenheid onder consumenten in eerdere onderzoeken heeft aangetoond. 

2.1 Wat is social media?

Binnen dit onderzoek zal social media als kader gebruikt worden omdat social media momenteel één 

van de belangrijkste media is om content te verspreiden (Pulizzi, 2010), maar Nederlandse bedrijven 

nog altijd worstelen met de manier waarop zij social media in moeten zetten (van der Velden, 2009). Om 

social media als kader te kunnen gebruiken binnen dit onderzoek zal het begrip duidelijk gedefinieerd 

moeten worden. Ondanks de groei van social media is er momenteel nog geen eenduidige en algemeen 

geaccepteerde definitie van het concept social media. Social media kan bij het opstellen van een definitie 

op twee verschillende manier benaderd worden; met een focus op het menselijk gedrag, of met een focus 

op de technologie. In dit onderzoek zal bij het definiëren van social media de focus liggen op technologie. 

Deze keuze is gemaakt omdat in de aangehaalde cijfers van de Content Marketing Spending Survey 

(Pulizzi, 2010) en Social Media Monitor 2 (van der Velden, 2009) wordt in beide gevallen social media 

omschreven met de focus op de technologie. Deze cijfers spelen een dusdanige rol in dit onderzoek dat 

er ook hier is gekozen om social media te benaderen met de focus op technologie. Om te beginnen is er 

gekeken naar de definitie die binnen het onderzoek van Media Embassy (van der Velden, 2009) wordt 

gehanteerd. Deze definitie is als volgt:

 

“Social media is een overkoepelende term voor internettoepassingen waarop men informatie kan plaatsen en 

delen en waarop interactie en dialoog kan ontstaan tussen de gebruikers van de social media. Organisaties 

kunnen social media gebruiken om op de plaatsen aanwezig te zijn waar de consument is, maar ook om daarbij de 
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dialoog met de consument aan te gaan, bijvoorbeeld voor het ontvangen van feedback of als een uitbreiding van 

de customer service.” (van der Velden, 2009, p.4).

Media Embassy laat in deze definitie een tweetal concepten van social media zien: Het plaatsen en delen van 

informatie en het ontstaan van interactie en dialoog. Wanneer er gekeken wordt naar wetenschappelijke 

artikelen is te zien dat er nog vrijwel geen literatuur is die het concept social media beschrijven (ten 

Tije, 2010) en dat de verschillende definities die gegeven zijn onbevredigend zijn (Brussee & Hekman, 

2009). Eén van de eigenschappen van social media die door verschillende definities wordt benoemd is dat 

consumenten  ook de rol van producent op zich kunnen nemen, en op deze wijze user generated content 

kunnen creëren (Kangas, Toivonen & Bäck, 2007; van Dijck, 2009; Brussee & Hekman, 2009). Het 

resultaat van deze verschuiving is een participerende cultuur die steeds meer ruimte eist voor de gewone 

burger om om te gaan met mediatechnologieën die ooit enkel bestemd waren voor kapitaalintensieve 

industrieën (van Dijck, 2009). 

Vanwege het gemis van een algemeen geaccepteerde definitie van het begrip social media heeft ten Tije 

(2010) een geschikt framework op basis van Boyd (2008), Kangas et al. (2007) en Brusse en Hekman 

(2009) gebruikt. Boyd (2008) heeft social media omschreven vanuit de communicatiewetenschap, en ten 

Tije (2010) heeft deze omschrijving aangevuld met het begrip user generated content, dat eerder in deze 

paragraaf al is benoemd als belangrijke eigenschap van social media. De beschrijving van social media 

door Boyd (2008) is als volgt:

“Social Media” […] is an umbrella term that refers to the set of tools, services, and applications that allow people 

to interact with others using network Technologies. […] The way these tools are used alters a plethora of practices, 

including communication, collaboration, information dissemination, and social organization. […] Social media 

includes systems that support one-to-one, one-to-many, and many-to-many interactions. Some enable many-to-

many interactions and support the creation of spaces for people to gather and publics to form. […] Social media 

encompasses groupware, online communities, peer-to-peer and media-sharing technologies, and networked 

gaming. Instant messaging, blogging, microblogging, forums, email, virtual worlds, texting, and social network 

sites are all genres of social media. (p. 92)

Wanneer dit framework – aangevuld met het begrip user generated content – vergeleken wordt met de 

definitie die gehanteerd wordt door Media Embassy, is zoals gezegd te zien dat deze wetenschappelijke 

beschrijving van Boyd (2008) in feite de gehele definitie zoals deze door Media Embassy wordt 

gehanteerd bevat. Omdat deze beschrijving door Boyd (2008) ook voor Media Embassy het begrip 

social media omschrijft, zal in dit onderzoek deze beschrijving van Boyd (2008) worden gehanteerd als 

definitie van social media aangevuld met user generated content (Kangas et al., 2007; van Dijck, 2009; 

Brussee & Hekman, 2009). Samengevat betekent dit dat social media binnen dit onderzoek gedefinieerd 
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wordt als een overkoepelende term die refereert aan een verzameling gereedschappen, diensten en 

applicaties die gebruikers in staat stellen de dialoog aan te gaan met anderen door gebruik te maken van 

netwerktechnologieën. Social media bevat systemen die één op één interacties ondersteunen, maar ook 

systemen die interacties van één naar velen of van velen naar velen ondersteunen. Binnen deze systemen 

kan de consument de rol van producent op zich nemen en op deze wijze user generated content creëren 

en verspreiden. 

De toevoeging van user generated content is bij dit onderzoek van belang omdat de opkomst van 

mogelijkheden voor user generated content ervoor zorgt dat de gewone burger steeds meer zelf media 

kan produceren en verspreiden, iets wat ooit enkel was weggelegd voor kapitaalkrachtige bedrijven 

(van Dijck, 2009). Naast dat het voor gebruikers binnen social media dus veel gemakkelijker is om zelf 

content te creëren, geldt dit ook voor bedrijven. Bedrijven zijn door de komst van social media in staat 

om gemakkelijk zelf op te treden als uitgever en waardevolle content te publiceren (Pulizzi, 2010), zonder 

de tussenkomst van een externe partij. De eigenschap van social media dat iedereen content kan creëren 

en distribueren draagt bij aan een gemakkelijkere ontwikkeling en verspreiding van contentmarketing, 

en dit gemak kan een verklaring zijn voor de sterke groei van social media binnen de marketingstrategie 

(Pulizzi, 2010). 

2.2 Contentmarketing

Zoals gesteld in hoofdstuk 2.1 kunnen de hierboven beschreven social media worden ingezet om te 

interacteren met anderen door middel van het gebruik van genetwerkte technologieën. Bedrijven kunnen 

dus social media inzetten om te interacteren met de (toekomstige) consument, en hen op deze wijze 

voorzien van informatie. Deze vorm van marketing waarbij bedrijven (onder andere) social media inzetten 

om de consument te voorzien van waardevolle en relevante informatie wordt contentmarketing genoemd. 

In dit hoofdstuk zal worden besproken wat contentmarketing precies inhoudt en welke verschillende 

contentmarketinggenres er te definiëren zijn. 

2.2.1 Wat is contentmarketing?
Voor een juiste definitie van contentmarketing wordt gekeken naar de omschrijving zoals deze wordt 

gegeven door Pulizzi (2010), aangezien de meest recente onderzoeken met betrekking tot content-

marketing van hem afkomstig zijn en hij momenteel gezien kan worden als een autoriteit op het gebied 

van contentmarketing. Pulizzi (2010) stelt dat contentmarketing een marketingtechniek is die draait 

om het creëren en distribueren van relevante en waardevolle informatie om een duidelijk omschreven en 

begrepen doelgroep aan te trekken en te binden (Pulizzi, 2010). In plaats van je producten of diensten 

te aan te prijzen of te verkopen, lever je relevante en waardevolle informatie die de klant intelligenter 
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maakt. De essentie van contentmarketing is het geloof dat wanneer bedrijven consistente waardevolle 

informatie leveren aan consumenten, de consumenten hen uiteindelijk zullen belonen met merkloyaliteit 

en merkvertrouwen (Pulizzi, 2010). Pulizzi (2010) hanteert de term contentmarketing, maar maakt ook 

melding van enkele andere definities die in feite dezelfde betekenis hebben als contentmarketing, zoals 

custom publishing, branded content, corporate media en information marketing. Vanwege de belangrijke 

rol van Pulizzi op het gebied van contentmarketing, wordt de door hem gehanteerde term ook in dit 

onderzoek gehanteerd. 

2.2.2. Contentmarketinggenres
 Omdat contentmarketing een overkoepelende term is voor alle uitingen die waardevolle en relevante 

informatie distribueren is er binnen dit onderzoek voor gekozen om contentmarketing met behulp van 

onder andere de Genre Theory (Yates & Orlikowski, 1992) op te delen in genres. 

De Genre Theory is een theorie die is gebaseerd op genres en het indelen van verschillende 

communicatievormen. Genres worden door de Genre Theory gedefinieerd als maatschappelijk erkende 

vormen van communicatieve acties die gebruikt worden om bepaalde sociale doeleinden te realiseren 

(Yates & Orlikowski, 1992). Hierbij zijn het doel, de inhoud en de vorm belangrijke karakteristieken van 

een genre. Doel wordt binnen de Genre Theory gezien als het doel dat binnen het genre is geconstrueerd 

en wordt herkend door de maatschappij. Een voorbeeld hiervan is dat het doel van een jaarlijkse 

aandeelhoudersbijeenkomst het verslag uitbrengen van prestaties in het verleden en het presenteren 

van de vooruitzichten is. Inhoud refereert aan de sociale motieven, het thema, en de onderwerpen 

die worden uitgedrukt in de communicatie-uiting. De vorm refereert aan de observeerbare fysieke en 

taalkundige eigenschappen van de communicatie-uiting. Een genre kan worden herkend aan de hand van 

deze karakteristieken doel, inhoud en vorm (Orlikowski & Yates, 1994). 

Wanneer gekeken wordt op welke wijze contentmarketing ingedeeld kan worden in genres, vallen de door 

Cialdini geïdentificeerde cues op (Cialdini in: Dainton & Zelley, 2005). Er zijn zeven cues geïdentificeerd 

die veel gebruikt worden binnen marketinguitingen om individuen met een lage productbetrokkenheid 

te overtuigen: autoriteit, toewijding, contrast, leuk vinden, geven-en-nemen, schaarste en sociaal 

bewijs. Individuen met een hoge productbetrokkenheid worden overtuigd met behulp van argumenten 

en deze manier van overtuigen kan naast de zeven veelgebruikte cues gezien worden als een achtste 

vorm van communicatie om te overtuigen. Deze geïdentificeerde cues zijn relevant bij het definiëren 

van contentmarketinggenres omdat ze veelvuldig gebruikt worden binnen marketinguitingen om een 

attitudeverandering bij consumenten teweeg te brengen. 

Deze genoemde vormen van communicatie om te overtuigingen kunnen allemaal gezien worden als 

genres op zich, omdat ze zowel verschillen van inhoud en doel. Wanneer er gekeken wordt naar het 
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doel is te zien dat deze verschilt tussen de zeven cues en de achtste cue ‘het overtuigen met behulp van 

argumenten’. Waar bij het overtuigen met behulp van argumenten de inhoud ‘consumenten voorzien van 

relevante en waardevolle informatie’ is, draait het overtuigen met behulp van de zeven geïdentificeerde 

cues vooral om ‘overtuigen van de consument’ (Cialdini in: Dainton & Zelley, 2005). De inhoud van deze 

relevante en waardevolle informatie kan verschillen per geïdentificeerde cue. Tabel 1 geeft een overzicht 

van gedefinieerde genres op basis van de cues (Cialdini in: Dainton & Zelley, 2005) met daarbij een 

verduidelijkend voorbeeld. Vorm is in deze tabel niet als variabele meegenomen omdat de geïdentificeerde 

cues geen specifieke vorm vereisen en toegepast kunnen worden binnen verschillende vormen van 

contentmarketing. 

genre doel inhoud voorbeeld

autoriteit de consument overtuigen het gebruik van een 

autoriteit als bron

Ik als tandarts raad u deze goede 

tandenborstel aan voor schone 

tanden

toewijding de consument overtuigen het gebruik van 

toegewijde individuen 

als bron

Wij als vaste gebruikers van 

deze tandenborstel raden je deze 

tandenborstel aan voor schone 

tanden!

contrast de consument overtuigen het gebruik van ongelijke 

vergelijkingen

Wil jij je kwaliteit van leven 

verbeteren? Koop dan deze 

tandenborstel voor schone tanden!

leuk vinden de consument overtuigen het leuk vinden van 

persoon overbrengen op 

product

Daphne Dekkers: ik raad u deze 

tandenborstel aan voor schone 

tanden zoals die van mij

geven en 

nemen

de consument overtuigen het gebruik van beloftes 

na aanschaf van product

Koop nu deze tandenborstel voor 

schone tanden en ontvang een gratis 

tube tandpasta

schaarste de consument overtuigen het gebruik van schaarste 

als overtuigingsmiddel

Koop nu snel deze tandenborstel 

voor schone tanden. OP = OP

sociaal bewijs de consument overtuigen het gebruik van de 

maatschappij als 

overtuigingsmiddel

Koop nu net zoals vele andere 

Nederlanders deze tandenborstel 

voor schone tanden

argumenten de consument voorzien 

van feitelijke informatie

enkel objectieve 

informatie voorzien van 

argumenten

Voor schone tanden kunt u het 

beste deze tandenborstel gebruiken 

omd at deze beschikt over speciale 

borstels

Tabel 1: Gedefinieerde contentmarketinggenres op basis van de gedefinieerde cues
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Zoals gezegd is vorm in deze tabel niet opgenomen omdat deze gedefinieerde genres toegepast 

kunnen worden binnen verschillende vormen van contentmarketing. Voor een volledig beeld van de te 

gebruiken contentmarketinggenres binnen social media zullen echter wel de verschillende vormen van 

contentmarketing gedefinieerd moeten worden die toegepast kunnen worden. Pulizzi (2009) stelt dat 

contentmarketing opgedeeld kan worden in 42 vormen. Op basis van de definitie van social media binnen 

dit theoretisch kan gesteld worden dat 21 vormen gezien kunnen worden als een vorm van social media. 

De overige 21 vormen zijn vormen die niet een vorm van social media zijn, zoals een audio boek, een 

‘custom print magazine’ of een e-mailnieuwsbrief. Tabel 2 geeft een overzicht van de door Pulizzi (2009) 

gedefinieerde contentmarketing vormen die ingezet kunnen worden binnen social media.

testimonials wiki virtuele beurs

blog facebook movement social bookmarking

video blog foto platform online persberichten

online spel eigen aangepast sociaal netwerk online publicatiecentrum

facebook applicatie online media website webinar / webcast

community met focus op bedrijf content platform video

community met focus op consument microblog e-learning initiatieven

Tabel 2: vormen van contentmarketing binnen social media

Deze vormen van contentmarketing vormen samen met de doelen en inhoud zoals beschreven in tabel 1 

een geschikt raamwerk voor het gebruik van contentmarketing binnen social media. De inhoud en het 

doel van de in tabel 1 genoemde cues kunnen worden toegepast binnen de in tabel 2 genoemde content-

marketing vormen binnen social media. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat niet alle gedefinieerde 

cues even geschikt zijn voor elke vorm van contentmarketing binnen social media, een constatering die 

ook gedaan wordt door Pulizzi (2009). Zo stelt pulizzi dat  bijvoorbeeld contentmarketing in de vorm van 

een microblog niet geschikt is voor het verspreiden van berichten met een diepgaande inhoud. Dit komt 

door de eigenschappen van een microblog, waarbij elk bericht slechts een klein aantal karakters mag 

bevatten. In Appendix I is het raamwerk uitgewerkt en geschikt gemaakt voor marketeers om op basis 

van het doel en de inhoud de juiste contentmarketingvorm te selecteren. Op basis van de door Pulizzi 

(2009) gegeven eigenschappen van de genoemde contentmarketingvormen zijn deze ingedeeld onder 

de doelen en inhoud. Overeenkomsten tussen de eigenschappen van de contentmarketingvorm en de 

doelen en inhoud maken de contentmarketingvorm geschikt als vorm voor het bereiken van het doel en 

het overbrengen van de inhoud. Omgekeerd geldt ook dat wanneer er geen overeenkomsten zijn tussen 

de eigenschappen van de contentmarketingvorm en de doelen en inhoud, de contentmarketingvorm 

16



niet geschikt is voor het behalen van het gedefinieerde doel en het overbrengen van de inhoud. Enkel 

de geschikte contentmarketingvormen waarvan de eigenschappen de mogelijkheid biedt om het doel te 

behalen en de inhoud te verspreiden zijn weergegeven onder de gedefinieerde doelen in het raamwerk 

van Appendix I. 

Binnen social media zou de mate van interactiviteit ook gebruikt kunnen worden om 

contentmarketinggenres te definiëren. Ondanks dat er verschil in interactiviteit te zien is binnen de 

verschillende social media, is er binnen dit onderzoek voor gekozen om deze factor constant te houden. 

De focus bij dit onderzoek ligt op het gebruik van contentmarketinggenres zelf en niet op de interactie 

met gebruikte contentmarketinggenres. 

Naast het definiëren van contentmarketinggenres kunnen genres ook gerangschikt worden in een 

hiërarchie (Crowston & Williams, 2000). Op  rangschikken van genres in een hiërarchie kan van belang 

zijn om zo de marketeer een beter overzicht te geven van de verschillende vormen en mogelijkheden. Zo 

is bijvoorbeeld een corporate weblog een bloggenre, wat op zijn beurt weer een websitegenre is. Andere 

vormen van blogs zijn bijvoorbeeld een persoonlijk blog of een hobby-gerelateerd blog. Deze genres delen 

een aantal gelijkenissen zoals een titel, berichten en reacties, maar verschillen in andere gegevens zoals 

het soort berichten en de aankleding van deze berichten. Zowel Yates en Orlikowski (1992) als Crowston 

en Williams (2000) stellen dat we genres in overweging moeten nemen op al deze niveaus. Wanneer 

met dit gegeven wordt gekeken naar de acht gedefinieerde contentmarketinggenres op basis van de 

gedefinieerde cues is te zien dat ook deze genres een aantal gelijkenissen vertonen. Zo hebben de zeven 

contentmarketinggenres die zijn gedefinieerd op basis van de cues (Cialdini in: Dainton & Zelley, 2005) 

allen eenzelfde doel, namelijk het overtuigen van de consument. Ondanks dat hierbij de vorm tussen 

de zeven genres verschillend is, kunnen deze genres op basis van inhoud gezien worden als subjectieve 

genres van contentmarketing. Er wordt bij het gebruik van deze genres geen feitelijke informatie als 

zodanig gebruikt, en de informatie wordt niet onderbouwd met argumenten. In plaats daarvan wordt 

met behulp van meningen van anderen of subjectieve aannames geprobeerd de consument te overtuigen 

(Cialdini in: Dainton & Zelley, 2005). Om deze redenen kunnen deze zeven genres samengevat worden 

als ‘subjectieve contentmarketing’. 

Het achtste gedefinieerde genre van contentmarketing – het gebruik van argumenten – verschilt zowel 

qua doel als qua inhoud van de overige zeven genres uit tabel 1 . Dit genre waarbij gebruik wordt gemaakt 

van argumenten voorziet de consument van waardevolle en relevante feitelijke informatie en kan om die 

redenen niet gezien worden als een subgenre van subjectieve contentmarketing. Omdat dit genre enkel 

feitelijke informatie voorzien van argumenten levert aan de consument, kan dit genre ook gezien worden 

als ‘objectieve contentmarketing’.
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In tabel 3 zijn de definities van de contentmarketinggenres te zien waarbij de zeven contentmarketinggenres 

die zijn gedefinieerd op basis van de cues zijn gegroepeerd onder de noemer subjectieve contentmarketing 

vanwege de gelijkenis qua inhoud.  

genre doel inhoud

subjectieve contentmarketing de consument overtuigen één van de zeven cues

objectieve contentmarketing de consument voorzien van feitelijke informatie enkel objectieve informatie

Tabel 3: De eigenschappen van de gedefinieerde contentmarketinggenres op basis van de gedefinieerde cues

Ook de genoemde vormen kunnen gerangschikt worden in een hiërarchie. Zo is bijvoorbeeld het gebruik 

van video een vorm van het gebruik van beeldmateriaal. Een andere vormen van het gebruik van 

beeldmateriaal is bijvoorbeeld een foto platform. Deze genres delen een aantal gelijkenissen zoals het 

gebruik van beeldmateriaal, maar verschillen als het gaat om het soort beeldmateriaal. Tekst kan wel 

worden gebruikt binnen deze vorm van contentmarketing, maar dient daarbij puur ter ondersteuning 

van het beeldmateriaal. Naast het gebruik van beeldmateriaal als contentmarketingvorm valt een tweede 

contentmarketingvorm te definiëren, namelijk het gebruik van tekstuele informatie. Binnen deze vormen 

staat tekstuele informatie centraal, en onder andere een blog, testimonials en een microblog kunnen 

gezien worden als een tekstuele vorm van contentmarketing.  Binnen deze vorm van contentmarketing 

kan wel beeldmateriaal gebruikt worden, maar dit dient dan puur ter ondersteuning van de tekstuele 

informatie. 

In tabel 4 zijn de gedefinieerde contentmarketinggenres op basis van vorm weergegeven. Naast deze 

genres zijn enkele contentmarketingvormen uit tabel 2 weergegeven die binnen het genoemde genre 

vallen.  

genre vormen binnen dit genre

het gebruik van beeldmateriaal onder andere video, video blog, foto platform en online spel

het gebruik van tekstuele informatie onder andere microbloggen, testimonials, blog, online persberichten en wiki

Tabel 4: De eigenschappen van de gedefinieerde contentmarketinggenres op basis van de gedefinieerde vormen

Zoals gezegd vormen deze vormen, doelen en inhoud samen een geschikt raamwerk voor het gebruik van 

contentmarketinggenres binnen social media. Het rangschikken van de genres in een hiërarchie zorgt 

ervoor dat dit raamwerk duidelijker en begrijpelijker is, waardoor het beter toepasbaar is voor marketeers. 

Appendix I bevat het raamwerk dat is voortgekomen uit dit literatuuronderzoek.
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2.2.3 De groei van contentmarketing
Uit onderzoek van Pulizzi (2010) blijkt dat contentmarketing een marketingvorm is die de laatste jaren 

een erg sterke groei doormaakt. Van de onderzochte bedrijven in de Content Marketing Spending Survey 

(Pulizzi, 2010) stelt 59% dat zij in 2010 meer aan zogenoemde content marketing zullen uitgeven 

dan voorgaande jaren en contentmarketing is momenteel 33 procent van het totale marketingbudget. 

Het gebruik van social media, e-newsletters en weblogs zijn hierbij de meest ingezette vormen van 

contentmarketing. Van de ondervraagden geeft 72 procent aan dat zij social media zoals Twitter en 

Facebook gebruiken als onderdeel van de marketingstrategie en 63 procent van de ondervraagden maakt 

gebruik van een weblog. Ondanks dat dit onderzoek van Pulizzi vooral gericht is op de Amerikaanse markt, 

kan worden verondersteld dat deze groei zich ook zal verplaatsen naar Nederland. Dat deze toename ook 

al in Nederland plaatsvindt wordt aangetoond door de Social Media Monitor (van der Velden, 2009). 

Uit deze Social Media Monitor blijkt dat Nederlandse bedrijven aanzienlijk meer inzetten op sociale 

netwerken in vergelijking met de voorgaande editie van de Social Media Monitor (van der Velden, 2009). 

In Nederland zijn enkele merken zoals Bol.com en de Rabobank die een voortrekkersrol vervullen. 

Dat contentmarketing een groeiende vorm van marketing is, wordt ook ondersteund door Schumann 

en Thorson (2007). Zij stellen dat consumenten tegenwoordig toegang hebben tot zoveel merk-, 

product- en prijsinformatie met behulp van het internet, dat marketeers moeten concurreren op een 

nieuwe manier, waarbij contentmarketing – het leveren van informatie in plaats van het verkopen van 

producten – één van deze nieuwe manieren kan zijn. Ook kan volgens Schumann en Thorson (2007) het 

leveren van onbevooroordeelde informatie over producten en diensten leiden tot meer verwantschap 

met de consument. Marketeers moeten beseffen dat de jongere consument die gebruik maakt van nieuwe 

technieken als het internet anders aankijkt tegen online adverteren. Het gebruik van corporate blogs, 

chatkanalen en andere internetmogelijkheden zullen waarschijnlijk de plekken zijn waar beslissingen 

over productaankopen worden gemaakt (Schumann & Thorson, 2007) en dit toont het belang aan voor 

bedrijven om aanwezig te zijn op deze kanalen.

2.3 Merkvertrouwen

2.3.1 Wat is merkvertrouwen en waarom is het van belang?
Om te onderzoeken op welke wijze het door Pulizzi (2010) genoemde merkvertrouwen ontstaat, is 

het van belang om merkvertrouwen te definiëren. Een duidelijke definitie van merkvertrouwen wordt 

gegeven door Um (2008). Hij stelt dat merkvertrouwen de wil van de gemiddelde consument is om te 

vertrouwen op de bekwaamheid van het merk om de verklaarde functie uit te voeren. Merkvertrouwen is 

een sleutelvariabele in de ontwikkeling van lange blijvende relaties (Morgan & Hunt, 1994). Daarnaast 

is het ook van belang omdat het van invloed kan zijn op verschillende andere belangrijke aspecten 
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voor bedrijven. Uit het onderzoek van Um (2008) blijkt bijvoorbeeld dat merkvertrouwen één van de 

voorspellers is van aankooployaliteit en attitudeloyaliteit. Aankooployaliteit kan op zijn beurt weer leiden 

tot een groter marktaandeel, en attitudeloyaliteit kan leiden tot een relatief hogere prijs voor het merk 

(Um, 2008). Dat merkvertrouwen een voorspeller is van aankooployaliteit en attitudeloyaliteit, toont 

het belang aan voor het ontstaan van merkvertrouwen, en dus ook het belang van onderzoek naar het 

ontstaan van merkvertrouwen. Daarnaast stelt Delgado-Ballester (2001) evenals Morgan en Hunt (1994) 

dat (merk)vertrouwen gezien wordt als een hoeksteen en één van de meest gewilde kwaliteiten in een 

relatie is. Ook stelt zij dat merkvertrouwen het belangrijkste attribuut is dat een merk kan bezitten.

2.3.2 Het ontstaan van merkvertrouwen als gevolg van het leveren van 
informatie
Pulizzi (2010) stelt dat bedrijven een vertrouwde bron worden wanneer zij relevante content hebben 

aangeleverd en dat het gebruik van contentmarketing bedrijven in staat stelt om vertrouwen te kweken 

onder consumenten. Dit zal het uiteindelijk gemakkelijker maken voor consumenten om te kopen. 

Wanneer er wordt gekeken naar de Commitment-Trust Theory (Morgan & Hunt, 1994) is te zien dat ook 

hier wordt genoemd dat communicatie een belangrijke voorspeller is van vertrouwen en dat deze groei in 

vertrouwen weer leidt tot een betere communicatie. Morgan en Hunt (1994) veronderstellen dat wanneer 

een consument de communicatie van een bedrijf als frequent en van hoge kwaliteit ervaart, dit resulteert 

in een groter vertrouwen. Dit is in lijn is met de beweringen van Pulizzi (2010). 

Een voorbeeld van hoe het gebruik van contentmarketing kan leiden tot vertrouwen wordt gegeven door 

Scoble en Israel (2006). Zij stellen er twee belangrijke redenen zijn om een dialoog aan te gaan met behulp 

van een blog, waarvan het doen ontstaan van vertrouwen er één is. Johnson en Kaye (2009) stellen dat 

het op een juiste manier bijhouden van een bedrijfsweblog de consument kan laten zien dat het bedrijf 

geeft om zijn producten en klanten. Dit heeft als gevolg dat het bedrijfsimago verbeterd wordt en helpt 

bij het winnen van vertrouwen en loyaliteit. Vraag is echter op welke wijze dit vertrouwen ontstaat, 

en welke factoren hierbij van belang zijn. Het ontstaan van dit vertrouwen is van belang, omdat het 

voor consumenten erg gemakkelijk is om op internet door te klikken naar een andere website, en het 

ontstaan van merkvertrouwen kan uiteindelijk bijdragen aan het binnenhalen en vasthouden van deze 

consumenten. 

Een gebrek aan vertrouwen, vooral in riskante situaties, verkleint de wil van de consument significant om 

verdere acties te ondernemen (Schumann & Thorson, 2007). Zonder vertrouwen zal het internet nooit 

een rendabel marketingkanaal worden, en vertrouwen is dus de sleutel tot succes van online marketing 

en adverteren (Schumann & Thorson, 2007). 
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2.3.3 Merkvertrouwen als multidimensionaal construct
Vertrouwen wordt algemeen gezien als multidimensionaal construct (McKnight, Choudhury & Kacmar, 

2002) en zowel voor marketeers als voor het belang van dit onderzoek is het relevant om dieper in te 

gaan op deze dimensies en te bekijken welke dimensies een eventuele verandering teweeg zouden kunnen 

brengen. 

Om te bekijken welke dimensies van merkvertrouwen beïnvloed zouden kunnen worden door het gebruik 

van contentmarketing is het goed om nog even terug te kijken naar de definitie van contentmarketing. 

Deze definitie stelt dat bedrijven relevante en waardevolle informatie aanleveren die de klant intelligenter 

maakt. Wanneer deze definitie wordt toegepast op het vertrouwensmodel van McKnight et al. (2002), 

zien we dat de dimensie vertrouwensovertuigingen mogelijkerwijs beïnvloed kan worden door het 

gebruik van contentmarketing. Vertrouwensovertuigingen staan voor de perceptie dat de te vertrouwen 

persoon of bedrijf – in het geval van het gebruik van contentmarketing het bedrijf achter de uitingen – 

attributen heeft die bevorderlijk zijn voor de consument. Vertrouwensovertuigingen leiden uiteindelijk 

tot de intentie om deel te nemen in vertrouwen-gerelateerd gedrag wat vervolgens weer kan leiden tot 

daadwerkelijk vertrouwen-gerelateerd gedrag (McKnight et al., 2002). 

Binnen de dimensie vertrouwensovertuigingen wordt er veelal gebruik gemaakt van een drietal 

vertrouwensovertuigingen, namelijk bekwaamheid (het vermogen van het bedrijf om te doen wat de 

consument nodig heeft), welwillendheid (het bedrijf geeft om de interesses van de consument en is 

gemotiveerd om zich hiernaar te gedragen) en integriteit (de eerlijkheid van het bedrijf en het houden 

van beloften). Wanneer deze vertrouwensovertuigingen worden vergeleken met de definitie van 

contentmarketing vallen vooral de overeenkomsten tussen de eigenschappen van contentmarketing en 

de definitie van welwillendheid op. Welwillendheid is de perceptie in welke mate het bedrijf geeft om 

jou als consument, en handelt in jouw belang naast de eigen winstmotieven (Bhattacherjee, 2002) en 

de geleverde waardevolle en relevante informatie bij het gebruik van contentmarketing zou bij kunnen 

dragen aan een verbetering van deze perceptie. Het leveren van waardevolle en relevante informatie 

kan door consumenten worden opgevat als interesse in de consument, en doordat het gebruik van 

contentmarketing niet direct draait om het verkopen van een product kan dit leiden tot de perceptie dat 

het bedrijf geeft om jouw belang, in plaats van de eigen winstmotieven. Met andere woorden kan het 

aanleveren van relevante en waardevolle informatie gezien worden als welwillendheid van het bedrijf 

richting de consument en daarmee positief het vertrouwen in het bedrijf beïnvloeden. 

De duidelijke overeenkomsten tussen het doel van contentmarketing en de definitie van welwillendheid 

leidt ertoe dat voor dit onderzoek welwillendheid als afhankelijke variabele wordt meegenomen. De 

genoemde onderzoeksresultaten in deze paragraaf en de aanname dat het gebruik van contentmarketing 

een positieve invloed kan hebben op de perceptie in welke mate een bedrijf geeft om jou als consument en 
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handelt in jouw belang naast de eigen winstmotieven, leiden tot de volgende hypothese:

h1: Het gebruik van contentmarketing binnen social media heeft een positief effect op welwillendheid

Deze hypothese stelt op basis van de literatuur stelt dat het gebruik van contentmarketing een positief 

effect heeft op welwillendheid, waarbij de vertrouwensovertuigingen integriteit en bekwaamheid niet 

worden genoemd. Omdat deze drie vertrouwensovertuigingen samen staan voor de perceptie dat 

het te vertrouwen bedrijf attributen heeft die bevorderlijk zijn voor de consument, zijn al deze drie 

vertrouwensovertuigingen binnen dit onderzoek meegenomen als afhankelijke variabelen. 

2.3.4 De aanleg voor het ontstaan van welwillendheid
Hypothese 1 stelt dat het gebruik van contentmarketinggenres binnen social media een positief effect 

heeft op welwillendheid. Welwillendheid wordt in het model van McKnight et al. (2002) echter ook 

beïnvloed door de aanleg om te vertrouwen. Aanleg om te vertrouwen is een algemene neiging om anderen 

te vertrouwen, en kan van invloed zijn op de overtuigingen en bedoelingen van de consument ten opzichte 

van een bedrijf. Strategieën om vertrouwen op te bouwen kunnen verschillend zijn tussen individuen met 

een hoge en lage aanleg voor vertrouwen. Ook stellen McKnight et al. (2002) dat aanleg om te vertrouwen 

de vertrouwensovertuigingen beïnvloedt omdat het de interpretaties van de inter-personele relatie al op 

voorhand kleurt. Uit onderzoek van Gefen (2000) blijkt dat de aanleg om te vertrouwen het vertrouwen in 

bedrijven beïnvloedt. Gezien het effect van aanleg om te vertrouwen op de vertrouwensovertuigingen is 

ervoor gekozen om aanleg om te vertrouwen op te nemen als onafhankelijke variabele in het conceptueel 

model, waarbij de vraag is of de aanleg om te vertrouwen ook een effect heeft op een eventueel hoofdeffect 

van het gebruik van contentmarketing op merkvertrouwen. De te toetsen hypothese luidt als volgt:

 

h2: Aanleg om te vertrouwen modereert het effect van het gebruik van contentmarketing op welwillendheid. Het 

effect van het gebruik van contentmarketing op welwillendheid is sterker voor consumenten met een hoge aanleg 

om te vertrouwen dan voor consumenten met een lage aanleg om te vertrouwen

2.4 Productbetrokkenheid en het Elaboration Likelihood Model

2.4.1 Wat is (product)betrokkenheid?
Uit onderzoek van Zhou en Sun (2009) zijn er verschillende aspecten binnen marketinguitingen die 

kunnen leiden tot het genoemde merkvertrouwen uit hoofdstuk 2.3 zoals de argumentkwaliteit en 

de geloofwaardigheid van de bron. Welke aspecten leiden tot dit vertrouwen wordt bepaald door de 

betrokkenheid van de consument, een van de belangrijkste aspecten van het Elaboration Likelihood 

Model. Betrokkenheid wordt zoals gezegd breed herkend als een belangrijke variabele die relevant is voor 
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een juiste advertentiestrategie  (Zaichkowsky, 1985). Daarnaast is betrokkenheid van belang voor het 

verklaren van consumentengedrag (Mittal & Lee, 1989). 

Mittal en Lee (1989) hebben een literatuurstudie uitgevoerd met betrekking tot het concept 

betrokkenheid en laten in hun onderzoek de verschillende definities van betrokkenheid aan bod 

komen. Ondanks nuanceverschillen in deze definities is er volgens Mittal en Lee (1989) toch een 

overeenstemmende definiëring van betrokkenheid: betrokkenheid is de waargenomen waarde van een 

object dat zich manifesteert als interesse in dat object. Dit object kan bijvoorbeeld een product zijn (in 

het geval van productbetrokkenheid) of een aankoopbeslissing (in het geval van betrokkenheid bij een 

aankoopbeslissing). Omdat dit onderzoek uitspraken wil doen over voor welke producten het gebruik van 

contentmarketing binnen social media een effectieve marketingstrategie is zal dit onderzoek uitgaan van 

productbetrokkenheid. Het concept productbetrokkenheid wordt door Mittal en Lee (1989) omschreven 

als de interesse die een consument in een productklasse heeft. Deze interesse komt voort uit de perceptie 

van de consument dat de productklasse zijn of haar belangrijke doelen en waarden vervult. 

Dat productbetrokkenheid van belang is, wordt niet alleen bevestigd door de herkenning als 

belangrijke variabele voor een juiste advertentiestrategie en het verklaren van consumentengedrag. 

Productbetrokkenheid kan worden gezien als de tijd die wij besteden aan het kijken naar en verwerken 

van informatie over het product beïnvloedt (Laurent & Kapferer, 1985). Ook is de hoeveelheid cognitieve 

inspanningen die consumenten spenderen aan advertenties een consequentie van betrokkenheid (Celsi 

& Olson, 1988). Als laatste wordt ook ons beslissingsproces en het type informatie waar wij naar zoeken 

beïnvloed door productbetrokkenheid (Petty & Cacciopo, 1984).

2.4.2 Het Elaboration Likelihood Model
Een model dat het effect van betrokkenheid op individuele informatieverwerking uitlegt is het Elaboration 

Likelihood Model. Het Elaboration Likelihood Model is een model ontwikkeld door Petty en Cacioppo 

(1986) dat twee mogelijke routes of methodes beschrijft om individuen te beïnvloeden: berichten via 

een centrale route en berichten via een indirecte route (zie afbeelding 1). Verwerking van berichten 

via de centrale route vindt plaats wanneer de betrokkenheid van het individu hoog is. Consequentie is 

een verhoogde motivatie om de informatie te verwerken. De indirecte route vindt plaats wanneer de 

betrokkenheid van het individu laag is. Dit heeft als gevolg dat er een lage motivatie is om de informatie 

te verwerken. In deze situatie wordt de attitude van de consument gevormd door positieve of negatieve 

signalen of cues die niet direct gerelateerd zijn aan het specifieke object, maar meer aan de context waarin 

de overreding plaatsvindt (San Martín et al., 2008; Zhou & Sun, 2009).

Bij verwerking van berichten via de centrale route (consumenten met een hoge betrokkenheid) is het 

waarschijnlijker dan bij verwerking via de indirecte route (consumenten met een lage betrokkenheid) 
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dat het bericht een langdurige attitudeverandering teweegbrengt, echter zijn niet alle individuen in staat 

om berichten via de centrale route tot zich te nemen. Het Elaboration Likelihood Model stelt dat het 

individu gemotiveerd en in staat moet zijn om alle gegeven informatie tot zich te nemen en te verwerken 

(Dainton & Zelley, 2005). Een bericht waarbij inhoud centraal staat heeft weinig waarde wanneer zowel 

motivatie als bekwaamheid bij de ontvanger ontbreken om het bericht te verwerken (Dainton & Zelley, 

2005). Motivatie om een bericht te verwerken heeft invloed op de aandacht die een consument heeft voor 

een advertentie. De consument heeft dit zelf onder controle, en dit wordt over het algemeen bepaald door 

de mate waarin de advertentie overeenkomt met de huidige behoeften van de consument (Schumann 

& Thorson, 2007). Advertenties voor producten met een hoge betrokkenheid hebben een publiek dat 

is voorbereid om tijd en moeite te steken in het zoeken en verwerken van informatie over het product 

(Celsi & Olson, 1988). Advertenties voor producten met een lage betrokkenheid hebben daarentegen een 

publiek dat niet geïnteresseerd is om meer over het product te leren, en zijn niet bereid om meer tijd en 

moeite te steken in het zoeken naar en verwerken van informatie. Verwerking via de centrale route vindt 

plaats voor producten met een hoge betrokkenheid en hierbij worden consumenten beïnvloed door sterke, 

productgerelateerde argumenten. Verwerking van een bericht van producten met een lage betrokkenheid 

vindt plaats via de genoemde indirecte route. In dit geval zijn consumenten minder gericht en worden ze 

beïnvloed door positieve of negatieve signalen of cues die niet direct gerelateerd zijn aan het specifieke 

object (Dahlén et al., 2003), zoals autoriteit van de bron, schaarste van het product of social proof. 

Afbeelding 1: Het Elaboration Likelihood Model
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2.4.3 Productbetrokkenheid en contentmarketing
Vraag die ontstaat na het bestuderen van het Elaboration Likelihood Model is of deze twee verschillende 

niveaus van betrokkenheid ook van invloed zijn op de verwerking van contentmarketinggenres en het 

uiteindelijke ontstaan van begrippen als merkvertrouwen. Zoals genoemd in hoofdstuk 1 is betrokkenheid 

een modererende factor is als het gaat om het ontstaan van een attitudeverandering (Petty et al., 1983; 

Dahlén et al., 2003; San Martín et al., 2008; Zhou & Sun, 2009) en in dit geval merkvertrouwen. De 

sleutelsignalen om vertrouwen en tevredenheid bij de consument te vergroten zijn afhankelijk van de 

mate van betrokkenheid van de consumenten en kan via beide routes een gewenst effect opleveren (San 

Martín et al., 2008). Onderzoek van Petty et al. (1983) laat zien dat het effect van advertenties afhankelijk 

is van de betrokkenheid van de consument. Wanneer de consument een lage betrokkenheid heeft, zijn 

de indirecte cues en signalen belangrijker dan relevante argumentatie. Wanneer de consument een hoge 

betrokkenheid heeft, geldt het tegenovergestelde. 

Wanneer deze gegevens gereflecteerd worden op de twee gedefinieerde contentmarketinggenres 

‘objectieve contentmarketing’ en ‘subjectieve contentmarketing’ uit paragraag 2.2.2, kunnen een tweetal 

hypothesen worden opgesteld. Wanneer er gekeken wordt naar het genre ‘objectieve contentmarketing’ 

is te zien dat hierbij de gegeven feitelijke informatie de belangrijkste eigenschap is. Door het Elaboration 

Likelihood Model wordt gesteld dat een individu een hoge betrokkenheid moet hebben om relevante en 

waardevolle informatie op een goede manier tot zich te nemen (Dainton & Zelley, 2005). Een individu 

met een lage betrokkenheid zal deze relevante en waardevolle informatie niet opnemen vanwege een 

gebrek aan motivatie en daarom zal deze objectieve en feitelijke informatie bij individuen met een lage 

betrokkenheid waarschijnlijk ook geen invloed op de attitude hebben. Zij zullen zich enkel baseren op 

visuele signalen en cues. Dit wordt ook genoemd door Schumann en Thorson (2007), die stellen dat 

advertenties die mensen goed laten voelen over het algemeen effectief zijn wanneer consumenten een 

lage betrokkenheid hebben en dat advertenties die consumenten voorzien van informatie vooral effectief 

zijn wanneer consumenten een hoge betrokkenheid hebben. Het genre ‘subjectieve contentmarketing’ 

bestaat zoals gezegd uit zeven genres gebaseerd op zeven cues om consumenten te overtuigen (Cialdini 

in: Dainton & Zelley, 2005). Gezien de eigenschappen van ‘subjectieve contentmarketing’ waarbij het 

motief is om consumenten te overtuigen met behulp van één van deze cues, zou bij individuen met 

een lage productbetrokkenheid het gebruik van dit contentmarketinggenre effectiever zijn wanneer er 

wordt uitgaan van het Elaboration Likelihood Model. Consumenten met een lage betrokkenheid vormen 

een attitude op basis van de gebruikte cues of signalen. Op basis van de literatuur van het Elaboration 

Likelihood Model en de opgestelde genres van contentmarketing kunnen de volgende twee hypothesen 

worden gedefinieerd:

h3: Het effect van het gebruik van objectieve contentmarketing op de vertrouwensovertuigingen is groter bij 

consumenten met een hoge productbetrokkenheid
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h4: Het effect van het gebruik van subjectieve contentmarketing op de vertrouwensovertuigingen is groter bij 

consumenten met een lage productbetrokkenheid

2.5 Conceptueel model

Op basis van de aanleiding en het theoretisch kader is onderstaand conceptueel model gevormd, met als 

titel het ‘content marketing gebruik – merkvertrouwen model’ (CMG-M model (zie afbeelding 2)). 

Afbeelding 2: Het CMG-M model

Dit conceptueel model beschrijft de invloed van het gebruik van contentmarketinggenres binnen social 

media op welwillendheid, integriteit en bekwaamheid. In dit conceptueel model zijn ‘het gebruik van 

contentmarketinggenre’, ‘aanleg om te vertrouwen’ en ‘productbetrokkenheid’ de onafhankelijke 

variabelen. ‘Welwillendheid’, ‘integriteit’ en ‘bekwaamheid’ zijn de afhankelijke variabelen en vormen 

samen de vertrouwensovertuigingen.
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3 Methode

In dit hoofdstuk zal de onderzoeksmethode nader worden toegelicht. Allereerst zal worden ingegaan 

op de pre-test die is uitgevoerd om de bruikbaarheid van de verschillende manipulaties te toetsen de 

gebruikte meetinstrumenten te valideren. Vervolgens zal de opzet en uitvoering van het daadwerkelijke 

experiment worden besproken. 

3.1 Productsoort 

Om ervoor te zorgen dat de producteigenschappen geen invloed hebben op de resultaten van dit onderzoek 

is ervoor gekozen om één product te selecteren en de betrokkenheid bij dit geselecteerde product in de 

verschillende condities te manipuleren. Om deze reden is er gekozen voor mobiele telefonie, omdat 

dit als product aan een regio te koppelen is waardoor het binnen dit experiment voor de helft van de 

proefpersonen niet mogelijk is dit product aan te schaffen en te gebruiken, en voor de andere helft van 

de proefpersonen wel. Fysieke producten zouden bijvoorbeeld gemakkelijk te importeren zijn en door de 

keuze voor dit product is het voor de respondenten onmogelijk toch het product te gebruiken door het 

bijvoorbeeld te importeren. 

3.2 Contentmarketinggenres

In het theoretisch kader zijn acht contentmarketinggenres gedefinieerd die vervolgens ingedeeld zijn in 

de genres objectieve contentmarketing en subjectieve contentmarketing. Binnen deze genres is vorm niet 

gedefinieerd. In het theoretisch kader zijn 21 contentmarketingvormen gedefinieerd die een vorm van 

social media zijn. Deze 21 vormen zijn vervolgens ingedeeld in de genres ‘beeldmateriaal’ en ‘tekstuele 

informatie’. Voor de uitvoerbaarheid van dit onderzoek zijn er een tweetal keuzes gemaakt binnen het 

gebruik van deze gedefinieerde contentmarketinggenres. 

Dit experiment wil onderzoeken wat het effect is van het gebruik van contentmarketinggenres op 

merkvertrouwen, en wat hierop de invloed is van betrokkenheid. Zoals blijkt uit het theoretisch kader is 

het doel ‘de consument overtuigen’ vooral geschikt voor consumenten met een lage productbetrokkenheid, 

en het doel ‘de consument voorzien van feitelijke informatie’ vooral geschikt voor consumenten met een 

hoge productbetrokkenheid. Om te onderzoeken of het gebruik van deze twee doelen een verschillend 

effect heeft op consumenten met een hoge of lage productbetrokkenheid, is er binnen dit onderzoek 

voor gekozen om de twee contentmarketinggenres ‘subjectieve contentmarketing’ (de consument 

overtuigen) en ‘objectieve contentmarketing’ (de consument voorzien van feitelijke informatie) te 
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gebruiken. Zoals gesteld in paragraaf 2.2.2 heeft objectieve contentmarketing één inhoudsvorm, 

namelijk het gebruiken van enkel feitelijke informatie voorzien van argumenten. Deze inhoudsvorm zal 

dan ook gebruikt worden binnen dit experiment. Subjectieve contentmarketing heeft daarentegen zeven 

gedefinieerde inhoudsvormen. Voor de uitvoerbaarheid van dit onderzoek is er voor gekozen om één 

van de meest veelzijdige inhoudsvormen te kiezen als het gaat om inzetbaarheid, namelijk het gebruik 

van autoriteit. Het gebruik van autoriteit is zowel als het gaat om tekstuele contentmarketingvormen 

als contentmarketingvormen waarin beeldmateriaal gebruikt wordt, één van de meest toepasbare 

inhoudsvormen. Omdat dit één van de meest toepasbare en veelzijdige inhoudsvormen is, is onderzoek 

naar deze inhoudsvorm ook het meest relevant voor de marketeer. 

Als laatste is er binnen dit experiment voor gekozen om gebruik te maken van de tekstuele 

contentmarketingvorm omdat uit het gedefinieerde raamwerk blijkt dat voor zowel het gebruik van 

autoriteit als voor het gebruik van feitelijke informatie voorzien van argumenten dit de vorm is waarbinnen 

de meeste bruikbare subvormen zoals een tekstueel blog of een bedrijfsgerichte community vallen.  

3.3 Pre-test

3.3.1 Pre-test design
Om de meetinstrumenten te valideren en de bruikbaarheid van de manipulaties te toetsen is er 

binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van een pre-test met vier condities. De condities waren ‘hoge 

productbetrokkenheid & objectief genre’, ‘hoge productbetrokkenheid & subjectief genre’, ‘lage 

productbetrokkenheid & objectief genre’ en ‘lage productbetrokkenheid & subjectief genre’. Aan deze 

pre-test hebben 45 personen deelgenomen die a-select zijn toegewezen aan één van de vier condities. 

Productbetrokkenheid, één van de onafhankelijke variabelen in dit experiment, zal worden gemanipuleerd 

in de verschillende condities (hoge productbetrokkenheid vs. lage productbetrokkenheid) om zo te 

toetsen of productbetrokkenheid daadwerkelijk wordt gemanipuleerd. Proefpersonen in de conditie 

‘hoge betrokkenheid’ zal bij aanvang van de survey worden verteld dat het merk en bijbehorende product 

binnenkort in Nederland zal worden gelanceerd, inclusief de stad of het dorp waar zij zelf wonen. Aan 

hen zal worden gevraagd zich voor te stellen dat zij binnenkort overgaan tot aanschaf van het product. 

Aan proefpersonen in de conditie ‘lage betrokkenheid’ zal bij aanvang van de survey worden verteld dat 

het merk en bijbehorende product niet in Nederland zal worden gelanceerd, en enkel in de Engeland op de 

markt zal verschijnen. Omdat het enkel in Engeland gelanceerd zal worden, zal het voor hen niet mogelijk 

zijn dit product aan te schaffen (zie appendix II). Het contentmarketinggenre zal worden gemanipuleerd 

door de helft van de proefpersonen een objectieve tekst te tonen en de andere helft een subjectieve tekst 

(zie appendix III). 

28



3.3.2 Pre-test meetinstrument
Om productbetrokkenheid onder de respondenten te meten en te kijken of deze manipulatie is 

geslaagd, is er gebruik gemaakt van de herziene versie van de Personal Involvement Inventory (PII) van 

Zaichkowsky (1994), die bestaat uit 10 vragen die beantwoord dienden te worden op een 5-punts likert-

schaal. Met behulp van twee vragen zal worden gemeten of de subjectieve en objectieve contentmarketing 

daadwerkelijk als objectief en subjectief worden gezien. De overige vragen meten of de informatie die in 

beide teksten wordt gegeven gelijk is.

3.3.3 Pre-test resultaten
Uit de analyse van de pre-test resultaten blijkt dat de manipulatie van het contentmarketinggenre geslaagd 

is. Een univariate variantie-analyse laat zien dat de objectieve en subjectieve uiting van contentmarketing 

significant van elkaar verschillen (F = 6,953, p = 0,012). De objectieve uiting (M = 3,60, SD = 1,47) wordt 

significant objectiever beoordeeld dan de subjectieve uiting (M = 2,42, SD = 1,47). Naast de manipulatie 

van het contentmarketinggenre is ook getracht de productbetrokkenheid te manipuleren in de pre-test. De 

manipulatie van productbetrokkenheid blijkt echter niet geslaagd. Een univariate variantie-analyse laat 

zien dat productbetrokkenheid niet significant verschilt tussen de condities hoge productbetrokkenheid 

en lage productbetrokkenheid  (F = 1,757, p = 0,192). Proefpersonen uit de betrokken condities laten 

wel een hogere productbetrokkenheid zien (M = 3,33, SD = 1,04) maar dit verschil is niet significant 

ten opzichte van de proefpersonen uit de condities met een lage productbetrokkenheid (M = 2,84, SD = 

1,32). 

Met behulp van een one-way ANOVA is gekeken hoe de teksteigenschappen beoordeeld zijn om er zo 

zeker van te zijn dat eventuele verschillen die optreden zijn toe te schrijven aan de objectiviteit van de 

tekst en de betrokkenheid van de proefpersonen. Resultaten laten zien dat geen van de zeven gestelde 

vragen een significant laat zien tussen de vier verschillende condities (zie tabel 2). Eventuele verschillen 

tussen de condities zijn dus niet toe te schrijven aan een verschillende opvatting van teksteigenschappen 

naast de objectiviteit.
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F p

De kwaliteit van bellen via internet van signure: 1,380 0,263

Personen met een ‘mobiel bellen via internet abonnement’ van signure bellen... 0,303 0,823

Bellen met een ‘mobiel bellen via internet abonnement’ van signure naar vas... 0,821 0.490

Bellers met een ‘mobiel bellen via internet abonnement’ van signure: 1,145 0,343

In hoeverre denk je nu een goed beeld te hebben van de kwaliteit van bellen... 0,906 0,447

In hoeverre denk je nu een goed beeld te hebben van de prijs van bellen via... 0,129 0,942

In hoeverre denk je nu een goed beeld te hebben van de mogelijkheden voor e... 1,142 0,344

Tabel 2: Resultaten van de one-way ANOVA op de zeven gestelde vragen met betrekking tot 

de inhoud van de tekst.

3.4 Experimenteel Design

3.4.1 Algemeen
Voor de uitvoering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van een 3 (subjectieve contentmarketing 

vs. objectieve contentmarketing vs. controleconditie) x 2 (hoge productbetrokkenheid vs. lage 

productbetrokkenheid) x 2 (lage aanleg om te vertrouwen vs. hoge aanleg om te vertrouwen) tussen-

proefpersonen factorieel design. Het onderzoek heeft drie onafhankelijke variabelen, namelijk het 

gebruik van een contentmarketinggenre (objectief vs. subjectief), productbetrokkenheid (hoog vs. laag) 

en Aanleg om te vertrouwen. Welwillendheid, integriteit en bekwaamheid zijn de afhankelijke variabelen 

zoals ook te zien is in het conceptueel model (afbeelding 2).

3.4.2 Procedure
De procedure van het experimenteel design is vrijwel identiek aan dat van de pre-test. Respondenten 

worden bij aanvang van de survey a-select toegewezen aan één van de vijf condities. Aan de Proefpersonen 

binnen de hoge productbetrokkenheid condities zal bij aanvang van de survey worden verteld dat het 

merk en bijbehorende product binnenkort in Nederland zal worden gelanceerd, evenals bij de procedure 

van de pre-test. Gevraagd zal worden of zij zich voor willen stellen dat zij binnenkort overgaan tot 

aanschaf van het product. Aan proefpersonen binnen de lage productbetrokkenheid condities zal bij 

aanvang van de survey worden verteld dat het merk en bijbehorende product enkel in Engeland op de 

markt zal verschijnen en dat het dus voor hen niet mogelijk is om dit product aan te schaffen. Wanneer de 

respondenten deze introductie gelezen hebben zal de contentmarketing uiting behorende bij de conditie 

waar zij zich in bevinden aan hen getoond worden. In de controleconditie zal hier enkel het logo van 
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Signure getoond worden. Na het bekijken van de betreffende contentmarketing uiting zal de vragenlijst 

aan de respondenten worden voorgelegd. In deze vragenlijst worden de constructen ‘merkvertrouwen’, 

‘productbetrokkenheid’ en ‘aanleg om te vertrouwen’ gemeten. Daarnaast zijn er enkele vragen als 

manipulatiecheck opgenomen. 

3.4.3 Respondenten
Aan het experiment hebben 250 respondenten deelgenomen die de gehele vragenlijst hebben afgerond. 

De gemiddelde leeftijd van deze respondenten is 29 jaar met een minimum leeftijd van 14 jaar en een 

maximum leeftijd van 64 jaar. Het aantal mannen en vrouwen is vrijwel gelijk verdeeld met 46% mannen. 

Respondenten hebben vooral het hoger beroepsonderwijs (42%) en wetenschappelijk onderwijs (41,6%) 

als hoogst genoten opleiding. 

3.4.4 Meetinstrumenten
Er is gekozen om gebruik te maken van een online vragenlijst (zie appendix IV) in plaats van een 

laboratorium experiment. Een laboratorium experiment is voor dit onderzoek minder geschikt omdat dit 

onderzoek het feitelijke gedrag van internet gebruikers wil meten (Dahlén et al., 2003). 

Zoals gesteld in hoofdstuk 2 is er binnen dit experiment gekozen voor een multidimensionele benadering  

van het concept merkvertrouwen waarbij een effect wordt verwacht op één van de vertrouwens-

overtuigingen. Om deze vertrouwensovertuigingen te meten wordt er dan ook gebruik gemaakt van de 

schaal gehanteerd door McKnight et al. (2002) om, integriteit en bekwaamheid te meten (zie appendix 

IV). Dit meetinstrument is gebaseerd op schalen van Wrightsman (1991), Johnson-George en Swap 

(1982) en Rempel, Holmes en Zanna (1985), waarbij rekening is gehouden met het web als context, wat 

de schaal zeer geschikt maakt voor dit onderzoek. Dit meetinstrument om de vertrouwensovertuigingen 

te meten blijkt zeer betrouwbaar met een Cronbach’s alpha van 0,90. Ook de vertrouwensovertuigingen 

afzonderlijk zijn redelijk betrouwbaar tot zeer betrouwbaar gemeten. De drie vragen om welwillendheid 

te meten hebben een Cronbach’s alpha van 0,75, de vier vragen om integriteit te meten hebben een 

Cronbach’s alpha van 0,88 en de vier vragen om bekwaamheid te meten hebben eveneens een Cronbach’s 

alpha van 0,88.

Zoals gezegd zal productbetrokkenheid worden gemanipuleerd in de verschillende condities (hoge 

productbetrokkenheid vs. lage productbetrokkenheid). Om productbetrokkenheid onder de respondenten 

te meten is er gebruik gemaakt van de herziene versie van de Personal Involvement Inventory (PII) 

van Zaichkowsky (1994). De Personal Involvement Inventory is ontwikkeld om te dienen als een 

gestandaardiseerd, algemeen en geldig meetinstrument om betrokkenheid te meten, en er is gekozen 

voor deze schaal omdat deze is getoetst en goed is bevonden op de gebieden van contentvaliditeit, 

criteriumgerelateerde validiteit en constructvaliditeit (Zaichkowsky, 1985). De herziene versie, die ook 
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is ontwikkeld door Zaichkowsky (1994), bevat een tiental items. Deze herziene versie van de Personal 

Involvement Inventory is zeer betrouwbaar gebleken met een Cronbach’s alpha van 0,94. 

Aanleg om te vertrouwen zal worden gemeten met behulp van de schaal die ook wordt gehanteerd door 

McKnight et al. (2002) om aanleg om te vertrouwen te meten. Deze schaal bevat twaalf vragen en is zeer 

betrouwbaar gebleken met een Cronbach’s alpha van 0,80. 

32



4 Resultaten

In dit onderdeel zullen de resultaten van het experiment worden behandeld. Allereerst worden gekeken 

of de uitgevoerde manipulaties geslaagd zijn. Vervolgens zullen de uitkomsten van het experiment per 

afhankelijke variabele behandeld worden.

4.1 Manipulatiechecks

Zoals gesteld in paragraaf 3.4 laat de manipulatie van betrokkenheid in de pre-test wel de juiste 

richting zien, maar dit levert geen significant verschil op. Om te kijken of deze manipulatie in het 

experiment wel een significant verschil heeft opgeleverd is er een univariate variantie-analyse 

uitgevoerd waarbij de onafhankelijke variabelen ‘gebruik van contentmarketinggenre’, ‘aanleg om te 

vertrouwen’ en ‘productbetrokkenheid’ zijn meegenomen als onafhankelijke variabelen en de gemeten 

productbetrokkenheid als afhankelijke variabele. Deze univariate variantie-analyse heeft aangetoond 

dat ook in het experiment productbetrokkenheid tussen de condities ‘hoge productbetrokkenheid’ en de 

condities ‘lage productbetrokkenheid’ geen significant verschil laat zien (p = 0,653). Dit resultaat toont aan 

dat de manipulatie van productbetrokkenheid (hoge productbetrokkenheid en lage productbetrokkenheid) 

niet geslaagd is en dus niet als zodanig gebruikt kan worden in de verdere analyse van dit experiment.

Om eventuele effecten toe te schrijven aan de onafhankelijke variabelen zullen andere mogelijke effecten 

moeten worden uitgesloten. In dit experiment zijn enkele vragen opgenomen om te kijken hoe de inhoud 

van de tekst wordt opgevat door de respondenten en of de opgenomen inhoud niet verschilt tussen de 

contentmarketinggenre condities. Met behulp van een multivariate variantie-analyse zijn deze vragen 

geanalyseerd. De analyse laat zien dat de vraag ‘In hoeverre denk je nu een goed beeld te hebben van de 

kwaliteit van bellen via internet van Signure?’ niet significant verschilt tussen de condities ‘objectieve 

contentmarketing’ en ‘subjectieve contentmarketing’ (p = 0,155). De vraag ‘In hoeverre denk je nu een goed 

beeld te hebben van de prijs van bellen via internet van Signure?’ laat eveneens geen significant verschil 

zien tussen de condities ‘objectieve contentmarketing’ en ‘subjectieve contentmarketing’ (p = 0,084). Als 

laatste laat ook de vraag ‘In hoeverre denk je nu een goed beeld te hebben van de mogelijkheden voor 

extra diensten zoals videobellen en pingen bij Signure?’ geen significant verschil zien tussen de condities 

‘objectieve contentmarketing’ en ‘subjectieve contentmarketing’ (p = 0,274). Omdat deze drie vragen 

geen van allen een significant verschil tussen de twee contentmarketinggenre condities ‘subjectieve 

contentmarketing’ en ‘objectieve contentmarketing’ laten zien, mogen we er vanuit gaan dat eventuele 

effecten niet toe te schrijven zijn aan een verschil in opgenomen informatie tussen de objectieve uiting 

en de subjectieve uiting.  
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4.2 Vertrouwensovertuigingen

De drie vertrouwensovertuigingen zijn afzonderlijk geanalyseerd met behulp van een drietal univariate 

variantie-analyses. De resultaten van deze analyses worden per vertrouwensovertuiging behandeld. 

Opmerking bij deze analyses is dat uit paragraaf 4.1 blijkt dat de manipulatie van productbetrokkenheid 

niet geslaagd is. Om deze reden zal productbetrokkenheid in de analyse worden weggelaten en niet 

worden meegenomen als onafhankelijke variabele. Hypothese 3 en Hypothese 4 kunnen dus niet worden 

getoetst. 

4.2.1 Welwillendheid
De univariate variantie-analyse met het gebruik van een contentmarketinggenre en aanleg om te 

vertrouwen als onafhankelijke variabelen en welwillendheid als afhankelijke variabele laat zien dat er 

geen sprake is van een hoofdeffect van het gebruik van contentmarketing op welwillendheid (F (2,244) = 

0,34, p = 0,71). Hypothese 1 kan dus niet worden bevestigd. Aanleg om te vertrouwen heeft daarentegen 

wel een significant effect op welwillendheid (F (1,244) = 6,27, p = 0,01). Personen met een hoge aanleg om 

te vertrouwen hebben een significant positievere perceptie van welwillendheid (M = 2,93, SD = 0,72) dan 

de personen met een lage aanleg om te vertrouwen (M = 2,71, SD = 0,67). Uit de analyse blijkt ook dat er 

geen interactie-effect is tussen het gebruik van een contentmarketinggenre en aanleg om te vertrouwen 

op welwillendheid (F (2,244) = 0,22, p = 0,80). Hypothese 2 kan dus niet worden bevestigd.

4.2.2 Integriteit
Evenals bij welwillendheid is er is geen sprake van een hoofdeffect van het gebruik van een 

contentmarketinggenre op integriteit (F (2,244) = 0,64, p = 0,53). Aanleg om te vertrouwen laat 

daarentegen wel een significant hoofdeffect zien op integriteit (F (1,244) = 12,83, p = 0,00). Personen met 

een hoge aanleg om te vertrouwen (M = 3,23, SD = 0,57) hebben een significant positievere perceptie van 

integriteit dan personen met een lage aanleg om te vertrouwen (M = 2,95, SD = 0,60). Er is geen sprake 

van een interactie-effect tussen het gebruik van een contentmarketinggenre en aanleg om te vertrouwen 

op integriteit (F (2,244) = 0,16, p = 0,85). 

4.2.3 Bekwaamheid
De univariate-analyse met het gebruik van een contentmarketinggenre en aanleg om te vertrouwen als 

onafhankelijke variabelen en bekwaamheid als afhankelijke variabele laat een significant hoofdeffect 

van het gebruik van een contentmarketinggenre op bekwaamheid zien (F (2,244) = 3,05, p = 0,05). 

Respondenten waaraan een subjectieve uiting van contentmarketing is getoond hebben een significant 

positievere perceptie (p = 0,03) van bekwaamheid (M = 3,36, SD = 0,62) dan de respondenten uit de 

controleconditie (M = 3,14, SD = 0,68) en een marginaal significant positievere perceptie (p = 0,06) van 

bekwaamheid dan de respondenten waaraan een uiting van objectieve contentmarketing is getoond (M 
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= 3,19, SD = 0,59). Naast het significante hoofdeffect van het gebruik van een contentmarketinggenre 

op bekwaamheid laat ook aanleg om te vertrouwen een significant hoofdeffect op bekwaamheid zien 

(F (1,244) = 10,65, p = 0,00). Personen met ene hoge aanleg om te vertrouwen (M = 3,36, SD = 0,60) 

hebben een significant positievere perceptie van bekwaamheid dan personen met een lage aanleg om 

te vertrouwen (M = 3,11, SD = 0,63). Er is geen sprake van een significant interactie-effect tussen het 

gebruik van een contentmarketinggenre en aanleg om te vertrouwen op bekwaamheid (F (2,244) = 0,26, 

p = 0,77).

4.3 Productbetrokkenheid

Ondanks dat de manipulatie van productbetrokkenheid niet is geslaagd, is productbetrokkenheid wel 

onder alle respondenten gemeten met behulp van de herziene versie van de Personal Involvement 

Inventory (PII) van Zaichkowsky (1994). Deze meting geeft de mogelijkheid om de invloed van het gebruik 

van een contentmarketinggenre en aanleg om te vertrouwen op productbetrokkenheid te analyseren. 

Op deze wijze kan een eventueel ander, niet vooraf gedefinieerd, effect gevonden worden. De univariate 

variantie-analyse laat een significant hoofdeffect van het gebruik van een contmarketinggenre op 

productbetrokkenheid zien (F (2,244) = 10,17, p = 0,00). Personen uit de controleconditie (M = 2,40, SD 

= 0,91) hebben een significant lagere productbetrokkenheid (p = 0,00) dan personen die zijn blootgesteld 

aan een subjectieve contentmarketing-uiting (M = 3,03, SD = 0,80), en eveneens een significant lagere 

productbetrokkenheid (p = 0,00) dan personen die zijn blootgesteld aan een objectieve contentmarketing-

uiting (M = 2,99, SD = 0,91). Er is geen sprake van een significant hoofdeffect van aanleg om te vertrouwen 

op productbetrokkenheid (F (1,244) = 2,93, p = 0,09) en ook is er geen significant interactie-effect tussen 

het gebruik van een contentmarketinggenre en aanleg om te vertrouwen op productbetrokkenheid (F 

(2,244) = 0,63, p = 0,53). 
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5 Conclusies

Doel van dit onderzoek was het effect van het gebruik van contentmarketing op merkvertrouwen 

te onderzoeken. Er is onderzoek gedaan naar het effect van het gebruik van verschillende genres van 

contentmarketing (subjectieve contentmarketing en objectieve contentmarketing) en de invloed van 

productbetrokkenheid en aanleg om te vertrouwen op de vertrouwensovertuigingen ‘bekwaamheid’, 

‘welwillendheid’ en ‘integriteit’. 

Gebaseerd op het theoretisch kader werd verondersteld dat het blootstellen van de respondenten 

aan een uiting van contentmarketing een positief effect zou hebben op welwillendheid, één van de 

drie vertrouwensovertuigingen (H1). Uit de resultaten van het experiment blijkt echter dat er bij het 

uitgevoerde experiment geen hoofdeffect aanwezig is van het gebruik van een contentmarketinggenre 

op de vertrouwensovertuigingen ‘welwillendheid’ en ‘integriteit’. In de contentmarketing condities 

werd het merk niet welwillender en meer integer beoordeeld dan in de controleconditie. Hypothese 

1 kan dus niet worden bevestigd en wordt verworpen op basis van de resultaten van het uitgevoerde 

experiment. Wel blijkt uit de resultaten dat er een significant hoofdeffect aanwezig is van het gebruik 

van een contentmarketinggenre op bekwaamheid. Resultaten laten zien dat respondenten waaraan een 

subjectieve uiting van contentmarketing is getoond een significant positievere perceptie van bekwaamheid 

hebben dan respondenten uit de controleconditie, en een marginaal significant positievere perceptie van 

bekwaamheid dan de respondenten waaraan een uiting van objectieve contentmarketing is getoond.

Uit hypothese 1 is hypothese 2 voortgekomen, waarin op basis van het theoretisch kader verondersteld 

werd dat het effect van het gebruik van een contentmarketinggenre op welwillendheid gemodereerd 

wordt door de aanleg om te vertrouwen. Verondersteld wordt dat het effect van het gebruik van een 

contentmarketinggenre op welwillendheid sterker is voor consumenten met een hoge aanleg om te 

vertrouwen dan voor consumenten met een lage aanleg om te vertrouwen. De resultaten van het experiment 

laten echter geen interactie-effect zien tussen het gebruik van een contentmarketinggenre en aanleg om 

te vertrouwen op de drie vertrouwensovertuigingen. Hypothese 2 kan dus niet worden bevestigd en 

wordt verworpen op basis van de resultaten. Deze uitkomst is niet verrassend aangezien er bij het toetsen 

van hypothese 1 al geen hoofdeffect van het gebruik van het gebruik van een contentmarketinggenre op 

welwillendheid te zien is. Doordat er geen hoofdeffect van het gebruik van een contentmarketinggenre op 

welwillendheid gevonden is, kan er ook geen moderatie plaatsvinden van dit veronderstelde effect. 

Binnen het experiment is er wel een significant hoofdeffect opgetreden van aanleg om te vertrouwen 

op zowel welwillendheid, integriteit en bekwaamheid. Dit is in lijn met eerder onderzoek van Gefen 

(2008) en sluit aan bij de beweringen van McKnight et al. (2002) dat aanleg om te vertrouwen de 

vertrouwensovertuigingen beïnvloedt. Een hogere aanleg om te vertrouwen leidt onder de respondenten 
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tot een positievere perceptie van welwillendheid, integriteit en bekwaamheid. 

Hypothese 3 en hypothese 4 stellen dat productbetrokkenheid het effect van de verschillende 

contentmarketinggenres (objectieve contentmarketing en subjectieve contentmarketing) modereert. De 

verwachting dat het effect van het gebruik van objectieve contentmarketing op merkvertrouwen groter is 

bij consumenten met een hoge productbetrokkenheid, en dat het effect van het gebruik van subjectieve 

contentmarketing op merkvertrouwen groter is bij consumenten met een lage productbetrokkenheid kon 

echter niet getoetst worden door het niet slagen van de manipulatie van productbetrokkenheid. Vanwege 

het manipuleren van productbetrokkenheid is dit construct gemeten onder alle respondenten, wat enkele 

mogelijkheden heeft gegeven voor verdere analyse. Celsi en Olson (1988) stellen dat de zogenoemde 

‘gevoelde betrokkenheid’ een resultaat is van fysieke en sociale aspecten van de omgeving en de intrinsieke 

kenmerken van het individu. Om deze reden is er gekeken wat het effect van contentmarketing – een 

fysiek aspect – op betrokkenheid is. 

Tussen de twee contentmarketinggenres is er geen significant hoofdeffect waargenomen op de mate van 

productbetrokkenheid. Er is geen significant hoofdeffect geconstateerd van aanleg om te vertrouwen op 

productbetrokkenheid en ook zijn er geen interactie-effecten aangetroffen bij deze analyse. Wat echter 

wel geconstateerd is, is een significant hoofdeffect van het gebruik van een contentmarketinggenre op 

productbetrokkenheid. Respondenten die een uiting van contentmarketing te zien hebben gekregen 

hebben een significant hogere productbetrokkenheid dan respondenten uit de controleconditie.
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6 Discussie

Doel van dit hoofdstuk is de onderzoeksresultaten in een breder perspectief te plaatsen. In paragraaf 

6.1 zullen relaties tussen de resultaten van dit onderzoek en wetenschappelijke literatuur besproken 

worden, om zo een verklaring te geven voor de gevonden of uitgebleven effecten. In paragraaf 6.2 zullen 

de beperkingen van dit onderzoek worden besproken. Paragraaf 6.3 zal de aanbevelingen voor marketeers 

bespreken en in paragraaf 6.4 zal tot slot worden besproken wat de mogelijkheden zijn voor toekomstig 

onderzoek. 

6.1 Relaties met literatuur

Uit de conclusies van hoofdstuk 5 blijkt dat er geen hoofdeffect aanwezig is van het gebruik van een 

contentmarketinggenre op welwillendheid. Het uitblijven van dit hoofdeffect van het gebruik van 

een contentmarketinggenre op welwillendheid kan een aantal oorzaken hebben. Eén van de redenen 

kan de afzender van de boodschap zijn. Binnen dit experiment was het merk zelf de afzender, wat 

de geloofwaardigheid van de boodschap aan kan tasten. Volgens Grace en O’Cass (2005) heeft  

ongecontroleerde communicatie zoals word of mouth en niet betaalde publiciteit een grotere invloed 

op merkpercepties dan gecontroleerde communicatie zoals adverteren, omdat ongecontroleerde 

communicatie niet marketing gedreven is en daardoor geloofwaardiger is. De boodschap in dit experiment 

is gebracht als communicatie van het merk zelf en kan daardoor gezien worden als marketing gedreven 

waardoor de invloed op merkpercepties in mindere mate aanwezig kan zijn, dan wanneer dezelfde 

boodschap afkomstig was van een niet betaalde onafhankelijke bron. 

Een mogelijke andere reden voor het uitblijven van een hoofdeffect van het gebruik van contentmarketing 

op welwillendheid kan de productkeuze zijn. Zoals vermeld in paragraaf 3.1 is er bewust voor dit product 

gekozen, maar wanneer het gaat om klantvriendelijkheid laat onderzoek zien dat de hele telecomsector 

in Nederland slecht scoort op het gebied van klantvriendelijkheid (van der Zwaag, 2010). Deze onvrede 

bij consumenten over klantvriendelijkheid van de hele telecomsector kan meespelen in de beoordeling 

van een boodschap afkomstig van een telecom aanbieder. Dit kan ertoe leiden dat er bij het gebruik van 

contentmarketing door een bedrijf uit de telecomsector geen merkvertrouwen ontstaat als gevolg van 

geen vertrouwen in de bron. 

Uit de conclusies blijkt dat er wel een significant hoofdeffect aanwezig is van het gebruik van een 

contentmarketinggenre op bekwaamheid. Bekwaamheid is in het theoretisch kader gedefinieerd als 

het vermogen van het bedrijf om te doen wat de consument nodig heeft. Uit de resultaten blijkt dat bij 

het gebruik van subjectieve contentmarketing respondenten meer geloof hebben in het vermogen van 
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het bedrijf om te doen wat zij nodig hebben dan bij het gebruik van objectieve contentmarketing, of bij 

geen gebruik van contentmarketing. Dat deze perceptie van bekwaamheid positiever is bij een uiting van 

subjectieve contentmarketing kan worden verklaard door het gebruik van autoriteit, één van de zeven 

cues om te beïnvloeden (Cialdini in: Dainton & Zelley, 2005). Het gebruik van autoriteit als middel om 

te beïnvloeden gebruikt de perceptie van autoriteit om de consument te overtuigen de gepresenteerde 

overtuigingen of gedragingen te accepteren. Binnen dit experiment kan een verklaring van het effect van 

subjectieve contentmarketing op bekwaamheid wellicht gevonden worden bij deze geïdentificeerde cue. 

De perceptie van autoriteit kan bij consumenten die de uiting van een expert te zien hebben gekregen er 

voor zorgen dat respondenten de gepresenteerde overtuigingen of gedragingen eerder accepteren en het 

merk als bekwamer beoordelen dan respondenten die een uiting afkomstig van het merk of geen enkel 

vorm van contentmarketing te zien kregen.

Een laatste conclusie die van belang is en voortkomt uit de resultaten van dit onderzoek is de conclusie 

dat het gebruik van contentmarketing leidt tot een verhoogde productbetrokkenheid. Het gebruik 

van contentmarketing kan dus aan de hand van de resultaten van dit experiment gezien worden als 

een belangrijk middel voor het vergroten van de productbetrokkenheid. Deze verhoogde product- 

betrokkenheid kan van belang zijn voor het verwerken van toekomstige uitingen van het merk. 

Consumenten met een hoge productbetrokkenheid hebben een verhoogde motivatie om informatie te 

verwerken en zijn in staat deze toekomstige berichten te verwerken via de centrale route (Petty & Cacciopo, 

1984). Het verwerken van informatie via de centrale route kan, in tegenstelling tot verwerken via de 

indirecte route, een langdurige attitudeverandering bij de consument teweegbrengen. Het verwerken van 

informatie via de centrale route en de langdurige attitudeverandering die dit als gevolg heeft is voor 

bedrijven van belang omdat bij consumenten die via de centrale route verwerken de aankoopintentie 

hoger is dan bij consumenten die het bericht via de indirecte route verwerken (Schumann & Thorson, 

2007). 

Een mogelijke verklaring van de hogere productbetrokkenheid bij consumenten die zijn blootgesteld aan 

een contentmarketing uiting kan worden gevonden in onderzoek van Celsi en Olson (1988). Zoals gezegd 

stellen zij dat de zogenoemde ‘gevoelde betrokkenheid’ een resultaat is van fysieke en sociale aspecten 

van de omgeving en de intrinsieke kenmerken van het individu. Deze gevoelde betrokkenheid wordt 

dus onder andere bepaald door situationele factoren die een persoonlijke relevantie kunnen hebben. 

Volgens Celsi en Olson (1988) zijn dergelijke factoren een bron voor persoonlijke relevantie of gevoelde 

betrokkenheid wanneer deze situationele factoren bij de consument relevante consequenties, doelen en 

waarden activeert en de aanwezige stimuli nauw verbonden zijn met deze belangrijke consequenties, 

doelen en waarden. Een voorbeeld van een marketingstrategie waarbij er een situationele persoonlijke 

relevantie kan ontstaan, is bij verkoop promoties zoals kortingen. Dergelijke promoties kunnen 

belangrijke persoonlijke doelen en waarden, zoals het besparen van geld, activeren waardoor de gevoelde 
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betrokkenheid van een consument toeneemt. Binnen dit onderzoek zou dit betekenen dat de gebruikte 

contentmarketing uitingen bij de respondenten relevante consequenties, doelen en waarden activeert en 

dat de gebruikte contentmarketing uitingen nauw verbonden zijn met deze belangrijke consequenties, 

doelen en waarden. Vraag die blijft is welke aspecten van de gebruikte contentmarketing uitingen zorgen 

voor het activeren van relevante consequenties, doelen en waarden die uiteindelijk leiden tot een hogere 

gevoelde betrokkenheid. 

6.2 Beperkingen van het onderzoek

Belangrijke beperking van dit onderzoek is het niet slagen van de manipulatie van productbetrokkenheid. 

Oorzaak hiervan kan zijn dat de manipulatie zoals uitgevoerd door Petty, Cacioppo en Schumann (1983) 

niet geschikt is voor online uitingen en het bekijken van online productinformatie. Door het niet slagen 

van deze manipulatie kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de veronderstelde interactie-effecten 

tussen het gebruik van contentmarketinggenres en betrokkenheid op de drie vertrouwensovertuigingen. 

Een tweede beperking is dat het gebruikte materiaal in dit experiment een telecom aanbieder als afzender 

heeft, waardoor de resultaten misschien niet toepasbaar zijn op alle producten van alle merken. Als 

laatste is binnen dit onderzoek slechts gebruik gemaakt van één van de zeven genres binnen het genre 

subjectieve contentmarketing, namelijk het gebruik van autoriteit als bron. Vraag die hierbij ontstaat is 

in hoeverre de gevonden resultaten toepasbaar zijn op alle subjectieve contentmarketing uitingen, of dat 

deze resultaten enkel gelden voor het genre waarbij autoriteit als bron wordt gebruikt. 

6.3 Aanbevelingen voor marketeers

Om dit onderzoek ook praktisch relevant te maken is het van belang om de aanbevelingen voor marketeers 

te bespreken. Zoals besproken in de conclusies is er een hoofdeffect waargenomen van het gebruik van 

een contentmarketinggenre op productbetrokkenheid. Voor marketeers houdt dit in dat zij de consument 

meer betrokken kunnen maken bij het product door gebruik te maken van contentmarketing. Wanneer 

consumenten een hogere productbetrokkenheid hebben stelt dit de marketeer in staat om de consument 

beter te informeren, aangezien een consument met een hoge productbetrokkenheid zich richt op de 

argumentkwaliteit van een bericht, en niet op overige indirecte cues. Een hogere productbetrokkenheid bij 

de consument kan ook als gevolg hebben dat de attitudeverandering langduriger is dan bij consumenten 

die niet in aanraking zijn gekomen met de gebruikte contentmarketing uitingen. Het belang van het 

verwerken van informatie via de centrale route en deze langdurige attitudeverandering is zoals al gezegd 

voor bedrijven – en dus ook voor marketeers - van belang omdat bij consumenten die via de centrale 

route verwerken de aankoopintentie hoger is dan bij consumenten die het bericht via de indirecte route 
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verwerken. 

Een tweede aanbeveling voor marketeers komt voort uit het hoofdeffect van het gebruik van subjectieve 

contentmarketing op bekwaamheid. Bekwaamheid is het vermogen van het bedrijf om te doen wat de 

consument nodig heeft, en uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het gebruik van subjectieve 

contentmarketing (een expert aan het woord laten) de consument het vertrouwen geeft dat het bedrijf 

beschikt over dit vermogen. Een positieve perceptie van bekwaamheid bij consumenten is voor marketeers 

van belang omdat bij een gebrek hieraan de bereidheid van een consument om verdere acties te ondernemen 

zoals het doen van een aankoop significant verkleint. Dit experiment toont aan dat het gebruik van een 

subjectieve contentmarketing uiting leidt tot een marginaal significantere perceptie van bekwaamheid 

dan het gebruik van een objectieve contentmarketing uiting, waarbij niet de mening van een expert 

wordt weergegeven maar de informatie als feitelijke informatie wordt gepresenteerd. Aanbeveling die 

hieruit voortkomt voor marketeers is dat men bij het uitzetten van een juiste contentmarketingstrategie 

moet bekijken welke autoriteit de boodschap die zij willen vertellen het beste kan overbrengen op de 

consument. Op basis van de resultaten van dit experiment kan gesteld worden dat een juiste keuze van 

een autoriteit kan leiden tot een hogere perceptie van bekwaamheid onder consumenten. 

6.4 Toekomstig onderzoek

Ondanks dat dit onderzoek een bijdrage levert aan het wetenschappelijk onderzoek naar het effect van 

het gebruik van contentmarketing, ontstaan er op basis van de resultaten en beperkingen ook enkele 

nieuwe vragen die geschikt zijn voor toekomstig onderzoek. De eerste vraag die ontstaat komt voort 

uit paragraaf 6.2 waarin het gebruik van één aanbieder uit een specifieke branche als beperking wordt 

genoemd. Hoe toepasbaar zijn de resultaten uit dit onderzoek op andere branches? Vereist een andere 

branche een andere contentmarketing strategie? Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op 

het effect van het gebruik van contentmarketinggenres binnen diverse branches. Op deze wijze zouden 

specifiekere resultaten naar boven kunnen komen, die marketeers nog beter kunnen ondersteunen bij het 

uitzetten van de juiste contentmarketing strategie. 

De tweede vraag die ontstaat op basis van de conclusies en discussie van dit onderzoek heeft betrekking 

op het ontbreken van een hoofdeffect van het gebruik van een contentmarketinggenre op welwillendheid. 

Zoals gesteld in paragraaf 6.1 kan de bron zorgen voor een verschil in merkpercepties. Gesteld wordt 

dat ongecontroleerde communicatie een grotere invloed heeft op merkpercepties dan gecontroleerde 

communicatie, omdat ongecontroleerde communicatie niet marketing gedreven is en daardoor 

geloofwaardiger is. Vervolgonderzoek zou uit kunnen wijzen of er inderdaad positievere percepties van 

de vertrouwensovertuigingen ontstaan wanneer de bron een onafhankelijke bron is in plaats van het 

merk zelf. 
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De derde vraag die ontstaat op basis van de resultaten van dit onderzoek is welke aspecten van de 

contentmarketing uitingen een positieve invloed op de productbetrokkenheid van de consument hebben. 

In de conclusies en discussie wordt een mogelijke verklaring voor de hogere productbetrokkenheid bij 

consumenten die zijn blootgesteld aan een contentmarketing uiting gegeven. Deze verklaring stelt 

dat de contentmarketing uitingen relevante consequenties, doelen en waarden heeft geactiveerd bij 

de consument en zelf ook nauw verbonden is met deze belangrijke consequenties, doelen en waarden. 

Vraag is echter welke eigenschappen van de contentmarketing uitingen zorgen voor de activatie van 

deze relevant consequenties, doelen en waarden van de consument. Toekomstig onderzoek zou kunnen 

kijken welke eigenschappen van contentmarketing een rol spelen bij deze activatie en de daarop volgende 

totstandkoming van een verhoogde gevoelde betrokkenheid.

De laatste vraag die ontstaat, is in hoeverre de gevonden resultaten met betrekking tot subjectieve 

contentmarketing toepasbaar zijn op alle gedefinieerde contentmarketinggenres binnen subjectieve 

contentmarketing. Omdat binnen dit onderzoek enkel contentmarketing met een autoriteit als bron 

getoetst is als subjectieve contentmarketing, is het onduidelijk of deze resultaten ook gelden voor de 

andere contentmarketinggenres binnen subjectieve contentmarketing. Toekomstig onderzoek zou uit 

kunnen wijzen of het gebruik van verschillende subjectieve contentmarketinggenres een verschillend 

effect heeft op bijvoorbeeld bekwaamheid, integriteit en welwillendheid. 
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Appendix I: Contentmarketing raamwerk voor marketeers

Dit contentmarketing raamwerk is bedoeld voor marketeers die ondersteuning zoeken bij de inzet van 

contentmarketing. Dit raamwerk is gebaseerd op de Genre Theory en heeft contentmarketing opgedeeld 

aan de hand van het doel, de inhoud en de vorm. Inhoud refereert hierbij aan de sociale motieven, het 

thema en de onderwerpen die worden uitgedrukt in de communicatie-uiting. De vorm refereert aan de 

observeerbare fysieke en taalkundige eigenschappen van de communicatie-uiting. 

Met behulp van zeven veel gebruikte cues die binnen marketinguitingen gebruikt worden om individuen 

te overtuigen zijn de meest voorkomende doelen en inhoudsvormen gedefinieerd. De gedefinieerde 

doelen zijn op de bovenste rij van het raamwerk (zie afbeelding 3) terug te vinden, en de gedefinieerde 

inhoudsvormen op de middelste rij. 

Bij het uitvoeren van een contentmarketingstrategie zal allereerst het doel moeten worden omschreven. Dit 

raamwerk maakt onderscheid tussen de doelen ‘de consument overtuigen’ en ‘de consument voorzien van 

feitelijke informatie’. Nadat dit doel is gedefinieerd, kan de marketeer één van de gegeven inhoudsvormen 

selecteren om dit gewenste doel te bereiken. Deze inhoudsvorm kan bijvoorbeeld geselecteerd worden 

aan de hand van beschikbaar materiaal of aan de hand van een al specifieker gedefinieerd doel. 

Nadat het doel en de inhoud zijn gedefinieerd door de marketeer komt de laatste – en voor marketeers 

meest lastige – stap, het definiëren van de juiste contentmarketingvorm. Binnen dit raamwerk zijn de 42 

door Pulizzi (2009) gedefinieerde contentmarketingvormen gebruikt. Van deze contentmarketingvormen 

blijken er op basis van de definitie van social media binnen dit onderzoek 21 toepasbaar te zijn binnen 

social media. Deze contentmarketingvormen hebben allen eigenschappen die ze meer of minder geschikt 

maken voor het gekozen doel en de gekozen inhoud. Op basis van deze eigenschappen zijn de 21 

contentmarketingvormen ingedeeld onder de gedefinieerde doelen en inhoud. Overeenkomsten tussen de 

eigenschappen van de contentmarketingvorm en de doelen en inhoud maken de contentmarketingvorm 

geschikt als vorm voor het bereiken van het doel en het overbrengen van de inhoud. Deze vormen zijn onder 

het doel en de inhoud weergegeven. Omgekeerd geldt ook dat wanneer er geen overeenkomsten zijn tussen 

de eigenschappen van de contentmarketingvorm en de doelen en inhoud, de contentmarketingvorm niet 

geschikt is voor het behalen van het gedefinieerde doel en het overbrengen van de inhoud. De vormen 

waar dit voor geldt zijn niet weergegeven onder het betreffende doel en de betreffende inhoud. Op deze 

wijze is voor de marketeer op basis van doel en inhoud gelijk zichtbaar welke vormen relevant kunnen 

zijn voor zijn contentmarketingstrategie. Het enige wat de marketeer doen moet is op basis van de 

eigenschappen van de aangedragen contentmarketingvormen de vorm kiezen die het beste past bij zijn 

contentmarketinginzet. Dit kan gedaan worden met behulp van de definities en voor- en nadelen zoals 

deze per contentmarketingvorm zijn gegeven door Pulizzi (2009) verderop in deze appendix. 
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Definities en voor- en nadelen van de genoemde contentmarketingvormen

Testimonials
Pochen is ongepast wanneer het bedrijf dit zelf doet, maar wanneer lof komt van een betrouwbare bron 

zoals een consument, wordt het bedrijf geloofwaardiger gevonden en neemt dit het scepticisme en de 

aarzeling van aankoop weg. 

Geschikt voor: 

•	 zowel	B2B	en	B2C	bedrijven

•	 bedrijven	met	enthousiaste	consumenten

•	 bedrijven	waarbij	klantenservice	overheersend	is

Niet geschikt voor: 

•	 bedrijven	met	weinig	consumentencontact

Blog
Een blog geeft bedrijven de mogelijkheid om korte stukken internetcontent te plaatsen die regelmatig 

worden ververst. Met behulp van technologieën als RSS, reacties en trackbacks zijn blogs vaak het 

middelpunt van social media inzet. 

Geschikt voor: 

•	 bedrijven	die	gebrand	zijn	om	een	community	op	te	bouwen	rondom	relevante	onderwerpen

•	 bedrijven	die	zoekmachine	resultaten	willen	verbeteren

Niet geschikt voor: 

•	 bedrijven	die	niet	openlijk	kunnen	praten	over	de	informatie	die	zij	bezitten

•	 bedrijven	zonder	tijd,	talent	of	ervaring	om	een	blog	op	te	zetten

•	 bedrijven	die	niet	houden	van	experimenteren

Video blog
Een video blog is een online platform met een serie van regelmatig gepubliceerde video’s rondom een 

bepaald thema of interesse. Vaak voorzien van deelmogelijkheden zoals met behulp van services als 

YouTube of Vimeo. 
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Geschikt voor: 

•	 het	uitstralen	van	authenticiteit

•	 producten,	diensten	of	verhalen	die	zeer	visueel	zijn

•	 om	entertainment	toe	te	voegen	aan	de	informatie	mix

Niet geschikt voor: 

•	 bedrijven	die	geen	viraal	effect	willen

•	 organisaties	die	bang	zijn	voor	openlijke	kritiek

•	 directe	verkoopmogelijkheden

e-learning initiatieven
E-learning initiatieven zijn zorgvuldig geplande platforms met educatieve inhoud die kan worden 

verspreid via een verscheidenheid aan media zoals audio podcasts, video, presentaties en meer. 

Geschikt voor: 

•	 het	bijbrengen	van	kennis	bij	consumenten	/	potentiële	consumenten	over	complexe		 	

 onderwerpen

•	 het	verkleinen	van	serviceproblemen	bij	consumenten	na	aankoop

Niet geschikt voor: 

•	 simpele	producten	en	diensten

•	 het	vervangen	van	directe	ondersteuning

•	 het	aanpakken	van	behoeftes	van	consumenten	die	niet	aanwezig	zijn	op	internet

Online game
Een online spel zoals elk ander, met als verschil dat het afkomstig is van een bedrijf.

Geschikt voor:  

•	 het	bereiken	van	een	jong	publiek

•	 het	aanmoedigen	van	herbezoeken	van	de	website

•	 entertainment

Niet geschikt voor: 

•	 het	uitdragen	van	een	serieus	imago

•	 producten	of	diensten	die	moeilijk	te	verpakken	zijn	binnen	entertainment
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Facebook applicatie
Op Facebook delen leden niet alleen teksten en foto’s, maar ook games, quizzen en andere interactieve 

applicaties kunnen zij delen met vrienden. Als merk heb je de mogelijkheid zelf een dergelijke applicatie te 

ontwikkelen die – mits goed ontworpen – kan leiden tot een verspreiding over het Facebook netwerk. 

Geschikt voor: 

•	 merken	met	grote	fanpagina’s	op	Facebook

•	 entertainment	en	lifestyle	merken

•	 merken	met	een	gevoel	voor	humor

Niet geschikt voor: 

•	 B2B	bedrijven

•	 merken	zonder	een	sterke	social	media	aanwezigheid

•	 producten	of	diensten	die	geen	interessant	verhaal	te	vertellen	hebben

Bedrijfsgerichte community
Een microwebsite die zich concentreert op een specifiek onderwerp of probleem, met inhoud ontwikkeld 

door het merk zelf. Wanneer een dergelijke community correct wordt uitgevoerd vormt dit een 

verzamelplaats die het merk positioneert als lid dat bijdraagt aan de community. 

Geschikt voor: 

•	 een	merk	die	een	community	aan	zich	kan	binden	binnen	een	specifiek	onderwerp	of	thema

•	 het	promoten	van	toegevoegde	informatie,	zoals	e-mailnieuwsbrieven,	video’s,	blogs,	etc.

Niet geschikt voor: 

•	 bedrijven	die	geen	blijvende	stroom	inhoud	kunnen	leveren

•	 openlijke	verkoop

Consumentgerichte community
Een microwebsite waarbij de inhoud voornamelijk door de gebruikers wordt gegenereerd. Als sponsors 

creëren merken de context voor deze microwebsites waar enthousiaste consumenten verhalen, 

afbeeldingen en video’s kunnen delen. 

Geschikt voor: 

•	 het	omvormen	van	je	grootste	fans	naar	je	beste	woordvoerders
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•	 het	behouden	van	een	gemeenschap	die	(vrijwel)	helemaal	voor	zichzelf	zorgt

•	 het	opbouwen	van	goodwill	dat	als	buffer	kan	werken	tegen	controverse	en	crisis

Niet geschikt voor: 

•	 bedrijven	die	bang	zijn	de	controle	over	het	merk	te	verliezen

•	 merken	die	geen	echte	passie	bezitten

Wiki
Een platform voor samenwerking waarbij bezoekers een bijdrage leveren, bewerken en commentaar 

geven op kennis die zij zelf creëren. Wikipedia is het meest bekende voorbeeld, maar iedereen kan dit zelf 

hosten en beheren. 

Geschikt voor: 

•	 het	bouwen	van	een	informatiedatabase

•	 het	verkrijgen	van	loyaliteit	van	de	meest	toegewijde	consumenten

Niet geschikt voor: 

•	 communicatie	met	een	passief	publiek

•	 bedrijven	die	bang	zijn	voor	de	bijdragen	van	buitenstaanders

Facebook Movement
Dit is geen Facebook fanpagina of merkprofiel. Het is een Facebookpagina gesponsord door een merk 

gefocust op een bepaald interessegebied zoals hedendaagse mode, groene ontwikkeling of dierenwelzijn. 

Geschikt voor: 

•	 het	verbinden	van	het	merk	met	passies	van	consumenten

•	 het	creëren	van	een	ingang	voor	grotere	betrokkenheid	met	het	merk

•	 het	genereren	van	goodwill	en	gunstige	publiciteit

Niet geschikt voor: 

•	 bedrijven	die	geen	thema’s	hebben	om	publiekelijk	over	te	discussiëren

•	 directe	verkoop	of	het	genereren	van	leads

•	 merken	die	de	berichtgeving	willen	controleren
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Foto platform
Het bekendste voorbeeld is Flickr. Wat minder bekend is, is dat je eigen aanwezigheid op Flickr je in staat 

stelt informatie te delen terwijl consumenten hun foto’s delen. 

Geschikt voor: 

•	 samenwerken	met	uw	consumenten	bij	de	creatie	en	distributie	van	informatie

•	 het	delen	van	het	plezier	en	de	opwinding	over	je	product	of	merk

•	 het	tonen	van	de	verscheidenheid	aan	mogelijkheden	van	uw	producten

Niet geschikt voor: 

•	 het	verkopen	van	het	onbekende	(producten	die	niet	zichtbaar	zijn)

•	 bedrijven	zonder	een	loyale	achterban

•	 merken	zonder	een	standaard	aanwezigheid	op	het	internet

Eigen aangepast sociaal netwerk
Bedrijven kunnen tegenwoordig gebruik maken van initiatieven zoals het Ning platform wat kan dienen 

als volledige social media website gewijd aan een bepaald thema of probleem. 

Geschikt voor: 

•	 professionele	instanties	die	willen	groeien	buiten	hun	geografische	grenzen

•	 interne	communicatie	in	grote	ondernemingen

Niet geschikt voor: 

•	 kleine	bedrijven

•	 publiek	zonder	technische	achtergrond

Online media website
Bij een online media website neem je zelf de rol van de media over. Zoals bij traditionele media biedt 

een online media website verhalen, artikelen, feiten, figuren en afbeeldingen die interessant zijn voor 

het publiek. Verschil met traditionele media is dat het onder controle is van het merk en dat het vooral 

gelezen zal worden door consumenten.

Geschikt voor: 

•	 het	verkrijgen	van	potentiële	consumenten	binnen	een	interessegebied

•	 een	beeld	van	expertise
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•	 personaliteit	en	goodwill	creëren

•	 merken	die	eigen	uitgever	willen	zijn

Niet geschikt voor: 

•	 kleinere	bedrijven	met	simpele	doelen

•	 bedrijven	met	een	select	aantal	producten

•	 beperkte	budgetten	omdat	consistente	informatie	de	sleutel	tot	succes	is

Content platform
Een site zoals Squidoo die gebruikt in staat stelt een directory samen te stellen van blogs, bulletin boards, 

afbeeldingen, videostreams en links rondom een belangrijk thema. 

Geschikt voor: 

•	 het	creëren	van	een	community	die	van	belang	is

•	 het	claimen	van	expertise	binnen	een	bepaald	onderwerp

•	 de	aandacht	sturen	naar	nieuwe	ideeën

Niet geschikt voor: 

•	 het	genereren	van	sales	en	leads

•	 ongeduldige	bedrijven

•	 organisaties	die	geen	tijd	willen	investeren	en	geen	consistente	inhoud	willen	leveren

Microbloggen
Belangrijkste voorbeeld voor microbloggen is Twitter. Berichten op Twitter mogen slechts 140 karakters 

zijn, wat zorgt voor hevige beperkingen voor de inhoud. De snelheid en het bereik van een microblog 

creëren bijna een real-time conversatie context met je volgers. Daarnaast maken handige zoekmodules 

microbloggen een perfecte graadmeter voor het monitoren van belangrijke onderwerpen en opspelende 

zorgen.

Geschikt voor: 

•	 het	verwijzen	naar	diepere	content	elders

•	 het	bijhouden	van	belangrijke	onderwerpen

•	 positioneren	als	een	vertrouwde	informatiebron
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Niet geschikt voor: 

•	 het	verspreiden	van	diepgaande	berichten

•	 het	doen	van	verkooppraatjes

•	 het	bereiken	van	publiek	dat	niet	aanwezig	is	op	Twitter

Video
Websites als YouTube en Vimeo hebben het uploaden en delen van video’s gemakkelijk gemaakt. Met deze 

websites tot je beschikking kun je gemakkelijk linken naar een video of een video insluiten. Ook bezitten 

de videoplatformen mogelijkheden om de video’s te delen, wat helpt om je video’s te verspreiden.

Geschikt voor: 

•	 het	informatief	of	vermakelijk	maken	van	je	boodschap

•	 anderen	aanmoedigen	om	je	inhoud	te	delen

•	 het	benutten	van	de	kracht	van	bewegend	beeld	om	je	boodschap	te	vertellen

Niet geschikt voor: 

•	 pure	productgedreven	berichten

•	 eenmalige	video’s	(de	kracht	van	online	video	zit	in	consistentie)

Virtuele beurs
De huidige technologie stelt bedrijven in staat om evenementen die normaal in het echte leven 

plaatsvinden online te laten plaatsvinden. Evenement managers kunnen op internet virtuele beurzen 

creëren die kunnen leiden tot leads, een verhoogde omzet en een verbetering van de communicatie met 

de huidige en toekomstige klanten.

Geschikt voor: 

•	 het	overwinnen	van	tijd	en	reiskosten	ten	opzichte	van	een	offline	evenement

•	 het	opbouwen	van	een	publiek	voor	offline	evenementen

•	 activiteit	coördineren	tussen	consumenten,	verkopers,	leveranciers,	partners	en	kanalen.	

Niet geschikt voor: 

•	 bedrijven	waarvoor	puur	de	transacties	van	belang	zijn	in	plaats	van	de	relatie

•	 markten	met	onvoldoende	kracht	om	aanwezigen	aan	te	trekken

•	 bedrijven	die	niet	voorbereid	zijn	op	het	beheren	van	een	online	platform
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Social bookmarking
Voorbeelden als Digg, delicious en StumbleUpon stellen je in staat om een persoonlijk initiatief (het 

bookmarken van een website) om te vormen tot een sociale actie waarbij de hele wereld kan zien welke 

content jij interessant vindt. Door social bookmarking buttons toe te voegen aan berichten en pagina’s op 

je website stel je bezoekers in staat te ‘stemmen’ op je content, wat de zichtbaarheid kan vergroten. 

Geschikt voor: 

•	 het	verbeteren	van	je	zoekmachine	optimalisatie

•	 het	stimuleren	van	distributie	van	je	content

•	 het	aanmoedigen	van	interactie	met	jouw	materiaal

Niet geschikt voor: 

•	 bedrijven	die	geen	content	hebben	om	te	delen

•	 vertrouwelijke	informatie	

•	 organisaties	die	geen	social	media	beheerder	hebben	die	content	continue	up-to-date	houdt

Online persberichten
Diensten als Marketwire en Pressdoc kunnen je persberichten online plaatsen voor een snellere en 

bredere distributie. Persberichten zijn niet langer enkel voor de pers. Door het effectief gebruiken van de 

genoemde diensten kun je direct beroep doen op toekomstige kopers.

Geschikt voor: 

•	 het	verspreiden	van	nieuwe	content

•	 het	versterken	van	de	zoekmachine	optimalisatie	door	het	schrijven	van	berichten	met		 	

 relevante sleutelwoorden

Niet geschikt voor: 

•	 organisaties	die	niet	regelmatig	een	stroom	aan	content	publiceren

•	 het	vervangen	van	direct	contact	of	relaties	met	mediafiguren

•	 enkel	productgedreven	berichten

Online publicatiecentrum
Wil je een breder publiek bereiken met je white papers, presentaties en andere informatieve content? 

Websites als Scribd, Slideshare en Doxtop laten je je werk plaatsen in diverse categorieën waar het 

gevonden kan worden door bezoekers met een interesse voor kennis of entertainment.
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Geschikt voor: 

•	 het	aantrekken	van	meer	lezers	van	je	content

•	 het	versimpelen	van	het	uploaden/downloaden	proces

•	 het	vergroten	van	het	effect	van	presentaties	door	het	bereiken	van	personen	die	de	presentatie		

 gemist hebben

Niet geschikt voor: 

•	 bedrijven	zonder	content	om	te	delen

•	 organisaties	die	controle	willen	houden	over	de	informatie

•	 bedrijven	met	een	beperkte	online	aanwezigheid

Webinar / webcast
Neem een presentatie en plaats deze online: dat is de essentie van een webinar (slides en audio) of webcast 

(slides,	audio	en	video).	De	content	wordt	visueel	slide	na	slide	gepresenteerd,	net	zoals	bij	een	offline	

presentatie. Het audio component kan worden beluisterd via telefoon of computer. Een webinar verwijst 

normaliter naar enkel slides en audio, en een webcast heeft gewoonlijk ook video. 

Geschikt voor: 

•	 het	verspreiden	van	internet	presentaties	over	geografische	grenzen

•	 het	aantrekken	van	geïnteresseerden	zonder	reiskosten

•	 het	aanvullen	van	statische	inhoud	met	een	interactieve	Q&A

Niet geschikt voor: 

•	 organisaties	die	moeite	hebben	een	publiek	te	vinden	of	op	te	bouwen

•	 entertainment

•	 het	delen	van	simpele	informatie	die	ook	in	een	datasheet	of	ander	gemakkelijkere	vorm		

 gepubliceerd had kunnen worden
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Appendix II: Inleidingen

Inleiding hoge betrokkenheid
Deze inleiding wordt getoond aan de proefpersonen in de conditie hoge betrokkenheid:

Lees deze inleiding zorgvuldig:

Op de volgende pagina zal een tekst getoond worden van Signure, een nieuwe Nederlandse mobiele 

provider. Signure zal op zeer korte termijn de Nederlandse markt betreden met haar producten, en deze 

producten zullen dus ook voor u beschikbaar zijn. Stelt u zich voor dat u binnenkort overgaat tot aanschaf 

van een mobiel internet abonnement, en lees met deze gedachte de tekst op de volgende pagina. Na het 

lezen van de tekst zullen enkele vragen gesteld worden, die u dient te beantwoorden op basis van de 

gelezen tekst. Klik op ‘volgende pagina’ om verder te gaan en de uiting van Signure te bekijken.

Inleiding lage betrokkenheid
Deze inleiding wordt getoond aan de proefpersonen in de conditie lage betrokkenheid:

Lees deze inleiding zorgvuldig:

Op de volgende pagina zal een tekst getoond worden van Signure, een nieuwe mobiele provider in 

Engeland. Signure zal de Engelse markt betreden met haar producten, en deze producten zullen enkel 

beschikbaar zijn in Engeland. Hoewel deze dienst van Signure voor u niet beschikbaar zal zijn, wil ik u 

toch vragen de tekst op de volgende pagina te lezen. Na het lezen van de tekst zullen enkele vragen gesteld 

worden, die u dient te beantwoorden op basis van de gelezen tekst. Klik op ‘volgende pagina’ om verder te 

gaan en de uiting van Signure te bekijken.

Inleiding controle conditie
Deze inleiding wordt getoond aan de proefpersonen in de controleconditie:

Lees deze inleiding zorgvuldig:

Op de volgende pagina zal een uiting getoond worden van Signure, een nieuwe mobiele provider van 

mobiel bellen via internet. Na het zien van deze uiting zullen enkele vragen gesteld worden, die u dient 

te beantwoorden op basis van de uiting. Sommige vragen kunnen lastig te beantwoorden zijn op basis 

van de uiting, maar probeer zo goed mogelijk antwoord te geven op de gestelde vragen. Klik op ‘volgende 

pagina’ om verder te gaan en de uiting van Signure te bekijken.
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Appendix III: Stimulusmateriaal

Conditie: Objectieve contentmarketing
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Conditie: Subjectieve contentmarketing
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Conditie: Controleconditie
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Appendix IV: Vragenlijst

Vraag 1: Voor mij is Mobiel bellen via internet van Signure:

Belangrijk  0 0 0 0 0 Onbelangrijk*

Saai   0 0 0 0 0 Interessant

Relevant  0 0 0 0 0 Irrelevant*

Opwindend  0 0 0 0 0 Onopwindend*

Betekent niets 0 0 0 0 0 Betekent veel voor me

Aantrekkelijk 0 0 0 0 0 Onaantrekkelijk*

Fascinerend 0 0 0 0 0 Niet fascinerend*

Waardeloos 0 0 0 0 0 Waardevol

Betrokken 0 0 0 0 0 Niet betrokken*

Niet nodig 0 0 0 0 0 Nodig

* Geeft items aan die omgekeerd zijn

Vraag 2: Geeft bij onderstaande vragen aan in hoeverre u het hiermee eens ben op een schaal 

van 1 tot en met 5 (helemaal mee oneens – helemaal mee eens).

In het algemeen geven mensen echt om het welzijn van anderen

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Een standaard persoon is oprecht bezorgd over de problemen van anderen

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Het merendeel van de tijd proberen mensen anderen te helpen, in plaats van alleen op zichzelf te letten

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

In het algemeen houden de meeste mensen zich aan hun beloften

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Ik denk dat mensen over het algemeen proberen om hun woorden met acties te ondersteunen

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens
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De meeste mensen zijn eerlijk in hun omgang met anderen

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Ik denk dat de meeste professionele mensen zeer goed werk leveren op hun werk

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

De meeste professionals hebben veel kennis van hun vakgebied

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Een grote meerderheid van professionals is bekwaam in hun gebied van deskundigheid

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Gewoonlijk vertrouw ik mensen totdat zij mij een reden geven om hen niet meer te vertrouwen

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Over het algemeen geef ik mensen het voordeel van de twijfel wanneer ik ze voor het eerst ontmoet

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Mijn standaard aanpak is om nieuwe kennissen te vertrouwen totdat ze bewijzen dat ik hen niet moet 

vertrouwen

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Vraag 3: Geef op basis van de gelezen tekst bij onderstaande vragen aan in hoeverre u het 

hiermee eens ben op een schaal van 1 tot en met 5 (helemaal mee oneens - Helemaal mee 

eens).

Ik denk dat Signure in mijn beste belang zal handelen

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Als ik hulp nodig zou hebben, zal Signure zijn best doen om mij te helpen

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Signure is geïnteresseerd in mijn welzijn, niet alleen in dat van zichzelf

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens
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Signure is eerlijk als het met mij zaken doet

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Ik zou Signure als eerlijk kenmerken

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Signure zal zich aan zijn afspraken houden

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Signure is oprecht

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Signure is bekwaam in het leveren van mobiel bellen via internet

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Signure voert zijn taak als mobiele aanbieder goed uit

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Over het algemeen is deze organisatie een goede mobiele aanbieder

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens

Signure heeft veel verstand van mobiel bellen via internet

Helemaal mee oneens  0 0 0 0 0 Helemaal mee eens 

Vraag 4: In hoeverre denk je nu een goed beeld te hebben van de kwaliteit van bellen via internet 

van Signure?

Helemaal niet   0 0 0 0 0 Helemaal

Vraag 5: In hoeverre denk je nu een goed beeld te hebben van de prijs van bellen via internet 

van Signure?

Helemaal niet   0 0 0 0 0 Helemaal
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Vraag 6: In hoeverre denk je nu een goed beeld te hebben van de mogelijkheden voor extra 

diensten zoals videobellen en pingen bij Signure?

Helemaal niet   0 0 0 0 0 Helemaal

Vraag 7: Hoe duur is bellen via internet van Signure?

Zeer goedkoop  0 0 0 0 0 Zeer duur  

Vraag 8: Hoe is de kwaliteit van bellen via internet van Signure?

Zeer slecht   0 0 0 0 0 Zeer goed

Vraag 9: Hoe uitgebreid is het pakket van extra diensten bij Signure?

Niet uitgebreid   0 0 0 0 0 Zeer uitgebreid

Vraag 10: Hoe betrouwbaar vindt u het logo van Signure?

Niet betrouwbaar 0 0 0 0 0 Zeer betrouwbaar

Vraag 11: Hoe oprecht vindt u het logo van Signure?

Niet oprecht  0 0 0 0 0 Zeer oprecht

Vraag 12: Hoeveel tijd maakt u gemiddeld per week gebruik van het internet? (vul uw antwoord 

in in hele uren)

----- uur per week

Vraag 13: Hoe vaak leest u online informatie over merken of over producten van merken?

0  nooit

0  1-3 keer per maand

0  4-6 keer per maand

0  meer dan 6 keer per maand
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Vraag 14: Wat is uw hoogst genoten opleiding? (indien u nog in opleiding bent, vinkt u de 

betreffende opleiding aan)

-  Lager onderwijs (basisschool)

-  Lager beroepsonderwijs (LBO, LTS) 

-  Middelbaar onderwijs (MAVO, VMBO, HAVO, VWO) 

-  Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, MEAO) 

-  Hoger beroepsonderwijs (HBO, HEAO, HTS) 

-  Wetenschappelijk onderwijs (Universiteit) 

-  Anders, namelijk ...

Vraag 15: Wat is uw geslacht?

0 man

0 vrouw

Vraag 16:Wat is uw leeftijd?

-----
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