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Samenvatting 

Deze studie onderzoekt het effect van de narratieve elementen perspectief en gelijkenis tussen 

personage en lezer in een narratieve advertentie. Het effect is onderzocht op de volgende 

afhankelijke variabelen: overtuigingskracht en de mechanismen identificatie, transportatie en 

self-referencing. Voor het experiment werden vier versies van een narratieve advertentie 

ontworpen van het fictieve fietsenmerk ‘Bicicletta’. In de advertentie was het personage ofwel 

een studente of een werkende vrouw. Bovendien werd gebruik gemaakt van een ik-perspectief 

en een zij-perspectief. Wanneer het personage net als de respondent student of werkend was, 

trad er gelijkenis tussen personage en lezer op. In totaal hebben 127 Respondenten een van de 

versies van de advertentie gelezen en hierbij vragen moeten beantwoorden. De resultaten laten 

zien dat de ANOVA’s geen significante verschillen hebben aangetoond. Daarmee zijn er dus 

geen verschillen gevonden in perspectief en gelijkenis op de afhankelijke variabelen. Om 

definitief  te kunnen concluderen dat er geen verschillen tussen perspectief en gelijkenis zijn, 

is vervolgonderzoek nodig.  
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Inleiding 
Ik ben Marina Veerman. Zelfstandig adviseur van RegioBank in Zevenhuizen. Laatst 

 had ik een afspraak met Marc en Petra. Marc zat vroeger bij mijn zoon op de 

 scouting. Of ik ze kon helpen met hun hypotheek. Ze kregen de financiering van hun 

 nieuwe woning maar niet rond. Dus bedacht ik een manier waarop de ouders van 

 Petra konden bijspringen. Met hun steun was de hypotheek snel geregeld. Straks 

 wonen Marc en Petra lekker bij hun ouders in de buurt.  

-RegioBank. Wij zijn uw bank. (RegioBank, 2016) 

 

Het voorbeeld is een illustratie van een narratieve (radio)advertentie. Dit is een reclamevorm 

waarin producten en diensten middels een verhaal worden aangeprezen. Het personage laat 

lezers zien hoe zij klanten kan helpen met haar dienstverlening als zelfstandig adviseur van 

RegioBank door het vertellen van een verhaal. Ze vertelt dat Marc en Petra moeite hadden 

met de financiering van hun nieuwe huis. Uiteindelijk is het met haar hulp gelukt een 

hypotheek te krijgen. De bank wil door middel van een narratieve advertentie (potentiële) 

klanten laten zien waar de bank hen mee kan helpen. De onderzoeken naar narratieven in 

communicatie zijn in verschillende disciplines uitgevoerd, waaronder de 

gezondheidscommunicatie (Chang, 2008; De Graaf, 2014; Nan, Dahlstrom, Richards, & 

Rangarajan, 2015). Ook in het onderzoeksgebied marketingcommunicatie, waarvan de 

advertentie van RegioBank een illustratie is en waar dit artikel zich op zal focussen, is de 

effectiviteit van narratieve advertenties onderzocht (Wentzel, Tomczak, & Herrmann, 2010; 

Van den Hende, Dahl, Schoormans & Snelders, 2012). Uit deze resultaten bleek dat het 

gebruik van narratieven in advertenties effectief is (o.a. Chang, 2008; Van den Hende et al., 

2012). 

 

Narratieve advertenties kunnen haar overtuigingskracht vergroten door gebruik te maken van 

narratieve elementen, zoals perspectief en gelijkenis tussen personage en lezer. Perspectief is 

het fysieke punt van waarneming en het psychologische standpunt van waaruit het verhaal 

beschreven wordt (Bal, 1997, pagina 143). Dit narratief element kan bij het ik-perspectief  

mogelijk leiden tot de mechanismen identificatie, transportatie en self-referencing. Banerjee 

en Greene (2012) omschrijven transportatie als een ervaring waarin een persoon zich 

verloren/geabsorbeerd voelt in een verhaal of narratief (pag. 565). Naast transportatie kan bij 

identificatie een soortgelijk effect tot stand worden gebracht. Identificatie is het proces 

waarbij de lezer de gebeurtenissen door de ogen van het personage gaat zien door het 
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overnemen van het perspectief van het personage (De Graaf, Hoeken, Sanders, & Beentjes, 

2012). Een ander mechanisme dat onderzocht zal worden is self-referencing. Dit is het proces 

waarbij het verhaal aan het eigen leven van de lezer wordt gerelateerd (De Graaf, 2014).  

De drie mechanismen transportatie, identificatie en self-referencing kunnen ook onderzocht 

worden in onderzoeken met het narratieve element gelijkenis tussen personage en lezer. 

Eerder onderzoek heeft dit gedaan voor de elementen identificatie en self-referencing (De 

Graaf, 2014). De onderzoekster heeft aangetoond dat self-referencing het mechanisme was 

waardoor in een narratieve tekst de gelijkenis tussen personage en lezer werd veroorzaakt. 

Verder onderzoek zou moeten aantonen of de mechanismen identificatie en transportatie bij 

het narratieve element gelijkenis ook een rol spelen.  

 

Deze studie heeft als doel het effect van perspectief en gelijkenis tussen personage en lezer bij 

narratieve advertenties te onderzoeken. Aangezien deze narratieve elementen wel afzonderlijk 

maar nog nooit samen zijn onderzocht en de elementen bovendien nooit eerder binnen de 

marketingcommunicatie getoetst zijn, kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de kennis 

over narratieven in de marketingcommunicatie. Maatschappelijk is de vraagstelling relevant, 

aangezien marketeers de resultaten kunnen gebruiken voor een effectiever ontwerp van 

narratieve advertenties. In het onderzoek zal hiervoor gekeken worden naar de invloed van de 

narratieve elementen perspectief en gelijkenis op de mechanismen identificatie, transportatie 

en self-referencing. Ook wordt de overtuigingskracht van een zelf ontworpen narratieve 

advertentie onderzocht. Allereerst is het hierbij belangrijk te kijken naar het effect van een 

narratieve advertentie, waarin de elementen perspectief en gelijkenis zijn verwerkt, op de drie 

genoemde mechanismen. Daarnaast moet de overtuigingskracht bekeken worden aangezien 

een advertentie pas effectief is, wanneer de tekst de lezer heeft overtuigd een bepaald product 

of dienst te kopen.  

 

Narratieve advertenties 

Een narratieve advertentie is een marketingmiddel waarin producten en diensten in de vorm 

van een verhaal worden aangeprezen. Wentzel et al. (2010) omschrijven dit type reclame als 

advertenties waarin gebeurtenissen in een chronologische en causaal gerelateerde volgorde 

gepresenteerd worden om te laten zien hoe een of meerdere personages een product of dienst 

consumeren, gebruiken of creëren (pag. 511). Hieruit volgen twee kenmerken van narratieven. 

Ten eerste de chronologie. In een narratieve advertentie gebeuren namelijk enkele 

gebeurtenissen die zich in een bepaalde tijdsvolgorde afspelen. Er is een duidelijk begin, 
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midden en einde van het verhaal te onderscheiden. Ten tweede blijkt causaliteit een rol te 

spelen, omdat narratieven zodanig gestructureerd zijn dat hieruit het oorzakelijk verband 

tussen de afzonderlijke gebeurtenissen afgeleid kan worden (Chang, 2008; Wentzel et al., 

2010).  

 

Eerdere onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de invloed van geschreven narratieven. 

Ze hebben hierbij narratieve advertenties vergeleken met argumentatieve advertenties, waarin 

rationele argumenten worden gebruikt om de consument te overtuigen (Chang, 2008; Wentzel 

et al., 2010). De advertentietypes verschillen over het algemeen in de wijze waarop de 

advertenties door de lezer worden verwerkt. Een lezer hanteert bij een narratieve advertentie 

meestal een narratieve verwerkingsstijl. Bij deze stijl kan de overtuigingskracht van de 

advertentie vergroot worden door de lezer aan te moedigen het geadverteerde merk aan 

zichzelf te relateren en worden emoties door de narratieve advertentie opgeroepen. Lezers van 

argumentatieve advertenties daarentegen verwerken advertenties op een analytische manier, 

waarbij de argumenten kritisch worden bekeken en er ook ruimte is om tegenargumenten in te 

brengen (Chang, 2008; Wentzel et al., 2010). 

 

Wentzel et al. (2010)  hebben laten zien dat een narratieve advertentie effectiever kan zijn dan 

een argumentatieve advertentie, doordat lezers een narratieve verwerkingsstijl toepassen. De 

lezers worden helemaal in het verhaal ondergedompeld en bovendien is deze narratieve 

verwerking minder kritisch dan de analytische variant, waardoor lezers meer door een 

narratieve advertentie overtuigd kunnen raken. Wel moet hierbij gelet worden op de mate van 

manipulatie die respondenten waarnemen, oftewel de mate waarin lezers merken dat ze 

tijdens het lezen gemanipuleerd worden het geadverteerde product/ dienst te kopen. Wanneer 

respondenten dit opviel hanteerden ze namelijk voor beide type advertenties een analytische 

verwerkingsstijl en viel het voordeel van de narratieve verwerkingsstijl weg (Wentzel et al., 

2010).   

Transportatie 
Een voordeel van deze narratieve verwerking, die de effectiviteit kan vergroten, is het 

mechanisme transportatie. Dit is de ervaring die lezers beleven wanneer ze helemaal in een 

verhaal worden opgenomen. Transportatie bestaat uit de drie componenten aandacht, 

verbeelding en emotie die ieder het cognitieve proces van transportatie kunnen beïnvloeden 

(Green & Brock, 2000). Het mechanisme wordt in onderzoeken op verschillende manieren 
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omschreven. De term transportatie (Wentzel et al., 2010; Banerjee & Greene, 2012; Van den 

Hende et al., 2012) zal in dit onderzoek gebruikt worden. Chang (2008) gebruikt echter de 

term ‘onderdompeling’ en andere onderzoekers spreken van ‘narratieve betrokkenheid’ (De 

Graaf et al., 2012; De Graaf, 2014). Hoewel er dus verschillende termen te onderscheiden 

zijn, refereren de verschillende begrippen wel naar dezelfde lezerservaring, namelijk jezelf 

verliezen in een verhaal waardoor je even de tijd en de wereld om je heen vergeet (De Graaf, 

2014).  

Identificatie 

Ook het mechanisme identificatie kan een narratieve advertentie overtuigend maken. De lezer 

bekijkt de gebeurtenissen door de ogen van het beschreven personage en legt de focus 

compleet op deze persoon. De lezer vergeet hierdoor zichzelf en begrijpt beter wat er met het 

personage gebeurt (De Graaf et al., 2012; De Graaf, 2014). Door het overnemen van het 

perspectief van de beschreven persoon krijgen lezers emoties die overeenkomen met de 

emoties van dit personage. De lezer identificeert zich hier met deze persoon en dit zorgt 

ervoor dat de attitude van de lezer tegenover het personage positief beïnvloed wordt (De 

Graaf, 2014). Wanneer wordt gekeken naar narratieve advertenties kan het mechanisme 

identificatie mogelijk een positieve invloed op de lezer ten opzichte van het geadverteerde 

product of de dienst hebben.  

 

Identificatie verschilt van transportatie door een specifieke focus op de personages van de 

narratieven (De Graaf, 2014). Transportatie legt meer de nadruk op het proces van 

onderdompeling in het verhaal door de componenten aandacht, verbeelding en emotie. Bij 

identificatie gaat de lezer op in het verhaal, maar wordt de focus vooral op het personage zelf 

gelegd, onder meer door het overnemen van het perspectief van het personage.   

 

Self-referencing 

In het artikel van De Graaf (2014) wordt nog een ander mechanisme beschreven waarlangs 

narratieven kunnen overtuigen, namelijk self-referencing. Deze term verwijst naar een lezer 

die over zichzelf nadenkt om de narratieve informatie aan zijn of haar eigen leven te relateren 

(pag. 78). Hierbij wordt nieuwe informatie met bestaande informatie die de lezer al heeft 

vergeleken. Bovendien kunnen beschrijvingen uit het verhaal ervoor zorgen dat lezers deze 

beschrijvingen aan ervaringen uit hun eigen leven verbinden, waardoor de lezers hun eigen 

leven met het verhaal relateren. Hierbij geldt dat hoe meer gebeurtenissen of informatie aan 
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de lezer verbonden kunnen worden, des te meer het de attitude van de lezer zal beïnvloeden 

(Burnkrant & Unnava, 1989, 1995).  

 

Het verschil tussen self-referencing enerzijds en transportatie en identificatie anderzijds is de 

focus van de mechanismen. Transportatie en identificatie hebben een eenzijdige focus op het 

verhaal. Bij self-referencing ligt deze focus niet alleen op het verhaal maar ook op jezelf als 

lezer, doordat een lezer de gebeurtenissen uit het verhaal aan zichzelf relateert. 

 

Perspectief 

Perspectief betekent de wijze waarop een verhaal wordt weergegeven, waarbij de term 

verwijst naar zowel het fysieke punt van waarneming als het psychologische standpunt van 

waaruit het verhaal beschreven wordt (Bal, 1997, pagina 143). Hierbij zijn twee soorten 

perspectief te onderscheiden: het ik-perspectief en het zij-perspectief. Bij het ik-perspectief is 

de hoofdpersoon zelf de verteller van zijn of haar eigen verhalen. Dit perspectief geeft de 

lezer daarmee ook een inkijk in de persoonlijke emoties en meer details, doordat de gedachten 

van de ik-persoon te lezen zijn. Dit intieme gezichtspunt zorgt voor een persoonlijke relatie 

tussen het personage en de lezer en kan daardoor lezers stimuleren om de beschreven 

gevoelens over te nemen (Stern, 1991). Het zij-perspectief vertelt het verhaal in de derde 

persoon waarbij deze alwetende verteller zelf geen rol speelt in het verhaal. Verwijzingen 

zoals ‘’hij’’ en ‘’zij’’ worden hierbij gebruikt. Waar het ik-perspectief een inkijk geeft van 

binnenuit het personage, is het zij-perspectief beschreven van buitenaf. Hierdoor ontbreekt de 

mogelijkheid persoonlijke gevoelens te presenteren, maar kan er wel extra 

achtergrondinformatie gegeven worden over de situatie waarin het personage zich bevindt. Op 

deze wijze onthult het zij-perspectief meer over andere personages dan een ik-perspectief 

(Stern, 1991; Nan et al., 2015).  

 

Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de invloed van perspectief op de verwerking van 

narratieven. Een voorbeeld van een onderzoek is van Van Peer en Pander Maat (2001). Zij 

hebben onderzocht of het perspectief van waaruit de lezer een narratief had gelezen, bepalend 

zou zijn voor de sympathie voor het hoofdpersonage. Het gevonden effect was wel 

significant, maar minder groot dan werd verwacht, waardoor uit dit onderzoek geen stellige 

conclusies mogen worden getrokken over het effect van perspectief in narratieven.  

Banerjee en Greene (2012) hebben de invloed van perspectief op transportatie in de 

gezondheidscommunicatie onderzocht. Zij maakten de aanname dat een ik-perspectief de 
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lezer meer kan meenemen in de denkwereld van het personage en de lezer op deze wijze meer 

in het verhaal wordt opgenomen. De verwachting was daarom dat ik-perspectief een grotere 

mate van transportatie teweeg zou brengen bij de lezer dan een zij-perspectief. Dit is 

onderzocht aan de hand van narratieven over cocaïnegebruik. Uit de resultaten moet echter 

geconcludeerd worden dat een ik-perspectief niet voor meer transportatie zorgde dan een zij-

perspectief.  

 

Het onderzoek van De Graaf et al. (2012) hebben wel significante resultaten opgeleverd. In 

dit onderzoek is perspectief gebruikt als middel om identificatie als mechanisme voor 

narratieve overtuiging te onderzoeken. In het artikel worden twee studies beschreven waarin 

twee narratieve advertenties werden vergeleken. Van de narratieven zijn twee versies gemaakt 

waarin twee personages voorkomen die tegengestelde doelen of meningen hebben. De versies 

maken gebruik van een ik-perspectief, beschreven vanuit één van beide personages. De 

resultaten tonen aan dat lezers zich meer identificeerden met het personage uit wiens 

perspectief ze het narratief hadden gelezen en hebben daarbij ook hun eigen attitudes aan die 

van het personage aangepast (De Graaf et al., 2012).  

 

Nan et al. (2015) hebben de invloed van perspectief in narratieven voor de 

gezondheidscommunicatie bekeken. Hierbij werd een narratief ontwikkeld om de 

risicoperceptie van lezers met betrekking tot het HPV-virus te toetsen. Uit de resultaten valt af 

te leiden dat een ik-perspectief effectiever was in het overbrengen van de risicoperceptie dan 

een zij-perspectief. Dit betekent dat een narratief beschreven vanuit een ik-perspectief de 

subjectieve inschatting van zijn of haar kans op het oplopen van de ziekte meer vergrootte, 

dan een narratief beschreven vanuit een zij-perspectief. Hoewel Nan et al. (2015) zich op een 

ander onderzoeksgebied en niet op narratieve advertenties hebben gericht, kunnen de 

resultaten alsnog voor dit onderzoek gebruikt worden. De resultaten tonen aan dat een ik-

perspectief in narratieven overtuigender kan zijn dan een zij-perspectief. De verwachting is 

daarom dat dit eveneens het geval zal zijn voor de narratieve advertentie in dit onderzoek.  

Gelijkenis 
Gelijkenis tussen personage en lezer is omschreven als de mate waarin leden van het publiek 

het karakter als gelijk aan zichzelf beschouwen (Andsager, Bemker, Choi, & Torwel, 2006, 

pag. 4). Door gelijkenis van bijvoorbeeld kenmerken tussen personage en lezer, kan de lezer 

zich met het personage verbonden voelen en dit kan de identificatie bevorderen (Andsager et 
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al., 2006). Wanneer er echter ongelijkheden zijn tussen personage en lezer kan de motivatie 

voor lezers ontbreken om zich in het personage te verdiepen. Dit kan leiden tot minder 

identificatie. Bovendien kunnen ongelijkheden ook leiden tot minder transportatie. Wanneer 

er geen gelijkenis tussen personage en lezer is, verlaagd dit de waargenomen relevantie van de 

lezer. Hierdoor is een persoon minder gemotiveerd het verhaal te lezen, neemt hij/zij het 

verhaal minder in zich op en valt het mechanisme transportatie weg. Dit kan negatieve 

effecten op de overtuigingskracht van een narratieve advertentie hebben (Van den Hende et 

al., 2012).   

 

Gelijkenis tussen personage en lezer kan worden beïnvloed door objectieve en subjectieve 

karakteristieken. Voorbeelden van objectieve karakteristieken zijn geslacht, leeftijd en 

herkomst van een personage. Subjectieve kenmerken daarentegen zijn meningen en 

overtuigingen (Hoffner & Buchanan, 2005; De Graaf, 2014). Objectieve kenmerken zijn niet 

te veranderen en kunnen niet beïnvloed worden door een narratief. Subjectieve kenmerken 

van een lezer kunnen wel veranderen na het lezen van een narratief. Deze subjectieve 

kenmerken zijn beïnvloedbaar, waardoor ze voor onderzoekers moeilijker vast te stellen zijn. 

Daarom zal in dit onderzoek gekeken worden naar de gelijkenis tussen personage en lezer van 

objectieve karakteristieken.  

 

De Graaf (2014) heeft zich in haar onderzoek naar gelijkenis in narratieven ook gericht op 

objectieve karakteristieken. Voor het onderzoek zijn twee versies van een narratief over een 

studente met kanker ontwikkeld waarbij in de ene versie de studente in een studentenhuis 

woont en in de andere versie nog thuis bij haar ouders. De respondenten waren studenten  die 

na het lezen van een van de versies vragen over de advertentie moesten beantwoorden. Een 

van deze vragen was de woonsituatie van de respondenten, aangezien hiermee gelijkenis 

tussen personage en lezer werd gemeten. Wat geconcludeerd kan worden is, dat wanneer de 

lezer dezelfde thuissituatie had als de studente (dus ofwel net als de studente nog thuis woont 

of net als de studente in een studentenhuis) er meer gelijkenis tussen personage en lezer 

optrad, dan wanneer de thuissituatie niet hetzelfde was. De overeenkomst zorgde voor meer 

self-referencing, maar niet voor meer identificatie. Zodoende leiden bij self-referencing 

overeenkomende kenmerken tussen personage en lezer tot een groter besef van de risico van 

de ziekte, waardoor gezegd kan worden dat gelijkenis tot meer overtuiging van een narratief 

leidt.  

 



   

9 
 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de invloed van perspectief en gelijkenis op 

lezers van narratieven. Nog nooit zijn deze twee narratieve elementen echter samen 

onderzocht en ook nooit eerder binnen de marketingcommunicatie. Dit onderzoek is 

maatschappelijk relevant, omdat marketeers de resultaten kunnen gebruiken om bijvoorbeeld 

narratieve advertenties effectiever te ontwerpen. Daarnaast kan het lezers van narratieven 

attent maken op de wijzen waarop ze in een narratieve advertentie worden gemanipuleerd 

door reclamemakers. Het doel van dit onderzoek is daarom inzicht te verkrijgen in het effect 

van de narratieve elementen perspectief en gelijkenis op het gebied van de 

marketingcommunicatie. Hiervoor is het effect van de narratieve elementen op de 

mechanismen transportatie, identificatie en self-referencing bekeken. Daarnaast wordt 

onderzocht wat de invloed van perspectief en gelijkenis op de overtuigingskracht van een 

narratieve advertentie is. Hierbij wordt gekeken of het doel van de advertentie, iemand 

overtuigen het product of de dienst te kopen, bereikt wordt. De onderzoeksvraag luidt dan ook 

als volgt: 

 

Wat is het effect van perspectief en gelijkenis tussen personage en lezer op de 

overtuigingskracht van een narratieve advertentie en de mechanismen identificatie, 

transportatie en self-referencing? 
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Methode 

Materiaal 
Om de onafhankelijke variabelen perspectief en gelijkenis tussen personage en lezer te 

onderzoeken is een narratieve advertentie van het fictieve fietsenmerk ‘Bicicletta’ ontworpen.  

De fiets is een veelgebruikt vervoersmiddel in Nederland. Naar verwachting zou een groot 

deel van de respondenten gebruik maken van een fiets. Bovendien is gekozen voor een fictief 

fietsenmerk omdat bestaande fietsenmerken bij respondenten bepaalde negatieve of positieve 

associaties kunnen oproepen en dit zou de resultaten van het onderzoek kunnen beïnvloeden. 

De advertentie vertelt het verhaal van een vrouwelijke studente Roos die op weg is naar haar 

eerste college in Groningen. Er is gekozen voor een vrouwelijk personage omdat naar 

verwachting meer vrouwen dan mannen zouden deelnemen aan het onderzoek. Roos vertrekt 

op de fiets richting college en raakt de weg kwijt. Wanneer ze een man de weg vraagt, blijkt 

dat ze helemaal uit de richting is gefietst. Het is maar de vraag of ze nog op tijd komt voor 

haar eerste college. Ze begint hard te fietsen en merkt dat haar nieuwe fiets van Bicicletta heel 

fijn is. Bovendien vindt ze de fiets er goed uitzien. Uiteindelijk komt ze op tijd bij haar 

college en is ze blij met de aankoop van haar nieuwe fiets.  

 

Om de onafhankelijke variabelen in de narratieve advertentie te implementeren zijn vier 

versies van de advertentie ontworpen. Perspectief is hierbij geoperationaliseerd door een ik-

perspectief ofwel een zij-perspectief (Roos) te gebruiken in de advertenties. Gelijkenis tussen 

personage en lezer is geoperationaliseerd door het personage als studente of als werkende  

voor te stellen. Wanneer het personage studente is en de respondent ook, treedt er gelijkenis 

op. Ditzelfde geldt als zowel het personage als de respondent werkt. Geen gelijkenis is het 

geval als het personage studente is en de lezer werkend of andersom. Hierdoor zijn vier 

versies van de advertentie ontstaan. Enerzijds twee versies van de studente die naar haar 

eerste college fietst, beschreven vanuit een ik- of zij-perspectief. Anderzijds twee versies van 

het werkende personage die op de fiets naar haar eerste werkdag gaat, ook beschreven vanuit 

een ik- of zij-perspectief. De vier versies van de narratieve advertentie zijn dan als volgt: ik-

perspectief en gelijkenis, ik-perspectief en geen gelijkenis, derde persoon en gelijkenis en 

derde persoon en geen gelijkenis (zie bijlage 1). Elke versie van de narratieve advertentie 

bevatte rond de 470 woorden.  
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Proefpersonen 
In totaal hebben 128 respondenten meegedaan aan het onderzoek (58% vrouw, 42% man), 

waarvan 125 de Nederlandse nationaliteit bezitten. De proefpersonen moesten werkenden of 

studenten zijn. Een student is een persoon die een MBO-, HBO- of WO-opleiding volgt. 

Wanneer een respondent geen student was en bovendien aangaf te werken, viel deze persoon 

onder de categorie werkend. Eén persoon heeft aangegeven niet te werken en ook geen 

student te zijn, waardoor 127 respondenten over bleven. Van de 127 respondenten waren 67 

studenten en 60 werkenden. De leeftijd varieerde tussen de 16 en 59 jaar oud, waarvan de 

gemiddelde leeftijd 30,3 jaar was (SD= 13,4). Het meest frequente opleidingsniveau was WO 

(40%). 

Er was geen samenhang tussen de versies en het geslacht van de respondenten (χ2(4) = 2.83, p 

= .587). Daarnaast was er ook geen samenhang tussen achtergrond (student of werkend) 

versus versie (χ2(4) = 7.49, p = .112). Om te kijken of leeftijd gelijk over de vier versies is 

verdeeld, is een ANOVA uitgevoerd. Een eenweg variantieanalyse voor leeftijd met als factor 

versie heeft ook geen significant verband uitgewezen (F (1,123) = .77, p =. 547). De 

participanten zijn dus gelijk over de versies verdeeld wat betreft het geslacht, de achtergrond 

en de leeftijd van de respondenten.   

Onderzoeksontwerp 
In het experiment is gebruik gemaakt van een 2 (perspectief: ik en zij) x 2 (gelijkenis: wel of 

geen gelijkenis) tussenproefpersoonontwerp. In totaal zijn vier versies gemaakt waarin een ik-

perspectief of een derde persoonsperspectief (zij) is verwerkt. Daarnaast is het personage in 

de advertentie ofwel een studente of een werkend persoon.  

Instrumentatie 

In het onderzoek zijn de afhankelijke variabelen identificatie, transportatie, self-referencing, 

attitude en koopintentie onderzocht. De vragen over de variabelen identificatie, transportatie 

en self-referencing zijn gebaseerd op De Graaf (2014) (zie bijlage 2). De vragen over de 

verschillende processen zijn door elkaar gezet en bestaan uit zevenpunts Likert-schalen (1= 

zeer mee oneens; 7= zeer mee eens). Bij identificatie bekijkt de lezer de gebeurtenissen door 

de  ogen van het beschreven personage. De term identificatie kan bekeken worden vanuit 

empathie en perspectief. Daarom zijn voor beide aspecten drie vragen gesteld. Identificatie is 

zo gemeten aan de hand van zes vragen, waaronder ‘Ik heb me ingeleefd in de hoofdpersoon 

van het verhaal’ (empathie)  en ‘Tijdens het lezen stelde ik me voor hoe het zou zijn om in de 

positie van de hoofdpersoon te zijn’ (perspectief). De betrouwbaarheid van identificatie 
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bestaande uit zes items was goed: α = .89. Hierdoor kunnen de vragen worden samengenomen 

tot één variabele identificatie. 

 

Self-referencing is onderzocht aan de hand van drie vragen. Bij self-referencing verbindt een 

lezer de gebeurtenissen uit een narratief aan zijn of haar eigen leven. Een voorbeeld van een 

vraag is: ‘Het verhaal deed me denken aan ervaringen in mijn eigen leven’. De drie items 

vormden een betrouwbare schaal (α = .83).  

 

Bij transportatie worden de lezers helemaal in een verhaal opgenomen. De definitie van dit 

mechanisme bestaat uit de componenten aandacht, verbeelding en emotie (Green & Brock, 

2000). Voor ieder van deze aspecten zijn twee vragen gesteld en bovendien ook een 

overkoepelende vraag. Transportatie is dan ook gemeten aan de hand van zeven vragen. De 

betrouwbaarheid van transportatie bestaande uit zeven items was goed: α = .88. Voorbeelden 

van vragen zijn ‘Tijdens het lezen werd mijn aandacht helemaal in beslag genomen door het 

verhaal’ en ‘Ik werd meegesleept door het verhaal’.  

 

Naast de drie mechanismen identificatie, self-referencing en transportatie is ook de 

afhankelijke variabele overtuigingskracht onderzocht aan de hand van vragen over de attitude 

en koopintentie. Deze vragen zijn gebaseerd op Hoeken, Hornikx en Hustinx (2012) (zie 

bijlage 2). De attitude ten opzichte van het product is bevraagd door middel van zes 

semantische differentialen. De respondenten moesten aan de hand van een zevenpunts Likert-

schaal aangeven in hoeverre ze het met de stellingen eens waren. Deze stellingen waren onder 

andere ‘van lage kwaliteit’ versus ‘van hoge kwaliteit’ en ‘mooi’ versus ‘lelijk’. De zes items 

vormden een betrouwbare schaal (α = .91). De intentie om het product te kopen is gemeten 

aan de hand van de drie vragen ‘Ik overweeg een fiets van Bicicletta te kopen’, ‘Ik ben van 

plan een fiets van Bicicletta te kopen’ en ‘Ik ga zeker een fiets van Bicicletta kopen’. De 

betrouwbaarheid van intentie bestaande uit drie vragen was eveneens goed: α = .87.  

 

Aan het einde van de vragenlijst zijn er nog enkele demografische vragen aan de 

respondenten gesteld (zie bijlage 2). Er is gevraagd naar het geslacht, de leeftijd, de 

nationaliteit en het opleidingsniveau. Daarnaast werd de respondenten verzocht vragen in te 

vullen over of ze een fiets bezitten, regelmatig een fiets gebruiken, een de fiets ook gebruiken 

om naar werk of school te gaan, of ze student/ scholier zijn, of ze werken en zo ja, hoeveel 

uur per week ze werkzaam zijn.  
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Procedure 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een elektronische vragenlijst via Qualtrics. De 

respondenten werden hierbij persoonlijk door de onderzoekers benaderd om de vragenlijst 

online in te vullen. Aan hen werd uitgelegd dat de onderzoekers bezig waren met een 

onderzoek voor de studie Communicatie- en Informatiewetenschappen en of zij hieraan 

wilden deelnemen. De deelname was geheel vrijwillig en hier stond geen beloning tegenover. 

Wanneer respondenten akkoord gingen met het invullen van de vragenlijst, werden zij at 

random aan een van de vier versies van de narratieve advertentie blootgesteld. In een 

inleidende tekst werden de respondenten bij voorbaat bedankt voor hun deelname en werd hen 

uitgelegd dat zij een tekst te lezen kregen waarover enkele vragen gesteld zouden worden. 

Vervolgens werden de deelnemers door de vragenlijst heen geïnstrueerd door hen te 

verzoeken stellingen te beantwoorden. Hierbij werd niet uitgelegd dat de tekst een narratieve 

advertentie was en over welke onderwerpen de vragen gingen. Dit had namelijk de resultaten 

kunnen beïnvloeden, omdat de deelnemers dan bewust worden van het feit dat de advertentie 

hen probeert te overtuigen het product te kopen.  

De vragenlijst werd afgesloten met algemene vragen, zoals leeftijd en geslacht, waarna de 

deelnemers werden bedankt voor hun deelname aan het onderzoek. De deelnemers konden 

zelf bepalen wanneer ze de vragenlijst zouden invullen. Hierbij ontstond de mogelijkheid dat 

de respondenten werden afgeleid, maar aangezien de deelnemers vaak 5 minuten tijd nodig 

hadden om de vragenlijst in te vullen, is dit storende effect miniem.  

 

Statistische toetsing 

In dit onderzoek is gekeken naar het effect van perspectief en gelijkenis tussen personage en 

lezer op de overtuigingskracht van een narratieve advertentie en de mechanismen 

identificatie, transportatie en self-referencing. Om dit te kunnen onderzoeken moest 

gecodeerd worden wanneer er sprake was van gelijkenis en geen gelijkenis. De werkende 

lezers die een van de versies met een werkend personage hadden gelezen werden gecodeerd 

als gelijkenis, net als in het geval van een student die blootgesteld werd aan een versie met de 

studente als personage. Wanneer werkenden een versie lazen met de vrouwelijke studente, net 

als studenten die het werkende personage kregen te lezen, werd dit gecodeerd als geen 

gelijkenis. Voor het meten van het effect van de onafhankelijke variabelen perspectief en 

gelijkenis op identificatie, transportatie, self-referencing en de overtuigingskracht is een 

tweeweg variantieanalyse, oftewel een tweeweg ANOVA gebruikt.  
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Resultaten 
Deze studie onderzocht wat het effect van perspectief en gelijkenis tussen personage en lezer 

op de overtuigingskracht van de narratieve advertentie en de mechanismen identificatie, 

transportatie en self-referencing was. Dit is onderzocht aan de hand van vier versies van de 

fictieve narratieve advertentie van Bicicletta. Tabel 1 toont de gemiddeldes en 

standaarddeviaties van de afhankelijke variabelen.  

 

 

 

Om de effecten voor de afhankelijke variabelen te berekenen zijn ANOVA-tests uitgevoerd. 

Uit de tweeweg variantieanalyse voor Identificatie met als factoren Perspectief en Gelijkenis 

bleek geen significant hoofdeffect van Perspectief (F (1,123) < 1). Er bleek ook geen 

significant hoofdeffect van Gelijkenis (F (1,123) < 1) en er trad ook geen interactie op tussen 

Perspectief en Gelijkenis (F (1,123) < 1). 

Naast identificatie is ook het effect op self-referencing onderzocht. De tweeweg 

variantieanalyse voor Self-referencing met als factoren Perspectief en Gelijkenis heeft 

wederom geen significant hoofdeffect van Perspectief aangetoond (F (1,123) < 1) en geen 

significant hoofdeffect van Gelijkenis (F (1,123) < 1). Daarnaast trad er ook geen interactie 

op tussen Perspectief en Gelijkenis (F (1,123) < 1). 

Vervolgens is de tweeweg variantieanalyse voor Transportatie met als factoren Perspectief en 

Gelijkenis uitgevoerd. Hieruit bleek geen significant hoofdeffect van Perspectief (F (1,123) < 

1) en geen significant hoofdeffect van Gelijkenis (F (1, 123) = 2.41, p = .123). Er trad ook 
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geen interactie op tussen Perspectief en Gelijkenis (F (1,123) < 1).  

De tweeweg variantieanalyse voor Attitude met als factoren Perspectief en Gelijkenis heeft 

eveneens geen significant hoofdeffect van Perspectief aangetoond (F (1,123) < 1) en geen 

significant hoofdeffect van Gelijkenis (F (1,123) < 1). Daarnaast trad er ook geen interactie 

op tussen Perspectief en Gelijkenis (F (1,123) < 1). 

Tenslotte is de koopintentie van de advertentie onderzocht. Uit de tweeweg variantieanalyse 

voor Intentie met als factoren Perspectief en Gelijkenis bleek geen significant hoofdeffect van 

Perspectief (F (1,123) = 2.41, p = .123) en geen significant hoofdeffect van Gelijkenis (F 

(1,123) < 1). Er trad ook geen interactie op tussen Perspectief en Gelijkenis (F (1,123) = 1.92, 

p = .169).  
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Conclusie en discussie 

Het doel van dit onderzoek was het effect van perspectief en gelijkenis tussen personage en 

lezer op de overtuigingskracht van een narratieve advertentie en de mechanismen 

identificatie, transportatie en self-referencing te onderzoeken. Uit de resultaten kan 

geconcludeerd worden dat er geen verschillen zijn tussen perspectief en gelijkenis op de 

afhankelijke variabelen van de advertentie. Er bleek geen effect te zijn tussen de narratieve 

elementen en de variabelen overtuigingskracht, identificatie, transportatie en self-referencing. 

De verwachting was dat ik-perspectief en gelijkenis effectiever zouden zijn dan zij-perspectief 

en geen gelijkenis, maar dit is dus niet uit de resultaten gebleken. 

De resultaten gaan in tegen de verwachtingen op basis van eerder onderzoek. Uit het 

onderzoek van Nan et al. (2015) bleek dat een ik-perspectief effectiever was dan een derde 

persoonsperspectief. De verwachting was dat dit voor de narratieve advertentie in dit 

onderzoek ook zou gelden. Dit is echter niet het geval, waardoor de resultaten van dit 

onderzoek in tegenspraak zijn met de literatuur. Deze tegenspraak is ook terug te vinden in 

het onderzoek van De Graaf (2014), waaruit bleek dat bij self-referencing de gelijkenis tussen 

personage en lezer tot een grotere overtuiging van een narratief verhaal leidde. Dit onderzoek 

heeft niet dezelfde resultaten als die van De Graaf (2014) aangetoond, waardoor er op het 

gebied van self-referencing geen overeenkomsten zijn gevonden. Een mogelijke verklaring 

voor de gevonden verschillen is dat de onderzoeken van Nan et al. (2015) en De Graaf (2014) 

zich richten op de gezondheidscommunicatie en dit onderzoek zich toespitst op 

marketingcommunicatie. Nan et al. (2015) en De Graaf (2014) hebben narratieven gebruikt 

waarin de personages een ziekte hadden. De studies hebben op deze wijze gebruik gemaakt 

van serieuzere onderwerpen dan de fietsadvertentie van Bicicletta, wat de verschillen tussen 

de eerdere studies en dit onderzoek kan verklaren. Lezers kunnen bij serieuzere onderwerpen 

namelijk meer geneigd zijn de tekst vol aandacht en ernst te lezen dan een tekst van een 

advertentie. Een ander verschil komt mogelijk door de kortere narratieve advertenties in dit 

onderzoek. De onderzoeken van Nan et al. (2015) en de Graaf (2014) zijn afgenomen in de 

gezondheidscommunicatie, waarbij de narratieven lange teksten waren. Wellicht kunnen de 

respondenten bij langere teksten de gebeurtenissen in het verhaal meer aan hun eigen leven 

relateren dan in het geval van de kortere narratieve fietsenadvertentie.  

 

Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van effect bij koopintentie kan zijn dat de vragen 

te stellig zijn (‘Ik ga zeker een fiets van Bicicletta kopen’). De respondenten in het onderzoek 
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lezen voor het eerst een advertentie over het onbekende fietsenmerk Bicicletta. In het 

algemeen gaan mensen nadat ze een advertentie voor de eerste keer hebben gelezen niet 

meteen een nieuwe fiets kopen. Een andere en goedkopere productcategorie leent zich daarom 

beter voor dergelijke vragen dan een relatief dure aankoop zoals een fiets. 

 

Dit onderzoek heeft verschillende beperkingen waarmee rekening gehouden moet worden 

voor vervolgonderzoek. Een voorbeeld is dat het geslacht niet evenredig verdeeld was. Er 

waren namelijk meer vrouwen dan mannen die aan het onderzoek hebben deelgenomen. 

Vrouwen zijn over het algemeen beter in het inleven in anderen en daarom is het mogelijk dat 

de resultaten van het onderzoek niet generaliseerbaar naar mannen zijn. Daarnaast zijn veel 

oudere studenten bevraagd die ook al werken. Mogelijkerwijs kunnen zij zich net als 

werkenden goed inleven in het verhaal van het werkende personage, waardoor er geen 

verschillen in de resultaten vindbaar zijn. Een andere beperking is het opleidingsniveau van 

de respondenten. Het meest voorkomende opleidingsniveau was namelijk WO. Dit is niet 

representatief voor de bevolking, waardoor het de voorkeur heeft om de opleidingsniveaus 

van de respondenten in toekomstig onderzoek beter over de steekproef te verdelen.  

 

Naast beperkingen van de steekproef zijn er enkele andere verbeterpunten. Mogelijk leidt een 

ander verhaal tot andere uitkomsten. Het verhaal in de fietsenadvertentie is herkenbaar voor 

respondenten: ieder mens zal weleens de weg zijn kwijtgeraakt. Een verhaal over een studente 

of werkend persoon wiens fiets wordt gestolen had wellicht voor andere resultaten gezorgd, 

omdat waarschijnlijk veel minder mensen dit hebben meegemaakt. Daarnaast is vooraf aan 

het onderzoek geen pretest uitgevoerd naar de waardering van het verhaal van de narratieve 

advertentie. Wanneer uit deze test geconcludeerd kon worden dat de respondenten in hun 

beoordeling weinig verschilden, had de advertentie nog aangepast kunnen worden. De 

voorkeur is daarom dan ook om in vervolgonderzoek vooraf een pretest uit te voeren.  

 

Aangezien in dit onderzoek de narratieve elementen perspectief en gelijkenis voor het eerst 

samen zijn onderzocht en de resultaten bovendien niet overeenkomen met bevindingen uit de 

literatuur, is meer onderzoek nodig om te kijken of de resultaten uit dit artikel kloppen. 

Vervolgonderzoek zou zich daarbij moeten richten op een evenredige verdeling van het 

geslacht van de respondenten, aangezien een beperking van het onderzoek is, dat er meer 

vrouwen dan mannen zijn. Daarnaast zou gekeken kunnen worden naar de verdeling van 

werknemers en studenten onder de steekproef. Oudere werknemers en jongere studenten 
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kunnen zich wellicht minder goed inleven in de narratieve advertenties waarin het personage 

student, respectievelijk werkend is, dan oudere studenten die al werken en beginnend 

werkenden. Een andere mogelijkheid voor verbetering in volgend onderzoek is het uitkiezen 

van een andere productcategorie voor de narratieve advertentie. De fiets is namelijk een 

veelgebruikt vervoersmiddel voor de respondenten (96% van de respondenten bezit een fiets 

en 80% van de respondenten heeft op de stelling ‘Gebruikt u regelmatig een fiets?’ mee eens 

tot zeer mee eens geantwoord). Dit kan er voor zorgen dat de respondenten zich in de versies 

met zowel gelijkenis als geen gelijkenis goed in de fietsenadvertentie konden inleven, wat ook 

terug te zien is bij de resultaten van identificatie. De productkeuze heeft daarom wellicht 

ervoor gezorgd dat geen verschillen zijn gevonden tussen perspectief en gelijkenis. Mogelijke 

producten die in de plaats van een fietsenmerk gebruikt zouden kunnen worden zijn koffie of 

frisdrank, aangezien niet iedereen deze dranken consumeert.  

 

In dit onderzoek is de invloed van de narratieve elementen perspectief en gelijkenis voor het 

eerst in de marketingcommunicatie onderzocht. De resultaten gingen tegen de verwachtingen 

in aangezien er geen verschillen tussen perspectief en gelijkenis zijn gevonden. Op deze wijze 

geeft het onderzoek nieuwe inzichten in het effect van de narratieve elementen op de 

afhankelijke variabelen overtuigingskracht, identificatie, transportatie en self-referencing.  

De maatschappelijke relevantie richtte zich op marketeers, waarbij hen de volgende 

aanbeveling kan worden gegeven. Door het uitblijven van significante resultaten zijn er geen 

verschillen gevonden tussen perspectief en gelijkenis, waardoor reclamemakers hiermee 

waarschijnlijk geen rekening hoeven te houden. De resultaten tonen aan dat vermoedelijk 

zowel een ik-perspectief als een zij-perspectief kan worden toegepast en dat bovendien 

gelijkenis tussen personage en lezer geen rol speelt.  
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Bijlage 1: 
Versie 1 

Perspectief:  eerste persoon 

Achtergrond:  student 

 

Waar fiets jij naartoe? 
 

Trrrring! Neeeeee, daar gaat de wekker al. Maandagen zijn zo niet mijn ding. Toch maar 
opstaan, ik kan niet meteen m’n eerste college missen. Vandaag begint het studentenleven 
dan eindelijk. Na een korte douche en een vluchtig ontbijtje stap ik goed op tijd op de fiets. 
Ik ben zo benieuwd naar al m’n studiegenootjes. Trots op mezelf dat ik de weg van te voren 
zo goed heb uitgezocht fiets ik rustig door Groningen. Met een kwartiertje zou ik toch wel op 
de uni moeten zijn. Plotseling schrik ik op uit mijn gedachten. Heb ik deze kerk al eerder 
gezien? Nou ja, ik ben altijd zo chaotisch, dus het zal wel kloppen. Ik fiets verder en ga na of 
ik alles bij me heb. Laptop, collegeblok, pennen… Shit, een flesje water was ook wel handig 
geweest. Ach ja, ik kan vast ook water kopen op de uni. Als ik nou snel doorfiets, heb ik 
misschien voor college nog tijd om wat te halen. Ik kijk op m’n horloge en schrik, ik ben al 
bijna een kwartier onderweg. Ik zou nu toch wel in de binnenstad moeten zijn, maar als ik 
om me heen kijk zie ik vooral grote fabriekshallen. Dit lijkt toch meer op een 
industrieterrein… Dit kan niet goed zijn, waarom raak ik altijd overal de weg kwijt? Wat nu? 
In de verte komt iemand me tegemoet gefietst, aan hem moet ik het maar even vragen. 
“Sorry meneer, weet u misschien waar het Academiegebouw is?” “Academiegebouw? Zo’n 
bedrijf ken ik hier niet.” “Nee ik bedoel van de universiteit.” “Och meisje, dan zit je helemaal 
uit de richting. Dat is in het centrum, zo’n 10 minuten fietsen.” Ik kijk weer op m’n horloge 
en  begin nu echt in paniek te raken. Over 10 minuten begint het college! “Als je omkeert ga 
je voorbij de brug links, dan kom je vanzelf in het centrum.” Ik bedank de man en keer snel 
om, waarna ik keihard begin te fietsen. Goh, deze fiets is eigenlijk best chill. En hij ziet er ook 
nog eens leuk uit, in een vrolijk kleurtje. Goede keus om het advies van m’n vader op te 
volgen en toch een nieuwe fiets van Bicicletta te kopen. Als ik linksaf ben geslagen zie ik al 
gauw het station. Dit herken ik gelukkig, nu ben ik dichtbij! In volle vaart kom ik de straat van 
de uni in. Wow, ik heb zelfs nog een paar minuten over. Het valt me op dat ik helemaal niet 
buiten adem ben. Die nieuwe fiets was echt een goede aankoop, hij fietst heel soepel. Nadat 
ik m’n fiets heb gestald loop ik snel de trappen op bij de ingang, waar ik meteen een 
drankautomaat zie staan. Wat een geluk! Met een flesje water loop ik tevreden de 
collegezaal binnen. Laat dat studentenleven maar beginnen! 

 
  

 
 
 
 
Bicicletta 
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Versie 2 

Perspectief: eerste persoon 

Achtergrond: werkend 

 
Waar fiets jij naartoe? 
 
Trrrring! Neeeeee, daar gaat de wekker al. Maandagen zijn zo niet Roos’ ding. Toch maar 
opstaan, ze kan niet meteen haar eerste college missen. Vandaag begint het studentenleven 
dan eindelijk. Na een korte douche en een vluchtig ontbijtje stapt ze goed op tijd op de fiets. 
Ze is zo benieuwd naar al haar studiegenootjes. Trots op zichzelf dat ze de weg van te voren 
zo goed heeft uitgezocht fietst ze rustig door Groningen. Met een kwartiertje zou ze toch wel 
op de uni moeten zijn. Plotseling schrikt ze op uit haar gedachten. Heeft ze deze kerk al 
eerder gezien? Nou ja, ze is altijd zo chaotisch, dus het zal wel kloppen. Ze fietst verder en 
gaat na of ze alles bij zich heeft. Laptop, collegeblok, pennen… Shit, een flesje water was ook 
wel handig geweest. Ach ja, ze kan vast ook water kopen op de uni. Als ze nou snel 
doorfietst, heeft ze misschien voor college nog tijd om wat te halen. Ze kijkt op haar horloge 
en schrikt, ze is al bijna een kwartier onderweg. Ze zou nu toch wel in de binnenstad moeten 
zijn, maar als ze om me zich heen kijkt ziet ze vooral grote fabriekshallen. Dit lijkt toch meer 
op een industrieterrein… Dit kan niet goed zijn, waarom raakt ze altijd overal de weg kwijt? 
Wat nu? In de verte komt iemand haar tegemoet gefietst, aan hem moet ze het maar even 
vragen. “Sorry meneer, weet u misschien waar het Academiegebouw is?” 
“Academiegebouw? Zo’n bedrijf ken ik hier niet.” “Nee ik bedoel van de universiteit.” “Och 
meisje, dan zit je helemaal uit de richting. Dat is in het centrum, zo’n 10 minuten fietsen.” Ze 
kijkt weer op haar horloge en begint nu echt in paniek te raken. Over 10 minuten begint het 
college! “Als je omkeert ga je voorbij de brug links, dan kom je vanzelf in het centrum.” Ze 
bedankt de man en keert snel om, waarna ze keihard begint te fietsen. Goh, deze fiets is 
eigenlijk best chill. En hij ziet er ook nog eens leuk uit, in een vrolijk kleurtje. Goede keus om 
het advies van haar vader op te volgen en toch een nieuwe fiets van Bicicletta te kopen. Als 
ze linksaf is geslagen ziet ze al gauw het station. Dit herkent ze gelukkig, nu is ze dichtbij! In 
volle vaart komt ze de straat van de uni in. Wow, ze heeft zelfs nog een paar minuten over. 
Het valt haar op dat ze helemaal niet buiten adem is. Die nieuwe fiets was echt een goede 
aankoop, hij fietst heel soepel. Nadat ze haar fiets heeft gestald loopt ze snel de trappen op 
bij de ingang, waar ze meteen een drankautomaat ziet staan. Wat een geluk! Met een flesje 
water loopt ze tevreden de collegezaal binnen. Laat dat studentenleven maar beginnen! 
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Versie 3 

Perspectief: derde persoon 

Achtergrond: student 

 

Waar fiets jij naartoe? 
 
Trrrring! Neeeee, daar gaat de wekker. Maandagen zijn zo niet mijn ding. Toch maar 
opstaan, ik kan niet meteen mijn eerste werkdag missen. Vandaag begin ik dan eindelijk met 
mijn nieuwe baan. Na een korte douche en een vluchtig ontbijtje stap ik goed op tijd op de 
fiets. Ik ben zo benieuwd naar mijn nieuwe collega’s. Trots op mezelf dat ik de weg van te 
voren zo goed heb uitgezocht, fiets ik rustig door Groningen. Met een kwartiertje zou ik toch 
wel op het kantoor moeten zijn. Plotseling schrik ik op uit mijn gedachten. Heb ik deze kerk 
al eerder gezien? Nou ja, ik ben altijd zo chaotisch, dus het zal wel kloppen. Ik fiets verder en 
ga na of ik alles bij me heb. Laptop, lunch, portemonnee…. Shit, een flesje water was ook wel 
handig geweest. Ach ja, ik kan op kantoor vast ook wel wat te drinken krijgen. Als ik nou snel 
doorfiets heb ik misschien nog tijd om voor de eerste bespreking wat te halen. Ik kijk op mijn 
horloge en schrik, ik ben al bijna een kwartier onderweg. Ik zou nu toch wel in de binnenstad 
moeten zijn, maar als ik om me heen kijkt zie ik vooral grote fabriekshallen. Dit lijkt toch 
meer op een industrieterrein… Dit kan niet goed zijn, waarom raak ik altijd overal de weg 
kwijt? Wat nu? In de verte komt iemand me tegemoet gefietst, aan hem moet ik het maar 
even vragen. “Sorry meneer, weet u misschien waar de Ganzevoortsingel is?” 
“Ganzevoortsingel? Die straat ken ik geloof ik niet.” “Het is in het centrum.”  “Oh, dan zit u 
helemaal uit de richting mevrouw. Het centrum is zo’n 10 minuten fietsen.” Ik kijk weer op 
mijn horloge en begin nu echt in paniek te raken. Over 10 minuten moet ik al beginnen! “Als 
u omkeert gaat u voorbij de brug links, dan komt u vanzelf in het centrum.” Ik bedank de 
man en keer snel om, waarna ik keihard begin te fietsen. Goh, deze fiets is eigenlijk best fijn! 
En hij ziet er ook nog eens leuk uit, in een vrolijk kleurtje. Goede keus om het advies van mijn 
man op te volgen en een nieuwe fiets van Bicicletta te kopen. Als ik linksaf ben geslagen zie 
ik al gauw het station. Dit herken ik gelukkig , nu ben ik dichtbij. In volle vaart kom ik de 
goede straat in. Wow, ik heb zelfs nog een paar minuten over. Het valt me op dat ik 
helemaal niet buiten adem ben. Die nieuwe fiets was echt een goede aankoop, hij fietst heel 
soepel. Nadat ik mijn fiets heb gestald loop ik snel naar de ingang van het kantoor. Bij 
binnenkomst zie ik meteen een drankautomaat staan. Wat een geluk! Met een flesje water 
loopt ik tevreden richting mijn werkplek. Laat die nieuwe baan maar beginnen! 
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Versie 4 

Perspectief: derde persoon 

Achtergrond: werkend 

 
Waar fiets jij naartoe? 
 
Trrrring! Neeeee, daar gaat de wekker. Maandagen zijn zo niet Roos’ ding. Toch maar 
opstaan, ze kan niet meteen haar eerste werkdag missen. Vandaag begint ze dan eindelijk 
met haar nieuwe baan. Na een korte douche en een vluchtig ontbijtje stapt ze goed op tijd 
op de fiets. Ze is zo benieuwd naar haar nieuwe collega’s. Trots op zichzelf dat ze de weg van 
te voren zo goed heeft uitgezocht, fietst ze rustig door Groningen. Met een kwartiertje zou 
ze toch wel op het kantoor moeten zijn. Plotseling schrikt ze op uit haar gedachten. Heeft ze 
deze kerk al eerder gezien? Nou ja, ze is altijd zo chaotisch, dus het zal wel kloppen. Ze fietst 
verder en gaat na of ze alles bij zich heeft. Laptop, lunch, portemonnee…. Shit, een flesje 
water was ook wel handig geweest. Ach ja, ze kan op kantoor vast ook wel wat te drinken 
krijgen. Als ze nou snel doorfietst heeft ze misschien nog tijd om voor de eerste bespreking 
wat te halen. Ze kijkt op haar horloge en schrikt, ze is al bijna een kwartier onderweg. Ze zou 
nu toch wel in de binnenstad moeten zijn, maar als ze om zich heen kijkt ziet ze vooral grote 
fabriekshallen. Dit lijkt toch meer op een industrieterrein… Dit kan niet goed zijn, waarom 
raakt ze altijd overal de weg kwijt? Wat nu? In de verte komt iemand haar tegemoet gefietst, 
aan hem moet ze het maar even vragen. “Sorry meneer, weet u misschien waar de 
Ganzevoortsingel is?” “Ganzevoortsingel? Die straat ken ik geloof ik niet.” “Het is in het 
centrum.”  “Oh, dan zit u helemaal uit de richting mevrouw. Het centrum is zo’n 10 minuten 
fietsen.” Ze kijkt weer op haar horloge en begint nu echt in paniek te raken. Over 10 minuten 
moet ze al beginnen! “Als u omkeert gaat u voorbij de brug links, dan komt u vanzelf in het 
centrum.” Ze bedankt de man en keert snel om, waarna ze keihard begint te fietsen. Goh, 
deze fiets is eigenlijk best fijn! En hij ziet er ook nog eens leuk uit, in een vrolijk kleurtje. 
Goede keus om het advies van haar man op te volgen en een nieuwe fiets van Bicicletta te 
kopen. Als ze linksaf is geslagen ziet ze al gauw het station. Dit herkent ze gelukkig, nu is ze 
dichtbij. In volle vaart komt ze de goede straat in. Wow ze heeft zelfs nog een paar minuten 
over. Het valt haar op dat ze helemaal niet buiten adem is. Die nieuwe fiets was echt een 
goede aankoop, hij fietst heel soepel. Nadat ze haar fiets heeft gestald loopt ze snel naar de 
ingang van het kantoor. Bij binnenkomst ziet ze meteen een drankautomaat staan. Wat een 
geluk! Met een flesje water loopt ze tevreden richting haar werkplek. Laat die nieuwe baan 
maar beginnen! 
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Bijlage 2 
Vragenlijst 

 

- Identificatie  

Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent (1= zeer mee oneens, 7= zeer 

mee eens). 

1. Ik heb me ingeleefd in de hoofdpersoon van het verhaal. 

2. Ik voelde mee met de hoofdpersoon. 

3. Ik voelde me gespannen als de hoofdpersoon gespannen was. 

4. Tijdens het lezen stelde ik me voor hoe het zou zijn om in de positie van de 

hoofdpersoon te zijn. 

5. Toen ik een tijdje aan het lezen was, beeldde ik me in hoe het moest zijn om in de 

situatie van de hoofdpersoon te zijn. 

6. Terwijl ik aan het lezen was, was het in mijn verbeelding alsof ik zelf de hoofdpersoon 

was. 

  

- Self-referencing 

Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent (1= zeer mee oneens, 7= zeer 

mee eens). 

1. Het verhaal deed me denken aan ervaringen in mijn eigen leven. 

2. Tijdens het lezen betrok ik het verhaal op mezelf. 

3. Terwijl ik het verhaal las, kwamen er herinneringen bij me op. 

 

- Transportatie 

Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent (1= zeer mee oneens, 7= zeer 

mee eens). 

1. Tijdens het lezen werd mijn aandacht helemaal in beslag genomen door het verhaal.  

2. Tijdens het lezen was ik volledig geconcentreerd op het verhaal.  

3. Tijdens het lezen zag ik voor me wat er in het verhaal beschreven werd.  

4. Ik ging volledig op in de wereld van het verhaal.  

5. Het verhaal maakte emoties bij me los.  

6. Ik werd meegesleept door het verhaal.  

7. Terwijl ik het verhaal las, maakte ik me een voorstelling van de gebeurtenissen die 

erin plaatsvonden. 
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 Attitude 

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

De fiets van Bicicletta is: 

 

Goed   Slecht 

Van lage kwaliteit  Van hoge kwaliteit 

Mooi   Lelijk  

Positief   Negatief 

Niet nuttig   Nuttig 

Onaantrekkelijk  Aantrekkelijk 

 

- Intentie 

1.  Ik overweeg een fiets van Bicicletta te kopen. 

 Zeer mee eens     Zeer mee oneens 

2.  Ik ben van plan een fiets van Bicicletta te kopen. 

Zeer mee eens     Zeer mee oneens 

3. Ik ga zeker een fiets van Bicicletta kopen. 

Zeer mee eens     Zeer mee oneens 

 

- Demografische vragen 

-Wat is uw geslacht? 

o Man 

o Vrouw 

 

-Wat is uw leeftijd?     … 

 

-Wat is uw nationaliteit? 

o Nederlands 

o Anders, namelijk… 

 

-Wat is uw hoogst genoten (eventueel op dit moment nog niet afgeronde) opleiding? 

o MBO 

o HBO 

o WO 
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o Anders, namelijk… 

 

-Heeft u een fiets 

o Ja 

o Nee 

 

-Gebruikt u regelmatig een fiets? 

Zeer mee eens    Zeer mee oneens 

 

-Bent u student of scholier? 

o Ja 

o Nee 

 

-Werkt u? 

o Ja 

o Nee 

 

Indien ja: 

-Hoeveel uur per week werkt u? (als u een flexibel aantal uren werkt: wat is het gemiddeld 

aantal uur dat u per week werkt?) … 

 

-Gebruikt u een fiets om naar uw werk of school te gaan? 

Nooit     Altijd 
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Bijlage 3 
 

 

Verklaring geen fraude en plagiaat 
Aan het einde van het traject inleveren bij je uitgeprinte BA-scriptie 

 

 

 
 

Ondergetekende  

[Voornaam, achternaam en studentnummer],   

 

 

.................................................................................. 

 

 

bachelorstudent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Letterenfaculteit van de 

Radboud Universiteit Nijmegen, 

 

verklaart dat deze scriptie volledig oorspronkelijk is en uitsluitend door hem/haarzelf geschreven is. 

Bij alle informatie en ideeën ontleend aan andere bronnen, heeft ondergetekende expliciet en in 

detail verwezen naar de vindplaatsen. De erin gepresenteerde onderzoeksgegevens zijn door 

ondergetekende zelf verzameld op de in de scriptie beschreven wijze.  

 

Plaats + datum  ................................................ 

 

Handtekening ................................................ 

 


