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Abstract
In geschreven advertenties worden regionale accenten en dialecten met enige regelmaat
gebruikt, zoals “Boer’n yoghurt, onmeunig lekker” van Zuivelhoeve, terwijl de effectiviteit
hiervan nog niet is onderzocht. In eerder onderzoek naar accenten in advertenties lag de focus
op gesproken accenten en op producten die typerend zijn voor een bepaald gebied. Of een
regionaal accent succesvol kan zijn voor attitude tegenover het product en de advertentie en
koopintentie van consumenten bij de promotie van lokale voedingsproducten, die niet typerend
zijn voor een bepaalde streek, maar in meerdere gebieden geproduceerd kunnen worden, is nog
niet onderzocht. Daarom is in het huidige onderzoek het effect van een regionaal accent en
dialectwoord in geschreven advertenties voor lokale voedselproducten op de evaluaties van
consumenten verkend.
Er is een experiment uitgevoerd met een unifactorieel tussenproefpersoondesign met
vier condities (advertentie volledig in accent, slogan in accent, typisch woord in dialect en
standaardaccent). Hiermee is onderzocht of de aanwezigheid en de hoeveelheid van een
regionaal accent of dialect invloed had op de attitude tegenover het product en de advertentie
en de koopintentie van Nederlandse consumenten. Aan het experiment hebben 297
proefpersonen deelgenomen. Uit de resultaten bleek dat er geen effect is van de aanwezigheid
of de hoeveelheid van het accent of dialect in de advertentie.
Inleiding
Steeds meer consumenten kopen hun voedselproducten rechtstreeks bij de boer of via één
tussenpartij, ook wel de ‘korteketenverkoop’ genoemd (Centraal Bureau voor de Statistiek,
2021). Bij deze lokale voedingsproducten is de afstand tussen productie en consumptie kort
(Pearson et al., 2011). Het CBS kan nog niet bepalen of de coronacrisis voor extra groei van de
korteketenverkoop heeft gezorgd, maar oproepen als ‘#supportyourlocal’ en ‘koop lokaal’
horen we sinds de coronacrisis vaker (Van Der Meijden, 2020). Om lokale producten te
promoten worden marketingcommunicatietechnieken ingezet (Printezis & Grebitus, 2018).
Als onderdeel van marketingcommunicatie worden in reclames voor voedselproducten
geregeld accenten gebruikt. Voor buitenlandse producten worden buitenlandse accenten ingezet
(Hendriks, Van Meurs & Van Der Meij, 2015) en voor producten uit eigen land worden
regionale accenten gebruikt (Hendriks, Van Meurs & Behnke, 2019), zoals Twents in de
Johma-reclames en Limburgs bij biermerk Alfa. In eerder onderzoek naar regionale accenten
in reclames zijn gesproken accenten onderzocht (Hendriks et al., 2019; Mai & Hoffmann, 2014;
Reinares-Lara, Martín-Santana & Muela-Molina, 2016). Hieruit bleek dat regionale accenten
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in reclames vooral gunstig waren voor attitudes en koopintentie van consumenten als het
product past bij het accent in de commercial: het region-of-origin (ROO) effect (Van Ittersum,
2001). Het accent wekt stereotype associaties op over de regio. Marketeers hopen dat deze
associaties overvloeien naar het product (Hornikx, Van Meurs & Starren, 2007), en daarmee
leiden tot een positieve attitude tegenover het product en een hoge intentie om het product te
kopen (Hendriks et al., 2015)
Uit verschillende studies over de effecten van regionale accenten tegenover
standaardaccenten in gesproken commercials kwam geen eenduidig beeld naar voren. Zo
vonden Hendriks et al. (2019) dat er bij een regionaal accent en standaardaccent geen verschil
was in de beoordeling van een advertentie. Ander onderzoek toonde aan dat het standaardaccent
in reclames over het algemeen beter werd gewaardeerd dan een regionaal accent (Mai &
Hoffmann, 2014; Reinares-Lara et al., 2016), wat ook uit sociolinguïstisch onderzoek bleek
(Heijmer & Vonk, 2002).
Hoewel er wel veel onderzoek gedaan is naar gesproken accenten, is over regionale
accenten in geschreven advertenties nog weinig bekend, omdat dit nog niet is onderzocht.
Vanuit literatuur over het gebruik van een vreemde taal in geschreven advertenties, met een
soortgelijke strategie (Hornikx & Van Meurs, 2020), is bekend dat congruentie tussen de taal
van herkomst en het product belangrijk is voor het succes van de advertentie (Hornikx & Hof,
2008) Ook dit succes is te verklaren door stereotype associaties die door de taal worden
opgewekt en op het product worden overgedragen. Vreemde talen in geschreven advertenties
lijken succesvol, maar of dit ook voor regionale accenten in geschreven advertenties geldt, is
onduidelijk.
In het huidige onderzoek worden lokale producten onderzocht. Deze producten zijn nog
niet eerder onderzocht in gerelateerde studies, terwijl het alledaagse producten zijn, zoals melk
en prei. Lokale producten hebben een korte afstand tussen productie en consumptie, waardoor
deze producten niet specifiek typerend zijn voor één regio. De producten zouden in heel
Nederland kunnen worden geproduceerd, hoewel de kans groter is dat deze in een niet-stedelijk
gebied worden gemaakt. Het regionale accent in geschreven advertenties voor lokale producten
zou een algemeen ‘lokaal’ imago moeten uitstralen, ongeacht de specifieke regio.
De huidige studie kan een bijdrage leveren aan wetenschappelijke kennis over en
marketeers handvatten geven voor het gebruik van regionale accenten in geschreven
advertenties voor lokale voedselproducten. Het doel van deze studie is om te verkennen wat het
effect is van een regionaal versus standaardaccent Nederlands in geschreven advertenties van
lokale voedselproducten.
4

Lokale voedselproducten en advertenties
Lokale producten verschillen van regionale producten. Lokale producten hebben een korte
reisafstand tussen productie en consumptie: hoe korter de afstand, hoe meer lokaal het product
(Pearson et al., 2011; Pícha, Navrátil & Švec, 2018). Bij regionale producten draait het om
traditie. Regionale producten komen uit een geografisch gebied (Van Ittersum, 2001), vaak
typerend voor zo’n regio, zoals asperges en Limburg. Een lokaal product hoeft niet typerend te
zijn voor een regio. Eieren uit Limburg en de Achterhoek kunnen lokaal zijn, omdat het bij
lokale producten afhangt van de afstand tussen productie en consumptie. In deze studie worden
lokale producten onderzocht.
Consumenten hebben positieve attitudes tegenover lokale producten (Aprile, Caputo &
Nayga, 2016), wat de groeiende interesse hierin mogelijk kan verklaren. Uit onderzoek van
Vijn, Schoutsen en Van Haaster (2013) bleek dat streekproducten vooral via de boer, in de
supermarkt, op de markt en in speciaalzaken worden gekocht. Daarnaast bleek dat er in steden
minder lokale producten gekocht worden dan in niet-stedelijke gebieden, hoewel dit verschil
klein is (Vijn et al., 2013). Positieve attitudes over lokaal voedsel gaan over verschillende
percepties: hoge voedselkwaliteit op het gebied van smaak, versheid, voedingswaarden en hoe
gezond het voedsel is. Daarnaast speelt de steun aan lokale boeren een rol (Aprile et al., 2016;
Pícha et al., 2018). Ook worden veel consumenten zich bewuster van de invloed van consumptie
op de aantasting van het milieu (Panda et al., 2020). Mede doordat lokaal voedsel minder
kilometers aflegt tussen productie en consumptie wordt dit als duurzamer beschouwd dan
voedingsmiddelen met meer kilometers (Morris & Buller, 2003). Tot slot kopen consumenten
lokaal voedsel omdat ze denken dat de landbouwgrond hierdoor behouden wordt (Aprile et al.,
2016).
Om lokale voedingsmiddelen als fruit, groente of aardappelen (Vijn et al., 2013) te
promoten, worden marketingcommunicatietechnieken ingezet. Dit kunnen bijvoorbeeld
advertenties, flyers, of radiocommercials zijn, waarin wordt geprobeerd om bepaalde
associaties op te roepen (De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh, 2017).
Advertentietechnieken om associaties op te roepen
In advertenties wordt geregeld getracht om (positieve) associaties op te wekken, die vervolgens
overgedragen zouden moeten worden op het geadverteerde product. Het idee hierbij is dat
bepaalde (tekstuele) advertentie-elementen bewust worden ingezet om bepaalde associaties op
te wekken. Vervolgens dragen ontvangers deze associaties over op het geadverteerde product,
wat zou moeten leiden tot een positieve attitude en hoge koopintentie (Hendriks et al., 2015).
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De associaties die bewust worden opgeroepen hangen vaak samen met stereotypes. Stereotypes
zijn overtuigingen en attitudes over de kenmerken van een sociale groep die vaak wordt gedeeld
binnen een bepaalde populatie. De stereotype kenmerken zijn over het algemeen van toepassing
op ieder individueel lid in een bepaalde groep (Hornikx & Van Meurs, 2020). Er zijn
verschillende taalkundige technieken om associaties op te wekken in advertenties, die allemaal
volgens eenzelfde principe werken.
Allereerst kunnen ouderwetse spellingswijzen worden gebruikt, om associaties als
‘ouderwetse kwaliteit’ of ‘ambachtelijk’ op te roepen. Naar de effectiviteit hiervan voor
ouderwetse Nederlandse spelling is nog geen empirisch onderzoek verricht, maar uit
onderzoeken voor masterscripties bleek dat ouderwetse spelling geen effect had op
consumentenevaluaties (Gloudi, 2019; Van Kruijsbergen, 2019).
Een andere techniek die wordt gebruikt om associaties op te wekken, is het gebruik van
een vreemde taal (Hornikx & Van Meurs, 2020), ook wel code-switching genoemd. Bij codeswitching worden twee verschillende talen of taalvarianten in één gesprek of uitgeschreven
tekst gebruikt (Benson, 2001). Daarnaast kan code-switching ook worden ingezet om het land
van herkomst van de gebruikte vreemde taal te benadrukken (Hornikx & Van Meurs, 2020). Zo
kan (een deel van) een advertentie in een andere taal dan de moedertaal van de ontvangers
geschreven zijn.
Een soortgelijke techniek is zichtbaar bij een buitenlands of regionaal accent in
advertenties (Kelly-Holmes, 2005; Piller, 2001). Hierbij wordt wel de moedertaal van de
ontvanger gebruikt, maar de manier waarop dit is uitgesproken of -geschreven, wijkt af van de
standaardnorm (Hendriks et al., 2015; Hornikx & Van Meurs, 2020; Kelly-Holmes, 2005). Zo
wordt er bijvoorbeeld geregeld een Italiaans accent gebruikt in advertenties voor pizza en pasta,
en een Frans accent voor luxeproducten zoals parfum. Regionale accenten worden ook ingezet,
zoals het Limburgs in de Mora-reclames. In het huidige onderzoek wordt de effectiviteit van de
inzet van een regionaal Nederlands accent onderzocht.
Regionale accenten en hun schrijfwijze
Om te begrijpen waarom regionale accenten in reclames worden gebruikt (Hendriks et al.,
2019) is het belangrijk om een beeld te schetsen van regionale accenten in het algemeen.
Daarvoor moet er een onderscheid gemaakt tussen accenten en dialecten, omdat beide in de
literatuur met elkaar in verband worden gebracht (Kelly-Holmes, 2005), terwijl er duidelijke
verschillen zijn. Bij een accent zijn er enkel variaties in de uitspraak of de schrijfwijze van
woorden, zoals de (klem)toon en het ritme (Mai & Hoffmann, 2011) waaruit kan worden
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afgeleid waar de spreker vandaan komt (Crystal, 2011; Wilting, Van Hout & Swanenberg,
2014). Een dialect is breder (Carlson & McHenry, 2006) en bevat ook een eigen vocabulaire en
grammatica (Hornikx & Van Meurs, 2020). Het dialect kan worden omschreven als de taal die
bij een woonplaats hoort. Daarbij kunnen dialecten verschillen per dorp of gemeente (Wilting
et al., 2014). Binnen bepaalde gebieden, zoals de Achterhoek (Pattison, 2018) of Limburg
(Salemans & Aarts, 2002), zijn deze verschillen tussen dorpen en steden ook aanwezig. Omdat
Achterhoeks en Limburgs associaties met landbouw oproepen (Pattison, 2018; Van Hout et al.,
1999) en in de huidige studie lokaal geproduceerde producten centraal staan, worden de
schrijfwijzen van Achterhoeks en Limburgs uitgewerkt.
Vanwege de verschillen tussen dorpen en gemeenten onderling is het voor veel dialecten
en accenten daarom moeilijk om uniforme schrijfwijze uit te werken. De schrijfwijzen die in
deze literatuurinbedding zijn beschreven, zijn daarom niet te generaliseren naar de gehele regio,
maar bevatten wel kenmerken die binnen veel dialecten en accenten binnen de betreffende regio
kunnen worden aangetroffen. De manier waarop regionale accenten en dialecten worden
geschreven, kunnen op verschillende wijzen worden onderscheiden van de standaardtaal.
Visser, Nortier & Swanenberg (2015) onderzochten de talige kenmerken van regionale
accenten en dialecten. Zij classificeerden de talige kenmerken van regionale accenten en
dialecten op basis van vier aspecten: lexicaal, fonologisch-orthografisch, morfo-fonologisch en
morfo-syntactisch (Visser et al., 2015).
Lexicale verschijnselen zijn woorden en uitdrukkingen in regionaal dialect. Dit bevat
een vocabulaire dat kenmerkend is voor dat regionale dialect, zoals ‘hinke’ (kippetje) in het
Limburgs (Bakkes, 2002). Bij fonologische-orthografische kenmerken worden woorden uit het
standaardvocabulaire gebruikt, maar de manier waarop deze woorden worden gespeld is
afwijkend van de standaardtaal. In het Achterhoekse accent worden de klanken ‘ij’ en ‘ui’ uit
de standaardtaal respectievelijk uitgeschreven en -gesproken als ‘ie’ en ‘uu’. Een ander
voorbeeld is ‘paard’, dat in het Achterhoeks als ‘peerd’ wordt gespeld (Pattison, 2018). Ook
de standaard Nederlandse ‘oe’-klank wordt in het Achterhoeks vaak vervangen door ‘uu’, zoals
‘gruunte’ en ‘zuuken’ (‘groente’ en ‘zoeken’). De klank ‘aa’ wordt vaak uitgeschreven als ‘oa’,
zoals ‘schoap’ in plaats van ‘schaap’ (Nijen Twilhaar, 2003).
Voor het Limburgs geldt dat woorden die in standaard Nederlands beginnen met -sch,
in het Limburgs vaak met -sj, beginnen zoals ‘sjool’ in plaats van ‘school’. De uitspraak en
spelling van klanken is ook afwijkend van standaard Nederlands, zoals ‘hoes’ in plaats van
‘huis’. Ook woorden als ‘ik’ en ‘jij’ worden anders uitgesproken en geschreven: ‘ich’ en ‘dich’.
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Een ander voorbeeld van Limburgse spelling is ‘mouillering’: de toevoeging van -j na woorden,
zoals ‘handj’ en ‘wildj’ (hand en wild) (Salemans & Aarts, 2002)
Morfo-fonologische kenmerken zijn volgens Visser et al. (2015) bijzondere
meervoudsvormen, verkleinwoorden en imperatieven. In het Achterhoeks worden woorden
vaak verkleind door -ie aan het eind van het woord toe te voegen, zoals ‘vissie’ als
verkleinwoord voor ‘vis’. Wat betreft meervoudsvormen kan in het Achterhoeks een -e worden
toegevoegd, zoals ‘beume’ als meervoudsvorm van ‘boom’. Ook een -s kan in het Achterhoeks
aan het eind van een woord gebruikt worden om meervoud aan te duiden, dit gebeurt
voornamelijk bij zelfstandige naamwoorden die eindigen met een klinker (Nijen Twilhaar,
2003). Voor het Limburgs geldt dat bij verkleinwoorden vaak -ke of -ske aan het woord wordt
toegevoegd, bijvoorbeeld ‘brilke’ voor ‘brilletje’. Limburgse onzijdige meervoudswoorden
worden verlengd met -er, zoals ‘dörp-dorper’ (‘dorp-dorpen’), mannelijke woorden een umlaut
krijgen ‘s(j)ool – s(j)teul’ (‘stoel-stoelen’) en aan vrouwelijke woorden wordt een -e
toegevoegd ‘paer-paere’(‘peer-peren’) (Bakkes, 2002).
Tot slot betreffen morfo-syntactische kenmerken de verdubbeling van ontkenning,
voegwoorden en voltooid deelwoorden. Een voorbeeld van dubbele ontkenning is volgens
Salemans & Aarts (2002) in het Limburgs ‘neet … en’, maar tegenwoordig wordt dit niet meer
gebruikt.
Accenten en dialecten kunnen ook worden uitgeschreven in geprinte advertenties
(Kelly-Holmes, 2005), zoals ’T Beer van Limburg… da preuf ste!” van het biermelk Alfa of
Boer’n yoghurt, onmeunig lekker” van Zuivelhoeve, waarin vooral lexicale en fonologischorthografische kenmerken worden toegepast. ‘Onmeuning’ kan worden getypeerd als een
lexicaal kenmerk; ‘beer’ en ‘preuf’ als fonologisch-orthografisch. Dit zijn korte zinnen,
waardoor deze mogelijk geen volledig beeld geven. Mogelijk worden er bij langere
advertentieteksten in accent ook morfo-fonologische of morfo-syntactische kenmerken
gebruikt.
Regionale accenten in de sociolinguïstiek
Uit sociolinguïstisch onderzoek bleek dat accenten verschillend geëvalueerd worden
(Grondelaers, Van Hout & Steegs, 2010). Een accent kan worden geassocieerd met een
gebrekkige afwijking van ‘de norm’, het standaardaccent, terwijl het ook positieve reacties kan
opwekken (Mai & Hoffmann, 2014). Heijmer en Vonk (2002) vonden dat een spreker met een
standaardaccent hoger gewaardeerd werd op competenties, zoals intelligentie, terwijl een
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spreker met een regionaal accent hoger werd gewaardeerd op sociale eigenschappen,
bijvoorbeeld vriendelijkheid.
Als accenten worden herkend, kunnen deze sterke stereotypes oproepen (Grondelaers
et al., 2010) en worden geassocieerd met bepaalde kenmerken (Grondelaers & Speelman,
2015). Zo wordt het Randstedelijke accent gezien als ‘standaard’ met hoog prestige, terwijl
Achterhoeks (Pattison, 2018) en Limburgs worden gezien als accenten die worden gesproken
in gebieden met een sterkere focus op landbouw (Van Hout et al., 1999). Daarnaast wordt
Limburgs ook vaak geassocieerd met gezelligheid (Heijmer & Vonk, 2002). Wordt het accent
niet herkend, dan worden ontvangers alsnog door de aanwezigheid van het accent beïnvloed
(Lindemann, 2003). Uit een accent wordt (onbewust) afgeleid uit welke regionale en sociale
groep de spreker afkomstig is (Carlson & McHenry, 2006). Daarna worden stereotype
eigenschappen aan de spreker toegeschreven, die samenhangen met leden uit die sociale groep
(Dragojevic, Giles, Beck & Tatum, 2017).
Sociolinguïstische studies zijn vooral gericht op attitudes ten opzichte van een bepaald
accent en de spreker van dat accent, zoals Grondelaers & Speelman (2015) onderzochten. De
rol van een accent in sociolinguïstische onderzoeken verschilt van de rol van een accent in
studies in commerciële context. Waar er bij studies in de sociolinguïstiek vanuit wordt gegaan
dat de accenten al aanwezig zijn en gesproken wordt, wordt in commerciële onderzoeken een
accent bewust ingezet en gemanipuleerd (Hornikx & Van Meurs, 2020), om vervolgens te
meten wat het effect is van dat accent op evaluaties van consumenten. Sociolinguïstische
onderzoeken verschillen daarmee wezenlijk van commerciële onderzoeken. Het huidige
onderzoek heeft een commerciële focus, omdat wordt onderzocht wat het effect is van een
accent in advertenties.
Accenten in advertenties en commerciële studies
Zoals uit de hiervoor besproken literatuur bleek, worden accenten die afwijken van het
standaardaccent regelmatig minder positief gewaardeerd, terwijl in advertenties accenten juist
worden ingezet om het imago van het merk en product te versterken. Dit komt doordat
marketeers hopen dat de positieve (stereotype) associaties die worden opgewekt door het
accent, worden overgedragen op het product en merk (Hendriks et al., 2019). Die associaties
beïnvloeden de attitude van consumenten tegenover het product en daarmee de koopintentie
(Hendriks et al., 2015). Om die reden wordt het Twentse accent gebruikt in Johma-reclames en
is Limburgs niet meer weg te denken uit Mora-reclames. Het Achterhoekse accent wordt
geassocieerd met landbouw (Pattison, 2018), wat mogelijk ook voor Twents geldt en daarmee
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aansluit bij de salades van Johma; en Limburgs wordt geassocieerd met gezelligheid, wat past
bij de snacks van Mora.
Eerder onderzoek naar regionale accenten in advertenties liet tegenstrijdige resultaten
zien. Hoewel Hendriks et al. (2019) vonden dat er geen verschil was in beoordeling van
commercials met een standaard of regionaal accent, bleek uit andere onderzoeken naar
regionale accenten in radioadvertenties dat het standaardaccent beter werd gewaardeerd dan
een regionaal accent (Mai & Hoffmann, 2014; Reinares-Lara et al., 2016). Om een beter beeld
te krijgen van de inzet van accenten in reclames is het belangrijk om eerder onderzoek naar
buitenlandse accenten in reclames te bespreken (Hendriks et al., 2015; Hornikx & Van Meurs,
2020; Kelly-Holmes, 2005). Uit studies die buitenlandse accenten in commerciële context
onderzochten bleek, net als bij sociolinguïstische onderzoeken, dat een buitenlands accent over
het algemeen negatiever werd beoordeeld dan een standaardaccent (Hendriks et al., 2015;
Hornikx & Van Meurs, 2020). Op basis hiervan resteert de vraag waarom accenten ingezet
worden in reclames.
Gebaseerd op de studie van Hendriks et al. (2015) kan worden geconcludeerd dat het
positieve effect van productcongruentie het negatieve effect van het accent mogelijk
vermindert. Reclames met een product dat bij het accent paste, wekten positievere
beoordelingen op dan reclames met producten en accenten die niet bij elkaar pasten. Hendriks
et al. (2015) concludeerden dat als het accent in een advertentie past bij de
producteigenschappen, dit leidt tot een grotere overtuigingskracht dan wanneer het accent niet
bij het product past. Volgens Hornikx en Van Meurs (2020) is bij studies naar regionale
accenten in advertenties een soortgelijk effect gevonden als bij studies naar buitenlandse
accenten in een commerciële context.
Uit studies naar buitenlandse accenten in reclames bleek dat het effect tussen accent en
congruentie vergelijkbaar is met regionale accenten (bijvoorbeeld Hendriks et al., 2015; Ivanic
et al., 2014). Als het accent congruent is met het product, heeft dit positieve effecten op de
attitudes en koopintentie van consumenten (Hornikx & Van Meurs, 2020). Voor advertenties
van lokale producten valt daarom te verwachten dat een regionaal accent dat congruent is met
het product, leidt tot positieve attitudes en koopintenties van consumenten.
Congruentie lijkt een voorwaarde te zijn om succesvol te adverteren met accenten.
Hiervoor dient er overeenstemming te zijn tussen het product en het accent (Hendriks et al.,
2015). Een product past goed bij een accent als de stereotype associaties die door het accent
worden opgewekt, aansluiten bij het product, waardoor deze op het product worden
overgedragen (Hendriks et al., 2019). Op die manier kan het accent de attitude van een
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consument tegenover het product en merk mogelijk positief beïnvloeden, wat vervolgens kan
leiden tot een hoge koopintentie. Dit komt overeen met de matchup hypothese van Kamins en
Gupta (1994). Zij vonden dat een hogere congruentie tussen de spreker en het product leidde
tot meer geloofwaardigheid van de spreker. Incongruentie had daarentegen geen gunstige
invloed op de attitude van consumenten ten opzichte van het product.
In het geval van lokale producten werkt congruentie mogelijk anders dan bij regionale
producten, omdat niet specifiek aan één regio gerefereerd kan worden. Om lokale producten
aan te prijzen, zou een regionaal accent dat congrueert met de associaties die consumenten
hebben over ‘lokale productie’ een mogelijke goede optie kunnen zijn. De verwachting is dat
het niet uitmaakt welk accent dit is, zolang het wordt geassocieerd met lokale
voedingsproducten of het productieproces: landbouw. De reden hiervoor is dat lokale producten
in heel Nederland geproduceerd kunnen worden.
Een ander aspect dat in acht dient te worden genomen bij het bestuderen van accenten
in advertenties is begrijpelijkheid. Vanuit het psycholinguïstisch perspectief dat Hornikx en
Van Meurs (2020) beschrijven kent adverteren met een (regionaal) accent een risico: dat de taal
niet begrepen wordt. De auteurs beschrijven dat het proces om een taal te begrijpen in iemands
moedertaal al moeilijk is, en dat dit nog moeilijker is in een vreemde taal (Hornikx & Van
Meurs, 2020). Dit sluit aan bij onderzoek van Raedts, Roozen, Peeters, Dupré & Ceuppens
(2014), waaruit bleek dat slogans in een vreemde taal waarvan respondenten de perceptie
hadden dat ze het begrepen, tot positievere attitudes tegenover de advertentie en het product
leidde dan wanneer respondenten dachten dat ze de slogan niet begrepen. Aan de andere kant
is het, volgens het sociolinguïstische perspectief, niet met zekerheid te zeggen of onbegrip van
de taal afbreuk kan doen aan de effectiviteit van een advertentie, omdat accenten in advertenties
vaak (ook) een symbolische waarde hebben (Kelly-Holmes, 2005). De symbolische functie is
bijvoorbeeld dat een algemeen ‘gevoel’ door het accent wordt opgewekt (Kelly-Holmes, 2005),
bijvoorbeeld een bourgondisch, gezellig gevoel bij Limburgs en boers bij Achterhoeks. Op
basis van deze kennis, en omdat bij de inzet van een vreemde taal en accenten in reclames een
soortgelijke techniek wordt gebruikt, kan ervan uit worden gegaan dat dit spanningsveld tussen
het psycholoinguïstische perspectief en het sociolinguïstische perspectief mogelijk ook geldt
voor regionale accenten in advertenties.
Accenten in geschreven advertenties
Eerdere onderzoeken naar accenten in reclames waren grotendeels gericht op gesproken
accenten (Hendriks et al., 2015, 2019; Mai & Hoffmann, 2014; Reinares-Lara et al., 2016). Er
11

is weinig bekend over de effecten van geschreven accenten in advertenties, terwijl het gebruik
van accenten zich niet beperkt tot spraak, maar ook geschreven voorkomt (Kelly-Holmes,
2005). De kreet “’T Beer van Limburg… da preuf ste!” van het biermelk Alfa is hier een
voorbeeld van, net als “Boer’n yoghurt, onmeunig lekker” van Zuivelhoeve. Ook voor de
promotie van streekproducten worden vaak regionale accenten gebruikt, zoals “Echte
Grunneger knieperkes”. Andere voorbeelden van buitenlandse accenten in advertenties zijn
bijvoorbeeld van Bertolli: “De beste ingrediënten voor die fantastico Italiaanse smaak” en
Heinz: “Tomato gepeld”.
Het is bijzonder dat er nog weinig bekend is over het effect van geschreven accenten in
advertenties, want geschreven reclameteksten als folders of social media posts, zijn ook
onderdeel van marketingcommunicatie (De Pelsmacker et al., 2017). Meer inzicht in de
werking van regionale accenten in geschreven advertenties is gewenst. Daarom is de volgende
onderzoeksvraag opgesteld:
Onderzoeksvraag 1. Wat is het effect van het soort accent (regionaal of standaard) in een
geschreven advertentie van lokale producten op de attitude ten opzichte
van het product en de advertentie en koopintentie van consumenten?
Op basis van de kennis dat congruentie tussen accent en product mogelijk het negatieve effect
van het accent kan verminderen (Hendriks et al., 2015), en omdat in de huidige studie gebruik
wordt gemaakt van relatief congruente producten en daarmee mogelijk congruent zijn met
regionale accenten in het algemeen, luidt de hypothese:
H1.

Een geschreven advertentie met regionaal accent leidt tot een positievere
attitude ten opzichte van het product en de advertentie en koopintentie
dan een geschreven advertentie in standaardaccent.

De hoeveelheid van een accent of dialect in advertenties
Het is gebleken dat de hoeveelheid van code-switching, een accent of vreemde taal in
advertenties, verschilt (Hornikx & Van Meurs, 2020; Kelly-Holmes, 2005). Zo kan de vreemde
taal alleen in de slogan of in de hele advertentie voorkomen (Hornikx et al., 2007, 2013; Piller,
2001). Komt de vreemde taal of het accent in de hele advertentie voor, dan staat de codeswitching in contrast met het Umfeld, wat betekent dat de taal in de advertentie verschilt van de
dominante taal in een bepaalde samenleving. Als een vreemde taal of accent tussen zinnen
verschilt, bijvoorbeeld als alleen de slogan in een bepaald accent is geschreven, wordt dit
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intersentential code-switching genoemd. Tot slot betreft intrasentential code-switching de
variatie van een vreemde taal of accent binnen een zin (Hornikx & Van Meurs, 2020). De inzet
van vreemde talen en accenten in slogans is veelvuldig onderzocht (Hornikx et al., 2007, 2013;
Kelly-Holmes, 2005; Micu & Coulter, 2010; Nederstigt & Hilberink-Schulpen, 2018; Piller,
2001).
Slogans zijn korte zinnen die in advertenties worden benadrukt en zijn voornamelijk
bedoeld om de aandacht van consumenten te trekken (Strutton & Roswinanto, 2014). Slogans
zijn een belangrijk onderdeel van een advertentie. Daarnaast kan een positieve en
gedenkwaardige slogan positieve attitudes bij klanten opwekken, en daardoor klantloyaliteit
vergroten. Hiervoor zou een slogan een creatieve inhoud of uniek ontwerp moeten hebben
(Rybaczewska, Jirapathomsakul, Liu, Chow, Nguyen & Sparks, 2020). In geprinte advertenties
zouden slogans aan het eind van de advertentie moeten staan (Strutton & Roswinanto, 2014).
In eerder onderzoek naar een buitenlands accent in advertenties (zoals Hendriks et al.,
2015) werd niet alleen de slogan, maar de hele advertentie gemanipuleerd. Hendriks et al.
(2015) vonden dat advertenties met buitenlands accent leidden tot een lagere koopintentie en
een negatievere attitude ten opzichte van het product, competentie van de spreker en
begrijpelijkheid. Tussen de advertentie met buitenlands accent en met standaardaccent werd
geen verschil gevonden wat betreft de attitude ten opzichte van de reclame en sociale
eigenschappen. Voor vervolgonderzoek suggereerden Hendriks et al. (2015) om niet de gehele
advertentie, maar enkel een strategisch punt, zoals een eindopmerking in de advertentie, te
manipuleren middels een accent. Dit zou volgens hen een ander effect kunnen hebben dan de
hele advertentie in accent. Rekening houdend met de eerder beschreven aanbeveling van
Strutton & Roswinanto (2014) wordt er in de huidige studie uitgegaan van een eindopmerking
in de vorm van een slogan.
Wat nog niet is onderzocht, is of de hoeveelheid van een regionaal accent in geschreven
advertenties effect heeft op de evaluaties van consumenten. Er is nog geen onderzoek gedaan
naar de verschillen in effectiviteit van bijvoorbeeld een advertentie volledig in accent of de
advertentie die deels in accent is geschreven. De resterende vraag is wat het effect van de
hoeveelheid van een regionaal accent is op evaluaties van consumenten, bestaande uit de
attitude ten opzichte van het product, de attitude ten opzichte van de advertentie en de
koopintentie (Hendriks et al., 2015, 2019; Ivanic et al., 2014; Mai & Hoffmann, 2014). De
tweede onderzoeksvraag luidt daarom:
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Onderzoeksvraag 2. In hoeverre speelt de hoeveelheid van het accent in een geschreven
advertentie van lokale producten een rol bij de attitude ten opzichte van
het product en de advertentie en koopintentie van consumenten?
Aangezien in eerdere onderzoeken naar vreemde talen en accenten in advertenties alleen de
slogan werd gemanipuleerd, in plaats van de hele advertentie (Hornikx & Van Meurs, 2020),
kan mogelijk worden verwacht dat het effectiever is om alleen de slogan in een regionaal accent
te vertalen. Omdat een regionaal dialect net als een accent ook stereotype associaties opwekt
(Hornikx et al., 2013) en ook gebruikt wordt in advertenties (Kelly-Holmes, 2005), zou een
dialectwoord ook als ROO-marker (Van Ittersum, 2001) kunnen optreden. De verwachting
hiervoor is dat, omdat het dialectwoord in de slogan staat, dat dit eveneens effectiever is dan de
hele advertentie in regionaal accent. Dit wordt getoetst met de hypotheses:
H2a.

Een geschreven advertentie met alleen de slogan in een regionaal accent
leidt tot een positievere attitude ten opzichte van het product en de
advertentie en koopintentie dan een geschreven advertentie volledig in
regionaal accent.

H2b.

Een geschreven advertentie met alleen één woord in de slogan in een
regionaal dialect leidt tot een positievere attitude ten opzichte van het
product en de advertentie en koopintentie dan een geschreven advertentie
volledig in regionaal accent.

Het is nog niet onderzocht of het gebruik van een slogan in een accent of alleen een enkel woord
uit een regionaal dialect effectiever is. De inzet van een slogan in een vreemde taal wordt veel
onderzocht, waardoor mogelijk verwacht kan worden dat een slogan in een accent effectiever
werkt dan alleen één woord in dialect. De hypothese luidt:
H2c.

Een geschreven advertentie met de slogan in een regionaal accent leidt
tot een positievere attitude ten opzichte van het product en de advertentie
en koopintentie dan een geschreven advertentie met alleen één woord in
een regionaal dialect.
Methode

Materiaal
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden en hypotheses te toetsen is een experiment
uitgevoerd. Het materiaal bestond uit zelfontworpen geschreven advertenties van lokale
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voedingsproducten. De advertenties zijn gemanipuleerd middels de aanwezigheid en
hoeveelheid van het regionale accent of dialectwoord in de advertentie. Het hoofdexperiment
had vier condities: volledig in accent, slogan in accent, typisch dialectwoord en standaard
Nederlands als controleconditie. In alle condities stond de slogan aan het eind van de
advertentie, op basis van literatuur (Strutton & Roswinanto, 2014). In de advertentie volledig
in accent is code-switching toegepast in contrast met de dominante taal in de samenleving, de
advertentie met slogan in accent had intersentential code-switching, beide advertenties hadden
fonologische-orthografische en morfo-fonologische kenmerken. De advertentie met typisch
dialectwoord had intrasentential code-switching met een lexicaal kenmerk. De advertentie
volledig in accent en met slogan in accent bevatten fonologische-orthografische kenmerken en
morfo-fonologische kenmerken: de spellingswijze van de woorden is kenmerkend voor het
accent, maar er zijn geen dialectwoorden (ook wel lexicale verschijnselen) gebruikt. Voor de
advertentie met typisch dialectwoord is een lexicaal kenmerk gebruikt: een typisch woord uit
het dialect.
Omdat het onderzoek betrekking had op lokale producten in algemene zin, zijn twee
producten gebruikt die niet aan een bepaalde regio te koppelen zijn, maar wel lokaal
geproduceerd kunnen worden. De gebruikte producten zijn aardappels en appels; deze kunnen
als lokale producten worden beschouwd (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012; Vijn et al.,
2013). Er is gekozen voor deze producten, zodat de resultaten niet beïnvloed worden doordat
proefpersonen mogelijk vegetarisch of veganistisch eten. Door twee producten te onderzoeken
zijn de onderzoeksresultaten beter te generaliseren.
Pre-test
Voorafgaand aan het hoofdonderzoek is onder 26 proefpersonen een pre-test (69% vrouw,
leeftijd: M = 28.50, SD = 11.64, range: 19-54) uitgevoerd. Het doel van de pre-test was 1) een
geschikt accent kiezen voor het hoofdexperiment en 2) de bruikbaarheid van de advertenties
toetsen. Omdat lokale producten in heel Nederland geproduceerd kunnen worden, maar
landbouwgrond vooral buiten de Randstad te vinden is, was het vooral belangrijk dat de
accenten een associatie met ‘regionaal’ opwekten. Er zijn twee accenten getoetst, die op basis
van de literatuur als regionaal beschouwd kunnen worden (Van Hout et al., 1999; Pattison,
2018). Proefpersonen beoordeelden in random volgorde zes advertenties: drie appel- en drie
aardappeladvertenties. Dit zorgde ervoor dat de producten verdeeld waren, zodat ook in de pretest al de twee producten geanalyseerd konden worden. De appeladvertenties waren: volledig
Achterhoeks, slogan Limburgs en typisch Achterhoeks woord. De aardappeladvertenties
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waren: volledig Limburgs, slogan Achterhoeks en typisch Limburgs woord. Na iedere
advertentie volgden vragen over de betreffende advertentie.
De teksten in de advertenties zijn vanuit standaard Nederlands door moedertaalsprekers
uit Limburg vertaald naar Limburgs en door moedertaalsprekers uit de Achterhoek vertaald
naar Achterhoeks. De advertentie volledig in Limburgs/Achterhoeks en met slogan in
Limburgs/Achterhoeks hadden fonologische-orthografische kenmerken en morfo-fonologische
kenmerken. De manier waarop de woorden waren gespeld is kenmerkend voor het accent,
zonder dialectwoorden. Voor de advertenties met typisch woord is een lexicaal kenmerk
toegepast. Dit waren dialectwoorden: ‘sjursker’ (kruiwagen) voor Limburgs en ‘dêle’ (schuur)
voor Achterhoeks. Het typische woord moest het woord ‘boerderij’ uit de standaardvariant
kunnen vervangen, en bij beide producten passen. Daarom is gekozen voor dêle en sjursker. De
advertenties uit de pre-test staan in bijlage 1; de vragenlijst van de pre-test staat in bijlage 2.
De keuze voor het soort accent in het hoofdexperiment berustte op de mate waarin de
accenten als regionaal werden beschouwd en herkend en de begrijpelijkheid van het accent. De
mate waarin accenten associaties met ‘regionaal’ opriepen is gemeten met vier zevenpunts
Likertschalen (1 = oneens, 7 = eens, gebaseerd op Grondelaers, Speelman, Lybaert & Van Gent,
2020) met de stelling: ‘Ik associeer de volgende kenmerken met het accent in deze advertentie’:
‘bekakt’, ‘plat’, ‘boers’ en ‘beschaafd’ (bekakt en beschaafd omgekeerd gecodeerd). De
betrouwbaarheid voor Associatie accent was goed: α = .83. Uit een t-toets voor Associatie
accent van alle advertenties samen bleek geen significant verschil tussen Achterhoeks en
Limburgs (t (25) = 1.96, p = .062). Uit one-sample t-testen voor de mate waarin Achterhoeks (t
(25) = 10.39, p < .001) en Limburgs (t (25) = 10.61, p < .001) als regionaal worden beschouwd
bleek dat de score significant hoger was dan het neutrale midden (waarde 4): beide accenten
wekten regionale associaties op.
De ingeschatte afkomst van het accent in de advertenties is bevraagd door de regio
(noord, oost, zuid, west, standaard Nederlands of weet niet) en provincie (alle provincies,
standaard Nederlands of weet niet) waaruit proefpersonen dachten dat het accent afkomstig was
(gebaseerd op Hendriks, Van Meurs & Reimer, 2018). In tabel 1 is zichtbaar dat beide accenten
relatief minder vaak als ‘standaard’ of ‘afkomstig uit het Westen’ worden ingeschat. Rekening
houdend met het feit dat het Randstedelijke accent uit het Westen van het land als standaard
kan worden beschouwd (Grondelaers, Van Hout & Van Gent, 2019), betekent dit dat beide
accenten als regionaal worden herkend.
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Tabel 1. Percentages van geschatte regio’s per soort advertentie in pre-test (n = 26)
Volledig

Volledig

Slogan

Slogan

Typisch

Typisch

Achterhoeks

Limburgs

Achterhoeks

Limburgs

Achterhoeks

Limburgs

n = 26

n = 26

n = 26

n = 26

n = 26

n = 26

Noord

11.5%

23.1%

7.7%

15.4%

26.9%

3.8%

Oost

65.4%

23.1%

61.5%

46.2%

38.5%

19.2%

Zuid

19.2%

34.6%

19.2%

23.1%

3.8%

30.8%

West

0%

7.7%

0%

0%

3.8%

7.7%

Standaard

0%

0%

0%

0%

3.8%

3.8%

Weet niet

3.8%

11.5%

11.5%

15.4%

26.9%

34.6%

Ook bij de geschatte provincie per advertentie (zie tabel 2) bleek dat beide accenten als
regionaal werden herkend. Zowel Achterhoeks als Limburgs werd niet ingeschat als afkomstig
uit de Randstad of standaard. Beide bevindingen suggereren dat de accenten beiden als
regionaal beschouwd worden.
Tabel 2. Percentage van geschatte provincies per soort advertentie in pre-test (n = 26)
Volledig

Volledig

Slogan

Slogan Limburgs

Achterhoeks

Limburgs

Achterhoeks

n = 26

n = 26

n = 26

n = 26

Groningen

3.8%

11.5%

7.7%

11.5%

Friesland

3.8%

11.5%

0%

0%

Drenthe

19.2%

7.7%

15.4%

19.2%

Overijssel

19.2%

11.5%

23.1%

15.4%

Flevoland

0%

0%

0%

0%

Gelderland

30.8%

7.7%

26.9%

11.5%

Utrecht

0%

0%

0%

0%

Noord-Holland

0%

0%

0%

0%

Zuid-Holland

0%

0%

0%

0%

Zeeland

0%

3.8%

0%

0%

Noord-Brabant

3.8%

0%

0%

0%

Limburg

15.4%

34.6%

15.4%

23.1%

Standaard

0%

0%

0%

0%

Weet niet

1.8%

11.5%

11.5%

19.2%
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Daarnaast was de pre-test bedoeld om de bruikbaarheid van de advertenties te testen. Dit
bestond uit de begrijpelijkheid en representativiteit van de advertenties. De begrijpelijkheid van
de advertenties was belangrijk bij de keuze voor het accent in het hoofdexperiment. De mate
waarin de advertenties begrijpelijk werden bevonden is gemeten met zevenpunts Likertschalen
(1 = oneens, 7 = eens), met de stelling ‘Ik vind deze advertentie begrijpelijk’. Voor
representativiteit is gevraagd naar de mate waarin de advertenties op zichzelf als representatief
werden beoordeeld, met zevenpunts Likertschalen (1 = oneens, 7 = eens) met de stelling: ‘Ik
vind deze advertentie’: ‘geloofwaardig’ en ‘realistisch’. Daarnaast is de attitude ten opzichte
van de advertenties getoetst, met vijf zevenpunts Likertschalen (1 = oneens, 7 = mee eens),
gebaseerd op Hendriks et al. (2015), met de stelling: ‘Ik vind deze advertenties’: ‘leuk’, ‘saai’,
‘origineel’, ‘aantrekkelijk’ ‘niet interessant’ (saai en niet interessant omgekeerd gecodeerd). De
betrouwbaarheid van Attitude ten opzichte van de advertenties was goed: α = .85.
Uit een t-toets voor begrijpelijkheid van alle advertenties bleek een significant verschil
tussen Achterhoeks en Limburgs (t (25) = 3.89, p = .008). De Achterhoekse advertenties (M =
4.78, SD = 0.85) werden als meer begrijpelijk beoordeeld dan de Limburgse advertenties (M =
4.36, SD = 1.01). Uit een t-toets voor representativiteit van alle advertenties bleek geen
significant verschil tussen Achterhoeks en Limburgs (t (25) = 0.65, p = .525). Uit one sample
t-testen voor de variabelen begrijpelijkheid van alle advertenties (t (25) = 3.40, p = .002) en
representativiteit van alle advertenties (t (25) = 4.93, p < .001) bleek dat de scores hiervan hoger
waren dan het neutrale midden (waarde 4) van de schaal. Dit betekent dat de advertenties an
sich als begrijpelijk, geloofwaardig en realistisch werden beoordeeld. Uit een one-sample t-test
voor de variabele attitude ten opzichte van de advertenties bleek dat de score hiervan niet
significant hoger was dan het neutrale midden (waarde 4) van de schaal (t (25) = 1.63, p = .115).
Dit betekent dat de attitude ten opzichte van de advertenties in het algemeen neutraal was.
Op basis van de pre-test is in het hoofdexperiment gekozen voor het Achterhoekse
accent, bleek dat het Achterhoekse accent als begrijpelijker werd ervaren dan het Limburgse
accent. Tevens bleek uit de pre-test dat Achterhoeks wordt geassocieerd met en herkend als
regionaal en boers en daarmee mogelijk congruent is met lokaal geproduceerde
voedingsproducten (Piller, 2001). Daarnaast bleek uit de literatuur dat de Achterhoek wordt
gezien als een agrarisch gebied met veel landbouwgrond (Pattison, 2018). In het
hoofdexperiment zijn dezelfde manipulaties voor het Achterhoeks als in de pre-test gebruikt.
Een overzicht van de soorten advertenties in het hoofdexperiment is zichtbaar in tabel
3. De advertenties zoals weergegeven in het hoofdexperiment staan in bijlage 3.
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Tabel 3. Overzicht soorten advertenties (accentvertalingen onderstreept)

Standaard

Volledig
accent

Slogan
accent

Typisch
woord

Appels

Aardappels

Titel: Vers geplukte appels, van de beste
kwaliteit en direct van het land

Titel: Vers geoogste aardappels, van de beste
kwaliteit en direct van het land

Advertentietekst: Deze appels van eigen
bodem zijn niet alleen gezond, maar ook
duurzaam. Steun jij jouw lokale boer? Koop
dan jouw aardappels bij de fruit- en
groentespeciaalzaak bij jou in de buurt.

Advertentietekst: Deze aardappels van eigen
bodem zijn niet alleen gezond, maar ook
duurzaam. Steun jij jouw lokale boer? Koop
dan jouw aardappels bij de fruit- en
groentespeciaalzaak bij jou in de buurt.

Slogan: Vanaf de boerderij snel in huis, het
beste van om de hoek!

Slogan: Vanaf de boerderij snel in huis, het
beste van om de hoek!

Titel: Vers geplukte appels, van de besten
kwaliteit drek van ut land

Titel: Vers geoogste eerpels, van de besten
kwaliteit drek van ut land

Advertentietekst: Deze appels van iegen
bodem zun niet alleen gezond, moar ook
duurzoam. Steun ie ow lokale boer? Koop
dan ow appels bej de fruut- en gruunteboer
bej ow in de buurt.

Advertentietekst: Deze eerpels van iegen
bodem zun niet alleen gezond, moar ook
duurzoam. Steun ie ow lokale boer? Koop dan
ow eerpels bej de fruut- en gruunteboer bej ow
in de buurt.

Slogan: Vanuut de buurderej snel in huus, ut
beste van um de huuk!

Slogan: Vanuut de buurderej snel in huus, ut
beste van um de huuk!

Titel: Hetzelfde als standaard

Titel: Hetzelfde als standaard

Advertentietekst: Hetzelfde als standaard

Advertentietekst: Hetzelfde als standaard

Slogan: Vanuut de buurderej snel in huus, ut
beste van um de huuk!

Slogan: Vanuut de buurderej snel in huus, ut
beste van um de huuk!

Titel: Hetzelfde als standaard

Titel: Hetzelfde als standaard

Advertentietekst: Hetzelfde als standaard

Advertentietekst: Hetzelfde als standaard

Slogan: Vanuit de dêle snel in huis, het beste
van om de hoek!

Slogan: Vanuit de dêle snel in huis, het beste
van om de hoek!

Participanten
In totaal zijn 392 proefpersonen met het experiment gestart. Respondenten die de vragenlijst
niet hebben afgemaakt of niet aan de voorwaarden voldeden zijn uit de dataset verwijderd,
waardoor er 297 respondenten overbleven. De gemiddelde leeftijd was 37 jaar, variërend tussen

19

18 en 75 jaar. Van de respondenten was 71.4% vrouw; 28.6% was man. Het opleidingsniveau
varieerde van voortgezet onderwijs tot wo, waarvan hbo het meest voorkomende
opleidingsniveau was (49.5%). De meeste respondenten hebben het grootste deel van hun leven
in het oosten (46.5%) of zuiden (43.4%) van Nederland gewoond. Wat betreft de provincie
heeft het merendeel van de respondenten (68.4%) het grootste deel in Gelderland gewoond;
65.3% woont momenteel in Gelderland. De meerderheid (66%) gaf aan niet met een accent te
spreken. Van de respondenten die aangaven wel met een accent te spreken, spreekt de grootste
groep (19.9%) met een Zuidelijk accent (17.2% Brabants; 3% Limburgs). Verder sprak 10.8%
met een accent uit het oosten van Nederland. Over het algemeen hebben de respondenten
aangegeven moeite te doen om lokale voedingsmiddelen te vinden en te kopen; gemiddeld een
score van 5.11 (SD = 1.81) op een schaal van 1-7. De meeste respondenten (55.2%) gaven aan
soms lokaal geproduceerde voedingsmiddelen te kopen. De groepen die vaak (23.6%) of zelden
(21.2%) lokaal geproduceerde voedingsmiddelen kopen, waren ongeveer even groot.
De leeftijd (F (3, 293) < 1), het geslacht (χ² (147) = 128.74, p = .858) en
opleidingsniveau (χ² (9) = 13.28, p = .150) waren gelijk verdeeld over de condities. De huidige
regio (χ² (12) = 13.39, p = .342) waarin proefpersonen momenteel wonen is eveneens gelijk
verdeeld over de condities. Ook respondenten die wel of niet met een accent spreken (χ² (3) =
0. 34, p = .951), moeite doen om lokale voedingsmiddelen te vinden en kopen (F (3, 293) < 1)
en respondenten die wel of niet regelmatig lokale voedingsmiddelen kopen (χ² (6) = 2.32, p =
.888) waren gelijk verdeeld over de condities.
Onderzoeksontwerp
Dit experiment had een unifactorieel tussenproefpersoondesign met vier condities: volledig
accent, slogan accent, typisch dialectwoord en geen accent. Iedere conditie bevatte twee soorten
advertenties: een advertentie voor appels en een advertentie voor aardappels. De respondenten
kregen één advertentie te zien.
Instrumentatie
De afhankelijke variabelen waren de attitude ten opzichte van het product, de attitude ten
opzichte van de advertentie en de koopintentie.
De attitude ten opzichte van het product is gemeten met vijf zevenpunts Likertschalen
(1 = oneens, 7 = eens), gebaseerd op Hendriks et al. (2015). De attitude ten opzichte van het
product is gemeten met de stelling ‘Ik vind dit product’: ‘leuk’, ‘saai’, ‘origineel’,
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‘aantrekkelijk’ ‘niet interessant’ (saai en niet interessant omgekeerd gecodeerd). De
betrouwbaarheid van attitude ten opzichte van het product was goed: α = .81.
De attitude ten opzichte van de advertentie is gemeten met vijf zevenpunts Likertschalen
(1 = oneens, 7 = eens), wederom gebaseerd op Hendriks et al. (2015) met de stelling ‘Ik vind
deze advertentie’: ‘leuk’, ‘saai’, ‘origineel’, ‘aantrekkelijk’ ‘niet interessant’ (saai en niet
interessant omgekeerd gecodeerd). De betrouwbaarheid van attitude ten opzichte van de
advertentie was goed: α = .85.
De koopintentie is gemeten met drie zevenpunts semantische differentialen die Hornikx
et al. (2013) hebben opgesteld, met de stelling ‘Het product kopen is’: ‘(1) iets wat ik zeker wil
doen – (7) iets wat ik nooit wil doen’, ‘(1) iets wat ik mijn vrienden niet aanbeveel – (7) ‘iets
wat ik aanbeveel aan mijn vrienden’ en ‘(1) echt iets voor mij – (7) echt niks voor mij’ (iets wat
ik mijn vrienden niet aanbeveel omgekeerd gecodeerd). De betrouwbaarheid van koopintentie
was adequaat: α = .72.
Daarnaast is er een manipulatiecheck uitgevoerd. Net als in de pre-test, is getoetst of het
accent herkend werd. Hiervoor is gevraagd naar de regio (noord, oost, zuid, west, standaard
Nederlands of weet niet) en provincie (alle provincies, standaard Nederlands of weet niet)
waaruit de respondenten dachten dat het accent afkomstig was (gebaseerd op Hendriks et al.,
2018).
Verder is de bruikbaarheid van de advertentie gemeten met een zevenpunts Likertschaal
(1 = oneens, 7 = eens), met de stelling ‘Ik vind deze advertentie’: ‘begrijpelijk’, ‘geloofwaardig’
en ‘realistisch’. De variabelen geloofwaardig en realistisch zijn samengevoegd tot de nieuwe
variabele representativiteit. De betrouwbaarheid van representativiteit was goed: α = .83.
Verder is gevraagd of respondenten zelf een accent hebben met de vraag: ‘Spreek je zelf
met een accent?’ ‘Ja, namelijk…’ ‘Nee”.
Tevens is gevraagd naar het huidige gedrag in het kader van ‘koop lokaal’ met één
zevenpunts Likertschaal (1 = oneens, 7 = eens) (gebaseerd op Aprile et al., 2016) met de
stelling: ‘Ik doe moeite om lokaal geproduceerde voedingsmiddelen te vinden en kopen’. Ook
is gevraagd hoe vaak respondenten momenteel lokaal kopen met de meerkeuzevraag ‘hoe vaak
kies je ervoor om lokaal geproduceerde voedingsmiddelen te kopen?’: ‘vaak’, ‘soms’, ‘zelden’
(gebaseerd op Aprile et al., 2016).
Daarnaast is gevraagd naar achtergrondvariabelen, namelijk de mening over het product
in de fictieve advertentie, middels twee zevenpunts Likertschalen (1 = oneens, 7 = eens) met
de stellingen ‘Ik vind appels/aardappels over het algemeen lekker’ en ‘Ik koop
appels/aardappels vaak’. De betrouwbaarheid van achtergrondvariabelen was adequaat: α = .76.
21

Om demografische gegevens te meten is gevraagd naar geslacht, leeftijd, behaald of
huidig opleidingsniveau, in welke regio en provincie de participanten het grootste gedeelte van
hun leven hebben gewoond en in welke regio en provincie participanten momenteel wonen. De
volledige vragenlijst is te vinden in bijlage 4.
Procedure
De vragenlijst is gemaakt in Qualtrics en gedeeld via WhatsApp, Facebook en LinkedIn,
waarbij is vermeld dat deelname aan het onderzoek ongeveer 5 minuten zou duren. Daarbij is
aan contacten op sociale media gevraagd of zij de link wilden delen met hun netwerk. Zodra
proefpersonen de vragenlijst openden, zagen zij een introductie en lazen ze wat er gebeurde
met hun gegevens. Tevens is toegelicht dat de participant met de vragenlijst mochten stoppen,
dat er geen foute antwoorden waren en dat respondenten niet konden terugbladeren. Nadat
proefpersonen akkoord gingen en hun leeftijd hadden ingevuld, lazen zij een korte instructie.
Daarna kregen participanten gerandomiseerd één advertentie te zien, waarna de vragen zoals
beschreven bij Instrumentatie zijn gesteld.
Statistische toetsing
De afhankelijke variabelen attitude ten opzichte van het product, attitude ten opzichte van de
advertentie en koopintentie zijn in SPSS Statistics 27 getoetst middels een tweeweg
multivariate variantie-analyse met alleen tussenproefpersoonfactoren. De begrijpelijkheid van
de advertenties is getoetst met een tweeweg multivariate variantie-analyse en enkelvoudige
regressies. De representativiteit van de advertenties is getoetst met een tweeweg variantieanalyse met alleen tussenproefpersoonfactoren. De manipulatiecheck voor de herkenning van
het accent is uitgevoerd met descriptieve statistieken. Verder zijn de achtergrondvariabelen
getoetst met een multivariate variantie-analyse van covariaten.
Resultaten
In de huidige studie is het effect van de aanwezigheid en hoeveelheid van een regionaal accent
en dialectwoord in geschreven advertenties op de attitude ten opzichte van het product, de
attitude ten opzichte van de advertentie en de koopintentie onderzocht.
Attitude ten opzichte van het product en de advertentie en koopintentie
Uit de tweeweg multivariate variantie-analyse van soort advertentie en product op attitude ten
opzichte van het product, attitude ten opzichte van de advertentie en koopintentie bleek een
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significant multivariaat hoofdeffect van soort advertentie (F (9, 698) = 2.04, p = .032), en van
product (F (3, 287) = 6.91, p < .001). Er was geen interactie tussen accent en product (F (9,
699) < 1). Uit univariate analyses bleek dat er alleen een effect was van soort advertentie op
attitude ten opzichte van de advertentie (F (3, 289) = 2.65, p = .049). Uit een post-hoc analyse
met Bonferroni-correctie bleek echter dat geen van de vergelijkingen significant was. De
advertentie volledig in accent (M = 4.27, SD = 1.30) werd gemiddeld positiever beoordeeld dan
de advertentie in standaardaccent (p = .078, Bonferroni-correctie; M = 3.75, SD = 1.12), maar
het verschil was niet significant.
Uit univariate analyses bleek dat er een effect was van product op attitude ten opzichte
van het product (F (1, 289) = 20.03, p < .001), op de attitude ten opzichte van de advertentie (F
(1, 289) = 9.99, p = .002) en op de koopintentie (F (1, 289) = 8.21, p = .005). De advertenties
voor appels worden positiever beoordeeld dan de advertenties voor aardappels wat betreft de
productattitude (appels: M = 4.46, SD = 1.04; aardappels: M = 3.88, SD = 1.17), de attitude ten
opzichte van de advertentie (appels: M = 4.17, SD = 1.23; aardappels: M = 3.73, SD = 1.24) en
de koopintentie (appels: M = 4.35, SD = 1.16; aardappels: M = 3.95, SD = 1.19). De
gemiddelden en standaarddeviaties van de attitude ten opzichte van het product, de attitude ten
opzichte van de advertentie en de koopintentie staan in tabel 4.
Tabel 4. De gemiddelden (standaarddeviaties tussen haakjes) van de attitude ten
opzichte van het product en de advertentie en de koopintentie per conditie
n

Attitude product

Attitude advertentie

Koopintentie

M (SD)

M (SD)

M (SD)

Volledig accent

83

4.29 (1.10)

4.27 (1.30)

4.00 (1.07)

Aardappel

39

3.97 (1.14)

4.08 (1.27)

3.68 (0.98)

Appel

44

4.58 (1.00)

4.44 (1.32)

4.29 (1.31)

Slogan accent

76

4.12 (1.16)

3.88 (1.28)

4.18 (1.16)

Aardappel

40

3.90 (1.08)

3.71 (1.29)

4.13 (1.07)

Appel

36

4.37 (1.20)

4.07 (1.27)

4.24 (1.27)

Typisch woord

80

4.14 (1.24)

3.85 (1.23)

4.27 (1.16)

Aardappel

40

3.88 (1.35)

3.62 (1.27)

4.03 (1.27)

Appel

40

4.40 (1.08)

4.09 (1.17)

4.51 (0.99)

Standaard

58

4.13 (1.05)

3.75 (1.12)

4.17 (1.25)

Aardappel

27

3.73 (1.12)

3.40 (1.02)

3.98 (1.48)

Appel

31

4.48 (0.87)

4.05 (1.13)

4.35 (1.01)

Totaal

297

4.17 (1.14)

3.96 (1.25)

4.15 (1.18)
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Aardappel

146

3.88 (1.17)

3.73 (1.24)

3.95 (1.19)

Appel

151

4.46 (1.04)

4.18 (1.23)

4.35 (1.16)

Begrijpelijkheid en representativiteit advertenties
Om vast te stellen of de advertenties begrijpelijk en representatief waren, zijn tweeweg
variantie-analyses en enkelvoudige regressies uitgevoerd.
Begrijpelijkheid advertenties
Uit een tweeweg variantie-analyse van soort advertentie en product op begrijpelijkheid bleek
een significant hoofdeffect van soort advertentie (F (3, 289) = 12.06, p < .001). Er bleek geen
significant hoofdeffect van product (F (1, 289) < 1) en er trad ook geen interactie op tussen
soort advertentie en product (F (3, 289) = 1.16, p = .327). De advertentie volledig in accent (M
= 4.47, SD = 1.65) was minder goed te begrijpen alle andere advertenties: de advertentie met
slogan in accent (p < .001, Bonferroni-correctie; M = 5.51, SD = 1.35), de advertentie met
typisch woord (p = .016, Bonferroni-correctie; M = 5.16, SD = 1.57) en de advertentie in
standaardaccent (p < .001, Bonferroni-correctie; M = 5.83, SD = 1.06). De begrijpelijkheid van
de overige condities verschilde onderling niet van elkaar (alle p’s > .051, Bonferroni-correctie).
De gemiddelden en standaardafwijkingen van de begrijpelijkheid van de advertenties zijn
zichtbaar in tabel 5.
Tabel 5. De gemiddelden (en standaardafwijkingen tussen haakjes) van de
begrijpelijkheid (1 = minst begrijpelijk, 7 = meest begrijpelijk)

Begrijpelijkheid

Volledig

Slogan

Typisch

Standaard

Totaal

accent

accent

woord

n = 83

n = 76

n = 80

n = 58

n = 297

4.46 (1.65)

5.51 (1.35)

5.16 (1.57)

5.82 (1.06)

5.18 (1.53)

Om te controleren of de begrijpelijkheid van de advertentie invloed had op de afhankelijke
variabelen, rekening houdend met het risico als een advertentie niet wordt begrepen en de
sociolinguïstische functie van accenten in advertenties, zijn enkelvoudige regressies
uitgevoerd. Uit een enkelvoudige regressie bleek dat de productattitude voor 4% te verklaren
was door de ingebrachte variabele begrijpelijkheid (F (1, 295) = 14.72, p < .001). De
begrijpelijkheid van de advertentie bleek een significante voorspeller voor de attitude ten
opzichte van het product (β = .22, p < .001). De attitude ten opzichte van het product neemt met
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.22 standaardafwijkingen toe bij een toename van een standaardafwijking van de
begrijpelijkheid, onder constanthouding van de andere variabelen. In tabel 6 staat een overzicht
van de coëfficiënten.
Tabel 6.

Regressie-analyse voor begrijpelijkheid van advertentie als voorspeller van

de attitude ten opzichte van het product (n = 297)
Attitude ten opzichte van product

B

SE B

intercept

3.33

.23

begrijpelijkheid

.16

.04

R²

.04**

F

14.72

β
.22**

** p < .001
Uit een enkelvoudige regressie bleek dat de attitude ten opzichte van de advertentie voor 5% te
verklaren was door de ingebrachte variabele begrijpelijkheid (F (1, 295) = 14.98, p < .001). De
begrijpelijkheid van de advertentie bleek een significante voorspeller voor de attitude ten
opzichte van het product (β = .22, p < .001). De attitude ten opzichte van het product neemt met
.22 standaardafwijkingen toe bij een toename van een standaardafwijking van de
begrijpelijkheid, onder constanthouding van de andere variabelen. In tabel 7 staat een overzicht
van de coëfficiënten.
Tabel 7.

Regressie-analyse voor begrijpelijkheid van advertentie als voorspeller van

de attitude ten opzichte van de advertentie (n = 297)
Attitude ten opzichte van advertentie

B

SE B

intercept

3.02

.25

begrijpelijkheid

.18

.05

R²

.05**

F

14.98

β
.22**

** p < .001
Uit een enkelvoudige regressie bleek dat de koopintentie voor 3% te verklaren was door de
ingebrachte variabele begrijpelijkheid (F (1, 295) = 11.51, p = .001). De begrijpelijkheid van
de advertentie bleek een significante voorspeller voor de attitude ten opzichte van het product
(β = .19, p = .001). De attitude ten opzichte van het product neemt met .19 standaardafwijkingen
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toe bij een toename van een standaardafwijking van de begrijpelijkheid, onder constanthouding
van de andere variabelen. In tabel 8 staat een overzicht van de coëfficiënten.
Tabel 8.

Regressie-analyse voor begrijpelijkheid van advertentie als voorspeller van

de koopintentie (n = 297)
Koopintentie

B

SE B

intercept

3.37

.24

begrijpelijkheid

.15

.04

R²

.3**

F

11.51

β
.19*

* p < .010
Representativiteit advertenties
Uit een tweeweg variantie-analyse van soort advertentie en product op representativiteit bleek
een significant hoofdeffect van soort advertentie (F (3, 289) = 3.75, p = .011). Er trad geen
hoofdeffect op van product (F (1, 289) < 1) en er was ook geen interactie-effect tussen soort
advertentie en product (F (3, 289) < 1). De advertentie volledig in accent (M = 4.65, SD = 1.32)
werd als een minder representatief voorbeeld van een advertentie beoordeeld dan de advertentie
met slogan in accent (p = .027, Bonferroni-correctie; M = 5.07, SD = 1.19) en de advertentie in
standaardaccent (p = .039, Bonferroni-correctie; M = 5.22, SD = 1.06). De gemiddelden en
standaardafwijkingen van de representativiteit van de advertenties zijn zichtbaar in tabel 9.
Tabel 9. De gemiddelden (en standaardafwijkingen tussen haakjes) van de
representativiteit (1 = minst representatief, 7 = meest representatief)

Representativiteit

Volledig

Slogan

Typisch

Standaard

Totaal

accent

accent

woord

n = 83

n = 76

n = 80

n = 58

n = 297

4.65 (1.33)

5.07 (1.19)

5.20 (1.23)

5.22 (1.06)

5.02 (1.23)

Manipulatiecheck
Om te controleren of het Achterhoekse accent als regionaal werd herkend, is gebruik gemaakt
van descriptieve statistieken. In tabel 10 is zichtbaar dat respondenten die de advertenties
volledig in accent en met slogan in accent zagen, het accent als regionaal herkenden. Het
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merendeel van deze respondenten dacht dat het accent uit het oosten van Nederland afkomstig
was. Bij de advertentie met typisch woord in dialect valt op dat het merendeel niet weet waar
het woord vandaan komt, maar het woord wordt ook niet als standaard of Randstedelijk
herkend. Wat betreft de advertentie in standaardaccent bleek dat de meerderheid het inderdaad
als standaard Nederlands beschouwde.
Tabel 10.

Geschatte regio van accenten per soort advertentie (n = 297)
Volledig accent

Slogan accent

Typisch woord

Standaard

(n = 83)

(n = 76)

(n = 80)

(n = 58)

Noord

21.7%

18.4%

16.3%

5.2%

Oost

54.2%

55.3%

22.5%

12.1%

Zuid

14.5%

14.5%

8.8%

3.4%

West

0%

1.3%

1.3%

0%

Standaard

0%

2.6%

0%

58.6%

Weet niet

9.6%

7.9%

51.2%

20.7%

Uit de percentages van de geschatte provincies, zoals zichtbaar in tabel 11, bleek dat alle
advertenties niet als Randstedelijk werden beschouwd. De advertentie volledig in accent, met
slogan in accent en met typisch woord zijn eveneens vrijwel niet als standaard gemarkeerd. De
advertentie met standaardaccent wordt daarentegen door het merendeel van de respondenten uit
die conditie wel als standaard beschouwd. Meer dan de helft van de respondenten die de
advertentie met typisch woord zag, wist niet waar het typische woord vandaan kwam.
Tabel 11.

Geschatte provincie van accenten per soort advertentie (n = 297)
Volledig accent

Slogan accent

Typisch woord

Standaard

(n = 83)

(n = 76)

(n = 80)

(n = 58)

Groningen

8.4%

7.9%

6.3%

3.4%

Friesland

7.2%

6.6%

12.5%

1.7%

Drenthe

24.1%

15.8%

2.5%

0%

Overijssel

10.8%

23.7%

5%

3.4%

Flevoland

0%

0%

0%

0%

Gelderland

22.9%

21.1%

13.8%

12.1%

Utrecht

0%

0%

0%

0%

Noord-Holland

0%

0%

0%

0%

Zuid-Holland

0%

0%

0%

0%
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Zeeland

0%

0%

0%

0%

Noord-Brabant

4.8%

6.6%

3.8%

1.7%

Limburg

10.8%

5.3%

3.8%

0%

Standaard

0%

2.6%

0%

55.2%

Weet niet

10.8%

10.5%

52.5%

22.4%

De manipulatie voor soort advertentie was grotendeels succesvol. De regionale accenten in de
advertenties werden allemaal herkend als ‘niet-standaard’. Voor de advertenties volledig in
accent en met slogan in accent geldt dat deze als regionaal worden herkend. Voor de advertentie
met typisch woord bleef herkenning grotendeels uit; respondenten wisten vaak niet waar dit
woord vandaan kwam. Het standaardaccent in de controleconditie werd ook als standaard
herkend, maar niet als Randstedelijk, wat volgens Grondelaers et al. (2019) als standaard kan
worden beschouwd. Verder waren alle advertenties begrijpelijk en representatief.
Invloed van achtergrondvariabelen
Er is een tweeweg multivariate variantie-analyse van covariantie van soort advertentie op
attitude ten opzichte van het product, attitude ten opzichte van de advertentie en koopintentie
uitgevoerd, met als covariaten moeite doen om lokaal geproduceerd voedsel te kopen en vaak
lokaal geproduceerd voedsel kopen. Het bleek dat de assumptie van homogeniteit van
covariantiematrices in Box’ M werd geschonden (p = .009) en dat gelijke regressie
coëfficiënten werd geschonden door een interactie tussen de covariaat ‘moeite doen om lokaal
te kopen’ en de onafhankelijke variabele ‘soort advertentie’ (p = .034). Dit betekent dat de
covariaat ‘moeite doen om lokaal te kopen’ ongeschikt bleek om in de verdere analyse te
onderzoeken. Daarom is de verdere analyse uitgevoerd na verwijdering van de covariaat
‘moeite doen om lokaal voedingsmiddelen te kopen’.
Uit een tweeweg multivariate variantie-analyse van covariantie van soort advertentie op
attitude ten opzichte van het product, attitude ten opzichte van de advertentie en koopintentie,
met als covariaat vaak lokaal geproduceerd voedsel kopen, bleek dat bij de covariaat ‘vaak
lokaal

geproduceerd

voedsel

kopen’

ook

de

assumptie

van

homogeniteit

van

covariantiematrices in Box’ M werd geschonden (p = .009). Echter werden zowel de assumptie
voor gelijke scores op de covariaat (F (3, 293) < 1) als de assumptie voor gelijke regressie
coëfficiënten (p = .920) niet geschonden. Ook de assumptie voor homogene varianties werd bij
alle drie de afhankelijke variabelen (p’s > .256) niet geschonden. Omdat de assumptie van
homogeniteit van covariantiematrices bij beide covariaten geschonden is, bleken beide
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covariaten ongeschikt om in nadere analyse te onderzoeken. Om die reden is geen verdere
analyse uitgevoerd voor deze covariaten.
Conclusie en discussie
Het doel van deze studie was om het effect te verkennen van de aanwezigheid en hoeveelheid
een regionaal accent of typisch dialectwoord versus standaardaccent in geschreven advertenties
voor lokale voedingsproducten op de attitude ten opzichte van het product, attitude ten opzichte
van de advertentie en de aankoopintentie.
Het effect van een regionaal accent in advertenties
De advertenties hadden, op basis van literatuur (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012; Vijn
et al., 2013), congruente producten. Daarnaast kon op basis van de studie van Hendriks et al.
(2015) worden geconcludeerd dat het positieve effect van deze productcongruentie het
negatieve effect van een accent mogelijk vermindert. Daarom werd in hypothese 1 verwacht
dat geschreven advertenties voor lokale voedingsproducten met een regionaal accent zouden
leiden tot een positievere attitude ten opzichte tegenover het product en de advertentie en een
hogere koopintentie dan een geschreven advertentie voor lokale voedingsproducten met een
standaardaccent. Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat de aanwezigheid
van een regionaal accent versus een standaardaccent in de huidige studie geen invloed had op
de beoordeling van proefpersonen wat betreft de attitude ten opzichte van het product, de
attitude ten opzichte van de advertentie en de aankoopintentie. Omdat de resultaten niet in lijn
waren met de verwachtingen, wordt hypothese 1 verworpen.
Deze resultaten sluiten deels aan bij eerder onderzoek. Zo is er een vergelijkbaar effect
gevonden in de studie naar gesproken regionale accenten voor congruente producten van
Hendriks et al. (2019). Een kanttekening hierbij is dat de studie van Hendriks et al. (2019)
verschilt van het huidige onderzoek. In de studie van Hendriks et al. (2019) zijn
audiofragmenten onderzocht waarin gesproken accenten centraal stonden; in het huidige
onderzoek zijn geschreven accenten onderzocht. In beide studies stond een regionaal accent
centraal. Zowel in het huidige onderzoek als in de studie van Hendriks et al. (2019) werd geen
effect van een regionaal accent op de attitude ten opzichte van het product, de advertentie en de
koopintentie gevonden. Een mogelijke verklaring is dat de gewenste stereotype associaties,
zoals eerder beschreven, mogelijk niet zijn opgewekt. Hoewel de accenten in de advertenties
allemaal als een regionaal accent werden herkend, is niet gemeten of deze accenten associaties
opwekten, om zo het mechanisme van het overdragen van de associaties op het product, en
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daardoor een hogere koopintentie en positieve attitudes, in gang te zetten. Ook is in de huidige
studie, net als in onderzoek van Hendriks et al. (2019), geen ondersteuning gevonden voor de
match-up hypothese (Kamins & Gupta, 1994). Advertenties van producten met een geschreven
regionaal accent leidden niet tot positievere attitudes tegenover het product en de advertentie
of een hogere koopintentie.
De resultaten van het huidige onderzoek sluiten niet aan bij bevindingen uit eerder
relevant onderzoek. Hendriks et al. (2015) vonden bijvoorbeeld dat een buitenlands accent in
gesproken advertenties negatiever werd beoordeeld dan een standaardaccent, wat betreft de
koopintentie en attitude tegenover het product. In de huidige studie werd een regionaal accent
niet negatiever beoordeeld dan een standaardaccent. Dit is mogelijk te verklaren doordat in het
huidige onderzoek regionale accenten zijn gebruikt in plaats van buitenlandse accenten. Zowel
regionale als buitenlandse accenten kunnen een out-group effect opwekken, wat betekent dat
ontvangers zich er mogelijk niet mee identificeren, maar negatieve associaties hebben over de
persoon die het accent spreekt (Jiang, Gossack-Keenan & Pell, 2020). Rekening houdend met
het mechanisme van de werking van accenten in advertenties, zou het mogelijk zijn dat deze
negatieve associaties op het product over worden gebracht. Mogelijk is dit out-group effect
sterker bij een buitenlands accent dan bij een regionaal accent, waardoor de negatieve effecten
bij een regionaal accent niet zichtbaar waren in de huidige studie.
Daarnaast werd in hypothese 2a verwacht dat een geschreven advertentie voor lokale
voedingsproducten met alleen de slogan in regionaal accent zou leiden tot een positievere
attitude tegenover het product en de advertentie en een hogere koopintentie dan een geschreven
advertentie voor lokale voedingsproducten volledig geschreven in regionaal accent. In
hypothese 2b werd verwacht dat een geschreven advertentie voor lokale voedingsproducten
met alleen één woord in regionaal dialect zou zorgen voor zowel een positievere attitude
tegenover het product als de advertentie en een hogere koopintentie dan een geschreven
advertentie voor lokale voedingsproducten volledig geschreven in regionaal accent. Tot slot
was de verwachting in hypothese 2c dat een geschreven advertentie voor lokale
voedingsproducten met de slogan in een regionaal accent zou leiden tot zowel een positievere
attitude tegenover het product als de advertentie en een hogere koopintentie dan een geschreven
advertentie voor lokale voedingsproducten met alleen één woord in een regionaal dialect. Uit
de resultaten uit het huidige onderzoek bleek dat de hoeveelheid van het accent in de
advertenties geen effect had op zowel de attitude ten opzichte van het product als de advertentie
en de koopintentie van proefpersonen. Alle drie de advertenties met accent werden ongeveer
gelijk beoordeeld. De hypothesen kunnen daarom worden verworpen.
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De uitkomsten van de huidige studie, waarin geen effecten zijn gevonden op de
evaluaties van consumenten door de aanwezigheid en de hoeveelheid van een regionaal accent
versus een standaardaccent in geschreven advertenties voor lokale voedselproducten, kunnen
worden vergeleken met eerder onderzoek. Hendriks et al. (2015) suggereerden om enkel een
strategisch punt, bijvoorbeeld een eindopmerking, te manipuleren. De verwachting van deze
onderzoekers was dat dit mogelijk een ander effect zou opleveren. In de huidige studie is, om
de hypothesen H2a en H2c te toetsen, de slogan als eindopmerking gemanipuleerd. Het
verwachte verschil dat de manipulatie van de slogan een ander effect zou opleveren dan de
volledige advertentie in accent, is in het huidige onderzoek niet gebleken. Een mogelijke
verklaring voor het uitblijven van het effect van de manipulatie van alleen de slogan ten
opzichte van de hele advertentie, is dat de verschillende vormen van de advertenties met
regionaal accent onderling wellicht niet genoeg onderscheidend waren. Mogelijk leek de taal
in de verschillende versies van de advertenties met regionaal accent (volledig, slogan en typisch
dialectwoord) te veel op elkaar. Wellicht is dit veroorzaakt doordat het regionale accenten
betrof. Regionale accenten zijn een variatie op de standaardtaal, waardoor het meer raakvlakken
heeft met de standaardtaal dan met buitenlandse accenten of een vreemde taal.
In de huidige studie is de advertentie met het typische woord ‘dêle’, wat ‘schuur’ in
Achterhoeks dialect betekent, niet direct als regionaal herkend door proefpersonen. Hoewel de
advertentie volledig in accent en met slogan in accent werden herkend als ‘regionaal’ en zelfs
‘afkomstig uit het oosten van het land’, was dit voor de advertentie met typisch woord niet het
geval. Meer dan de helft van de respondenten die de advertentie met typisch woord had gezien,
gaf aan niet te weten waar het woord ‘dêle’ uit de advertentie met typisch woord vandaan kwam.
Vanuit een andere invalshoek kan ook worden beredeneerd dat het niet herkennen van het
typische woord wellicht betekent dat dit woord in ieder geval niet als ‘standaard’ werd herkend.
In dat geval is het niet herkennen van het typische woord geen groot probleem, omdat in de
huidige studie specifieke herkenning van de regio of provincie van een accent geen doel was,
maar een algemene herkenning als ‘regionaal’. Het feit dat het merendeel van de respondenten
niet wist waar het typische woord vandaan kwam, is mogelijk te verklaren doordat lokale
dialecten nauwelijks buiten de eigen regio worden gebruikt, zoals Willemyns (2013) aankaartte.
Mogelijk is dit woord wel een typisch Achterhoeks woord voor Achterhoekers zelf, maar niet
voor mensen buiten de regio. Wellicht is slechts één woord uit een regionaal dialect te gering
om herkenbaar te zijn. In het huidige onderzoek vormt het niet herkennen van de afkomst van
het typische woord geen groot probleem, omdat het belangrijk was dat de stimuli herkend
zouden worden als niet-standaard. Het enkel herkennen van het accent en dialect als regionaal
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was in de huidige studie belangrijker dan het herkennen van de precieze regio of provincie van
het accent of dialect. De reden hiervoor was dat lokale producten werden gepromoot, die in
heel het land geproduceerd konden worden, in plaats van specifieke producten uit een bepaalde
regio. Echter, voor vervolgonderzoeken waarin congruentie een gerichtere rol speelt,
bijvoorbeeld voor producten en accenten of dialecten uit een specifieke regio provincie, is
mogelijk meer dan één woord in dialect nodig om significante effecten te vinden.
De rol van begrijpelijkheid
De resultaten van het huidige onderzoek lieten zien dat er verschillen waren in de mate waarin
de advertenties als begrijpelijk werden ervaren. De advertentie volledig in accent was het minst
goed te begrijpen van alle soorten advertenties, hoewel voor alle advertenties gold dat de scores
voor begrijpelijkheid bij alle versies hoger waren dan het neutrale midden op de schaal. Dat de
advertentie volledig in accent desondanks minder goed begrijpbaar was dan de andere
advertenties is wellicht logisch, omdat deze advertentie de meeste gemanipuleerde stimuli had
van alle soorten advertenties. Desalniettemin had de begrijpelijkheid van de advertenties
geringe invloed op de attitude ten opzichte van het product en de advertentie en de koopintentie;
de verklarende kracht bij alle drie deze afhankelijke variabelen was relatief klein. Er kan
daarom worden geconcludeerd dat begrip van de advertenties in het huidige onderzoek geen
invloed heeft gehad op de evaluaties van proefpersonen.
Het risico bij het niet begrijpen van de taal in een advertentie dat Hornikx en Van Meurs
(2020) benoemen, lijkt in de huidige studie geen risico te vormen. Daardoor is er geen
overeenkomst met de resultaten uit de studie van Raedts et al. (2014). Zij vonden in hun studie
dat een perceptie van beter begrip van een slogan in vreemde taal van respondenten leidde tot
positievere attitudes ten opzichte van de advertentie en het product dan een perceptie van
minder goed begrip van een slogan in vreemde taal. Dit is mogelijk te verklaren door het
verschil in de taal tussen de huidige studie en de studie van Raedts et al. (2014): in de huidige
studie zijn variaties van een regionaal accent in de eigen moedertaal van respondenten gebruikt,
terwijl in de studie van Raedts et al. (2014) een vreemde taal gebruikt is. Het verschil met de
uitkomsten van de studie van Readts et al. (2014) is mogelijk ook te verklaren door wat Hornikx
en Van Meurs (2020) aangaven: het begrip van een vreemde taal is moeilijker dan het begrip
van de moedertaal. Het is nog onduidelijk hoe regionale accenten zich hiertoe verhouden, omdat
dit geen standaardtaal is, maar een variatie hierop.
Omdat de accenten werden ingeschat als regionaal is het mogelijk dat de
sociolinguïstische functie die Kelly-Holmes (2005) beschrijft in het huidige onderzoek naar
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voren is gekomen. Volgens deze sociolinguïstische functie zou een accent in een advertentie
een bepaald ‘gevoel’ moeten opwekken (Kelly-Holmes, 2005). In de huidige studie had het
regionale accent mogelijk een gevoel kunnen opwekken dat aansluit bij regionaal, vers, en
lokaal geproduceerd. Het is echter niet met zekerheid te zeggen of een regionaal ‘gevoel’ in de
huidige studie is opgewekt, omdat dit niet is gemeten.
Verschillen tussen producten
Om vast te kunnen stellen dat de resultaten van het huidige onderzoek toepasbaar zijn op
meerdere producten, zijn in de huidige studie twee producten getoetst: appels en aardappels.
Hoewel het soort product geen factor was in het huidige onderzoek, bleek dat appels positiever
werden geëvalueerd dan aardappels, ongeacht de aanwezigheid of hoeveelheid van het accent
of dialect in de advertentie. Mogelijk hebben aardappels een negatief imago, vanwege populaire
koolhydraatarme en keto-diëten (Nu.nl, 2019), waarin aardappels weinig tot niet worden
gegeten (Voedingscentrum, z.d.-a). Appels staan mogelijk meer bekend als ‘gezond’,
(Voedingscentrum, z.d.-b). Daarnaast kopen consumenten onder de 40 jaar steeds minder
traditionele groenten als bloemkool, witlof en spruitjes, en meer roerbak- en wokgroenten (Den
Hollander, 2021). Wellicht wordt er door deze groep minder traditioneel aardappelen, groente
en vlees gekookt, en bijvoorbeeld meer rijst- of pastagerechten. In het huidige onderzoek was
het merendeel (58%) jonger dan 40 jaar. Mogelijk heeft ook de leeftijd van respondenten
invloed op de negatieve beoordelingen van aardappels.
Op basis van de huidige studie kan worden geconcludeerd dat het soort product
belangrijk is voor de consumentenrespons op een advertentie.
Beperkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek
De huidige studie kent een aantal beperkingen. Allereerst is er slechts één regionaal accent
onderzocht, het Achterhoeks. Hoewel dit onderzoek vooral diende om de mogelijkheden voor
regionale accenten in advertenties te verkennen, zijn de uitkomsten van het huidige onderzoek
niet te generaliseren naar alle regionale accenten. Voor vervolgonderzoek luidt het advies om
het onderzoek te herhalen met een ander regionaal accent, en mogelijk met twee accenten, om
de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten te vergroten.
Ten tweede bleek het woord ‘dêle’ niet direct herkenbaar als regionaal. Hoewel dit in
de pre-test minder duidelijk dan in het hoofdexperiment naar voren kwam, bleek ook toen al
dat een kwart van de respondenten het woord niet kende. Mogelijk heeft het woord ‘dêle’, door
de onbekendheid ervan, voor verwarring gezorgd. Voor vervolgonderzoek is het raadzaam om
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te toetsen of het woord daadwerkelijk wordt herkend als regionaal, bijvoorbeeld door
respondenten de betekenis van het woord te laten opschrijven. Een andere mogelijkheid voor
vervolgonderzoek is, zoals eerder genoemd, om niet één, maar meer typische dialectwoorden
te laten terugkomen in de advertentie. De verwachting is dat dit de herkenbaarheid vergroot,
aangezien de advertentie met de slogan in het accent in het huidige onderzoek beter werd
herkend dan de advertentie met alleen het typische woord.
Ten derde is de productcongruentie niet getest. Op basis van bestudeerde literatuur is de
aanname gedaan dat de gekozen producten passen bij ‘koop lokaal’ en ‘regionaal’, omdat de
producten in heel Nederland lokaal kunnen zijn (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012; Vijn
et al., 2013). Het is daardoor niet met zekerheid te zeggen of beide producten congruent zijn
met de percepties van proefpersonen over ‘koop lokaal’. Door productcongruentie niet te testen
is niet met zekerheid te zeggen of er daadwerkelijk productcongruentie was, om zo aan de
match-up hypothese (Kamins & Gupta, 1994) te voldoen.
Verder zijn appels en aardappels vrij vergelijkbare producten. Hierdoor blijft het
onbekend of er bij andere producten, zoals zuivelproducten of vlees, wel invloed van een
regionaal accent zou kunnen zijn. Een advies voor vervolgonderzoek is daarom om andere
productcategorieën te onderzoeken en eventueel middels een pre-test vast te stellen of er sprake
is van congruentie tussen de producten en het regionale accent, zoals Hendriks et al. (2019) ook
deden in hun onderzoek. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de schalen van Hornikx et al. (2013)
en van Hendriks et al. (2019).
Tevens is in het huidige onderzoek geen onderscheid gemaakt in leeftijdsgroepen.
Aangezien er vooral bij de jongere generaties sprake is van dialectnivellering (Wilting et al.,
2014), zou het voor vervolgonderzoek relevant zijn om verschillende leeftijdsgroepen te
vergelijken. Mogelijk heeft de inzet van een bepaald regionaal accent of dialect meer effect bij
oudere mensen dan bij jongere mensen.
Daarnaast is in het experiment enkel gevraagd naar het veronderstelde begrip. Het
werkelijke begrip is niet gemeten, dus het blijft onbekend of respondenten de advertentie
daadwerkelijk begrepen hebben. Om dit vast te stellen, kan in vervolgonderzoek de opdracht
om de getoonde tekst in accent te vertalen worden toegevoegd. Deze techniek om werkelijk
begrip te meten is in eerdere studies naar buitenlandse talen in advertenties gebruikt (zoals
Hornikx et al., 2013; Raedts et al., 2014). Door ook het werkelijke begrip te meten, wordt een
meer compleet beeld geschetst over de begrijpelijkheid van de advertentie.
Bovendien zou in vervolgonderzoek aandacht besteed kunnen worden aan de
sociolinguïstische functie van de inzet van accenten in advertenties. In de huidige studie is niet
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onderzocht of het ‘gevoel’ wat met een accent kan worden opgewekt (Kelly-Holmes, 2005) ook
daadwerkelijk opgewekt werd. Hierdoor blijft kennis over de sociolinguïstische functie van het
accent in advertenties gering, terwijl dit aspect mogelijk invloed kan hebben op het mechanisme
van het opwekken van de associaties door het accent die vervolgens overgedragen worden op
het product, en daarmee de koopintentie en attitudes kunnen beïnvloeden. In een vervolgstudie
zou kunnen worden onderzocht welk ‘gevoel’ wordt opgewekt door een regionaal accent in een
geschreven advertentie.
Een andere beperking is dat de associaties tegenover de zender niet geanalyseerd zijn.
Hierdoor is het niet bekend wat de associaties van proefpersonen zijn tegenover de persoon met
het betreffende regionale accent. Een andere aanbeveling voor vervolgonderzoek is om ook
associaties ten opzichte van de zender te analyseren. Dit is ook in eerder onderzoek naar
accenten in advertenties gebruikelijk (bijvoorbeeld Hendriks et al., 2019). Mogelijk kan het een
beeld schetsen van de associaties die proefpersonen hebben bij een bepaald accent, wat een
meer compleet beeld kan geven dan alleen de associatie plat of regionaal zoals gemeten in het
huidige onderzoek. Een schaal die gebruikt zou kunnen worden om dit te meten, is bijvoorbeeld
van Hendriks et al. (2019).
Tot slot is slechts één reclame-uiting geanalyseerd, namelijk geprinte advertenties.
Omdat de marketingcommunicatiemix uit meerdere marketingcommunicatie-uitingen bestaat
(De Pelsmacker et al., 2017), lijkt het ook interessant om meerdere typen advertenties met
elkaar te kunnen vergelijken, bijvoorbeeld een radiocommercial en een geschreven advertentie.
In een vervolgonderzoek zouden meerdere marketingcommunicatie-uitingen van dezelfde
campagne vergeleken kunnen worden, om meer uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit
van de algehele campagne.
Maatschappelijke, praktische en ethische implicaties
De resultaten van de huidige studie voegen inzichten toe aan de literatuur over regionale
accenten in geschreven advertenties, specifiek voor lokale producten. Het onderzoek diende als
verkenning, omdat er nog niet eerder onderzoek is gedaan naar de promotie van lokale
voedingsproducten met geschreven advertenties met daarin een regionaal accent. Ook dienen
de beperkingen van het huidige onderzoek in acht te worden genomen. Zo gelden de uitkomsten
van het huidige onderzoek alleen voor het Achterhoekse accent en zijn de rollen van
productcongruentie en werkelijk begrip niet gemeten. Als zeker is dat er sprake is van
productcongruentie, zouden de uitkomsten mogelijk anders kunnen zijn. Marketeers zijn vaak
gebonden aan gelimiteerde tijd en een bepaald budget. Voor hen resteert de vraag in hoeverre
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de inzet van een regionaal accent of dialect van toegevoegde waarde zou kunnen zijn in
geschreven advertenties van lokale producten.
Hoewel accenten in advertenties bewust worden ingezet om positieve stereotype
associaties op te wekken, is het voor marketeers belangrijk om rekening te houden met het
mogelijke risico op discriminatie. Het accent roept stereotypen op, waarvan marketeers hopen
dat deze positief zijn. Dit kent echter een risico. De kans bestaat mogelijk dat er negatieve
associaties opgewekt worden. Naar verwachting pakt dit niet alleen negatief uit voor de attitude
ten opzichte van het product en de advertentie en de aankoopintentie, maar is het ook een
ethisch dilemma. Het vraagstuk is in hoeverre het ethisch verantwoord is om dergelijke
stereotypes op te willen roepen als marketeer, als er mogelijk mensen zijn die zich erdoor
gediscrimineerd kunnen voelen. Het is daarom raadzaam om dergelijke advertenties met een
accent eerst te testen in een kleine, representatieve bevolkingsgroep.
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Bijlagen
Bijlage 1: advertenties pre-test
Advertenties in Limburgs
Van links naar rechts: volledig accent, slogan in accent en typisch dialectwoord

Advertenties in Achterhoeks
Van links naar rechts: volledig accent, slogan in accent en typisch dialectwoord

41

Bijlage 2: vragenlijst pre-test
De pre-test begon met een algemene introductie en een korte uitleg.

42

Na deze uitleg kregen proefpersonen in random volgorde de zes advertenties uit bijlage 1 te
zien. Na elke advertentie beantwoordden zij de volgende vragen:

43

44

Na het beantwoorden van bovenstaande vragen per advertentie, werden op het eind alle
advertenties nog één keer getoond. Hierna zijn nog vragen gesteld de attitude tegenover alle
advertenties in het algemeen:

Tot slot volgden nog enkele demografische vragen.
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46

Hierna was de vragenlijst afgelopen.
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Bijlage 3: advertenties hoofdexperiment
Advertenties volledig in accent

Advertenties met slogan in accent
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Advertenties met typisch woord

Advertenties in standaardaccent

49

Bijlage 4: vragenlijst hoofdexperiment
De vragenlijst begon met een algemene introductie.

50

Om uit te sluiten proefpersonen jonger dan 18 jaar zouden deelnemen, is daarna naar de
leeftijd van respondenten gevraagd. Indien zij jonger dan 18 jaar waren, werden zij
doorgestuurd naar het einde van de vragenlijst.

Vervolgens was een algemene instructie te lezen.

Na de algemene instructie kregen respondenten random één van de advertenties uit bijlage 3
te zien, gevolgd door onderstaande vragen. Indien de advertentie met typisch woord werd
getoond, werd dit in de vraag niet als ‘het accent’ maar ‘het woord dêle’ benoemd.
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Vervolgens werden vragen over de afhankelijke variabelen gesteld.
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53

Vervolgens werd de algemene mening tegenover het product in de advertentie gevraagd.
Indien er appels werden getoond, werd er gevraagd naar de mening over appels.

De vragenlijst werd afgesloten met demografische vragen.
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Er werd ook gevraagd in welke regio en provincie proefpersonen nu wonen.
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De vragenlijst werd afgesloten met onderstaande vragen.
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