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Samenvatting 
Deze studie onderzocht het effect van narratieve kenmerken in een advertentie op de 

merkattitude en de aankoopintentie van de ontvanger. De narratieve kenmerken waar deze 

studie over gaat zijn het perspectief van de verteller en al dan niet doen van een beroep op de 

persoonlijke ervaringen van de ontvanger. Daarbij is ook nader ingegaan op de onderliggende 

beïnvloedingsprocessen die een belangrijke rol spelen bij de verwerking van narratieven, te 

weten: identificatie en self-referencing. Op basis van de theorie heeft het perspectief van de 

verteller vermoedelijk invloed op identificatie en het doen van een beroep op persoonlijke 

ervaringen heeft naar verwachting invloed op self-referencing. Er is gebruik gemaakt van een 

experiment met een 2x2 tussenproefpersoon-ontwerp. Hierbij was sprake van vier condities 

op basis van de combinaties van de twee onafhankelijke variabelen: perspectief van de 

verteller en het beroep op persoonlijke ervaringen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het 

interessant om meer inzicht te verkrijgen in kenmerken van verhalen die de onderliggende 

beïnvloedingsprocessen (identificatie en self-referencing) verhogen in een marketingcontext. 

Daarnaast hebben marketeers baat bij dit onderzoek aangezien zij graag de merkattitude en 

aankoopintentie versterken bij de ontvanger.  

Er hebben in totaal 122 proefpersonen deelgenomen aan dit onderzoek. Deze proefpersonen 

zijn willekeurig toegewezen aan een van de vier versies van een narratieve advertentie. Uit de 

resultaten kwam naar voren dat verschillende hypotheses zijn bevestigd. Zo bleek een eerste 

persoonsnarratief tot meer identificatie met de hoofdpersoon en een positievere merkattitude 

te leiden dan een derde persoonsnarratief. Als er in het narratief een beroep wordt gedaan op 

de persoonlijke ervaringen van de ontvanger dan is er sprake van een hogere mate van self-

referencing. Een ander resultaat dat niet onvermeld gelaten mag worden is dat dit  het eerste 

onderzoek is waaruit is gebleken dat identificatie het effect van perspectief op de merkattitude 

medieert in een marketingcontext.  
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Aanleiding 

Storytelling is hot! Als we om ons heen kijken zien we steeds vaker advertenties waarin een 

consument zijn ervaringen met zijn favoriete merk laat zien. Deze persoonlijke verhalen 

spreken de ontvanger aan. Apple is in 2014 een campagne gestart voor de iPad waarbij de 

aandacht niet uitging naar het aantal pixels, het type processor of andere technische functies. 

De ‘Your Verse’ campagne richt zich juist op persoonlijke verhalen van gebruikers en de rol 

die de iPad specifiek in hun leven speelt. In een van de uitgebrachte narratieve reclames is 

Chérie King te zien, een vrouw die haar belevenissen bijhoudt op een blog terwijl ze over de 

hele wereld reist (EveryAppleAd, 2014). In deze reclame ziet de ontvanger van het filmpje 

haar verschijnen tegen de achtergrond van diverse exotische locaties. Of het nou gaat om 

navigeren, het opzoeken van informatie over bezienswaardigheden, een Facetime gesprek 

voeren, een foto maken en bewerken of het plaatsen van een statusupdate, voor iedere situatie 

is de iPad de geschikte tablet. De reclame eindigt met de leus: “What will your verse be?” Dit 

is een reclame met typische narratieve kenmerken (een specifiek personage laat namelijk haar 

ervaringen zien met een bepaald product) waardoor het merk (Apple) een positieve attitude 

wil creëren bij de ontvanger en de intentie om daadwerkelijk een product te kopen (iPad) 

tracht te verhogen.  

 In de afgelopen jaren heeft onderzoek het sterkere persuasieve effect van narratieve 

advertenties ten opzichte van non-narratieve advertenties aangetoond (Chang, 2008; Escalas, 

2004; Mattila, 2000; Polyorat, Alden, & Kim, 2007). Er is tot op heden voornamelijk 

onderzoek gedaan naar het effect van storytelling op de ervaringen van de ontvanger 

(Lundqvist, Liljander, Gummerus, & Van Riel, 2012). Empirisch onderzoek naar de effecten 

van storytelling op de attitude van de ontvanger is beperkt (Lundqvist et al., 2012; Woodside, 

Sood, & Miller, 2008). Daarnaast is het nog onduidelijk of bepaalde narratieve kenmerken 

een advertentie daadwerkelijk tot een succes kunnen maken. Daarom poogt dit onderzoek 

inzicht te geven of het perspectief van de verteller en het doen van een beroep op de 

persoonlijke ervaringen van de ontvanger effect heeft op de merkattitude en de 

aankoopintentie van de ontvanger. Daarbij wordt er in het bijzonder gekeken naar de 

onderliggende beïnvloedingsprocessen, zoals transportatie, identificatie en self-referencing. 

Deze processen spelen bij de ontvanger een rol bij de verwerking van narratieven.  
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Theoretisch kader 

In dit theoretisch kader wordt er allereerst ingegaan op de definitie van storytelling, zoals 

beschreven in de literatuur. Ook wordt er ingezoomd op het gebruik van narratieven in 

advertenties en de voordelen die dat met zich meebrengt. Vervolgens komen de onderliggende 

beïnvloedingsprocessen die een rol spelen bij narratieven aan bod. Daarnaast wordt er 

aandacht besteed aan de kenmerken van narratieven die deze processen oproepen en de 

effecten die kunnen optreden bij de ontvanger. Tot slot worden de hypotheses van dit 

onderzoek gepresenteerd en onderbouwd aan de hand van de wetenschappelijke en 

maatschappelijke relevantie.  

 

Wat wordt verstaan onder storytelling? 

Sinds mensenheugenis worden er al verhalen aan elkaar verteld. Deze verhalen worden onder 

andere gebruikt om informatie te delen, mensen te inspireren of te overtuigen (Green, 2006). 

Met collega’s bij de koffieautomaat op het werk, op het terras met vrienden, aan de telefoon 

met de familie, de hele dag vertellen we verhalen aan elkaar. En vanwege het feit dat mensen 

continu worden blootgesteld aan verhalen is het gemakkelijk om een goed verhaal te 

herkennen. Er wordt nu ingegaan op de definitie van een verhaal en wat een verhaal 

daadwerkelijk overtuigend maakt.  

 Kreuter et al. (2007) benoemen in hun onderzoek een aantal essentiële onderdelen die 

een tekst moet bezitten om van een verhaal te kunnen spreken. Er moet in ieder geval sprake 

zijn van een personage die bepaalde gebeurtenissen of ervaringen meemaakt. Daarnaast dient 

het verhaal een plotontwikkeling met een spanningsopbouw te bezitten.  

 Fog, Budtz, Munch en Blanchette (2010) hebben vanuit een marketinggerichte 

benadering een antwoord proberen te vinden op de vraag wat een verhaal nou daadwerkelijk 

pakkend en dus effectief maakt. Om te beginnen stellen Fog et al. (2010) dat een overtuigend 

verhaal uit een viertal elementen bestaat. Namelijk: een boodschap, een conflict, personages 

en een plot. Deze laatste twee elementen hebben overlap met de definitie zoals geschetst door 

Kreuter et al. (2007). De boodschap en het conflict zijn de elementen die een verhaal 

daadwerkelijk overtuigend maken waardoor kan worden gesproken van storytelling (Fog et 

al., 2010). Hieronder worden de vier elementen achtereenvolgens kort toegelicht. 

 Om een verhaal daadwerkelijk als overtuigend te kunnen kwalificeren dient een 

verhaal als eerste element een heldere en duidelijke boodschap te bezitten. Denk bijvoorbeeld 

aan het kledingmerk Nike, die zich graag een zekere merkpersoonlijkheid aanmeet. Zo 
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profileert Nike zich in haar reclamecampagnes als een sportief merk met als boodschap het 

doorzettingsvermogen en de winnaarsmentaliteit van de ontvanger te stimuleren. Deze 

boodschap wordt kracht bijgezet met de welbekende slogan: “Just Do It.” De gekozen 

boodschap is dan ook meteen het thema waar de rest van het verhaal op gebaseerd moet zijn 

(Fog et al., 2010). Het tweede element uit zich in een conflict of aanvaring. Dit is tevens de 

drijvende kracht achter een effectief verhaal. Een conflict zorgt namelijk voor drama. Dit kan 

vervolgens leiden tot emotionele prikkels bij de ontvanger en zodoende de aandacht trekken 

en vasthouden (Fog et al., 2010). Om persoonlijk betrokken te raken bij het verhaal is het 

belangrijk dat de ontvanger zich kan identificeren met de personages. Dit vormt het derde 

element. Het is hierbij van belang om een goed beeld te hebben van de doelgroep voor wie het 

verhaal bestemd is. Deze doelgroep moet namelijk in staat zijn om zich met het 

gepresenteerde conflict en de personages van het verhaal te kunnen identificeren (Fog et al., 

2010). Op het moment dat de boodschap helder is, het conflict is bepaald en de personages 

zijn gekozen is het belangrijk om na te gaan hoe het verhaal zich zal ontspinnen qua plot en 

spanningsopbouw. Dit is dan ook direct het vierde element zoals beschreven door Fog et al. 

(2010). Verhalen kennen van nature een indeling van een inleiding, een middenstuk en een 

slot. In het begin van het verhaal wordt de scène geschetst waarin ook de personages worden 

geïntroduceerd. Vervolgens doemt er een conflict op wat de basis vormt voor het verdere 

verhaal. Nadat het conflict zijn climax heeft bereikt wordt er een oplossing gevonden wat 

mede de aankondiging betekent voor de afsluiting van het verhaal (Fog et al., 2010).  

 

Narratieven in advertenties 

Een advertentie kan een argumentatieve dan wel verhalende vorm aannemen (Boller & Olson, 

1991). Uiteraard zijn er ook tussenvormen mogelijk, maar deze twee advertentievormen 

vertegenwoordigen de uitersten. Enerzijds bezitten argumentatieve advertenties puur feitelijke 

informatie die voor de ontvanger overtuigend kan werken met behulp van sterke argumenten 

in een betogende vorm (Deighton, Romer, & McQueen 1989; Lien & Chen, 2013). 

Anderzijds vertellen narratieve advertenties een verhaal over de persoonlijke ervaringen of 

consequenties van het gebruik van een bepaald product of specifieke dienst. Dit komt overeen 

met de definitie van een verhaal zoals geschetst door Kreuter et al. (2007) met als belangrijke 

toevoeging dat in een narratieve advertentie de nadruk wordt gelegd op de ervaringen van het 

personage met een product of dienst. Narratieve advertenties gebruiken vaak drama (Deighton 

et al., 1989) en humor (Gulas, McKeage, & Weinberger, 2010) om emoties en empathie bij de 
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ontvanger op te roepen ten aanzien van het personage in het narratief (Esclas, 2004; 

Mooradian, Matzler, & Szykman, 2008; Phillips & McQuarrie, 2010).  

 Fog et al. (2010) geven aan dat storytelling steeds meer wordt toegepast in de 

marketing als merkstrategie en als nuttige verkooptool voor een merk. Storytelling kan het 

vertrouwen in een merk namelijk vergroten, het merkbewustzijn verhogen en bovendien een 

uniek merk neerzetten waarmee het merk zich kan onderscheiden van haar concurrentie 

(Kaufman, 2003; Kelley & Littman, 2006; Love, 2008; Mossberg & Nissen Johansen, 2006). 

Het gebruik van narratieven is een methode om de meerwaarde van een bepaald product of 

een specifieke dienst over te brengen (Woodside et al., 2008). Verhalen kunnen ervoor zorgen 

dat een merk tot leven komt door het merk een visie en persoonlijkheid uit te laten stralen 

(Keller, Parameswaran & Jacob, 2011). Tegenwoordig ligt bij merken de focus op het bouwen 

van een duurzame relatie met de consument in plaats van een catchy slogan de wereld in te 

slingeren. Het idee bestaat dat door middel van storytelling loyaliteit kan worden gecreëerd 

omdat het voor de ontvanger inzichtelijk wordt wie het merk is, waar het merk voor staat en 

wat het merk doet (Lundqvist et al., 2012). Een goed verhaal nodigt mensen bovendien uit om 

ambassadeur van een merk te worden, positieve mond-tot-mond reclame te verspreiden en het 

merk aan te bevelen bij anderen (Lundqvist et al., 2012). 

 Verhalen worden feitelijk en visueel opgeslagen in het geheugen van de ontvanger. Dit 

maakt het waarschijnlijk dat verhalen gemakkelijk herinnerd kunnen worden door de 

ontvanger (Mossberg & Nissen-Johansen, 2006). Verhalen bezitten tevens het vermogen om 

gunstige en unieke associaties aan een merk toe te kunnen voegen. Deze associaties kunnen 

een positief effect hebben op de merkwaarde vanuit het oogpunt van de ontvanger (Keller, 

1993; Leone et al., 2006; Wood, 2000). Een andere reden waarom verhalen als effectief 

worden gezien is omdat ze als authentiek en persoonlijk worden ervaren door de ontvanger. 

Dit is een voordeel aangezien veel mensen kritisch zijn ten aanzien van wat zij ervaren als 

manipulatieve marketing, met als gevolg dat de oprechtheid van het merk in twijfel kan 

worden getrokken (Firat & Venkatesh, 1995; Holt, 2002). 

 Het vertellen van verhalen biedt een groot scala aan voordelen. Empirisch onderzoek 

heeft laten zien dat storytelling in advertenties overtuigender is voor de ontvanger dan het 

gebruik van rationele argumentatie, statistieken of feiten (Chang, 2009). Dit uit zich in het 

ontwikkelen van een positievere attitude door de ontvanger ten aanzien van de advertentie an 

sich en het hierin geadverteerde merk (Chang, 2009). 
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Beïnvloedingsproces van narratieven 

Narratieven beschikken over het vermogen om de ontvanger te beïnvloeden door narratieve 

betrokkenheid te creëren bij de ontvanger (Busselle & Bilandzic, 2009). Transportatie en 

identificatie zijn onderdelen die deze narratieve betrokkenheid verwezenlijken. Daarnaast is 

ook self-referencing mogelijk als zijnde een beïnvloedingsproces.  

 Transportatie verwijst naar het onderdompelen van de ontvanger in het narratief tot het 

punt dat alle mentale aspecten van de ontvanger zijn gefixeerd op het narratief (Tukachinsky 

& Tokunaga, 2013). Green en Brock (2000) definiëren transportatie als de focus van 

aandacht, emotie en inbeeldingsvermogen op het narratief. Transportatie focust zich op de 

betrokkenheid bij het narratief in plaats van bij de personages. 

  Een andere manier om narratieve betrokkenheid te creëren is door middel van 

identificatie. Identificatie refereert aan een emotioneel en cognitief proces waarbij de 

ontvanger zich kan inleven in de rol van het personage. De ontvanger vergeet zijn dagelijkse 

bezigheden, kruipt in de huid van het personage en denkt hierbij na over de dilemma’s die bij 

dit personage een rol spelen. De ontvanger kan zich kan inbeelden hoe het is om het 

personage te zijn en bezit tevens de illusie zelf het personage te representeren. In het meest 

extreme geval neemt de ontvanger als het ware tijdelijk de identiteit over van het personage 

(Cohen, 2001; Tan, 1994). Identificatie kan leiden tot een attitudeverandering van de 

ontvanger in de richting van het personage (De Graaf et al., 2012). 

 Wanneer de ontvanger een narratief leest, ziet of hoort kan de beschrijving van de 

ervaringen van het personage ervoor zorgen dat er bij de ontvanger een vergelijkbare 

persoonlijke ervaring opgeroepen wordt (Burnkrant & Unnava, 1989, 1995). Er is sprake van 

self-referencing wanneer de ontvanger informatie verwerkt door deze informatie te relateren 

aan zijn of haar persoonlijke ervaringen (Burnkrant & Unnava, 1995). Self-referencing is een 

proces dat plaatsvindt tijdens het lezen van de boodschap. Eerder onderzoek heeft aangetoond 

dat verhalen self-referencing kunnen oproepen in de vorm van herinneringen en persoonlijke 

ervaringen van de ontvanger (Dunlop, Wakefield, & Kashima, 2010; Larsen & Seilman, 

1988). Onderzoek heeft aangetoond dat het oproepen van self-referencing tot positieve 

effecten kan leiden ten aanzien van de attitude van de ontvanger (De Graaf, 2014).  

 Het is belangrijk om op te merken dat self-referencing en identificatie elkaar volgens 

de theorie lijken tegen te spreken en onmogelijk samen kunnen gaan. Wanneer er sprake is 

van self-referencing wordt de informatie in het verhaal namelijk direct gerelateerd aan eerdere 

persoonlijke ervaringen van de ontvanger. Tijdens het identificatieproces is de ontvanger 

echter volledig gefocust op het personage in het verhaal en wordt de informatie niet meer 
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gerelateerd aan de ontvanger zelf. Sterker nog, de ontvanger kruipt als het ware in de huid van 

het personage en neemt in het meest extreme geval tijdelijk de identiteit van het personage 

over (Cohen, 2001). In dit onderzoek worden beide processen daarom ook onafhankelijk van 

elkaar onderzocht. Vervolgens kan worden gekeken welk van de twee beïnvloedingsprocessen 

een sterker effect heeft op de merkattitude en de aankoopintentie van de ontvanger.  

 

Kenmerken van narratieven 

Nu in de literatuur is aangetoond dat zowel identificatie als self-referencing als onderliggende 

processen invloed kunnen hebben op de overtuigingskracht van verhalen, verschuift de 

aandacht van wetenschappelijk onderzoek naar de kenmerken van verhalen die deze twee 

onderliggende beïnvloedingsprocessen verhogen. In dit onderzoek zal er daarom in het 

bijzonder worden gekeken naar het perspectief van de verteller en het beroep op persoonlijke 

ervaringen. Een narratief kan worden verteld vanuit de eerste of derde persoon en heel zelden 

vanuit de tweede persoon. De Graaf et al. (2012) geven aan dat de ontvanger bij een narratief 

vanuit de eerste persoon, toegang heeft tot de perceptie en de gedachten van het personage. 

Dit kan zorgen voor identificatie. De ik-vorm maakt het gemakkelijker dat lezers zich een 

voorstelling kunnen maken vanuit het perspectief van het personage (Oatley, 1994; Sanders & 

Redeker, 1996). Bij een narratief vanuit de derde persoon wordt er gesproken in de hij/zij-

vorm. Deze vorm kan als afstandelijk worden ervaren door de ontvanger. Hierdoor kunnen de 

processen aangaande identificatie mogelijk minder tot wasdom komen. Het onderzoek van De 

Graaf et al. (2012) heeft betrekking op het gebruik van narratieven in de gezondheidscontext. 

Het is interessant om te onderzoek of het manipuleren van het perspectief van de verteller een 

vergelijkbaar effect heeft in een marketingcontext.  

 In de aanleiding van dit onderzoek werd een narratieve campagne geschetst van Apple 

waarin op het eind van het filmpje aan de ontvanger de vraag wordt gesteld: “What will your 

verse be?” Dit is een voorbeeld waarin door middel van een concrete vraag een beroep wordt 

gedaan op de persoonlijke ervaringen van de ontvanger. Door dit kenmerk toe te voegen aan 

het narratief kan er door de ontvanger een koppeling worden gemaakt naar self-referencing. In 

het onderzoek van Burnkrant en Unnava (1995) is er onderzoek gedaan naar advertenties 

zonder narratieven. Het beroep op persoonlijke ervaringen is hier gemanipuleerd door de 

ontvanger persoonlijk aan te spreken met: “You know that” en tevens een beroep te doen op 

de herinneringen van de ontvanger: “You may remember”. Uit de resultaten van het onderzoek 

van Burnkrant en Unnava (1995) kwam naar voren dat een hoge mate van self-referencing 

leidt tot een sterk persuasief effect van de advertentie. Debevec en Romeo (1992) vonden in 
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hun onderzoek dat mensen die hoog scoren op self-referencing positievere attitudes bezaten 

ten aanzien van de advertentie en het geadverteerde product en bovendien over een hogere 

aankoopintentie beschikten dan mensen die laag scoren op self-referencing. Het is dan ook 

boeiend om te onderzoeken of het concept van self-referencing zoals Burnkrant en Unnava 

(1995) hebben beschreven niet alleen werkt in advertenties zonder narratieven maar ook in 

advertenties met narratieven. Omdat de processen identificatie en self-referencing zoals eerder 

aangegeven volgens de theorie onmogelijk samen kunnen gaan wordt er geen interactie-effect 

verwacht tussen beide onderliggende beïnvloedingsprocessen.  

 

Effecten van narratieven 

Er is tot op heden voornamelijk onderzoek gedaan naar het effect van storytelling op de 

ervaringen van de ontvanger (Lundqvist et al., 2012). Empirisch onderzoek naar de effecten 

van storytelling op de attitude van de ontvanger is echter beperkt. Vanuit marketingtechnisch 

oogpunt kan onderzoek naar dit aspect merken helpen verhalen te ontwerpen die worden 

gewaardeerd door (potentiële) consumenten (Chiu, Hsieh, & Kuo, 2012). De merkervaringen 

die storytelling bij de ontvanger oproept en de attitude van de ontvanger ten aanzien van een 

merk vertonen enige overeenkomst maar zijn niet identiek (Schmitt, Zarantonello, & Brakus, 

2009). Merkervaringen bestaan uit specifieke gevoelens zoals enthousiasme, bevrediging of 

nieuwsgierigheid. Fishbein en Yzer (2003) beschrijven de attitude als algemene evaluatieve 

overwegingen ten aanzien van een merk (bijvoorbeeld: ik vind dit merk leuk). Deze 

overwegingen zijn gebaseerd op overtuigingen aangaande een bepaald merk. De attitude 

wordt vaak beschreven als een indicatie of een persoon een product of merk leuk vindt of juist 

niet en daarbij al dan niet een positieve gevoelswaarde oproept (Ajzen & Fishbein, 1980). De 

attitude speelt een belangrijke rol in het voorspellen van de gedragskeuzes en gedragsintenties 

van een bepaald persoon (Dabholkar, 1994) en is een weerspiegeling van de overtuigingen die 

iemand bezit met betrekking tot een product of merk. 

 De attitude van een consument aangaande een merk is een belangrijke graadmeter 

voor de aankoopintentie van een product van datzelfde merk (MacKenzie & Lutz, 1989; 

Spears & Singh, 2004). Consumenten kunnen een positief, neutraal of negatief beeld hebben 

ten opzichte van een merk. Merken proberen met behulp van storytelling de attitude van 

consumenten positief te beïnvloeden (Fog et al., 2010).  
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Hypotheses en relevantie 
Op basis van de theorie zijn de volgende zes hypotheses opgesteld: 

 

H1:  Als het narratief wordt verteld vanuit de eerste persoon is er sprake van een hogere 

 mate van identificatie bij de ontvanger dan wanneer het narratief wordt verteld vanuit 

 de derde persoon. 

 

H2: Als er in het narratief een beroep wordt gedaan op de persoonlijke ervaringen van de 

 ontvanger is er sprake van een hogere mate van self-referencing dan wanneer er geen 

 beroep wordt gedaan op de persoonlijke ervaringen van de ontvanger. 

 

H3: Als het narratief wordt verteld vanuit de eerste persoon is er sprake van een positievere 

 merkattitude en aankoopintentie van de ontvanger dan wanneer het narratief wordt 

 verteld vanuit de derde persoon.  

 

H4: Als er in het narratief een beroep wordt gedaan op de persoonlijke ervaringen van de 

 ontvanger is er sprake van een positievere merkattitude en aankoopintentie van de 

 ontvanger dan wanneer er geen beroep wordt gedaan op de persoonlijke ervaringen 

 van de ontvanger.  

 

H5: Het effect van perspectief van de verteller op de merkattitude en de aankoopintentie 

 wordt gemedieërd door identificatie.  

 

H6: Het effect van beroep op persoonlijke ervaringen op de merkattitude en de 

 aankoopintentie wordt gemedieërd door self-referencing. 
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De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek zit in het feit dat het duidelijk wordt of de 

narratieve kenmerken (perspectief van de verteller en het beroep op persoonlijke ervaringen 

van de ontvanger) in een advertentie effect hebben op de merkattitude en de aankoopintentie 

van de ontvanger. Daarnaast wordt er meer inzicht verkregen in de onderliggende 

beïnvloedingsprocessen. Met name de processen identificatie en self-referencing zijn 

belangrijke theoretische aspecten die in dit onderzoek aandacht verdienen. Dit met het oog op 

de twee onderzochte narratieve kenmerken die beide processen volgens de theorie kunnen 

verhogen.  

 

Het doel van marketeers is om de merkattitude en de aankoopintentie te versterken bij de 

ontvanger. Dit is ook direct de maatschappelijke relevantie van deze studie. Door middel van 

dit onderzoek wordt het voor marketeers duidelijk of het manipuleren van het perspectief van 

de verteller en of het doen van een beroep op persoonlijke ervaringen van de ontvanger 

lonend is in narratieve advertenties.  
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Methode 

In deze methodeparagraaf wordt er achtereenvolgens ingegaan op de materiaalkeuzes en het 

onderzoeksontwerp, de proefpersonen en de gevolgde procedure en tot slot de instrumentatie.  

 

Materiaal en ontwerp 

Om de hypotheses van dit onderzoek te testen is er gebruik gemaakt van vier versies van één 

advertentie. Het narratief heeft betrekking op een vrouw (Laura) die op reis gaat naar 

Zuidoost-Azië en daar twee maanden wil rondreizen. In dit verhaal komen de voordelen van 

de backpack die ze gebruikt regelmatig naar voren tijdens de verschillende gebeurtenissen en 

ervaringen die zij onderweg heeft. De strekking van het verhaal is dat de backpack haar 

zekerheid biedt op deze voor haar spannende en onvoorspelbare reis. Daarbij zal haar 

backpack na verloop van tijd ook figuurlijk gevuld worden met onvergetelijke ervaringen die 

ze de rest van haar leven bij zich zal dragen. Er is gekozen voor een backpack als onderwerp 

van het stimulusmateriaal omdat het een onmisbaar item is voor een dergelijke rondreis, het 

een betaalbaar product betreft en bruikbaar is voor zowel mannen als vrouwen. San Espinal is 

het fictieve merk van de backpack die in de advertentie is gebruikt. Er is voor een fictieve 

merknaam gekozen omdat de ontvanger van de narratieve advertentie op deze manier niet 

over een reeds bestaande attitude beschikt ten aanzien van het merk. De lengte van het 

narratief bestaat gemiddeld uit 440 woorden.  

 De vier versies van een advertentie zijn exact hetzelfde waarbij het enige verschil zit 

in de twee onafhankelijke variabelen, namelijk: het perspectief van de verteller en het doen 

van een beroep op de persoonlijke ervaringen van de ontvanger.  

Het perspectief van de verteller bestaat uit twee niveaus. Een narratief kan worden verteld 

vanuit de eerste of de derde persoon. Als er sprake is van een ik-vorm dan is er sprake van een 

eerste persoonsnarratief. Als er sprake is van een hij/zij-vorm dan is er sprake van een derde 

persoonsnarratief.  

Het doen van een beroep op de persoonlijke ervaringen van de ontvanger bestaat eveneens uit 

twee niveaus. Er kan namelijk wel of niet een beroep worden gedaan op de persoonlijke 

ervaringen van de ontvanger. Deze variabele wordt gemanipuleerd door de ontvanger al dan 

niet persoonlijk aan te spreken in de advertentie met de zinnen: “Waar ga jij naartoe met je 

backpack?” en “Wat is jouw reiservaring?”  

 Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een 2 (perspectief van de verteller: 1e 

persoon vs. 3e persoon) x 2 (beroep op persoonlijke ervaringen van de ontvanger: wel vs. 
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geen) tussenproefpersoon-ontwerp. Concreet gezien bekent dit dat voor elke conditie 

verschillende proefpersonen zijn gebruikt, ter voorkoming van een mogelijk optredend 

leereffect. Dit resulteerde in de volgende vier condities, zoals schematisch weergegeven in 

tabel 1. 

 

Tabel 1.  Schematische weergave van het 2x2 design; tussen haken N deelnemers per cel 

                        Beroep op persoonlijke ervaringen 

             Wel            Niet 

Perspectief van de verteller 1e persoon Conditie 1 (30) Conditie 3 (30) 

 3e persoon Conditie 2 (32) Conditie 4 (30) 

 

In bijlagen 1, 2, 3 en 4 staan de vier versies van de narratieve advertentie van dit onderzoek 

waarbij gebruik is gemaakt van een eerste persoonsnarratief of een derde persoonsnarratief en 

waar bovendien al dan niet een beroep is gedaan op de persoonlijke ervaringen van de 

ontvanger.  

 

Proefpersonen en procedure 

Er hebben in totaal 122 proefpersonen deelgenomen aan dit onderzoek. Dit waren 65 mannen 

(53.3%) en 57 vrouwen (46.7%) in leeftijd variërend van 18 tot en met 62 jaar met een 

gemiddelde leeftijd van 27.19 jaar. Deelname aan het onderzoek nam tussen de vijf en tien 

minuten in beslag. 

 Aan de 122 proefpersonen is gevraagd naar de hoogst afgeronde opleiding. Een 

persoon (0.8%) heeft geen / lager- of basisonderwijs afgerond. Vijf personen (3.9%) hebben 

een MBO (MTS, MEO) opleiding voltooid. 31 personen (24.2%) hebben een HAVO / VWO 

(HBS, MMS) opleiding afgerond. 47 personen (36.7%) hebben een HBO (HTS, HEAO) 

opleiding voltooid en 38 personen (29.7%) hebben een wetenschappelijke opleiding afgerond.  

 Er is getoetst of de demografische kenmerken (geslacht, leeftijd en opleidingsniveau) 

verschilden tussen de groepen proefpersonen die zijn verdeeld over de vier verschillende 

condities. Uit de χ2-toets tussen de narratieve Conditie en het Geslacht van de proefpersoon 

bleek er geen verband te bestaan (χ2 (3) = 1.31, p = .726). Uit een tweeweg variantie-analyse 

voor Leeftijd van de proefpersoon met als factoren Perspectief van de verteller en Beroep op 

persoonlijke ervaringen van de ontvanger bleken er geen significante hoofdeffecten voor 

zowel Perspectief van de Verteller (F (1, 118) < 1) als het Beroep op persoonlijke ervaringen 
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van de ontvanger (F (1,118) < 1). Er trad ook geen interactie op tussen Perspectief van de 

verteller en het Beroep op persoonlijke ervaringen van de ontvanger (F (1, 118) < 1). Uit een 

χ2-toets tussen de narratieve Conditie en de hoogst afgeronde Opleiding bleek er geen verband 

te bestaan (χ2 (12) = 13.42, p = .340). De proefpersonen bleken random te zijn verdeeld over 

de condities, waardoor de analyse voortgezet kon worden.  

 Wat betreft de werving van proefpersonen is aan familieleden, vrienden en 

studiegenoten gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. De proefpersonen die hebben 

deelgenomen aan het onderzoek zijn via diverse kanalen benaderd, namelijk: face-to-face, via 

een e-mail en door middel van sociale media. Daarbij is expliciet aangegeven dat het voor de 

proefpersonen mogelijk was om de vragenlijst zowel op de laptop, tablet als smartphone in te 

vullen. Dit heeft naar verwachting een drempelverlagende werking gehad om daadwerkelijk 

deel te nemen aan het onderzoek. Er is gebruik gemaakt van een sneeuwbaleffect door 

familieleden, vrienden en studiegenoten te vragen ook overige bekenden deel te laten nemen 

aan het experiment. 

 De vragenlijst is digitaal verspreid middels het programma Qualtrics. Met behulp van 

Qualtrics zijn de vier verschillende condities willekeurig aan de proefpersonen toegewezen. 

Voordat de proefpersonen begonnen met het experiment werd er een instruerende boodschap 

getoond om aan te geven wat het doel is van het onderzoek en wat er van de proefpersonen 

werd verwacht, zie hiervoor de instructietekst in bijlage 5. Vervolgens kregen de 

proefpersonen de vragenlijst om in te vullen. 

 De afname van het onderzoek verliep individueel. De procedure was voor iedere 

proefpersoon gelijk. Het is onduidelijk of er sprake is geweest van storende factoren bij de 

proefpersonen tijdens de afname van het onderzoek. De onderzoeker was namelijk niet fysiek 

aanwezig bij de afname van het onderzoek, bovendien is er geen laboratorium setting 

gecreëerd waarin de proefpersonen het onderzoek uit dienden te voeren. Het is overigens wel 

belangrijk om op te merken dat dit voor iedere proefpersoon gold en zodoende bestond er 

geen verschil tussen de condities wat betreft mogelijk storende factoren.  

 

Instrumentatie 

Door middel van een vragenlijst zijn een tweetal afhankelijke variabelen, een tweetal 

mediërende variabelen en een controlevariabele gemeten. De afhankelijke variabelen in dit 

onderzoek zijn de merkattitude en de aankoopintentie. De merkattitude is een algehele 

evaluatie van de ontvanger ten aanzien van het merk (Fog et al., 2010). De merkattitude is 

gemeten aan de hand van drie zevenpunts semantische differentialen van Gardner, Mitchell en 
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Russo (1985). Daarbij kwamen de volgende stellingen aan bod: “Ik vind het merk: goed 

versus slecht, aangenaam versus onaangenaam en leuk versus niet leuk.” De betrouwbaarheid 

van de merkattitude bestaande uit drie items was goed (α = .93). De aankoopintentie is een 

bewust plan van de ontvanger om daadwerkelijk een product van het merk te kopen. De 

aankoopintentie is gemeten aan de hand van een zevenpunts Likertschaal bestaande uit twee 

items van Ajzen (2006). Daarbij kwamen de volgende stellingen aan bod: “Ik ben van plan 

een backpack van San Espinal te kopen: waarschijnlijk versus onwaarschijnlijk” en “Als ik 

een vergelijkbare grote reis ga maken ben ik van plan een backpack van San Espinal te kopen: 

waarschijnlijk versus onwaarschijnlijk.” De betrouwbaarheid van de aankoopintentie 

bestaande uit twee items was goed (α = .90).  

 In het onderzoek zijn een tweetal mediërende variabelen getoetst, namelijk: 

identificatie en self-referencing. Identificatie is gemeten aan de hand van een zevenpunts 

Likertschaal (van zeer mee oneens tot zeer mee eens) bestaande uit zes items van De Graaf et 

al. (2012). Daarbij kwam bijvoorbeeld de volgende stelling aan bod: “Terwijl ik aan het lezen 

was, beeldde ik me in hoe het voor de hoofdpersoon moest zijn om het beschrevene mee te 

maken.” De betrouwbaarheid van identificatie bestaande uit zes items was goed (α = .93). Zie 

bijlage 6 voor de volledige lijst met items.  

Self-referencing is gemeten aan de hand van een zevenpunts Likertschaal (van zeer mee 

oneens tot zeer mee eens) bestaande uit vier items van Dunlop et al. (2010). Daarbij kwam 

bijvoorbeeld de volgende stelling aan bod: “Terwijl ik aan het lezen was, moest ik aan mijn 

eigen leven denken.” De betrouwbaarheid van self-referencing bestaande uit vier items was 

goed (α = .92). Zie bijlage 7 voor de volledige lijst met items.  

 In dit onderzoek is transportatie getoetst als een controlevariabele. Transportatie is 

gemeten aan de hand van een zevenpunts Likertschaal (van zeer mee oneens tot zeer mee 

eens) bestaande uit zes items van De Graaf et al. (2012). Daarbij kwam bijvoorbeeld de 

volgende stelling aan bod: “Terwijl ik het verhaal las, was ik in mijn verbeelding in de wereld 

van het verhaal.” De betrouwbaarheid van transportatie bestaande uit zes items was goed (α = 

.92). Zie bijlage 8 voor de volledige lijst met items. 
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Resultaten 
In deze resultatenparagraaf wordt er een antwoord gegeven op het zestal hypotheses zoals 

geformuleerd in het theoretisch kader.  

 
Om hypothese 1 te toetsen, die stelt dat als het narratief wordt verteld vanuit de eerste persoon 

er sprake is van een hogere mate van identificatie bij de ontvanger dan wanneer het narratief 

wordt verteld vanuit de derde persoon, is er gebruik gemaakt van een tweeweg variantie-

analyse. In tabel 2 staan de gemiddelden en standaarddeviaties van de mediërende-, 

afhankelijke- en controlevariabelen.  

Uit een tweeweg variantie-analyse voor Identificatie met als factoren Perspectief van de 

verteller en Beroep op persoonlijke ervaringen bleek er een significant hoofdeffect van 

Perspectief van de verteller (F (1, 118) = 32.86, p < .001). In overeenkomst met hypothese 1 

bleek dat mensen die werden blootgesteld aan een eerste persoonsnarratief (M = 5.11, SD = 

0.83) zich meer identificeerden met de hoofdpersoon dan mensen die werden blootgesteld aan 

een derde persoonsnarratief (M = 4.06, SD = 1.16). Er bleek geen significant hoofdeffect van 

Beroep op persoonlijke ervaringen van de ontvanger (F (1, 118) < 1) en er trad ook geen 

interactie op tussen Perspectief van de verteller en het Beroep op persoonlijke ervaringen van 

de ontvanger (F (1,118) < 1).  

 

Tabel 2.  Gemiddelden en standaarddeviaties voor de mediërende variabelen,  

  afhankelijke variabelen en controle variabele 

 Eerste persoonsnarratief Derde persoonsnarratief 

 Wel beroep op 

persoonlijke 

ervaringen 

Geen beroep 

op persoonlijke 

ervaringen 

Wel beroep 

op persoonlijke 

ervaringen 

Geen beroep 

op persoonlijke 

ervaringen 

Identificatie      5.03 (1.08)               5.19 (0.49)  4.07 (1.15)              4.06 (1.19) 

Self-referencing      4.31 (1.64)               2.95 (1.20)  4.68 (1.26)              3.14 (1.54) 

Merkattitude       4.94 (0.97)               4.75 (0.69)  4.49 (0.52)              4.46 (0.94)   

Aankoopintentie      3.73 (1.81)               3.70 (1.22)  3.67 (1.22)              3.52 (1.53) 

Transportatie      5.15 (1.24)               4.96 (0.66)  4.97 (1.06)              4.94 (1.08) 

Noot:  vetgedrukt geeft het hoofdeffect van perspectief van de verteller aan, schuingedrukt 

 geeft het hoofdeffect van beroep op persoonlijke ervaringen aan. 
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Om hypothese 2 te toetsen, die stelt dat als er in het narratief een beroep wordt gedaan op de 

persoonlijke ervaringen van de ontvanger er sprake is van een hogere mate van self-

referencing dan wanneer er geen beroep wordt gedaan op de persoonlijke ervaringen van de 

ontvanger, is gebruik gemaakt van een tweeweg variantie-analyse.  

Uit een tweeweg variantie-analyse voor Self-referencing met als factoren Perspectief van de 

verteller en Beroep op persoonlijke ervaringen bleek er in overeenstemming met hypothese 2 

een significant effect van Beroep op persoonlijke ervaringen van de ontvanger (F (1,118) = 

31.64, p < .001). Het bleek dat mensen die wel werden blootgesteld aan een beroep op 

persoonlijke ervaringen (M = 4.49, SD = 1.46) hoger scoorden op Self-referencing dan 

mensen die niet werden blootgesteld aan een beroep op persoonlijke ervaringen (M = 3.04, SD 

= 1.37). Er bleek geen significant hoofdeffect van Perspectief van de verteller (F (1,118) = 

1.20, p = .276) en er trad ook geen interactie op tussen Perspectief van de verteller en het 

Beroep op persoonlijke ervaringen van de ontvanger (F (1,118) < 1).  

 

Om hypothese 3 toetsen, die stelt dat als het narratief wordt verteld vanuit de eerste persoon er 

sprake is van een positievere merkattitude en aankoopintentie van de ontvanger dan wanneer 

het narratief wordt verteld vanuit de derde persoon.  

En om hypothese 4 te toetsen, die stelt dat als er in het narratief een beroep wordt gedaan op 

de persoonlijke ervaringen van de ontvanger er sprake is van een positievere merkattitude en 

aankoopintentie van de ontvanger dan wanneer er geen beroep wordt gedaan op de 

persoonlijke ervaringen van de ontvanger, is er gebruik gemaakt van een tweeweg variantie-

analyse.  

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Merkattitude met als factoren Perspectief van de 

verteller en Beroep op persoonlijke ervaringen van de ontvanger bleek er een significant 

hoofdeffect van Perspectief van de verteller (F (1,118) = 6.69, p = .011). In overeenkomst met 

hypothese 3 bleek dat mensen die werden blootgesteld aan een eerste persoonsnarratief (M = 

4.84, SD = 0.84) een positievere merkattitude bezaten dan mensen die werden blootgesteld 

aan een derde persoonsnarratief (M = 4.47, SD = 0.75). In tegenstelling tot hypothese 4 bleek 

er geen significant hoofdeffect van Beroep op persoonlijke ervaringen van de ontvanger (F 

(1,118) < 1) en er trad ook geen interactie op tussen Perspectief van de verteller en het Beroep 

op persoonlijke ervaringen van de ontvanger (F (1,118) < 1).  

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Aankoopintentie met als factoren Perspectief van de 

verteller en Beroep op persoonlijke ervaringen van de ontvanger bleken er in tegenstelling tot 

hypothese 3 en 4 geen significante hoofdeffecten voor zowel Perspectief van de verteller (F 
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(1, 118) < 1) als het Beroep op persoonlijke ervaringen (F (1,118) < 1). Er trad ook geen 

interactie op tussen Perspectief van de verteller en het Beroep op persoonlijke ervaringen van 

de ontvanger (F (1, 118) < 1).  

 

Om hypothese 5 te toetsen, die stelt dat het effect van perspectief van de verteller op de 

merkattitude en de aankoopintentie wordt gemedieërd door identificatie, is er gebruik 

gemaakt van een mediatie-analyse.  

Als voorwaarde voor het uitvoeren van een mediatie-analyse dient er een significant effect 

van de onafhankelijke variabele op de mediator te zijn en bovendien een significant effect van 

de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele. Zodoende wordt er in dit onderzoek 

alleen gekeken naar de Merkattitude aangezien het effect van het Perspectief van de verteller 

op de Aankoopintentie niet significant is, zie hiervoor de resultaten van hypothese drie en 

vier.  

Er is een mediatie-analyse uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van de bootstrap-procedure 

(Preacher & Hayes, 2008) om vast te stellen in hoeverre het Perspectief van de verteller en de 

mate van Identificatie met de hoofdpersoon verantwoordelijk zijn voor het effect op de 

Merkattitude. In figuur 1 staan de descriptieve resultaten.  

De bootstrap-procedure van Preacher en Hayes (2008) gaat uit van een 95% 

betrouwbaarheidsinterval om te bepalen of het indirecte effect al dan niet significant is. Als de 

0 niet binnen het interval valt, dan is er sprake van een significant indirect effect. De 

mediatie-analyse laat zien dat het indirecte effect van Perspectief via Identificatie met de 

hoofdpersoon op de Merkattitude significant is (B = .26, SE = .10, 95% BI = [.1079, .4924]).  
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 a regressie van perspectief van de verteller op de merkattitude  

 wanneer identificatie niet is meegenomen 
 b regressie van perspectief van de verteller op de merkattitude  

 wanneer identificatie wel is meegenomen 

 

 

Figuur 1.  Beschrijvende resultaten van de relaties tussen perspectief van de verteller, 

  identificatie met de hoofdpersoon en de attitude ten aanzien van het merk.  

 

Omdat er geen significant effect van Beroep op persoonlijke ervaringen is op zowel de 

Merkattitude als de Aankoopintentie kan er geen mediatie-analyse worden uitgevoerd om 

hypothese 6 te toetsen, die stelt dat het effect van beroep op persoonlijke ervaringen op de 

merkattitude en de aankoopintentie wordt gemedieërd door self-referencing. Het effect van 

Beroep op persoonlijke ervaringen op de Merkattitude en de Aankoopintentie wordt dan ook 

niet gemedieërd door Self-referencing.  

 

Controlevariabele 

Tussen de vier versies van de narratieve advertentie zou er geen verschil moeten zijn in de 

mate van transportatie, wat zich focust op de betrokkenheid bij het narratief. Zodoende is 

transportatie in dit onderzoek opgenomen als controlevariabele.  

Uit de tweeweg variantie-analyse voor Transportatie met als factoren Perspectief van de 

verteller en Beroep op persoonlijke ervaringen van de ontvanger bleken er geen significante 

hoofdeffecten voor zowel Perspectief van de verteller (F (1, 118) < 1) als het Beroep op 

persoonlijke ervaringen (F (1,118) < 1). Er trad ook geen interactie op tussen Perspectief van 

de verteller en het Beroep op persoonlijke ervaringen van de ontvanger voor Transportatie (F 

(1, 118) < 1). 

 

Perspectief van 
de verteller 

Identificatie Merkattitude 

β = 1.05, p < .001 β = .25, p < .001 

β = .37, p < .05a 

β = .11, p = .47b 
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Conclusie en discussie 
Aan de hand van een experiment met een tussenproefpersoon-ontwerp was het doel van deze 

studie om uit te zoeken of bepaalde narratieve kenmerken een advertentie daadwerkelijk tot 

een succes kunnen maken. Er is hiervoor in dit onderzoek alleen gekeken naar het perspectief 

van de verteller en het doen van een beroep op persoonlijke ervaringen van de ontvanger. 

Voorafgaand aan het onderzoek zijn er een zestal hypotheses opgesteld over de effecten van 

de onafhankelijke variabelen. Al deze zes hypotheses zullen nu achtereenvolgens aan bod 

komen. 

 

Hypothese 1 is bevestigd. Een eerste persoonsnarratief leidt namelijk zoals verwacht tot meer 

identificatie met de hoofdpersoon dan een derde persoonsnarratief.  

De 2e hypothese is eveneens bevestigd. Als er in het narratief een beroep wordt gedaan op de 

persoonlijke ervaringen van de ontvanger dan is er sprake van een hogere mate van self-

referencing. Er kan zodoende geconcludeerd worden dat de onafhankelijke variabelen 

(perspectief van de verteller en het doen van een beroep op persoonlijke ervaringen van de 

ontvanger) een significant effect hebben op de mediërende variabelen (identificatie en self-

referencing) in de richting van de hypothesen.  

Hypothese 3 is gedeeltelijk bevestigd. Een eerste persoonsnarratief heeft een positievere 

merkattitude tot gevolg dan een derde persoonsnarratief. Er is echter geen verschil gevonden 

tussen een eerste en derde persoonsnarratief wat betreft de aankoopintentie.  

Hypothese 4 is niet bevestigd. Het al dan niet doen van een beroep op de persoonlijke 

ervaringen van de ontvanger heeft geen significant effect op zowel de merkattitude als de 

aankoopintentie.  

Voorts bleek dat de 5e hypothese gedeeltelijk is bevestigd. Enerzijds wordt het effect van 

perspectief van de verteller op de merkattitude gemedieërd door identificatie. Dit betekent dat 

het perspectief van de verteller via identificatie met de hoofdpersoon op de merkattitude 

significant is. Anderzijds wordt het effect van perspectief van de verteller op de 

aankoopintentie niet gemedieërd door identificatie. Dit betekent dat er geen effect van het 

perspectief van de verteller via identificatie met de hoofdpersoon op de aankoopintentie is. 

Voor hypothese 6 is geen bevestiging gevonden. Het effect van een beroep op persoonlijke 

ervaringen van de ontvanger op de merkattitude en de aankoopintentie wordt namelijk niet 

gemedieërd door self-referencing.  
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Verklaringen 
Nu er conclusies zijn getrokken op basis van de resultaten is het interessant om op zoek te 

gaan naar verklaringen voor zowel de bevestigde als niet-bevestigde hypotheses. Het is van 

belang om hierbij een onderscheid te maken tussen inhoudelijke en methodologische 

verklaringen.  

 Wat betreft de inhoudelijke, vanuit de theorie gestuurde, verklaringen sluiten de 

resultaten aan bij het onderzoek van De Graaf et al. (2012). Daarin werd aangegeven dat 

lezers zich bij een eerste persoonsnarratief gemakkelijker een voorstelling kunnen maken van 

de gebeurtenissen en ervaringen vanuit het perspectief van het personage. Mogelijk is dat ook 

in dit onderzoek het geval geweest en werd een derde persoonsnarratief bovendien als 

afstandelijker ervaren door de ontvanger. Dit heeft tot gevolg gehad dat identificatie als 

onderliggend beïnvloedingsproces bij een eerste persoonsnarratief beter tot uiting kwam dan 

bij een derde persoonsnarratief. Het is boeiend om te zien dat naar aanleiding van deze studie 

de verklaringen die De Graaf et al. (2012) aandroegen niet enkel in narratieven die gericht 

zijn op de gezondheidscontext opgaan maar ook in een marketingcontext.  

 Burnkrant en Unnava (1995) hebben onderzoek gedaan naar advertenties zonder 

narratieven en hebben hierbij de aandacht gelegd op het concept self-referencing. Door het 

doen van een beroep op persoonlijke ervaringen wordt er door de ontvanger een koppeling 

gemaakt naar self-referencing. In deze studie bleek dit eveneens het geval en zodoende is het 

van belang om op te merken dat dit mechanisme dus ook werkt in advertenties met 

narratieven.  

 In dit onderzoek bleek dat het gebruik van een eerste persoonsnarratief tot een 

significant hogere merkattitude leidt dan het gebruik van een derde persoonsnarrtief. Dit komt 

mogelijk doordat een hoge mate van identificatie van de ontvanger met de hoofdpersoon 

positief doorwerkt op de attitude ten aanzien van een merk.  

 In de studie van Debevec en Romeo (1992) kwam naar voren dat mensen die hoog 

scoren op self-referencing positievere attitudes bezaten ten aanzien van de advertentie en het 

product dan mensen die laag scoren op self-referencing en bovendien een hogere 

aankoopintentie bezaten. In tegenstelling tot de resultaten van Debevec en Romeo (1992) is in 

deze studie voor beide beweringen geen bewijs gevonden. Dit is echter wel degelijk te 

verklaren. Het is namelijk belangrijk dat er prudent wordt omgegaan met de frequentie van 

het aantal manipulaties binnen het stimulusmateriaal. In voorgaand onderzoek is naar voren 

gekomen dat te weinig of juist te veel manipulaties van het doen van een beroep op de 

persoonlijke ervaringen funest kunnen zijn voor de attitude ten aanzien van het geadverteerde 
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merk en de advertentie an sich (Anand & Sternthal, 1989; Burnkrant & Unnava, 1995; 

Escalas, 2007; Meyers-Levy & Peracchio, 1996).  

 De merkattitude bleek in deze studie geen juiste voorspeller voor de aankoopintentie. 

Dit is in tegenstelling met wat MacKenzie en Lutz (1989) en Spears en Singh (2004) vonden. 

Beide onderzoeken geven immers aan de merkattitude een belangrijke graadmeter is voor de 

aankoopintentie van datzelfde merk. Het is echter belangrijk om in het achterhoofd te houden 

dat er weinig empirisch onderzoek is gedaan naar de effecten van storytelling op de attitude 

(Lundqvist et al., 2012; Woodside, Sood, & Miller, 2008). Volgens de wetenschappelijke 

literatuur is ook de waargenomen norm een belangrijke voorspeller voor de aankoopintentie 

van de ontvanger (Ajzen, 2005). Zo speelt de mening die andere (belangrijke) personen 

hebben over een bepaald product of een specifiek merk wel degelijk een rol in de overweging 

van de ontvanger om daadwerkelijk tot een aankoop over te gaan. In een narratieve 

advertentie wordt in tegenstelling tot een non-narratieve advertentie een persoonlijk verhaal 

van een specifiek personage verteld. Wanneer deze hoofdpersoon een voorbeeldfiguur is voor 

de ontvanger en positief is over zijn of haar ervaringen met het merk, kan dit wellicht gunstig 

doorwerken op de intentie van de ontvanger om een product van datzelfde merk aan te 

schaffen.  

 Naast de zojuist beschreven inhoudelijke verklaringen kunnen er ook methodologische 

verklaringen worden aangedragen voor zowel de bevestigde als niet-bevestigde hypotheses.  

Een opmerking die bij de proefpersonen veelvuldig naar voren kwam na afronding van dit 

onderzoek was dat de narratieve advertentie weinig gelijkenis vertoonde met een traditionele 

advertentie. Dit heeft mogelijk invloed gehad op de gevonden resultaten voor zowel de 

merkattitude als de aankoopintentie. Wellicht hadden de proefpersonen nog niet goed voor 

ogen hoe het merk te beoordelen in een narratieve advertentie. Dit kan liggen aan het feit dat 

het persuasieve aspect, puur gericht op de verkoop van de backpack niet expliciet aan bod 

kwam in deze narratieve advertentie. De narratieve advertentie in deze studie wijkt af van een 

traditionele advertentie daar er geen specificaties van de tas worden gegeven zoals de 

literinhoud, het draagcomfort en de prijs. Met name het ontbreken van die laatste specificatie 

kan voor de deelnemers een belangrijke reden zijn geweest voor de ietwat lage 

aankoopintentie. Mensen willen namelijk graag weten wat ze moeten betalen voor een 

bepaald product. 

 Een alternatieve verklaring voor de gevonden resultaten is dat de proefpersonen zich, 

blijkens commentaren van enkele proefpersonen, onvoldoende een voorstelling konden 

maken van de backpack. Wanneer een dergelijke advertentie in de toekomst levendiger wordt 
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gemaakt door extra (detail)foto’s toe te voegen, dan kan dit aspect mogelijkerwijs worden 

verbeterd. 

 Het perspectief van de verteller heeft over het geheel gezien meer effect gesorteerd 

dan het doen van een beroep op persoonlijke ervaringen. Wellicht speelt het een rol dat het 

perspectief van de verteller vaker naar voren kwam in het verhaal (aan de hand van meerdere 

manipulaties). Wanneer er een beroep werd gedaan op de persoonlijke ervaringen van de 

verteller is dit enkel gedaan in de titel: “Waar ga jij naartoe met je backpack?” en onder de 

merknaam: “Wat is jouw reiservaring?” in de advertentie.  

 

Beperkingen en suggesties  
Het is goed om de volgende kanttekeningen in acht te nemen met het oog op de gevonden 

resultaten en getrokken conclusies en bovendien vooruit te blikken naar interessant 

vervolgonderzoek. 

 In dit onderzoek is er een significant effect gevonden tussen het perspectief van de 

verteller en de merkattitude. Het is overigens onduidelijk of de gemeten merkattitude in een 

narratieve advertentie daadwerkelijk positiever is ten opzichte van een traditionele advertentie 

aangezien er in dit onderzoek geen controleconditie is toegevoegd. Dit is dan ook een 

mogelijke tekortkoming van deze studie met het oog op de gehanteerde methode. 

 Het is belangrijk om ook vanuit ethisch oogpunt de focus te leggen op mogelijke 

dilemma’s die zich voort kunnen doen. In het toepassingsgebied van de 

marketingcommunicatie, waar deze studie betrekking op heeft, wordt er veelvuldig ingespeeld 

op onbewuste beïnvloeding van de ontvanger. Dit heeft tot mogelijk gevolg dat er bij de 

ontvanger geen sprake meer is van beredeneerd gedrag aangaande de merkattitude en 

aankoopintentie. Dit kan er in het meest extreme geval voor zorgen dat er impulsaankopen 

worden gedaan die men eigenlijk niet echt nodig heeft. Het is overigens wel goed om in het in 

gedachten te houden dat er ook nog een gap bestaat tussen de aankoopintentie en het 

daadwerkelijk koopgedrag (Ajzen, 2005). Daarnaast is het van belang om op te merken dat 

het bij een advertentie voor de ontvangers vanwege de inhoud en vorm waarschijnlijk wel 

duidelijk is dat er een persuasief doel achter zit. Desondanks is het goed om dit ethisch aspect 

in gedachten te houden bij het ontwerpen van dergelijke advertentie-uitingen. Zeker met het 

oog op narratieve advertenties, die vaak als authentiek en persoonlijk ervaren worden door de 

ontvanger en daarmee afwijken van de traditionele advertenties (Firat & Venkatesh, 1995; 

Holt, 2002). 

 Boller en Olsen (1991) stellen dat een advertentie een argumentatieve of juist 
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verhalende vorm kan aannemen. Wellicht zou een tussenvorm het meest optimaal zijn. Op die 

manier kan de puur feitelijke informatie worden ondersteund door persoonlijke ervaringen 

van een gebruiker en vice versa. Het is interessant om te experimenteren met diverse 

tussenvormen en vervolgens het effect te toetsen op zowel de merkattitude als 

aankoopintentie van de ontvanger. Mogelijk wordt ook een tussenvorm als authentiek ervaren 

door de ontvanger, wat het gevoel van manipulatieve marketing tegen kan gaan (Firat & 

Venkatesh, 1995; Holt, 2002). Het is dan wel belangrijk om de mate van authenticiteit 

eveneens te meten en dus op te nemen in de vragenlijst.  

 In het onderzoek van De Graaf et al. (2014) werd verondersteld dat self-referencing bij 

de ontvanger kan zorgen voor een hogere attitude. In dit onderzoek is er geen significant 

verband gevonden tussen self-referencing en de merkattitude. Wellicht dat in 

vervolgonderzoek andere resultaten naar voren komen als ook in de lopende tekst nog een 

keer een beroep worden gedaan op de persoonlijke ervaringen van de ontvanger. Dit met het 

oog op het versterken van de manipulatie van deze onafhankelijke variabele. 

 Er wordt in advertenties veelvuldig gebruik gemaakt van beroemdheden om een merk 

aan te prijzen. Zo is Bono, de leadzanger, van muziekband U2 enige tijd het gezicht geweest 

voor het luxueuze (tassen)merk Louis Vuitton. Het merk (Louis Vuitton) tracht op deze 

manier het positieve imago van de beroemdheid (Bono) te koppelen aan het merk. Misschien 

kan een beroemdheid ook in een narratieve advertentie (zoals in dit onderzoek voor San 

Espinal) de attitude ten aanzien van het merk een boost geven. Het is immers gebleken dat het 

gebruik van beroemdheden in de marketingcommunicatie, oftewel celebrity endorsement, 

gedurende de jaren steeds populairder is geworden (Caroll, 2008). Het is boeiend om hier in 

vervolgonderzoek mee te experimenteren.  

 De overgrote meerderheid van de proefpersonen in deze studie was in de leeftijd van 

midden twintig, zie ook de gemiddelde leeftijd van 27 jaar. Het is zodoende van belang om te 

onderzoeken of er vergelijkbare resultaten worden gevonden bij zowel een jongere als oudere 

doelgroep. Dit ook met het praktische oog op doelgroepmarketing. Voor de praktijk 

(marketeers) betekent dit dat ze namelijk per doelgroep mogelijk uit een ander vaatje moeten 

tappen qua narratieve inhoud en vorm. Denk hierbij aan het personage en de ervaringen die 

hij of zij meemaakt. 

 Het onderzoek heeft een aantal interessante bevindingen aan het licht gebracht. Zo is 

dit, voor zover bekend bij de onderzoeker, het eerste onderzoek, dat zich richt op de 

marketingcommunicatie, waaruit is gebleken dat identificatie het effect van perspectief op de 

merkattitude medieert in een marketingcontext. Bovendien zijn er significante effecten 
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gevonden van de onafhankelijke variabalen (perspectief van de verteller en het beroep op 

persoonlijke ervaringen) op de mediërende variabelen (identificatie en self-referencing). 

 Wat betreft de theoretische bijdrage van dit onderzoek is het belangrijk om aan te 

geven dat er meer inzicht is verkregen in de onderliggende beïnvloedingsprocessen die een rol 

spelen bij de ontvanger bij de verwerking van narratieven. Aan de praktische bijdrage van dit 

onderzoek kleven nog wel wat haken en ogen. Marketingbureaus willen namelijk de 

merkattitude en de aankoopintentie van de ontvanger verhogen ten aanzien van het 

geadverteerde merk. In dit onderzoek bleef met name de aankoopintentie behoorlijk achter. Er 

is zodoende nog werk aan de winkel om narratieve advertenties commercieel interessant te 

maken, zeker met inachtneming van de bestaande gap tussen de aankoopintentie en het 

daadwerkelijk koopgedrag. Desalniettemin heeft dit onderzoek wel aangetoond dat een eerste 

persoonsnarratief via identificatie wel degelijk een positief effect heeft op de merkattitude. 

Dat is een resultaat waarop kan worden voortgeborduurd in vervolgonderzoek en waar 

marketingbureaus mogelijk van kunnen profiteren. 
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Bijlage 1: narratieve advertentie conditie 1 
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Bijlage 2: narratieve advertentie conditie 2 
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Bijlage 3: narratieve advertentie conditie 3 
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Bijlage 4: narratieve advertentie conditie 4 
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Bijlage 5: vragenlijst hoofdstudie 

 
Instructietekst  

 

Beste deelnemer, 

 

Ik wil u bij voorbaat al bedanken voor uw deelname aan dit onderzoek. Voordat u start met de 

vragenlijst wil ik u graag informeren over het volgende: 

 

U krijgt straks een advertentie te zien waarin een backpack wordt gepresenteerd. Wanneer u 

deze tekst goed heeft gelezen worden er een aantal vragen gesteld over de advertentie. Het is 

belangrijk dat u elke vraag beantwoordt. Het doel van dit onderzoek is om uw mening ten 

aanzien van de advertentie te achterhalen. 

 

De deelname aan dit onderzoek neemt tussen de 5 en 10 minuten in beslag en is volledig 

anoniem. Er zijn geen antwoorden goed of fout. Het is mogelijk om deze vragenlijst zowel op 

uw laptop, tablet als smartphone in te vullen.  

 

Nogmaals dank voor uw deelname! 

 

Met vriendelijke groet, 

Daniël van Hees 

Masterstudent Communicatie- en informatiewetenschappen 

 

 

Versie van de narratieve advertentie 
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Vragen 

 

1) Tijdens het lezen had ik het gevoel alsof ik bij de gebeurtenissen in het verhaal aanwezig 

was  

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

2) Ik voelde mee met de hoofdpersoon 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

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

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

4) Terwijl ik het verhaal las, was ik in mijn verbeelding in de wereld van het verhaal  

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

5) Ik heb meegeleefd met de hoofdpersoon 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

6) Tijdens het lezen betrok ik het verhaal op mezelf. 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

7) Toen ik het verhaal las, leek het alsof ik er in gedachten bij was  

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

 

 



35 
 

8) Tijdens het lezen stelde ik me voor hoe het zou zijn om in de positie van de hoofdpersoon 

te zijn 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

9) Terwijl het verhaal las, kwamen er herinneringen bij me op. 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

10) Ik had een levendig beeld van de gebeurtenissen in het verhaal 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

11) Ik heb me ingeleefd in de hoofdpersoon 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

12) Terwijl ik aan het lezen was, moest ik aan mijn eigen leven denken. 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

13) Tijdens het lezen zag ik voor me wat er in het verhaal beschreven werd  

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

14) Terwijl ik aan het lezen was, beeldde ik me in hoe het voor de hoofdpersoon moest zijn 

om het beschrevene mee te maken 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

15) Tijdens het lezen ging ik helemaal op in het verhaal 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 
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16) Tijdens het lezen leek het alsof ik de gebeurtenissen die de hoofdpersoon overkwamen 

zelf mee beleefde 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

17) Ik vind het merk San Espinal 

slecht          goed 

 1       2  3       4   5       6   7 

onaangenaam         aangenaam 

 1       2  3       4   5       6   7 

niet leuk          leuk 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

18) Ik ben van plan een backpack van San Espinal te kopen 

onwaarschijnlijk        waarschijnlijk 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

19) Als ik een vergelijkbare grote reis ga maken ben ik van plan een backpack van San 

Espinal te kopen 

onwaarschijnlijk        waarschijnlijk 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

20) Wat is uw geslacht? 

man  vrouw 

 

21) Wat is uw leeftijd? 
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22) Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

○ Geen / lager- of basisonderwijs 

○ VMBO / MAVO / LBO 

○ MBO (MTS, MEO) 

○ HAVO / VWO (HBS, MMS) 

○ HBO (HTS, HEAO) 

○ WO 

 

Dank voor uw deelname aan dit onderzoek. 
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Bijlage 6: vragen identificatie 
 

1) Ik voelde mee met de hoofdpersoon 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

2) Ik heb meegeleefd met de hoofdpersoon 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

3) Tijdens het lezen stelde ik me voor hoe het zou zijn om in de positie van de hoofdpersoon 

te zijn 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

4) Ik heb me ingeleefd in de hoofdpersoon 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

5) Terwijl ik aan het lezen was, beeldde ik me in hoe het voor de hoofdpersoon moest zijn om 

het beschrevene mee te maken 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

6) Tijdens het lezen leek het alsof ik de gebeurtenissen die de hoofdpersoon overkwamen zelf 

mee beleefde 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 
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Bijlage 7: vragen self-referencing 

 

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

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

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

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

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

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

4) Terwijl ik aan het lezen was, moest ik aan mijn eigen leven denken. 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 
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Bijlage 8: vragen transportatie 
 

1) Tijdens het lezen had ik het gevoel alsof ik bij de gebeurtenissen in het verhaal aanwezig 

was  

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

2) Terwijl ik het verhaal las, was ik in mijn verbeelding in de wereld van het verhaal  

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

3) Toen ik het verhaal las, leek het alsof ik er in gedachten bij was  

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

4) Ik had een levendig beeld van de gebeurtenissen in het verhaal 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

5) Tijdens het lezen zag ik voor me wat er in het verhaal beschreven werd  

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 

 

6) Tijdens het lezen ging ik helemaal op in het verhaal 

zeer mee oneens       zeer mee eens 

 1       2  3       4   5       6   7 
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