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Samenvatting
Dit onderzoek heeft getracht om meetbaar te maken wat het verschil in effectiviteit is tussen
visuele en tekstuele country-of-origin (COO) markeerders in voedingsmiddelenadvertenties
op Nederlandse consumenten. Deze effectiviteit is gemeten op de afhankelijke variabelen
Kwaliteitsperceptie, Productattitude, Attitude ten opzichte van de advertentie en Koopintentie.
Omdat associaties met landen van herkomst van producten de attitude van de consument ten
opzichte van een advertentie kunnen beïnvloeden is de attitude ten opzichte van het land van
herkomst van het geadverteerde product opgenomen als covariaat. Dit onderzoek is een
interessante aanvulling op de literatuur, gezien er weinig algemeen bekend onderzoek is naar
de onderlinge verschillen in effect tussen tekstuele en visuele COO-strategieën. Het
onderzoek is uitgevoerd middels een online experiment, waarin respondenten werden
blootgesteld aan één markeerder, visueel of tekstueel, wat dit onderzoek een 1x2
tussenproefpersoonsontwerp maakt. Respondenten kregen advertenties van vijf verschillende
producten te zien, en hebben per advertentie vragen beantwoord om de afhankelijke
variabelen te meten. Gezien er acht verschillende markeerders zijn, zijn er acht verschillende
vragenlijsten verspreid. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat tekstuele COOstrategieën een groter effect dan visuele strategieën hadden op de Attitude ten opzichte van de
advertentie. Bij de overige drie afhankelijke variabelen zijn geen significante effecten
gevonden. Er werd echter bij de Attitude ten opzichte van het land van herkomst, de
covariaat, wél een significant effect geconstateerd op alle vier de afhankelijke variabelen. Dit
betekent dat een persoon hoger scoorde op de afhankelijke variabelen als zijn score op de
controlevariabele ook hoger was. Deze resultaten kunnen bedrijven die handelen in
voedingsmiddelen meer inzicht geven onder welke omstandigheden een advertentiecampagne
effectief is bij de inzet van COO-strategieën. Zo kan het wellicht aangeraden worden om
tekstuele COO-strategieën te gebruiken bij het adverteren van voedingsmiddelen.

Inleiding
Aanleiding
Marketingcampagnes zijn een essentieel hulpmiddel voor bedrijven om hun merkwaarde en
merkimago te kunnen verbeteren (Berk Ataman et al., 2010). Een veelgebruikte strategie in
marketing is het markeren van het land van oorsprong van een product in advertenties, omdat
dit associaties met het land van oorsprong kan oproepen (Hornikx & Van Meurs, 2016). Zo
wordt het gebruik van de Duitse taal bijvoorbeeld snel geassocieerd met zakelijkheid en
betrouwbaarheid (Hornikx et al., 2008).
Het voordeel van het gebruiken van het land van oorsprong in een advertentie is dat er
positieve associaties kunnen worden opgeroepen die een bedrijf een competitief voordeel
kunnen opleveren (Aichner, 2014). Het land van oorsprong kan op meerdere manieren
voorkomen in een advertentie. Het gebruik van de taal uit het land van oorsprong,
bijvoorbeeld, is slechts één van de acht ‘country-of-origin’ (COO) strategieën, zoals
beschreven door Aichner (2014). Er wordt onderscheid gemaakt tussen tekstuele en visuele
COO-strategieën. Deze worden in het theoretisch kader uitgebreid behandeld.
Onderzoek wijst uit dat COO-strategieën frequent gebruikt worden in advertenties; zo is er
door Hornikx et al. (2020) een corpusanalyse uitgevoerd waarin om en nabij 750 advertenties
uit de Engelse, Spaanse en Nederlandse edities van Cosmopolitan werden onderzocht op het
gebruik van de acht COO-strategieën van Aichner (2014). Hieruit bleek dat 36% van de
onderzochte advertenties minstens één country-of-origin strategie bevatte. Ook is er
onderzoek gedaan naar de invloed van visuele country-of-origin strategieën naar de
productevaluaties van consumenten. Er werd gevonden dat het gebruik van visuele symbolen
zoals vlaggen tot betere productpercepties en productevaluaties leidde dan in de gevallen
waarbij geen visuele symbolen gebruikt werden. (Visbal et al., 2017). Naar de invloed van
tekstuele country-of-origin strategieën zijn ook meerdere onderzoeken bekend, waaronder
onderzoek van Hornikx & Van Meurs (2016). In dit onderzoek werd onder meer het gebruik
van de taal van het land van oorsprong van het product geanalyseerd op hoe Nederlandse
consumenten het geadverteerde product evalueren. Hieruit bleek dat het effect van tekstuele
COO-strategieën sterk afhankelijk is van de kennis van consumenten over COO’s en typische
producten.
Er is dus onderzoek gedaan naar de COO-strategieën zelf, maar er is vrij weinig algemeen
bekend onderzoek naar de onderlinge verschillen in effect tussen tekstuele en visuele COO-

strategieën. Zo heeft onderzoek wel uitgewezen dat het gebruik van een COO een effectief
middel is om te beïnvloeden hoe consumenten een product evalueren (Agrawal & Kamakura,
1999), maar is er minder onderzoek bekend naar hoe de COO-strategieën onderling
verschillen in effect op de Nederlandse consument bij de tweedeling tekstueel/visueel.
Dit onderzoek spitst zich toe op de voedingsmiddelenindustrie. De voedingsmiddelenindustrie
is een van de belangrijkste industrieën wanneer het aankomt op het bouwen van een imago
met een country-of-origin (Aichner, 2013). De informatiebehoefte van consumenten naar
producten in deze industrie is sterk gegroeid. Deze productinformatie wordt gegeven in de
vorm van labels op verpakkingen en massamediacampagnes. Consumenten hebben een
groeiend bewustzijn gevormd van voedingsmiddelenkwaliteit en voedingsmiddelenveiligheid.
(Verbeke, 2005). Hoe voedingsmiddelen geadverteerd worden is in deze industrie dus van
aanzienlijk belang. Dit maakt de voedingsmiddelenindustrie tot een relevant focuspunt voor
dit onderzoek.
Uit al het voorgaande valt te concluderen dat een onderzoek naar de onderlinge verschillen in
effect tussen visuele en tekstuele COO-strategieën van toegevoegde waarde zijn. Deze
toegevoegde waarde wordt vergroot door het feit dat dit onderzoek de focus legt op de
voedingsmiddelenindustrie, een industrie die een groeiende belangstelling en
informatiebehoefte geniet, zoals eerder vermeld.
Theoretisch Kader
COO-Strategieën
Dit onderzoek ontleent zijn informatie over de country-of-origin strategieën grotendeels aan
het artikel van Aichner (2014). Om deze reden zullen alle acht de strategieën nu kort worden
beschreven. Aichner onderscheidt de volgende acht COO-strategieën, waarbij strategie 1-5
tekstueel en strategie 6-8 visueel zijn:
1. Made in…
Het gebruik van de zin ‘made in’ is de meest voorkomende manier om de COO van een
product te benadrukken. De consument hoeft hier in tegenstelling tot andere strategieën zelf
geen associaties met een land af te leiden, omdat het land van herkomst al expliciet genoemd
wordt.
2. Kwaliteits- en herkomstlabels

De Europese Unie overziet het gebruik van drie verschillende keurmerken om de
herkomst van landbouwproducten te beschermen en te promootten. Wanneer producenten
een product volgens de specificaties van deze keurmerken produceren, kan het
geregistreerd worden als een ‘Protected Designation of Origin’ (PDO), ‘Protected
Geographical Indication (PGI) of als ‘Traditional Specialty Guaranteed’ (TSG). Deze
keurmerken helpen de consument in het maken van een keuze voor een product, gezien de
aanwezigheid van een van deze keurmerken de kwaliteit garandeert.
3. COO ingebed in de bedrijfsnaam
Bij sommige bedrijven is de COO terug te vinden in de naam van het bedrijf zelf. Dit kan
de hele naam van het land zijn, maar ook een stad, een provincie of een regio.
Voorbeelden zijn British Petrol of Vienna Insurance Group.
4. Typische COO woorden ingebed in de bedrijfsnaam
In tegenstelling tot strategie 3 worden bij deze strategie geen aanwijsbare plekken uit de
COO genoemd in de bedrijfsnaam, maar dingen die stereotypisch verbonden worden aan
de COO. Voorbeelden zijn Husky Energy, een naam die snel geassocieerd kan worden
met Canada, en Lincoln National. Deze naam kan verbonden worden aan de Verenigde
Staten, gezien Abraham Lincoln daar een historisch figuur is.
5. Gebruik van de taal van de COO
Het gebruik van de taal uit het land van herkomst is de vijfde strategie en daarmee ook de
laatste tekstuele strategie uit de acht beschreven strategieën. Het gebruik van de taal van
de COO kan variëren van het gebruiken in enkel de slogan tot het gebruiken in de
complete advertentie.
6. Gebruik van beroemde of stereotypische mensen uit de COO
Het is mogelijk om de COO te suggereren door de plaatsing van beroemde of
stereotypische mensen uit de COO in een advertentie. De stereotypes die worden
uitgedragen door de mensen in kwestie kunnen betrekking hebben op zowel het uiterlijk
als het gedrag van de persoon.
7. Gebruik van vlaggen en symbolen uit de COO
Deze visuele strategie wordt zeer frequent gebruikt bij typische voedingsmiddelen zoals
ketchup of hamburgers. Bij het gebruik van symbolen kan men denken aan bijvoorbeeld

de kroon van de koningin van Engeland, gezien dit een stereotypisch symbool is voor
Engeland en het Engelse koningshuis.
8. Gebruik van typische landschappen of beroemde gebouwen uit de COO
Deze strategie helpt consumenten om een product snel aan het land van herkomst te
verbinden. Wanneer de Eiffeltoren bijvoorbeeld prominent vertegenwoordigd is op de
verpakking van een product, kan de consument de associatie met Frankrijk zeer snel
maken.

COO en Variabelen
Veel bedrijven maken in hun advertenties gebruik van één of meerdere strategieën met een
COO om bepaalde kwaliteitsaspecten te benadrukken. Dit hoeft echter niet altijd het land van
oorsprong van het bedrijf te zijn. Er zijn enkele dimensies onderverdeeld onder COO, zoals
benoemd door Aichner (2014). Ten eerste bestaat ‘country of design’ (COD). Dit houdt in dat
het bedrijf de nadruk legt op waar het product ontworpen is. Ten tweede is ‘country of
assembly’ (COA) een strategie waarbij de nadruk wordt gelegd op waar het product in elkaar
gezet is. Ten derde, een dimensie die lijkt op de COA, is ‘country of manufacture’ (COM).
Dit houdt het land in waar het product geproduceerd is. Ook bestaat de dimensie ‘country of
brand’ (COB). Dit is het land waar het merk van het product vandaan komt. Als laatste noemt
Aichner (2014) ‘country of parts’ (COP). Dit is het land waar het bedrijf onderdelen voor het
product vandaan haalt. Deze dimensies kunnen kansen opleveren voor bedrijven in
advertentiecampagnes. Zo kan een bedrijf de ‘country of design’ benadrukken om te
voorkomen dat er connotaties gemaakt worden met de ‘country of manufacture’, wanneer
deze slecht gepercipieerd wordt (Aichner, 2014).
In dit onderzoek zullen vier verschillende afhankelijke variabelen gebruikt worden om de
onderzoeksvraag te beantwoorden. De afhankelijke variabelen die in dit onderzoek worden
gemeten zijn de Kwaliteitsperceptie, de Productattitude, de Attitude ten opzichte van de
advertentie en de Koopintentie. Kwaliteitsperceptie is een zeer belangrijke factor voor
consumenten in het kiezen van voedingsmiddelen, mede door een groeiende focus op ethische
overwegingen rond voedsel zoals dierenwelzijn (Brunsø et al., 2002). Hierom is het een
passende variabele voor dit onderzoek, gezien het experiment exclusief gebruik maakt van
voedingsmiddelen als stimulusmateriaal.

Onderzoek van Brijs et al. (2006) insinueerde dat subtiele ‘COO-specifieke gevoelens’ de
productattitude van consumenten kan beïnvloeden. Positieve connotaties met de COO zouden
de productattitude van een consument kunnen verbeteren, en vice versa. Dit maakt dat de
productattitude een passende variabele voor het hier uitgevoerde onderzoek is.
De attitude ten opzichte van de advertentie is volgens onderzoek van Lutz et al. (1983) een
variabele die een groeiende interesse in de onderzoekswereld geniet ter meting van de
effectiviteit van een advertentie. Consumenten die een advertentie bekijken ontwikkelen een
attitude tegenover de advertentie, wat invloed heeft op hoe de consument het merk ziet en hoe
waarschijnlijk het is dat de consument het product koopt. Uit het onderzoek werd
geconcludeerd dat de attitude ten opzichte van de advertentie een belangrijke rol speelt in het
meten van de effectiviteit van een advertentiecampagne, maar dat er nog zeker verder
onderzoek nodig is (Lutz et al., 1983). Zowel het feit dat het een belangrijke rol speelt als het
feit dat er verder onderzoek benodigd is rechtvaardigt de keuze voor het meenemen van deze
variabelen in het onderzoek dat uitgevoerd is.
De Koopintentie is een variabele die in verbinding staat met de Kwaliteitsperceptie, en dient
daarom dan ook meegenomen te worden in dit onderzoek. Volgens Jongen & Meulenberg
(2005) vloeit de intentie om voedingsmiddelen te kopen grotendeels voort uit de
Kwaliteitsperceptie van de consument; als het product een hogere kwaliteit toegekend krijgt
van de consument, zal de Koopintentie in essentie vaak ook hoger zijn.
De veronderstelling dat de vier hiervoor genoemde variabelen gangbaar zijn voor het soort
onderzoek dat hier wordt uitgevoerd wordt ondersteund door het feit dat vergelijkbare
onderzoeken van Hornikx & Van Meurs (2020), Hornikx & Van Meurs (2016) en Lee & Lee
(2009) ook gebruik maken van deze variabelen in hun onderzoek.
De onafhankelijke variabele is de acht COO-strategieën van Aichner (2014). Deze
onderscheidt twee niveaus, visueel en tekstueel. Respondenten zijn in dit onderzoek aan één
niveau van de onafhankelijke variabele blootgesteld. De advertenties voor dit experiment zijn
naar eigen hand ontworpen.
De impact op consumenten van de herkomst van het product wordt een COO-effect genoemd.
Er wordt bij het gebruik van de COO van een bedrijf geprobeerd om positieve stereotypen of,
in het geval van inwoners van de COO zelf, gevoelens van patriottisme op te roepen bij
consumenten. (Aichner, 2014). Dit maakt dat de attitude die de consument van een bepaald
land heeft van invloed is op de Koopintentie van een geadverteerd product (Lampert & Jaffe,

1998). Als de consument al een negatief beeld heeft van Frankrijk bij een advertentie van
Franse wijn, beïnvloedt dit de Koopintentie ten opzichte van het product. Omgekeerd kan een
positief beeld van een land de Koopintentie natuurlijk dus ook versterken. De attitude van de
consument tegenover het land van herkomst beïnvloedt ook hoe de consument het product
percipieert, voor zowel producten in het algemeen als afzonderlijke productklassen (Bilkey &
Nes, 1982). Dit maakt attitude ten opzichte van het land van herkomst tot de controlevariabele
van dit onderzoek.
Het beeld dat een consument heeft van producten uit een bepaald land is van invloed op hoe
waarschijnlijk het is dat de consument het product ook echt koopt (Lampert & Jaffe, 1998). Er
kunnen verschillende zaken bijdragen aan de attitude van een consument ten opzichte van een
product. Zo kunnen eerdere ervaringen met een product de attitude tekenen, maar ook
bijvoorbeeld allergieën kunnen een rol spelen, gezien deze ervoor zorgen dat een consument
bij voorbaat al een erg negatieve attitude heeft ten opzichte van een product.
Onderzoeksdoel
In de voorgaande acht strategieën worden vijf tekstuele (1-5) en drie visuele strategieën (6-8)
onderscheiden. Het doel van dit onderzoek is om het verschil in effectiviteit in
voedingsmiddelenadvertenties tussen deze tekstuele en visuele markers te meten. Dit
onderzoeksdoel valt te verdedigen door het feit dat er, zoals eerder genoemd, slechts weinig
algemeen bekend onderzoek naar deze onderlinge verschillen bekend is. Hierdoor kan dit
onderzoek interessante resultaten opleveren die implicaties kunnen hebben voor onze kennis
van de omstandigheden waaronder de verschillende COO-strategieën het grootste effect
hebben. Dit verschil zal tastbaar gemaakt worden door te meten naar de kwaliteitsperceptie,
de koopintentie, de attitude ten opzichte van de advertentie en de attitude tegenover het
product in kwestie. In de methodesectie worden deze variabelen verder geoperationaliseerd.
Vraagstelling
Nu vastgesteld is dat er voldoende ruimte en relevantie is om de onderlinge verschillen in
effect van visuele en tekstuele COO-strategieën op de Kwaliteitsperceptie, Productattitude,
Attitude ten opzichte van de advertentie en Koopintentie te onderzoeken, zijn er een
onderzoeksvraag en een controlevraag opgesteld. Zoals vastgesteld is er een effect van de
attitude van de consument ten opzichte van het land van herkomst. De controlevraag dient
ertoe om deze vooroordelen mee te nemen en statistisch te kunnen toetsen.

Om de verschillen in effect tussen de visuele en tekstuele COO-strategieën te kunnen
onderzoeken is de volgende onderzoeksvraag (RQ1a) opgesteld: In hoeverre is er een verschil
in effectiviteit tussen visuele en tekstuele markeerders in voedingsmiddeladvertenties op de
kwaliteitsperceptie, productattitude, attitude ten opzichte van de advertentie en koopintentie
van Nederlandse consumenten?
Omdat associaties met landen van herkomst van producten de attitude van de consument ten
opzichte van een advertentie kunnen beïnvloeden (Moon & Jain, 2002), is ook de volgende
controlevraag (RQ1b) opgesteld: In welke mate heeft de attitude van de consument op het
land van herkomst invloed op de kwaliteitsperceptie, productattitude, attitude ten opzichte van
de advertentie en koopintentie?

Methode
Materiaal
Aan proefpersonen werd een survey getoond waarin alle vijf de producten gemanipuleerd
waren op één van de acht COO-strategieën. De onafhankelijke variabele zijn de COO markers
die zijn onderverdeeld op de niveaus visueel en tekstueel. Dit onderzoek heeft gebruik
gemaakt van een experiment waarin de onafhankelijke variabele gemanipuleerd is middels,
zelfontworpen voedingsmiddelenadvertenties die geplaatste COO-markeerders bevatten,
waarbij onderscheid werd gemaakt tussen het gebruik van visuele en tekstuele markeerders.
Deze producten werden gekozen voor dit onderzoek omdat er werd aangenomen dat de
producten in kwestie gemakkelijk aan een land van herkomst verbonden konden worden.
Voordat de survey van dit onderzoek echter verspreid kon worden, is er een pre-test
uitgevoerd die onderzocht of respondenten de producten van dit onderzoek daadwerkelijk
verbonden met hun land van herkomst. De producten die in de advertenties getoond werden
waren Franse brie, Belgische friet, Italiaanse pasta, Belgische chocolade en Noorse zalm.
Voor elke COO-markeerder werd een pretestversie gemaakt en verspreid, waarin
respondenten gevraagd werden de vijf producten te associëren aan een land van herkomst.
Ook werden respondenten gevraagd naar hun leeftijd, geslacht, nationaliteit en opleiding. In
Appendix A kan de lezer één van de pretestversies als voorbeeld inzien.
Bij de pretestversie van markeerder 1 (Made in…) associeerde 100% van de respondenten het
product aan het land van herkomst. Dit heeft er in grote mate mee te maken dat het land van

herkomst specifiek wordt genoemd in het ‘Made in…’ label. Bij de pretestversie van
markeerder 2 (Kwaliteitslabels) associeerde 100% van de respondenten het product met het
land van herkomst, op één uitzondering na. Het product spaghetti werd door één respondent
geassocieerd met Denemarken, waardoor 90% van de respondenten de correcte associatie
maakte. Bij de pretestversie van markeerder 3 (COO in bedrijfsnaam) associeerde 100% van
de respondenten het getoonde product aan het correcte land van herkomst. Bij de pretestversie
van markeerder 4 werden alle producten geassocieerd met het correcte land van herkomst, op
de zalm na. Hier maakte 50% de correcte associatie. 20% van de respondenten associeerde de
Zalm met Denemarken, en de overige 30% maakte de associatie met Zweden. Bij markeerder
5 (COO taal) maakte 90% van de respondenten de correcte associatie bij de producten
Chocolade, Brie, Spaghetti en Friet. De overige 10% valt toe te kennen aan een missende
waarde. Bij het product zalm maakte 50% van de respondenten de associatie met Noorwegen,
10% aan Frankrijk, 10% aan Zweden, 10% aan Denemarken, 10% aan Scandinavië en ook
hier valt de laatste 10% toe te kennen aan een missende waarde. Bij markeerder 6 (Vlaggen)
maakte bij alle producten 80% van de respondenten de correcte associatie. De overige 20%
valt bij alle producten toe te kennen aan een missende waarde. Wat betreft markeerder 7
(Stereotype personen) maakte 60% van de respondenten bij Spaghetti de associatie met Italië,
10% met Frankrijk en 10% met Nederland. De overige 20% valt toe te kennen aan een
missende waarde. Bij de Zalm associeerde 60% van de respondenten het product met
Noorwegen, 10% met Scandinavië en 10% met België. De overige 20% valt toe te kennen aan
een missende waarde. Bij de Brie maakte 80% van de respondenten de correcte associatie,
10% maakte de associatie met Italië en de overige 20% valt weer toe te kennen aan een
missende waarde. Bij de Friet maakte 70% van de respondenten de correcte associatie met
België, 10% met Noorwegen en de overige 20% valt toe te kennen aan een missende waarde.
Bij de achtste en laatste markeerder (Landschappen en gebouwen) associeerde 80% van de
respondenten het product Friet met België, 10% met Japan en 10% met Amerika. De Zalm
werd door 50% van de respondenten geassocieerd met Noorwegen, door 20% met Zweden,
door 20% met Denemarken en door 10% met Engeland of Schotland. De Spaghetti en de Brie
werden door alle respondenten correct geassocieerd.

Proefpersonen (vgl Feedback conceptversie)
Voor het arrangeren van respondenten heeft de onderzoeker gebruik gemaakt van eigen
middelen. Hierom werden respondenten verzameld door middel van sociale media en het
benaderen van de kennissenkring van de schrijver van het onderzoek. De survey werd alleen
verspreid onder mensen van 18 jaar en ouder. Naast deze voorwaarde werden respondenten
vrij gerekruteerd.
Aan dit onderzoeken hebben 310 respondenten deelgenomen. De leeftijd van de
proefpersonen varieerde van 18 tot 76 jaar, met een gemiddelde leeftijd (M) van 31.82 jaar, en
een standaardafwijking (SD) van 14.26. Uit een éénweg variantieanalyse (ANOVA) van type
markeerder op leeftijd bleek een significant hoofdeffect van type markeerder (F (7, 303) =
2.72, p = .009). De leeftijd van markeerder type 8 (M = 27.24, SD = 9.66) bleek significant
lager dan die van markeerder type 5 (p = .004, Bonferroni-correctie; M = 38.31, SD =17.72).
Van alle respondenten identificeerden 101 zich als man (32,2%), 206 identificeerden zich als
vrouw (65,5%).
Wat betreft het opleidingsniveau werden de respondenten verdeeld op hun hoogst voltooide
opleiding. Één respondent noemde de basisschool als hoogst voltooide opleiding (0,3%), 15
noemden het VMBO of een vergelijkbare opleiding (4,8%), 68 noemden het MBO (21,7%),
42 respondenten noemden de HAVO of het VWO (13,4%), 118 respondenten noemden het
HBO (37,6%) en 65 respondenten noemden het wetenschappelijk onderwijs (20,7%). Twee
respondenten hadden geen eerdere opleiding voltooid.
Onderzoeksontwerp
Zoals vermeld kende de onafhankelijke variabele twee niveaus, tekstueel en visueel.
Respondenten kregen nooit meer dan één van de acht strategieën te zien. Dit maakt dat dit
onderzoek een tussenproefpersoonsontwerp kende. Vanwege het feit dat respondenten maar
één gemanipuleerde strategie te zien kregen, zijn ze aan slechts één van de twee niveaus van
de onafhankelijke variabele blootgesteld. In dit ontwerp kreeg een respondent bijvoorbeeld
alleen 5 advertenties te zien die gemanipuleerd waren op de COO-strategie ‘Made in…’. Dit
is een tekstuele COO-strategie, en de proefpersoon is in dit geval dus niet blootgesteld aan
een ander niveau van de onafhankelijke variabele.

Instrumentatie
De afhankelijke variabelen in dit onderzoek waren de Kwaliteitsperceptie, de Productattitude,
de Attitude ten opzichte van de advertentie en de Koopintentie. De afhankelijke variabelen
werden in totaal getoetst middels 10 items per advertentie, dus 50 items op 5 advertenties.
Kwaliteitsperceptie werd bevraagd middels één item per advertentie, productattitude werd
bevraagd middels twee items, de attitude ten opzichte van de advertentie werd bevraagd
middels vier items en de koopintentie kreeg drie items per advertentie toegekend.
De afhankelijke variabelen werden getoetst door middel van vragen in de survey, die gevormd
waren volgens een 7-punts Likertschaal. De attitude ten opzichte van de advertentie vormt
hier een uitzondering; deze werd gemeten middels semantische differentialen, waarbij de
vraag gesteld word middels twee tegenovergestelde begrippen. Een semantische differentiaal
vereist weliswaar iets meer cognitieve capaciteit dan een Likertschaal, maar is een
betrouwbare schaal voor dataverzameling (Friborg et al., 2006). Vergelijkbaar onderzoek van
Lin & Chen (2006) heeft de koopintentie ook met een 7-punts Likertschaal gemeten, en ook
ander vergelijkbaar onderzoek van Hornikx et al. (2013) heeft de kwaliteitsperceptie aan de
hand van een 7-punts Likertschaal gemeten. Dit rechtvaardigt de keus om ook voor dit
onderzoek gebruik te maken van een 7-punts Likertschaal om de Kwaliteitsperceptie, de
Koopintentie en de Productattitude te bevragen.
De Kwaliteitsperceptie werd bevraagd door een 7-punts Likertschaal met de stelling ‘ik
geloof dat het product van hoge kwaliteit is’. De Productattitude werd bevraagd door 7-punts
Likertschalen met de stellingen ‘Ik vind dit product aantrekkelijk’ en ‘ik vind dit product
lekker’. De attitude ten opzichte van de advertentie werd bevraagd door vier semantische
differentialen, met als tegenstellingen ‘Onaantrekkelijk-Aantrekkelijk’, ‘Lelijk-Mooi’,
‘Moeilijk-Makkelijk’ en ‘Ongeloofwaardig-Geloofwaardig’. De Koopintentie werd bevraagd
door drie 7-punts Likertschalen, met als stellingen ‘Dit product is zeker iets voor mij’, ‘Ik zou
dit product zeker kopen’ en ‘Ik zou dit product aanbevelen aan mijn vrienden’.
Voor de variabele Kwaliteitsperceptie is er geen betrouwbaarheidstoets uitgevoerd, gezien
deze variabele uit één item bestond. De variabele Productattitude is getoetst middels een
Pearsons r. De betrouwbaarheid van de Productattitude bestaande uit twee items was
acceptabel: r (310) = .69, p < .001. Het gemiddelde van die twee items is gebruikt voor de
Productattitude, die in de verdere analyses is gebruikt. Om de betrouwbaarheid van de
variabelen Attitude ten opzichte van de advertentie en Koopintentie te meten is gebruik

gemaakt van Cronbachs Alfa. De betrouwbaarheid van de Attitude ten opzichte van de
advertentie bestaande uit vier items was goed: ⍺ =.86. Het gemiddelde van die vier items is
gebruikt voor de Attitude ten opzichte van de advertentie, die in de verdere analyses is
gebruikt. De betrouwbaarheid van de Koopintentie bestaande uit drie items was goed: ⍺ =.84.
Het gemiddelde van die drie items is gebruikt voor de Koopintentie, die in de verdere
analyses is gebruikt.
Als controlevariabele was Attitude ten opzichte van het land van herkomst van het product
gebruikt. Deze was in het onderzoek opgenomen om zijn invloed op de afhankelijke
variabelen te kunnen expliciteren. Zoals eerder afgeleid uit onderzoek van Moon & Jain
(2002) kan de attitude tegenover een land van herkomst van een product de attitude van de
consument ten opzichte van een advertentie beïnvloeden. Uit dit onderzoek bleek dat attitudes
van consumenten ten opzichte van het land van herkomst hun koopintentie en algemene
attitude tegenover de advertentie beïnvloedt. Dit maakt dat het een verstandige keuze is om
deze controlevariabele mee te hebben genomen in dit onderzoek.
De Attitude ten opzichte van het land van herkomst werd bevraagd middels 16 items
bestaande uit 7-punts Likertschalen, die de ‘mooiheid’, ‘leukheid’ en ‘aantrekkelijkheid’
bevraagden. De betrouwbaarheid van de Attitude ten opzichte van het land van herkomst was
goed: ⍺ =.84. Het gemiddelde van die 16 items is gebruikt voor de Attitude ten opzichte van
het land van herkomst, die in de verdere analyses is gebruikt.
De variabelen en hun relatie tot elkaar worden ter gemak van de lezer in onderstaande
afbeelding geïllustreerd.

Figuur 1. Conceptueel model variabelen

Procedure
De survey die gebruikt is in het experiment is ontworpen met behulp van het programma
Qualtrics, en is online afgenomen om meerdere redenen. Ten eerste is het door de pandemie
rondom COVID-19 niet aan te raden om onnodig fysiek contact te zoeken met respondenten.
Ten tweede levert het online afnemen van de survey het grootste gemak op voor
respondenten, gezien de survey overal ingevuld kan worden. De survey heeft rekening
gehouden met de algemeen geldende overwegingen van de ethische checklist van de Radboud
Universiteit. Wat volgt zijn enkele voorbeelden van het in acht nemen van deze
overwegingen. Elke respondent vulde de survey individueel in. Er was geen beloning
verbonden aan het invullen van de vragenlijst. Voordat de survey ingevuld kon worden,
kregen respondenten een introductiepagina te zien, waarin enkele belangrijke zaken werden
vermeld. Ten eerste werd de respondent kort geïnformeerd over wat het onderzoek inhield en
door wie het uitgevoerd werd. Daarna werd benadrukt dat het in deze survey slechts om
persoonlijke meningen ging en er geen goede of foute antwoorden waren. Ten derde kreeg de
respondent een inschatting van hoe lang het invullen van de survey in beslag zou nemen. Ten
slotte werd er benadrukt dat deelname aan het onderzoek op ieder moment stopgezet kon

worden, en dat de verzamelde gegevens volledig anoniem en veilig bewaard zouden blijven.
De gemiddelde invultijd was zeven minuten, wat overeen kwam met de instructies op de
introductiepagina van de vragenlijsten.
Statistische toetsing
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van dit onderzoek zijn er verschillende
statistische toetsen uitgevoerd. Allereerst is er voor de Attitude ten opzichte van de
advertentie, de Koopintentie en de controlevariabele de Cronbachs Alfa uitgerekend, om de
betrouwbaarheid te kunnen toetsen van de items die de variabelen bevraagden. Voor de
Kwaliteitsperceptie is geen statistische toets voor de betrouwbaarheid uitgevoerd, gezien deze
variabele uit één item bestond. Ook voor de Productattitude is geen Cronbachs Alfa
uitgevoerd, maar een Pearson correlatie, gezien deze variabele uit twee items bestond. Over
het algemeen scoorden deze items tot tevredenheid.
Hierna is, om de afhankelijke variabelen te testen op de niveaus van de onafhankelijke
variabele eerst een multivariate analyse (MANOVA) uitgevoerd. Ook is er een univariate
analyse (ANOVA) uitgevoerd op de variabele attitude ten opzichte van de advertentie.
Vervolgens zijn alle acht de markeerders op de vier afhankelijke variabelen tegelijkertijd
getest middels een exploratieve éénweg multivariate variantieanalyse (MANOVA). Met een
post hoc (Bonferroni) test is gekeken waar de verschillen zitten tussen de acht niveaus per
afhankelijke variabele.
Voor het beantwoorden van de controlevraag is er, om de verhoudingen tussen de
controlevariabele en de vier afhankelijke variabelen te toetsen, een Pearson correlatie
uitgevoerd.
Resultaten
In het experiment is aan respondenten gevraagd welk land zij associeerden aan de producten
die zij te zien kregen. Dit waren, ter herinnering, brie, friet, spaghetti, chocolade en zalm.
91,6%, ofwel 284 respondenten, associeerden brie met het correcte land. Friet werd door
70,6%, ofwel 219 respondenten geassocieerd met het correcte land. Hierbij dient vermeld te
worden dat 24,8% van de respondenten, ofwel 77 respondenten, de friet associeerde met
Nederland. Het product spaghetti werd door 95,8%, ofwel 297 respondenten met het correcte
land geassocieerd. De chocolade werd door 79,7%, ofwel 247 respondenten met het correcte
land geassocieerd. Het laatste product, de zalm, werd door 57,1% met het correcte land

geassocieerd. Dit percentage vertaalt zich naar 177 respondenten. Bij de zalm maakte 4,5%
van de respondenten, ofwel 14 personen, de (algemenere) associatie met Scandinavië.
Ter beantwoording van de hoofdvraag van het onderzoek is er een multivariate analyse,
oftewel MANOVA, uitgevoerd om het effect van de onafhankelijke variabele (COO marker)
met twee niveaus (tekstueel en visueel) te toetsen op de vier afhankelijke variabelen. Uit de
éénweg multivariate variantie-analyse van de visuele en tekstuele COO-strategieën op
Kwaliteitsperceptie, Productattitude, Attitude tegenover de advertentie en Koopintentie bleek
een significant multivariaat effect van de visuele en tekstuele COO-strategieën (F(4, 304) =
4.21, p = .002). Uit een éénweg univariate analyse (ANOVA) van de visuele en tekstuele
COO-strategieën op attitude ten opzichte van de advertentie bleek een significant effect (F(1,
307) = 9.28, p = .003). Uit de resultaten blijkt dat tekstuele COO-strategieën (M = 5.14, SD =
.82) voor een meer positieve attitude ten opzichte van de advertentie zorgen dan visuele
strategieën (M = 4.91, SD = .75). In tabel 1 worden de gemiddeldes en standaarddeviaties
weergegeven.
Tabel 1.

Gemiddeldes en standaarddeviaties van de attitude ten opzichte van de
advertentie

Attitude t.o.v.

Tekstueel

Visueel

Totaal

M (SD)

M (SD)

M (SD)

n = 186

n = 124

n = 310

5.14 (.82)

4.91 (.75)

5.05 (.80)

advertentie

Om de acht COO-markeerders tegelijkertijd op de vier afhankelijke variabelen te meten, is er
een exploratieve éénweg multivariate variantieanalyse (MANOVA) uitgevoerd. Uit de
éénweg multivariate variantieanalyse bleek een significant multivariaat effect van de acht
COO-markeerders (F(4, 298) = 2.99, p = <.001). Uit de univariate variantieanalyses
(ANOVA) bleek een significant effect van de COO-markeerders op de kwaliteitsperceptie
(F(7, 302) = 3.94, p = <.001), op de productattitude (F (7, 302) = 2.15, p = .038) en op de
koopintentie (F (F (7, 302) = 2.93, p = .006). Op de attitude ten opzichte van de advertentie
was geen significant effect (F (7, 302) = 1.87, p = .074).

Wat betreft de variabele kwaliteitsperceptie leverde markeerder 1 (Made in…) (M = 5.22, SD
= .76) een significant hogere kwaliteitsperceptie dan markeerder 2 (Kwaliteitslabels) (M =
4.50, SD = 1.10; p = .025), markeerder 3 (COO in bedrijfsnaam) (M = 4.32, SD = .79; p
<.001) en markeerder 8 (Typische COO landschappen of gebouwen) (M = 4.52, SD = .98; p =
.007). Markeerder 5 (Gebruik COO taal) (M = 4.96, SD = 1.04) leverde een significant hogere
kwaliteitsperceptie dan markeerder 3 (M = 4.32, SD = .79; p = .048).
Wat betreft de variabele productattitude leverde markeerder 1 (M = 5.42, SD = .75) een
significant hogere productattitude dan markeerder 3 (M = 4.85, SD = .77; p = .029).
Wat betreft de variabele koopintentie leverde markeerder 1 (M = 4.75, SD = 1.03) een
significant hogere koopintentie dan markeerder 3 (M = 4.13, SD = .61; p = .046).
Tabel 2. De gemiddeldes (M) en standaardafwijkingen (SD) van de scores van de 8 COOMarkeerders op Kwaliteitsperceptie, Productattitude, Attitude t.o.v. advertentie en
Koopintentie
Kwaliteitsperceptie
M1

M = 5.22

Productattitude
M1

SD = .76
M2

M = 4.50

M2

SD = 1.10
M3

M = 4.32
SD = .79

M4

M = 4.80

M4

SD = .77
M5

M = 4.96

M5

SD = 1.04
M6

M = 4.67

M6

SD = .69
M7

M = 4.63

M7

SD = 1.00
M8

M = 4.52
SD = .98

M8

Koopintentie

M = 5.43
SD = .75

M1 M = 5.28

M = 4.95

M2 M = 5.05

M2 M = 4.30

SD = .84

SD = .87

M = 4.85

M3 M = 5.05

M3 M = 4.13

SD = .77

SD = .74

SD = .61

M = 5.13
SD = .75

M4 M = 5.31

M4 M = 4.74

SD = .72

SD = .77

M = 5.24

M5 M = 5.04

M5 M = 4.72

SD = .67

SD = .86

SD = .91

M = 5.02

M6 M = 4.72

M6 M = 4.54

SD = .77

SD = .64

SD = .84

M = 5.20

M7 M = 5.00

M7 M = 4.54

SD = .87

SD = .84

M = 5.20

M8 M = 4.96

M8 M = 4.28

SD = .69

SD = .73

SD = .86

SD = 1.02
M3

Attitude
t.o.v.
advertentie
SD = .90

M1 M = 4.75
SD = 1.03

SD = 1.06

Ter beantwoording van de controlevraag van dit onderzoek is er een Pearson correlatie
uitgevoerd om de verhoudingen tussen de controlevariabele en de vier afhankelijke variabelen
te toetsen.
Uit de correlatie voor de Attitude ten opzichte van het land van herkomst en de
Kwaliteitsperceptie bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (310) = .12, p =
.03).
Uit de correlatie voor de Attitude ten opzichte van het land van herkomst en de
Productattitude bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (310) = .13, p = .023).
Uit de correlatie voor de Attitude ten opzichte van het land van herkomst en de Attitude ten
opzichte van de advertentie bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (311) = .24,
p <.001).
Uit de correlatie voor de Attitude ten opzichte van het land van herkomst en de Koopintentie
bleek er een significant, positief verband te bestaan (r (310) = .15, p = .006).
Conclusie
Dit onderzoek was gericht op het vinden van een antwoord op de hoofdvraag ‘In hoeverre is
er een verschil in effectiviteit tussen visuele en tekstuele markeerders in
voedingsmiddeladvertenties op de kwaliteitsperceptie, productattitude, attitude ten opzichte
van de advertentie en koopintentie van Nederlandse consumenten?’. Na het uitvoeren van de
nodige statistische analyses bleek dat er alleen een significant verschil was in de effectiviteit
tussen visuele en tekstuele markeerders bij de variabele Attitude ten opzichte van de
advertentie. Tekstuele markeerders waren bij deze variabele effectiever dan visuele
markeerders. Er viel geen significant verschil te constateren van het verschil in effect tussen
de twee niveaus van de onafhankelijke variabele op de Kwaliteitsperceptie, Productattitude en
Koopintentie.
Ook is de volgende controlevraag onderzocht: In welke mate heeft de attitude van de
consument op het land van herkomst invloed op de kwaliteitsperceptie, productattitude,
attitude ten opzichte van de advertentie en koopintentie? Uit het uitgevoerde onderzoek bleek
dat de Attitude ten opzichte van het land van herkomst van een product een significant effect
heeft op zowel de Kwaliteitsperceptie als de Productattitude, de Attitude ten opzichte van de
Advertentie en de Koopintentie. Dit houdt in dat de attitude die een persoon heeft over het
land van herkomst van een product van invloed is op de vier afhankelijke variabelen. Er viel

een positief significant verband te constateren tussen de controlevariabele en de afhankelijke
variabelen. Dit betekent dat een persoon hoger scoorde op de afhankelijke variabelen als zijn
score op de controlevariabele ook hoger was.
Ten slotte zijn de acht markeerders exploratief getoetst op de vier afhankelijke variabelen. Er
bleek een significant effect van de COO-markeerders op de Kwaliteitsperceptie,
Productattitude en Koopintentie. Op de drie variabelen heeft markeerder 1 (Made in…) een
significant hogere waarde dan verschillende andere markeerders (markeerders 2, 3 en 8). Dit
geeft het vermoeden dat markeerder 1 beschouwd zou kunnen worden als het meest effectief.
Discussie
Zoals in de conclusie vermeld, hadden tekstuele markeerders een hogere score op de Attitude
ten opzichte van de advertentie dan visuele markeerders. Dit is echter niet in lijn met
onderzoek van Roozen & Raedts (2013), waarin gesuggereerd werd dat visuele COOstrategieën effectiever zijn dan tekstuele strategieën. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat
visuele en tekstuele markeerders in het onderzoek van Roozen & Raedts (2013) gecombineerd
werden. Er werden afbeeldingen toegevoegd aan advertenties met tekstuele markeerders, in
plaats van de een of de ander te tonen. Hierdoor kan het zijn geweest dat proefpersonen hun
mening van de tekstuele markeerders is beïnvloed.
De conclusie die getrokken wordt uit de controlevraag is in lijn met eerdergenoemd
onderzoek van Bilkey & Nes (1982) en Lampert & Jaffe, (1998), waarin werd gesteld dat de
attitude ten opzichte van het land van herkomst van invloed is op hoe de consument een
product percipieert.
Bij dit onderzoek vallen enkele beperkingen te noemen, waar rekening mee gehouden dient te
worden bij eventueel vervolgonderzoek. Ten eerste merkte een substantiële hoeveelheid van
de respondenten op dat de advertenties van matige kwaliteit waren, waardoor ze niet
realistisch genoeg bevonden werden. Het is mogelijk dat dit op zijn beurt implicaties heeft
voor hoe respondenten de producten beoordelen. Uit onderzoek van Buscher et al. (2010)
blijkt namelijk dat de hoeveelheid aandacht die mensen besteden aan advertenties voor een
belangrijk deel wordt bepaald door de kwaliteit van de advertentie.

Ten tweede wordt de generaliseerbaarheid aangetast door het feit dat de advertenties die
gebruikt zijn in dit onderzoek enkel voedingsmiddelen bevatten. Dit zorgt ervoor dat de
resultaten van dit onderzoek niet gegeneraliseerd kunnen worden naar advertenties voor
meerdere soorten producten.
Ten derde was de verdeling van de leeftijd, geslacht en opleidingsniveaus niet representatief
voor de Nederlandse bevolking. Er dient dus op gelet te worden dat de resultaten van dit
onderzoek niet voorbarig gegeneraliseerd worden naar de algehele Nederlandse bevolking.
Het onderzoek is meer representatief voor hoger opgeleide, vrouwelijke Nederlanders, gezien
deze groep prominenter aanwezig was in het onderzoek dan anderen.
Wat betreft het aantal items per afhankelijke variabelen kan er over nagedacht worden of er
eventueel meer items nodig waren bij de variabelen Kwaliteitsperceptie (1 item) en
Productattitude (2 items). De Kwaliteitsperceptie is een redelijk simpel construct en daarom
kan men verdedigen dat één item voldoende is. Dit is echter een subjectieve aanname, en
dient bij vervolgonderzoek opnieuw in overweging genomen te worden. Onderzoek van
Schweizer (2011) beargumenteert wel dat meer items niet per definitie beter is dan weinig
items. Het onderzoek benoemt wel drie items als minimum voor een construct.
Ook uit de landassociaties van respondenten kunnen enige implicaties afgeleid worden. Zo
werd het product zalm lang niet door alle respondenten aan het correcte land van herkomst
verbonden. Sommige respondenten maakten weliswaar de connectie met Scandinavië, maar
wisten het precieze land niet te noemen.
Uit de voorgenoemde implicaties kunnen er enkele zaken aanbevolen worden voor
vervolgonderzoek. Zo is het ten eerste aan te raden om er voor te zorgen dat de advertenties
die gebruikt worden in vervolgonderzoek van substantiële kwaliteit zijn, om ervoor te zorgen
dat de kwaliteit van de advertenties geen invloed heeft op hoe consumenten het geadverteerde
product beoordelen. Ten tweede, als men het onderzoek van Schweizer (2011) aanhoudt, kan
er gebaat worden bij het toevoegen van enkele items bij de variabelen Kwaliteitsperceptie en
Productattitude. Het aantal items is nogmaals subjectief interpretabel, maar vervolgonderzoek
dient dit in ieder geval te overwegen. Ten derde is het aan te raden om een zo representatief
mogelijke verdeling van de bevolking zonder al te veel onderlinge verschillen per markeerder
te laten deelnemen aan het experiment, om de resultaten van het onderzoek te kunnen
generaliseren naar de algehele bevolking. In dit experiment waren er namelijk zekere
verschillen in leeftijdsgroepen, geslachten en opleidingsniveaus tussen de markeerders. Ten

slotte is het raadzaam om te overwegen of het product Zalm in vervolgonderzoek opgenomen
dient te worden, of dat er de keuze gemaakt moet worden voor een ander, makkelijker te
associëren product.
Dit onderzoek kent ook enkele maatschappelijke implicaties, gezien bedrijven die handelen in
voedingsmiddelen de resultaten van dit onderzoek kunnen meenemen naar hun eigen
marketingcampagnes, en zo COO-strategieën effectiever kunnen inzetten. Zo kunnen
bedrijven, de resultaten van dit onderzoek in overweging nemend, ervoor kiezen om eerder
tekstuele markeerders te gebruiken in advertentiecampagnes. Ook kan het bedrijf in kwestie
door middel van een effectievere marketingcampagne hun merkbekendheid vergroten. Deze
veronderstelling wordt ondersteund door onderzoek van Macdonald & Sharp (1996), dat
beargumenteert dat marketingeffectiviteit de merkbekendheid ten goede komt. Een tweede
maatschappelijke implicatie is dat consumenten de resultaten van dit onderzoek kunnen
gebruiken om makkelijker te kunnen herkennen welke waarden een bedrijf aan zijn producten
probeert te verbinden in een advertentie. Zo kan een consument een betere verwachting voor
zichzelf scheppen over hoe het product in het algemeen ervaren wordt. Ook kan de consument
een beter beeld krijgen van de reputatie en het profiel van het product, om deze vervolgens
gemakkelijker te kunnen vergelijken met soortgelijke producten en uiteindelijk een betere
keuze te kunnen maken. Alhoewel er geen significant effect op alle vier de afhankelijke
variabelen werd gevonden, heeft het huidige onderzoek interessante inzichten gegeven in de
invloed van de verschillende COO-strategieën op de manier waarop de Nederlandse
consument een advertentie en het desbetreffende product percipieert.
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Bijlagen
Appendix A – Pretest Markeerder 1 (Made in…)

Pretest: COO Made in
Start of Block: Introductie

Q1 Beste deelnemer,
U wordt uitgenodigd om mee te doen aan een marketingonderzoek naar nieuwe productadvertenties. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door
Bachelorstudenten van de studie ‘Communicatie- en informatiewetenschappen’ aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
INFORMATIE EN TOESTEMMING
Meedoen aan het onderzoek houdt in dat u een online vragenlijst gaat invullen. De vragen in dit onderzoek zijn gericht op uw persoonlijke mening. Er
zijn geen goede of foute antwoorden. Wij zijn slechts geïnteresseerd in uw persoonlijke mening over de productadvertenties.
Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 5 minuten.
VRIJWILLIGHEID
U doet vrijwillig mee aan dit onderzoek. Daarom kunt u op elk moment tijdens het invullen van de vragenlijst uw deelname stopzetten. Alle gegevens
die we bij u verzameld hebben, worden dan definitief verwijderd.
VERTROUWELIJKHEID van de onderzoeksgegevens
De gegevens die we in dit onderzoek verzamelen, zullen door studenten gebruikt worden voor het afronden van hun Bachelorstudie. Natuurlijk maken
we deze gegevens volledig anoniem en bewaren we ze op beveiligde wijze volgens de richtlijnen van de Radboud Universiteit.
Wij danken u voor uw deelname.
Anne Peeters Joep Velvis Madelon Peters Masha Daanen Romy Albers Salina Tijssen Sarah Ris Teddie van der Staak Tessa Voskuilen Thijs
Buisman

End of Block: Introductie
Start of Block: Introductie

Q2 In totaal krijgt u vier zinnen te zien. Na elke zin wordt u gevraagd om een vraag te beantwoorden. U krijgt elke zin maar één keer te zien en u kunt
niet terug naar de vorige pagina.

End of Block: Introductie
Start of Block: Belgie Made in

Q3 Welk land associeert u met deze zin?
Made in Belgium
________________________________________________________________

End of Block: Belgie Made in
Start of Block: Noorwegen Made in

Q4 Welk land associeert u met deze zin?
Made in Norway
________________________________________________________________

End of Block: Noorwegen Made in
Start of Block: Frankrijk Made in

Q5 Welk land associeert u met deze zin?
Made in France

________________________________________________________________

End of Block: Frankrijk Made in
Start of Block: Italie Made in

Q6 Welk land associeert u met deze zin?
Made in Italy
________________________________________________________________

End of Block: Italie Made in
Start of Block: Algemene vragen

Q7 Wat is uw leeftijd?
________________________________________________________________

Q8 Wat is uw geslacht?

•
•
•
•

Man (1)
Vrouw (2)
Anders (3)
Zeg ik liever niet (4)

Q9 Wat is uw nationaliteit?
________________________________________________________________

Q10 Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

•
•
•
•
•
•
•

Basisschool (1)
LBO / VBO / VMBO (2)
Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) (3)
Hoger voortgezet onderwijs (HAVO of VWO) (4)
Hoger beroepsonderwijs (HBO) (5)
Wetenschappelijk onderwijs (Universiteit) (6)
Geen (7)

End of Block: Algemene vragen

Appendix B – Survey Markeerder 1 (Made in…)

Productevaluatie COO Made in
Introductie

Beste deelnemer,U wordt uitgenodigd om mee te doen aan een marketingonderzoek naar nieuwe productadvertenties. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door bachelorstudenten van de studie ‘Communicatie- en informatiewetenschappen’ aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

INFORMATIE EN TOESTEMMING
Meedoen aan het onderzoek houdt in dat u een online vragenlijst gaat invullen. De vragen in dit onderzoek zijn gericht op uw persoonlijke mening. Er
zijn geen goede of foute antwoorden. Wij zijn slechts geïnteresseerd in uw persoonlijke mening over de productadvertenties.
Het invullen van de vragenlijst kost maximaal zeven minuten.
VRIJWILLIGHEID
U doet vrijwillig mee aan dit onderzoek. Daarom kunt u op elk moment tijdens het invullen van de vragenlijst uw deelname stopzetten. Alle gegevens
die we bij u verzameld hebben, worden dan definitief verwijderd.
VERTROUWELIJKHEID van de onderzoeksgegevens
De gegevens die we in dit onderzoek verzamelen, zullen door studenten gebruikt worden voor het afronden van hun bachelorstudie. Natuurlijk maken
we deze gegevens volledig anoniem en bewaren we ze op beveiligde wijze volgens de richtlijnen van de Radboud Universiteit.
Wij danken u voor uw deelname.
Anne Peeters
Joep Velvis
Madelon Peters
Masha Daanen
Romy Albers
Salina Tijssen
Sarah Ris
Teddie van der Staak
Tessa Voskuilen
Thijs Buisman
Introductie

In totaal krijgt u vijf advertenties te zien. Na elke advertentie wordt u gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. U krijgt elke advertentie maar
één keer te zien en u kunt niet terug naar de vorige pagina.

1: Brie

1 Geef aan wat u vindt

Ik vind dit product aantrekkelijk (4)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

2 Geef aan wat u vindt

Ik vind dit product lekker (2)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

3 Geef aan wat u vindt

Ik geloof dat het product van hoge kwaliteit is (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

4 Geef aan wat u vindt

Dit product is zeker iets voor mij (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

5 Geef aan wat u vindt

Ik zou dit product zeker kopen (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

6 Geef aan wat u vindt

Ik zou dit product aanbevelen aan mijn vrienden (1)

7 Ik vind deze advertentie...
1 (1)
Onaantrekkelijk
Lelijk
Moeilijk
Ongeloofwaardig

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aantrekkelijk
Mooi
Makkelijk
Geloofwaardig

1 Brie

8 Welke gedachten kwamen er bij u op na het zien van de advertentie?
________________________________________________________________

2 Friet

9 Geef aan wat u vindt

Ik vind dit product aantrekkelijk (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

10 Geef aan wat u vindt

Ik vind dit product lekker (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

11 Geef aan wat u vindt

Ik geloof dat het product van hoge kwaliteit is (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

12 Geef aan wat u vindt

Dit product is zeker iets voor mij (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

13 Geef aan wat u vindt

Ik zou dit product zeker kopen (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

14 Geef aan wat u vindt

Ik zou dit product aanbevelen aan mijn vrienden (1)

15 Ik vind deze advertentie...
1 (1)
Onaantrekkelijk
Lelijk
Moeilijk
Ongeloofwaardig

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aantrekkelijk
Mooi
Makkelijk
Geloofwaardig

2 Friet

16 Welke gedachten kwamen er bij u op na het zien van de advertentie?
________________________________________________________________

3 Pasta

17 Geef aan wat u vindt

Ik vind dit product aantrekkelijk (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

18 Geef aan wat u vindt

Ik vind dit product lekker (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

19 Geef aan wat u vindt

Ik geloof dat dit product van hoge kwaliteit is (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

20 Geef aan wat u vindt

Dit product is zeker iets voor mij (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

21 Geef aan wat u vindt

Ik zou dit product zeker kopen (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

22 Geef aan wat u vindt

Ik zou dit product aanbevelen aan mijn vrienden (1)

23 Ik vind deze advertentie...
1 (1)
Onaantrekkelijk

Lelijk
Moeilijk
Ongeloofwaardig

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3 Pasta

24 Welke gedachten kwamen er bij u op na het zien van de advertentie?

Aantrekkelijk

Mooi
Makkelijk
Geloofwaardig

________________________________________________________________

4 Chocolade

25 Geef aan wat u vindt

Ik vind dit product aantrekkelijk (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

26 Geef aan wat u vindt

Ik vind dit product lekker (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

27 Geef aan wat u vindt

Ik geloof dat het product van hoge kwaliteit is (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

28 Geef aan wat u vindt

Dit product is zeker iets voor mij (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

29 Geef aan wat u vindt

Ik zou dit product zeker kopen (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

30 Geef aan wat u vindt

Ik zou dit product aanbevelen aan mijn vrienden (1)

31 Ik vind deze advertentie...
1 (1)
Onaantrekkelijk
Lelijk

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aantrekkelijk
Mooi

Moeilijk
Ongeloofwaardig

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Makkelijk
Geloofwaardig

4 Chocolade

32 Welke gedachten kwamen er bij u op na het zien van de advertentie?
________________________________________________________________

5 Zalm

33 Geef aan wat u vindt

Ik vind dit product aantrekkelijk (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

34 Geef aan wat u vindt

Ik vind dit product lekker (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

35 Geef aan wat u vindt

Ik geloof dat het product van hoge kwaliteit is (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

36 Geef aan wat u vindt

Dit product is zeker iets voor mij (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

37 Geef aan wat u vindt

Ik zou dit product zeker kopen (1)

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

38 Geef aan wat u vindt

Ik zou dit product aanbevelen aan mijn vrienden (1)

39 Ik vind deze advertentie...
1 (1)
Onaantrekkelijk
Lelijk
Moeilijk

Ongeloofwaardig

1 Helemaal oneens (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 Helemaal eens (7)

•

•

•

•

•

•

•

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aantrekkelijk
Mooi
Makkelijk

Geloofwaardig

5 Zalm

40 Welke gedachten kwamen er bij u op na het zien van de advertentie?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Start of Block: Land v herkomst 1

41 Welk land associeert u met de productadvertentie van brie?
________________________________________________________________

42 Welk land associeert u met de productadvertentie van spaghetti?
________________________________________________________________

43 Welk land associeert u met de productadvertentie van chocolade?
________________________________________________________________

44 Welk land associeert u met de productadvertentie van zalm?
________________________________________________________________

45 Welk land associeert u met de productadvertentie van friet?
________________________________________________________________

End of Block: Land v herkomst 1
Start of Block: Land v herkomst

46 De productadvertentie die u zag van brie hoort bij het land Frankrijk. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen over
Frankrijk.
1 Zeer negatief (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6) 7 Zeer positief (7)

•

Mijn ervaringen met dit land zijn (1)

•

•

•

•

•

•

47 Ik vind Frankrijk

Niet mooi
Niet aantrekkelijk
Niet leuk

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

(7)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mooi
Aantrekkelijk
Leuk

48 De productadvertentie die u zag van spaghetti hoort bij het land Italië. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen over Italië
1 Zeer negatief (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6) 7 Zeer positief (7)

•

Mijn ervaringen met dit land zijn (1)

•

•

•

•

•

•

49 Ik vind Italië

Niet mooi
Niet aantrekkelijk
Niet leuk

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mooi
Aantrekkelijk
Leuk

50 De productadvertentie die u zag van friet en chocolade horen bij het land België. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen
over België
1 Zeer negatief (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6) 7 Zeer positief (7)

•

Mijn ervaringen met dit land zijn (1)

•

•

•

•

51 Ik vind België

Niet mooi

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

•

•

•

•

•

•

•

Mooi

•

•

Niet aantrekkelijk
Niet leuk

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aantrekkelijk
Leuk

52 De productadvertentie die u zag van zalm hoort bij het land Noorwegen. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen over
Noorwegen
1 Zeer negatief (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6) 7 Zeer positief (7)

•

Mijn ervaringen met dit land zijn (1)

•

•

•

•

53 Ik vind Noorwegen

Niet mooi
Niet aantrekkelijk
Niet leuk

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mooi
Aantrekkelijk

End of Block: Land v herkomst
Algemene informatie

54 Wat is uw leeftijd?
________________________________________________________________

55 Wat is uw geslacht?

•
•
•
•

Man (1)
Vrouw (2)
Anders (3)
Wil ik liever niet zeggen (4)

56 Wat is uw nationaliteit?
________________________________________________________________

57 Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

•
•
•
•
•
•
•

Basisschool (1)
LBO / VBO / VMBO (2)
Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) (3)
Hoger Voortgezet Onderwijs (HAVO of VWO) (4)
Hoger Beroepsonderwijs (HBO) (5)
Wetenschappelijk onderwijs (WO/Universiteit) (6)
Geen (7)

Leuk

•

•

58 Heeft u nog opmerkingen?
________________________________________________________________

Appendix C – Productadvertenties
Markeerder 1 - Made in…

Markeerder 2 - Kwaliteitslabels

Markeerder 3 - COO in de bedrijfsnaam

Markeerder 4 - Typische COO-woorden in de bedrijfsnaam

Markeerder 5 - Het gebruik van COO-taal

Markeerder 6 - Het gebruik van bekende of stereotyperende mensen van de COO

Markeerder 7- Het gebruik van COO vlaggen en symbolen

Markeerder 8 - Het gebruik van typische landschappen of bekende gebouwen van de COO

Appendix D – Ethische Checklist
Checklist ETC-GW (versie 1.6, november 2020)
(in te leveren bij de eerste begeleider, samen met het onderzoeksvoorstel)

Naam: Thijs Buisman
Studentnummer: S4780949
Titel van het scriptie-onderzoeksproject: Het verschil in effectiviteit tussen visuele en tekstuele
country-of-origin markeerders in voedingsmiddeladvertenties op Nederlandse consumenten
Eerste begeleider en verantwoordelijke onderzoeker: A. Orgassa-de Ruiter
Datum waarop de checklist is ingevuld: 8-6-2021

U vult de vragen in door bij het gekozen antwoord te klikken op het vierkantje ☐
Na klikken verschijnt er in dit vierkantje een kruis ☒
1. Is een zorginstelling bij het onderzoeksplan betrokken?
Toelichting: dit is het geval als één van de situaties a/b/c hierna van toepassing is op het voorgenomen
onderzoek.
A. één of meer medewerkers van een zorginstelling is bij het onderzoek betrokken als opdrachtgever of
verrichter/uitvoerder

B. het onderzoek vindt plaats binnen de muren van de zorginstelling, en dient naar de aard van het
onderzoek normaliter niet buiten de muren van de zorginstelling plaats te vinden
C. aan het onderzoek nemen patiënten/cliënten van de zorginstelling (in de hoedanigheid van behandeling)
deel
☒ Nee → doorgaan met vragenlijst
☐ Ja → Heeft een Medisch-Ethische Toetsingscommissie geoordeeld dat het geplande onderzoek niet
WMO-plichtig is?
☐ Ja → doorgaan met vragenlijst
☐ Nee → Deze aanvraag moet door een erkende Medisch-Ethische Toetsingscommissie
behandeld worden, bijvoorbeeld de CMO Regio Arnhem Nijmegen → einde checklist
2. Wensen subsidiegevers toetsing van het onderzoeksplan door een erkende Medisch-Ethische
Toetsingscommissie?
☒ Nee → doorgaan met vragenlijst
☐ Ja → Deze aanvraag moet door een erkende Medisch-Ethische Toetsingscommissie behandeld
worden, bijvoorbeeld de CMO Regio Arnhem Nijmegen → einde checklist
3. Is er sprake van een medisch-wetenschappelijk onderzoek dat mogelijk risico's met zich meebrengt voor de
deelnemende persoon?
☒ Nee → doorgaan met vragenlijst
☐ Ja → Deze aanvraag moet door een erkende Medisch-Ethische Toetsingscommissie behandeld
worden, bijvoorbeeld de CMO Regio Arnhem Nijmegen → einde checklist

Standaard-onderzoeksmethode
4. Valt de methode van het beoogde onderzoek onder een van de beschreven standaardonderzoeken van de FdL
of FFTR?
☒ Ja → Standaard vragenlijstonderzoek, nummer 12 → doorgaan met vragenlijst
☐ Nee → toetsing noodzakelijk, einde checklist→ raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.

Deelnemende personen
5. Gaat het bij het voorgenomen onderzoek om een gezonde populatie?
☒ Ja → doorgaan met vragenlijst
☐ Nee → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.
6. Is er sprake van onderzoek bij minderjarigen (<16 jaar) of bij wilsonbekwamen?
☐ Ja → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.
☒ Nee → doorgaan met vragenlijst

Aard van het onderzoek
7. Wordt er een methode gebruikt die het mogelijk maakt bij toeval een bevinding te doen waarvan de
deelnemende persoon op de hoogte zou moeten worden gesteld?
☐ Ja → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.
☒ Nee → doorgaan met vragenlijst
8. Worden deelnemende personen aan handelingen onderworpen of worden aan de deelnemende personen
bepaalde gedragswijzen opgelegd die ongerief kunnen inhouden?

☐ Ja → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.
☒ Nee → doorgaan met vragenlijst
9. Zijn de in te schatten risico’s verbonden aan het onderzoek minimaal?
☐ Nee → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.
☒ Ja → doorgaan met vragenlijst
10. Wordt er een andere vergoeding geboden aan de deelnemende personen dan gebruikelijk?
☐ Ja → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.
☒ Nee → doorgaan met vragenlijst
11. Indien er misleiding plaatsvindt, voldoet de procedure dan aan de eisen zoals beschreven in het protocol van
de ETC-GW?
☐ Nee → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.
☒ Ja → doorgaan met vragenlijst

12. Wordt voldaan aan de standaardregels in verband met anonimiteit en privacy zoals beschreven in het
protocol van de ETC-GW?
☐ Nee → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.
☒ Ja → doorgaan met vragenlijst

Afname van het onderzoek
13. Wordt het onderzoek bij een externe instelling (bijv. school, ziekenhuis) uitgevoerd?
☒ Nee → doorgaan met vragenlijst
☐ Ja → Heeft/krijgt u schriftelijke toestemming van deze instelling?
☐ Nee → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en
verantwoordelijke docent. Zie verder toetsprocedure.
☐ Ja → doorgaan met vragenlijst
14. Is er een aanspreekpunt waar deelnemende personen terecht kunnen met vragen over het onderzoek en
worden zij hiervan op de hoogte gesteld?
☐ Nee → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.
☒ Ja → doorgaan met vragenlijst
15. Wordt aan deelnemende personen duidelijk waar klachten over deelname aan het onderzoek kunnen worden
geuit en hoe deze behandeld zullen worden?
☐ Nee → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.
☒ Ja → doorgaan met vragenlijst
16. Zijn de deelnemende personen volledig vrij om deel te nemen aan het onderzoek, en om hiermee op elk
moment te stoppen wanneer zij dat willen, om welke reden dan ook?
☐ Nee → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.
☒ Ja → doorgaan met vragenlijst
17. Worden deelnemende personen voorafgaand aan deelname voorgelicht over doel, aard en duur, risico's en
bezwaren van de studie? (zie toelichting over informatie en toestemming en voorbeelddocumenten)

☐ Nee → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.
☒ Ja → doorgaan met vragenlijst
18. Tekenen deelnemende personen en/of hun vertegenwoordigers voor toestemming deelname aan onderzoek?
(zie toelichting over informatie en toestemming en voorbeelddocumenten)
☐ Nee → toetsing noodzakelijk, einde checklist → raadpleeg de begeleidende en verantwoordelijke
docent. Zie verder toetsprocedure.
☒ Ja → checklist afgerond

Als u een goedkeuring van de ETC-GW nodig hebt wegens de vereiste van een tijdschriftredactie of een
subsidieverstrekker, zult u ook de formele toetsprocedure van de ETC-GW moeten doorlopen.

Appendix E – Verklaring geen Fraude en Plagiaat

Bijlage A. Verklaring geen fraude en plagiaat
Onderteken dit Verklaring geen fraude en plagiaat formulier en voeg dit formulier als laatste
bijlage toe aan de eindversie van de bachelorscriptie die wordt ingeleverd bij de eerste
begeleider.

Ondergetekende
[Voornaam, achternaam en studentnummer],
Thijs Buisman, S4780949

Bachelorstudent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Letterenfaculteit van de
Radboud Universiteit Nijmegen, verklaart met ondertekening van dit formulier het volgende:

a.
Ik verklaar hiermee dat ik kennis heb genomen van de facultaire handleiding
(https://www.ru.nl/letteren/stip/regels-richtlijnen/richtlijnen/fraude-plagiaat/) en van artikel 16
“Fraude en plagiaat” in de Onderwijs- en Examenregeling voor de BAopleiding Communicatieen Informatiewetenschappen.
b.
Ik verklaar tevens dat ik alleen teksten heb ingeleverd die ik in eigen woorden
geschreven heb en dat ik daarin de regels heb toegepast van het citeren, parafraseren en
verwijzen volgens het Vademecum Rapporteren.

c.
Ik verklaar hiermee ook dat ik geen teksten heb ingeleverd die ik reeds ingeleverd heb
in het kader van de tentaminering van een ander examenonderdeel van deze of een andere
opleiding zonder uitdrukkelijke toestemming van mijn scriptiebegeleider.
d.
Ik verklaar dat ik de onderzoeksdata, of mijn onderdeel daarvan, die zijn beschreven in
de BA-scriptie daadwerkelijk empirisch heb verkregen en op een wetenschappelijk
verantwoordelijke manier heb verwerkt.

Plaats + datum
Nijmegen, 9-6-2021

Handtekening

