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Abstract
Voor de meeste advertenties in Nederland wordt een standaardaccent gebruikt. In dit artikel
is onderzocht of het gebruik van een noordelijk accent in advertenties effectiever kan zijn dan
het gebruik van een neutraal of Limburgs accent, wanneer het geadverteerde product een
congruente sociale betekenis heeft met het noordelijke accent. In een experiment beoordeelde
een groep van 249 respondenten één advertentie met een neutraal accent en één advertentie
met een regionaal accent voor twee verschillende producten (yoghurt en boormachine). Op de
variabelen Attitude ten opzichte van advertentie en Aankoopintentie werden advertenties met
het noordelijke accent positiever beoordeeld dan de advertenties met een neutraal of
Limburgs accent. Voor de Merkherinnering bleek het Groningse accent beter te werken een
neutraal of Limburgs accent.
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Inleiding
‘Nederlands’: het lijkt een geweldig uniform begrip maar vrijwel elk gebied in Nederland
heeft een eigen dialect of tenminste een eigen accent. Groningen, Zuid-Gelderland, Brabant,
Limburg, de Randstad maar ook West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen; al deze gebieden
hebben een kenmerkende manier van spreken. Daarbij heeft elk gebied eigen socio-regionale
groepen, kenmerken en associaties. Het accent zorgt daarbij soms ook voor een vooroordeel
over de sociale identiteit van de spreker (Giles & Watson, 2013). Het woord vooroordeel
heeft volgens Lee, Jussim en McCauley (1995) al snel negatieve associaties maar dit is lang
niet altijd het geval. Het is dan ook niet heel gek dat reclamemakers gebruik maken van
dialecten of accenten. Met zoveel reclames op televisie zouden deze tools uitstekend gebruikt
kunnen worden om producten of services te laten opvallen, om meer geloofwaardigheid te
creëren en om consumenten de commercial beter te laten onthouden. Er zijn al enkele
theoretisch-experimentele onderzoeken gedaan naar deze associaties maar die vonden vooral
in een laboratoriumsetting plaats. Er is nog weinig onderzoek verricht naar hoe associaties
van regionale accenten in een toegepaste context – zoals reclame – geëxploiteerd kunnen
worden. Maakt het bijvoorbeeld uit welk accent er wordt gebruikt in een reclame? Maakt het
uit of dit accent past bij het geadverteerde product? Over het algemeen wordt er in
advertenties een neutraal Nederlands accent gebruikt maar er is nog weinig bekend over de
effectiviteit van specifieke Nederlandse regionale accenten in advertenties. Om deze reden
wordt er in dit onderzoek nagegaan wat de effecten zijn van Nederlandse regionale accenten
in commerciële context. De accenten die hierin centraal komen te staan zijn het Randstedelijk
accent, het Limburgse accent, het Achterhoekse accent en het Groningse accent. De
variabelen die zullen worden gemeten zijn Attitude ten opzichte van product, Attitude ten
opzichte van advertentie, Aankoopintentie en Merkherinnering. Dit onderzoek is relevant
voor de marketingwereld in Nederland omdat er meer inzichten verkregen kunnen worden in
hoe een accent de attitude van consumenten ten opzichte van een advertentie beïnvloedt en of
het accent effect heeft op het geheugen van de consument. Dit zou de kennis naar effectieve
marketingstrategieën kunnen vergroten. Daarnaast is dit onderzoek ook relevant in
sociolinguïstisch opzicht. Resultaten kunnen inzichten geven in hoe bepaalde sociale groepen
(gebaseerd op leeftijdscategorie of regio) bepaalde accenten (verschillend) evalueren.
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Theoretisch kader

1.

Standaardaccenten vs. non-standaardaccenten in reclame.

Er is nog weinig bekend over het effect van het gebruik van Nederlandse regionale accenten
in commerciële context. Eerdere onderzoeken hebben al wel uitgewezen dat een accent
daadwerkelijk effect kan hebben op de evaluaties en herinnering van advertenties. Voor de
Engelse taal zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar het effect van regionale accenten in
advertenties. In een onderzoek van Lalwani, Lwin en Li (2005) is gekeken naar accenten in
het Engels. Zij onderzochten in Singapore welk effect het accent heeft op betrouwbaarheid,
attitude, en koopintenties. Resultaten lieten zien dat een regionaal accent een minder
positieve attitude ten opzichte van de advertentie opwekte dan een standaard accent. Ook
voor de attitude ten opzichte van het merk en de koopintentie scoorde het standaardaccent
hoger dan het regionale accent. Het regionale accent leek echter wel meer aandacht te trekken
dan het standaard accent. In de Verenigde Staten is door Morales, Scott en Yorkston (2012)
ook een onderzoek uitgevoerd dat ingaat op het gebruik van verschillende Engelstalige
accenten in commercials. Er werd onderzocht welke invloed een accent kan hebben op de
attitude ten opzichte van de advertentie en het onthouden van de advertentie. Hieruit bleek
dat een standaardaccent leidde tot een positievere merkevaluatie dan het regionale accent. De
resultaten gaven daarentegen ook de indicatie dat het standaardaccent een negatieve invloed
had op het geheugen van de respondenten: de hotelnaam werd beter onthouden wanneer het
Zuid-Amerikaanse accent werd gebruikt.

Bovenstaande onderzoeken geven beide de indicatie dat het gebruik van een standaardaccent
in een reclame over het algemeen zorgt voor betere evaluaties, maar dat het een negatieve
invloed zou kunnen hebben op de aandacht naar en de herinnering van de advertentie. Echter,
uit een onderzoek van Hendriks, Van Meurs en Behnke (2019) bleek dat het regionale
Beierse accent in Duitsland geen effect had op de evaluaties van de commercial in
vergelijking met het standaard Duits. Dit komt niet overeen met de voorgenoemde
bevindingen van Lalwani et al. (2005) en Morales et al. (2012) dat een standaardaccent beter
werkt dan een regionaal accent. Dit kan betekenen dat het per taal verschilt hoe een accent
wordt beoordeeld in commerciële context en dus hoe effectief regionale accenten in reclames
zijn.
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2. Congruentie
Naast dat het onderzoek van Hendriks et al. (2019) zich richtte op de effecten van regionale
accenten, was congruentie tussen het geadverteerde product en accent ook een onafhankelijke
variabele. Er is sprake van congruentie wanneer de associaties bij een bepaalde taal en een
bepaald product met elkaar overeenkomen. Deze congruentie ontstaat wanneer de belangrijke
kwaliteiten van een bepaald product overeenkomen met de kenmerken van het land waarin de
taal gesproken wordt (Domzal, Hunt, & Kernan, 1995; Kelly-Holmes, 2005; Roth & Romeo,
1992; Usunier & Cestre, 2007). Experimenteel onderzoek heeft uitgewezen dat congruentie
tussen het geadverteerde product en een vreemde taal zorgen voor een grotere
overtuigingskracht (Kelly-Holmes, 2005; Puzakova, Kwak, & Bell, 2015; Usunier & Cestre,
2007). Zo wordt de Franse taal bijvoorbeeld regelmatig gebruikt voor het adverteren van wijn
en de Duitse taal voor auto’s. Dit komt doordat elk land – of specifieker, elke taal – bepaalde
associaties met zich mee lijkt te brengen. Volgens onderzoeken van Kelly-Holmes (2005) en
Hornikx, Van Meurs en Starren (2007) wordt de Duitse taal bijvoorbeeld geassocieerd met
‘ingenious’ (vindingrijkheid), betrouwbaarheid en zakelijkheid en wordt Frans geassocieerd
met onder andere elegantie, stijl, schoonheid en prestige. De aanwezigheid van die associaties
suggereert dus dat deze talen waarschijnlijk goed werken voor het adverteren van producten
met gelijke kenmerken. De koopintentie ging inderdaad omhoog wanneer er sprake was van
congruentie. Frans bleek goed te werken voor producten als horloges, tassen, parfums en
schoenen omdat bij deze producten prestige en schoonheid belangrijke kenmerken zijn. Duits
blijkt effectief te zijn voor auto reclames omdat betrouwbaarheid, inventiviteit en ingenieuze
kwaliteit van belang zijn bij het kopen van een auto (Usunier & Cestre, 2007).

Bij de voorgenoemde onderzoeken is er enkel gekeken naar congruentie tussen taal en
product en niet naar congruentie tussen accent en product. Dit is wel gedaan in een onderzoek
van Hendriks, Van Meurs en Van der Meij (2015). Zij hebben onderzocht of het gebruik van
buitenlandse accenten in Nederlandse reclames effectief bleek te zijn. Daarbij hebben ze ook
gekeken of congruentie tussen het geadverteerde product en het land van herkomst van het
accent effect had op de effectiviteit van de reclame (bijvoorbeeld een Nederlandse spreker die
wijn aanprijst met een Frans accent). De resultaten toonden aan dat advertenties met
congruentie tussen accent en product leidde tot positievere evaluaties dan niet-congruente
advertenties. Daarnaast werden commercials met buitenlandse accenten negatiever
geëvalueerd dan commercials waarin geen accent te horen was. De reden hiervoor kan zijn

5

dat respondenten sprekers met een buitenlands accent zien als ‘gebrekkige’ sprekers van het
Nederlands en dus zien als minder geloofwaardige verkopers, waardoor de evaluatie van de
advertentie ook lager wordt (Nejjari, Gerritsen, van der Haagen, & Korzilius, 2012).
Of dit ook geldt voor Nederlandse sprekers met een binnenlands regionaal accent in
commercials is nog weinig bekend. Wel lijkt er de laatste tijd steeds meer tolerantie te
ontstaan voor accenten die afwijken van het (Standaard-) Nederlands. Op tv zijn steeds meer
mensen en reclames te zien met een accent en dus afwijken van dit ‘ideaal’.

3. Associaties met Nederlandse regionale accenten
Zoals eerder aangegeven moeten associaties bij het accent overeenkomen met de associaties
bij het geadverteerde product om te zorgen voor congruentie. Verwacht wordt dat het
noordelijk accent wordt geassocieerd met puur, robuust, gezond en landelijk, dat het
Limburgse accent wordt geassocieerd met gezelligheid, feestelijkheid en bourgondisch leven
en het Randstedelijk accent met zakelijkheid en betrouwbaarheid. Om in dit experiment een
congruent product bij het accent te vinden is het van belang om een idee te hebben van welke
associaties Nederlanders met bepaalde accenten hebben. Het merk Mona adverteert
bijvoorbeeld hun toetjes met een zuidelijk (Limburgs) accent en het merk Johma doet dit met
een noordelijk (Gronings/Achterhoeks) accent. Hebben deze merken een goede keuze
gemaakt om deze accenten te gebruiken? Komen de associaties die Nederlanders hebben met
het accent overeen met de associaties die zij hebben met het merk? Er zijn al een aantal
sociolinguïstische onderzoeken gedaan naar welke associaties Nederlanders met specifieke
regionale accenten maken. Daaruit kwam onder andere naar voren dat, net zoals bij landen,
accenten ook bepaalde associaties oproepen. Uit onderzoek van Grondelaers en Speelman
(2015) blijkt dat Nederlanders het Limburgs vooral evalueren als ‘gezellig’, ‘dom’ en
‘grappig’. Door het gebruiken van een Limburgs accent in hun reclame ontstaat er accentproduct congruentie omdat het kenmerk ‘gezellig’ geassocieerd kan worden met toetjes, maar
ook met Limburgs. Daarnaast is uit dit onderzoek gebleken dat Nederlanders het
Randstedelijk accent evalueren als ‘arrogant’, ‘bekakt’, ‘hard’, maar ook als ‘slim’, ‘direct’,
‘netjes’, ‘serieus’, ‘normaal’, ‘zakelijk’ en ‘beschaafd’. Ook bleek dat Nederlanders weinig
positieve associaties hebben met het Groningse accent. Het werd onder andere omschreven
als monotoon ‘boers’, ‘plat’, ‘onverstaanbaar’, ‘dom’, ‘lomp’ en ‘lelijk’. Ook het onderzoek
van Grondelaers, Van Hout en Steegs (2010) laat zien dat het noordelijk accent op meerdere
variabelen negatief geëvalueerd wordt. In dit onderzoek werden twee sprekers van ieder
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accent (Noord, Rand, Midden, Zuid) beoordeeld op norm, status, integriteit en geluid. Het
noordelijk en midden accent scoorden negatief op alle vier de variabelen, terwijl het
Randstedelijk accent op vrijwel alle variabelen positief scoorde. Het zuidelijke accent werd
op de twee variabelen integriteit en geluid positief geëvalueerd. Het lijkt er dus op dat
accenten een sociale betekenis hebben, wat verklaard kan worden door de
standaardtaalideologie en stereotypering. De uitkomsten van deze twee onderzoeken zouden
kunnen betekenen dat het Randstedelijk accent over het algemeen beter gebruikt kan worden
in meeste (radio)commercials dan het noordelijk accent voor merken die als slim, netjes,
zakelijk en serieus willen overkomen.

Ondanks de negatieve beoordeling, wordt het noordelijk accent wél gebruikt in de
reclamewereld; Johma salades en Milner kaas gebruiken bijvoorbeeld het noordelijk accent
voor het aanprijzen van hun producten. Zuivelhoeve gebruikt het accent zelfs in de
productnaam ‘Boer’n yoghurt’. Op basis van beide sociolinguïstische onderzoeken lijkt de
keuze van deze merken voor het gebruik van een noordelijk accent niet heel tactisch. Deze
onderzoeken vonden echter plaats in een gecontroleerde setting. Of deze uitkomsten ook
gelden in een natuurlijke setting met een hogere ecologische validiteit, zoals in een
advertentie, is nog weinig over bekend. Wel is in een masterscriptie van Tolkamp (2010)
onderzocht wat het effect is van Nederlandse dialecten in visuele productadvertenties. Hierbij
werd ook gekeken of congruentie een effect had. Respondenten kregen drie advertenties te
zien (kaneelbeschuit, peperkoek en gevulde koek) met elk een slogan in een ander dialect
(Nederlands, Brabants en Achterhoeks). Kaneelbeschuit is een Achterhoeks streekproduct,
peperkoek is een Brabants streekproduct, gevulde koek is een neutraal product. De slogans
werden zo geconstrueerd dat het dialect herkenbaar was. De Achterhoekse slogan luidde
bijvoorbeeld: ‘Dat smek dónders!’. De advertenties werden geëvalueerd op aantrekkelijkheid,
begrijpelijkheid, gepastheid (congruentie), productattitude en koopintentie. Resultaten wezen
uit dat de advertenties met de dialecten aantrekkelijker werden gevonden dan de advertentie
met het standaard Nederlands. Daarbij leidde Achterhoeks tot een betere productattitude dan
het standaard Nederlands. Voor de koopintentie werd geen effect gevonden. Uit dit
onderzoek blijkt dat Achterhoeks wel degelijk positieve evaluaties kan opleveren wanneer het
in commerciële context wordt gebruikt. Congruentie zou volgens dit onderzoek geen effect
hebben. Deze resultaten geven een inzicht in de effectiviteit van Nederlandse dialecten in
reclames. Echter kunnen er geen conclusies worden getrokken over het gebruik van dialecten
in radio- en televisiereclames. Daarbij kan het zo zijn het gebruik van dialecten een ander
7

effect heeft dan het gebruik van regionale accenten in een advertentie. In dialecten komen
namelijk regelmatig woorden voor die niet Nederlands zijn (‘smek donders’) terwijl bij
accenten een andere klank bij de uitspraak gebruikt wordt. Wel biedt dit onderzoek
perspectief voor het noordelijk accent. Waar het in de voorgenoemde sociolinguïstische
onderzoeken leek alsof het noordelijk accent beter vermeden kon worden vanwege de
negatieve evaluaties, lijken de resultaten in dit onderzoek de indicatie te geven dat het
noordelijk accent in de toegepaste, commerciële context wel degelijk positief kan uitpakken.

Op basis van de bovenstaande literatuur kunnen nog geen conclusies worden getrokken over
de effectiviteit van Nederlandse regionale accenten in advertenties. Betekenen de negatieve
associaties met het noordelijk accent dat reclamemakers dit accent beter kunnen vermijden?
Of zou het noordelijk accent toch goed kunnen werken in combinatie met producten die
verglijkbare associaties oproepen? Kunnen de associaties ‘boers’ en ‘lomp’ die naar voren
kwamen uit het onderzoek van Grondelaers en Speelman (2015) door middel van een
advertentie op een positieve manier worden vertaald naar ‘landelijk’ en ‘robuust’? Het
wordt interessant om te onderzoeken of congruentie tussen een regionaal accent en het
geadverteerde product ervoor kan zorgen dat het regionale accent wordt geprefereerd boven
het standaard accent. Er is nog weinig bekend over de effectiviteit van het gebruik van
Nederlandse regionale accenten in commercials en wat congruentie met de effectiviteit doet.
Er zijn op dat gebied meer inzichten te krijgen in het effect van Nederlandse accenten op
koopintenties, attitudes en geheugen.

Het doel van deze scriptie is om door middel van een experiment te onderzoeken
of het noordelijk accent ook negatief geëvalueerd zal worden in een toegepaste context
(advertentie), wanneer het congruentie vertoont met het geadverteerde product. Ten eerste
omdat er weinig bekend is over wat het effect is van Nederlandse regionale accenten in
commerciële context. Ten tweede omdat er weinig bekend is over of congruentie tussen een
regionaal accent en product zorgt voor positievere evaluaties, net als bij taal-product
congruentie. Reclamebureaus zouden de bevindingen van dit onderzoeken in de toekomst
kunnen gebruiken om de “gereedschapskist van bruikbare accenten” gevoelig uit te breiden
en op die manier effectievere reclames te ontwikkelen voor het Nederlandse publiek. De
verwachting is dat bij bepaalde producten met specifieke kenmerken (puur, gezond, robuust),
het noordelijk accent positief zou kunnen bijdragen aan een effectievere advertentie. Dit is

8

gebaseerd op het feit dat uit onderzoek blijkt dat taal-product congruentie kan zorgen voor
positievere evaluaties en voor een betere merkherinnering.

De onderzoeksvraag hierbij luidt:

RQ1: In hoeverre kan een noordelijk accent bepaalde producten, met een congruente sociale
betekenis (robuust/gezond), beter aanprijzen dan een neutraal of zuidelijk accent?
RQ1a: Zorgt een noordelijk accent voor een significant hogere attitude t.o.v.
advertentie, attitude t.o.v. van product & t.o.v. aankoopintentie dan een neutraal of
Limburgs accent voor een robuust product?
RQ1b: Zorgt een noordelijk accent voor een significant hogere attitude t.o.v.
advertentie, attitude t.o.v. van product & t.o.v. aankoopintentie dan een neutraal of
Limburgs accent voor een gezond product?
RQ1c: Zorgt een noordelijk accent voor een significant betere merkherinnering dan
een neutraal of Limburgs accent voor een robuust product?
RQ1d: Zorgt een noordelijk accent voor een significant betere merkherinnering dan
een neutraal of Limburgs accent voor een gezond product?
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Methode
Materiaal
De participanten van het experiment kregen twee zelfontworpen advertenties te zien in vier
accentcondities (in totaal zijn er dus acht condities) als stimuli.
De visuele variabele is geïmplementeerd in twee fictieve merken, die ontworpen zijn om zo
gelijkvormig te zijn, maar ook om congruent te zijn met twee sociale betekenissen van het
noordelijke accent. Als food product is gekozen voor voedzame naturel yoghurt die de
aspecten landelijk en gezond instantieert. De yoghurt heeft als merknaam ‘Krachtvoer’. Deze
merknaam is gekozen omdat het overeenkomt met gezond, vullend voedsel, ideaal voor
(noordelijk) boeren die de hele dag op het land moeten werken en dus een voedzaam ontbijt
nodig hebben. Als non-food product is gekozen voor een boormachine waarbij de nadruk
wordt gelegd op landelijkheid en robuustheid. De boormachine heeft als merknaam
‘Prachtwerk’. Deze merknaam is gekozen omdat dit de robuuste eigenschap van het Noorden
benadrukt. De ontwerpen zijn te vinden in Bijlage 1. Bij het kiezen van deze producten is
erop gelet dat het product niet te ‘gezellig’ is, omdat dit meer verbonden lijkt te worden met
een zuidelijk accent (Limburgs) (Grondelaers & Speelman, 2015). Door middel van een free
response experiment werd een manipulatiecheck gedaan om te controleren of de gebruikte
afbeeldingen de gewenste associaties opriepen. Participanten werden gevraagd om drie
adjectieven te noemen die in hen opkomen na het zien van de afbeelding. Het pre-experiment
is ingevuld door 32 respondenten. Zij kwamen uit Gelderland (n = 25, niet Achterhoek),
Noord-Brabant (n = 2), Utrecht (n = 2), Overijssel (n = 2) en Flevoland (n = 1) en waren
tussen de 18 en 30 jaar van hbo- of universiteitsniveau. Dit sample komt overeen met het
sample van het hoofdexperiment. De manipulatie van de visuele variabele bleek goed
geslaagd. Bij de afbeelding van Prachtwerk werden associaties genoemd als krachtig (n = 9),
handig (n = 8), betrouwbaar en sterk (n = 5). Bij de afbeelding van Krachtvoer werden
associaties genoemd als gezond (n = 11), lekker (n = 10), natuurlijk (n = 4) en boers (n = 3).

Ten tweede is er het spraakaspect van de advertenties. Per product is er een eigen script
ontworpen. De slogan die geconstrueerd werd voor de yoghurt is: ‘Ontbíjten doe je met
Kráchtvoer, de vérse yoghurt diréct van de boer! Máchtig lekker en voedzaam! Nú
verkrijgbaar in de supermarkt’. Voor de boormachine is de slogan: ‘Bóren doe je met de
robúuste boormachine van Práchtwerk! Máchtig sterk en duurzaam! Nú verkrijgbaar in de
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bouwmarkt’. De slogans zijn qua klanken zo gelijk mogelijk gehouden en er is opzettelijk
voor gekozen om het eerste woord in de slogan te laten eindigen op ‘-en’. Deze klank wordt
door mensen met een Gronings en Achterhoeks accent vaak uitgesproken als een syllabische
‘n’; de ‘e’ in ‘-en’ wordt vaak weggelaten. Hierdoor zal ‘ontbijten’ en ‘boren’ veranderen in
‘ontbijt’n’ en ‘boor’n’. Dit script is geproduceerd in vier regionale accenten: neutraal,
Gronings, Achterhoeks, en Limburgs. Om voor elk van die vier accenten de best mogelijke
vertegenwoordiger te kiezen werd de spraak van elf potentiële sprekers in het pre-experiment
getest, waarin ook de associaties van de twee merken getest werden. In totaal zijn er dus acht
verschillende stimuli ontwikkeld zodat alle verschillende condities aan bod komen. De
accenten werden in eerste instantie ingesproken door elf oudere, mannelijke sprekers, die uit
de corresponderende regio’s komen en een enigszins vergelijkbare, lagere stem hebben. De
reden hiervoor is dat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat variabelen als geslacht en
accentsterkte van de spreker de evaluaties van de advertenties kunnen beïnvloeden. Om deze
reden worden er mannelijke, vergelijkbare sprekers gebruikt. (Grondelaers, Van Gent, & Van
Hout, 2019; Hendriks et al., 2019).

Drie sprekers kwamen uit de Achterhoek (59, 52 en 58 jaar oud), één uit Noord-Brabant (53
jaar oud), twee uit Groningen (55 en 36 jaar oud), drie uit Limburg (58, 63 en 54 jaar oud) en
één uit de Randstad (51 jaar). Die sprekers werd vervolgens gevraagd om de geconstrueerde
slogans in te spreken op de ‘theatrale’ en ‘dramatische’ manier die bij reclame voice-overs
hoort. 32 respondenten (zie hierboven voor hun demografische kenmerken) beoordeelden de
sprekers op zes variabelen: regionale herkenbaarheid (drop-down menu met 12 provincies +
Achterhoek), geschatte leeftijd (open response item), accentsterkte, aantrekkelijkheid,
intelligentie en vlotheid (7-punts Likert schalen).

De sprekers die uiteindelijk zijn geselecteerd voor het hoofdexperiment zijn Gerben uit de
Achterhoek (52), Mark uit Groningen (36), Jos uit Limburg (63) en Bas uit de Randstad (51).
Bij het kiezen van de vier meest geschikte sprekers werd allereerst gekeken naar de
herkenbaarheid van het accent van de spreker (zie Tabel 1). Wanneer hun afkomst voldoende
werd herkend, werd vervolgens gekeken naar welke sprekers het meest vergelijkbaar werden
beoordeeld (Tabel 2).
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Tabel 1. Beoordeling van de herkomst en Accentsterkte (1 = laag, 7 = hoog) van de
geselecteerde sprekers
Spreker

Herkomst

Rand

Zuid

Midden

Achter

Noord

Accentsterkte
(M)

Gerben

Achterhoek 0

2

9

12

9

4.75

Mark

Groningen

3

4

2

11

12

5.15

Jos

Limburg

2

19

6

1

4

4.28

Bas

Randstad

16

2

12

0

2

2.71

Uit het pre-experiment bleek dat Achterhoeks en Gronings niet heel goed van elkaar te
onderscheiden waren aangezien de Groningse sprekers veel als Achterhoekse sprekers
werden geïdentificeerd, en omgekeerd (zie Tabel 1). Toch is ervoor gekozen om beide
accenten mee te nemen in het hoofdexperiment om een ruimere basis te krijgen voor de
validering van het noordelijke accent. Ook bestaat de kans dat de respondenten bij een
grotere steekproef bij het hoofdexperiment wel een verschil horen tussen het Achterhoekse en
Groningse accent. Om deze reden wordt de term ‘Noordelijk’ verstaan als Achterhoeks en
Gronings. Bas uit de Randstad werd niet sterk als iemand uit de Randstad geïdentificeerd. Hij
werd zestien keer geïdentificeerd als iemand uit de Randstad en twaalf keer in ‘midden’
geplaatst. Ook scoorde hij laag op accentsterkte (M = 2.71). Om deze reden wordt Bas in het
hoofdexperiment beschouwd als een neutrale spreker in plaats van een Randstedelijke
spreker. De gekozen sprekers werden verder voldoende vergelijkbaar beoordeeld op de
variabele accentsterkte (zie Tabel 1). Ook voor de geschatte leeftijd, aantrekkelijkheid,
intelligentie en vlotheid zaten de vier sprekers dicht bij elkaar (zie Tabel 2).

Tabel 2. Beoordeling van de sprekers op variabele Leeftijd en de variabelen
Aantrekkelijkheid, Intelligentie, Vlotheid (1 = laag, 7 = hoog)
Spreker

Herkomst

Leeftijd

Aantrekkelijk

Intelligent

Vlot

(M)

(M)

(M)

(M)

Gerben

Achterhoek

45

3.81

3.81

4.19

Mark

Groningen

46

3.13

3.19

3.66

Jos

Limburg

45

2.81

2.84

3.81

Bas

Randstad

43

3.88

4.28

4.19
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De uiteindelijk gekozen audio samples van de vier sprekers zijn bewerkt door het
audiobedrijf MotorMusic, Mechelen. Er is een equalizer gebruikt om de klankkleur te
normaliseren, compressie om de dynamiek te beperken, denoise en reverb om de ruis en galm
te verminderen.

Proefpersonen
Voor het experiment zijn in totaal 249 mannelijke en vrouwelijke participanten tussen de 18
en 30 jaar gevraagd. Deze zijn gerekruteerd via het sociale netwerk van de studenten en
hebben een hbo- of wo-niveau. De leeftijd van de proefpersonen varieerde tussen 17 en 55
jaar met een gemiddelde van 22.72 jaar. Omdat dit gaat om landelijke marketing werden
participanten uit alle provincies gevraagd, behalve uit de regio’s waar de sprekers vandaan
komen. Bijna de helft van de respondenten was afkomstig uit Gelderland (n = 119). Verder
waren respondenten afkomstig uit Drenthe (n = 4), Flevoland (n = 2), Friesland (n = 4),
Noord-Brabant (n = 52), Overijssel (n = 32), Utrecht (n = 20), Zeeland (n = 2) en
Zuid-Holland (n = 4). Omdat respondenten de link naar het experiment op hun eigen sociale
media deelden, zijn in het panel toch enkele mensen uit Limburg (n = 9) en Noord-Holland
(n = 1) terechtgekomen.

Onderzoeksontwerp
Voor dit experiment is gebruik gemaakt van een tussenproefpersoondesign. De
onafhankelijke variabelen in dit experiment zijn ‘merk’ en ‘sprekeraccent’. De participanten
kregen maar twee advertenties te zien van de in totaal acht verschillende advertenties die
werden ontwikkeld (twee merken in vier accenten). Alle proefpersonen kregen één neutraal
referentieaccent te horen en één kritisch accent (Gronings/ Achterhoeks/ Limburgs). De
variabele ‘merk’ heeft twee niveaus: één food product (yoghurt van Krachtvoer) en één nonfood product (boormachine van Prachtwerk). De slogans van de merken zijn opgenomen in
verschillende accenten. Deze variabele bestaat uit vier niveaus: neutraal, Gronings,
Achterhoeks en Limburgs.

De eerste stimulus die respondenten te zien kregen was één van de twee merken met een
neutraal accent. De tweede stimulus die zij te zien kregen was het andere merk met een van
de overige accenten (ofwel Gronings, Achterhoeks, of Limburgs accent). Toch is dit in zeker
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opzicht ook een binnenproefpersoon design omdat iedere respondent beide merken te zien
krijgt. Dit experiment heeft dus een 2 (merk) x 4 (accent) design (zie Figuur 1 op pagina 14).

Instrumentatie
De stimuli werden beoordeeld op elf schalen die in functie van vier variabelen zijn
toegevoegd. De vragen over Attitude ten opzichte van de advertentie en Attitude ten opzichte
van het product werden gemeten aan de hand van een zevenpunts Likert-schaal (1 = niet mee
eens, 7 = mee eens). De vragen zijn gebaseerd op het onderzoek van Hendriks et al. (2019):
‘Ik vind het geadverteerde product/deze advertentie..’ met de items ‘leuk’, ‘origineel’,
‘aantrekkelijk’, ‘interessant’. De aankoopintentie wordt gemeten op de zevenpunts Likertschaal (1 = niet waarschijnlijk, 2 = erg waarschijnlijk) ‘Ik wil..’ met de items ‘meer
informatie over dit product opzoeken’, ‘dit product graag proeven/uitproberen’, ‘dit product
kopen als ik het in de winkel tegenkom’. Deze Likert-schalen hebben alle drie een ordinaal
meetniveau. De merkherinnering zal bevraagd worden als een open response item: ‘Wat is de
merknaam van de nieuwe yoghurt uit de commercial die je net hebt gezien?’ en ‘Wat is de
merknaam van de nieuwe boormachine uit de commercial die je net hebt gezien?’. Deze
variabele heeft een nominaal meetniveau.

Procedure
Het experiment werd digitaal aangeboden via Qualtrics. Respondenten kregen een link
toegestuurd die hen toegang gaf tot het experiment waaraan zij vrijwillig konden meedoen.
Deze link werd verspreid via het sociale netwerk van de studenten. Deelnemers kregen eerst
een bericht te zien waarin werd uitgelegd wat er van hen werd verwacht, dat er geen foute
reacties mogelijk waren en dat de survey volstrekt anoniem was. Wanneer de deelnemers
akkoord gingen met de voorwaarden van het toestemmingsformulier, kregen zij een dropdown menu te zien waarin zij konden selecteren door wie ze werden gevraagd om aan het
experiment deel te nemen. Vervolgens kregen zij de clip te zien van één van de twee merken
met het neutrale accent. De clip begon met de weergave van de afbeelding. Na 3 seconden
werd het script (de slogan) afgespeeld in één van de accenten. De reden hiervoor is dat het
materiaal op deze manier lijkt op een reclame die respondenten in het echt ook zouden
kunnen tegenkomen. Op deze manier wordt de stimulus ecologisch zo rijk mogelijk gemaakt.
Hierna volgden de Likertschaal-vragen over attitude ten opzichte van product, attitude ten
opzichte van advertentie en aankoopintentie. Na het beantwoorden van de vragen kregen zij
het andere merk te zien met één van de drie regionale accenten. Deze clip moesten zij met
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dezelfde vragen beoordelen. Hierna werd respondenten gevraagd in welke provincie zij zijn
opgegroeid, hoe oud ze zijn en waar ze dachten dat het experiment over ging. Tot slot kregen
respondenten de vraag over de merkherinnering van de yoghurt en de boormachine. De
volledige enquête is te vinden in Bijlage 2.

Statistische Toetsing
Op de geschaalde oordelen is eerst een factoranalyse uitgevoerd om de dimensionaliteit
zoveel mogelijk tot een aantal niet-correlerende basisdimensies te reduceren. Vervolgens is
voor de globale analyse (beide merken samen) een lineaire mixed effects regressieanalyse
uitgevoerd. De herhaalde metingen en het between design kunnen in mixed effects regressie
makkelijker ondervangen worden dan in ANOVA. Voor de aparte analyses van de twee
merken werd multiple lineaire regressie gebruikt. Hierbij is er namelijk geen sprake van
herhaalde metingen.

Figuur 1. Analysemodel
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Resultaten
Factoranalyse
Op de Likertschalen is een factoranalyse uitgevoerd met selectiecritium Eigenvalue > 1 en
Varimax rotation (met de factanal procedure van het open source pakket R). De analyse
leverde in eerste instantie een model met twee factoren op (zie tabel 1). Op de eerste daarvan
laadden vooral de schalen die geïncludeerd waren in functie van Attitude ten opzichte de
commercial, en op de tweede de factoren die toegevoegd waren in functie van
Aankoopintentie. De schalen die in het experiment gebruikt waren om Productwaardering te
eliciteren, laadden alle vier dubbel op beide factoren (met ladingen > .4) en werden uit een
tweede factoranalyse verwijderd, evenals de Aankoopintentie-schaal ‘informatie opzoeken’
(die ook dubbel laadde). De nieuwe factoroplossing bevatte nog 2 schalen die 76.2 % van de
variantie in de oordelen verklaarde (zie Tabel 3).

Tabel 3. PCA matrix (Aan = Aankoopintentie, Aad = Attitude ten opzichte van advertentie)
Loadings

Factor 1

Factor 2

Aan_Uitproberen

.328

.835

Aan_Kopen

.329

.806

Aad_Leuk

.800

.368

Aad_Origineel

.772

.262

Aad_Aantrekkelijk

.740

.433

Aad_Interessant

.844

.349

Regressieanalyse
In de volgende fase van de analyse werd het gemiddelde van de scores berekend op de vier
schalen in functie van Attitude ten opzichte van de advertentie, en van de scores op de twee
schalen die werden gebruikt om Aankoopintentie te eliciteren (nadat de derde schaal
informatie vragen na de factoranalyse uit de analyse was verwijderd). Vervolgens werd op
die twee gemiddelde scores regressieanalyse uitgevoerd om het effect van de manipulaties te
testen in functie van de onderzoeksvragen. In de globale analyses werd de impact van de
voorspellers Merk (2), Accent (4), Respondentleeftijd, en Respondentregio getest. Alleen de
beste modellen, die geselecteerd werden op basis van hun AIC, worden hieronder
gerapporteerd.
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Globale analyses
Het beste regressiemodel (AIC = 1683.31; Adjusted R2 = .64) voor de Attitude ten opzichte
van advertentie bevat de significante voorspellers Merk (χ2 = 13.02, 1Df, p < .001) en Accent
(χ2 = 25.45, 3Df, p < .001). Uit paarsgewijze vergelijkingen (post-hoc Tukey) blijkt dat het
Achterhoekse accent een significant positievere reclameattitude oproept dan het Limburgse
(p < .001 en het neutrale accent (p < .001); het Groningse accent roept een bijna-significant
positievere reclameattitude op dan het Limburgse accent (p = .056); de andere vergelijkingen
tussen de geteste accenten leveren geen verschillen op (zie Tabel 4). Daarnaast blijkt dat de
advertentie van Krachtvoer een significant positievere reclameattitude oproept dan de
advertentie van Prachtwerk (zie Tabel 5). Voor een visuele weergave zie Figuur 2.

Tabel 4. Paarsgewijze vergelijkingen voor Accent als voorspeller van globale Attitude ten
opzichte van advertentie
Variabele

Estimate

p-waarde

Gronings-Achterhoeks

-.36

.265

Limburgs-Achterhoeks

-.86

< .001 ***

Neutraal-Achterhoeks

-.69

< .001 ***

Limburgs-Gronings

-.50

.056

Neutraal-Gronings

-.33

.172

Neutraal-Limburgs

.17

.703

.

Significantie codes: 0 ‘***’0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.0 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Tabel 5. Paarsgewijze vergelijkingen voor Merk als voorspeller van globale Attitude ten
opzichte van advertentie
Variabele

Estimate

p-waarde

Prachtwerk – Krachtvoer

-.41

< .001 ***

Significantie codes: 0 ‘***’0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.0 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Figuur 2. Plot van globale Attitude ten opzichte van advertentie

Het beste regressiemodel (AIC = 1680.514; Adjusted R2 = .52) voor Aankoopintentie bevat
de significante voorspellers Accent (χ2 =11.30, 3Df, p = .010) en Merk (χ2 = 55.177, 1Df, p <
.001). Uit paarsgewijze vergelijkingen (post-hoc Tukey) blijkt dat het Groningse accent leidt
tot een significant hogere aankoopintentie dan het neutrale accent (p = .034). Het
Achterhoekse accent leidt tot een bijna-significant hogere aankoopintentie dan het neutrale
accent (p = .051); de andere vergelijkingen tussen de geteste accenten leveren geen
verschillen op (zie Tabel 6). Daarnaast blijkt dat de aankoopintentie voor Krachtvoer hoger is
dan de aankoopintentie voor Prachtwerk (zie Tabel 7). Voor een visuele weergave zie Figuur
3.

Tabel 6. Paarsgewijze vergelijkingen voor Accent als voorspeller van globale
Aankoopintentie
Variabele

Estimate

p-waarde

Gronings-Achterhoeks

.03

.999

Limburgs-Achterhoeks

-.32

.375

Neutraal-Achterhoeks

-.41

.051 .

Limburgs-Gronings

-.34

.303

Neutraal-Gronings

-.44

.034 *

Neutraal-Limburgs

-.09

.938

Significantie codes: 0 ‘***’0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.0 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Tabel 7. Paarsgewijze vergelijkingen voor Merk als voorspeller van globale Aankoopintentie
Variabele

Estimate

p-waarde

Prachtwerk – Krachtvoer

-.84

< .001 ***

Significantie codes: 0 ‘***’0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.0 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Figuur 3. Plot van globale Aankoopintentie

Individuele analyses
Voor de individuele analyses van de evaluaties van de individuele brands Krachtvoer en
Prachtwerk werd gebruik gemaakt van multiple lineaire regressie (aangezien hier slechts één
meting per respondent betrokken is). De voorspellers die in de regressiemodellen betrokken
werden, zijn de variabele Accent, Respondent regio en Respondent leeftijd. De uiteindelijke
modellen die worden gerapporteerd, zijn de beste modellen die geselecteerd werden in
functie van de model p-waarde en de Adjusted R2

Krachtvoer
Het beste regressiemodel (F (13, 235) = 2.44, p = .004, Adjusted R2 = .07) voor Attitude ten
opzichte van de advertentie bevat de significante voorspeller Accent (F (3, 235) = 5.02, p =
.002) en de bijna-significante voorspeller Respondentregio (F (10, 235) = 1.85, p = .053).
Uit paarsgewijze vergelijkingen (post-hoc Tukey) blijkt dat het Achterhoekse accent de
reclameattitude positiever beïnvloedt dan het Limburgse (p = .011) en het neutrale accent (p
= .001); de andere vergelijkingen tussen de geteste accenten leveren geen verschillen op (zie
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Tabel 8 en Figuur 4). Uit paarsgewijze vergelijkingen (post-hoc Tukey) tussen de regio’s
waaruit respondenten afkomstig zijn blijken geen significante verschillen.

Tabel 8. Paarsgewijze vergelijkingen voor Accent als voorspeller van Attitude ten opzichte
van advertentie Krachtvoer
Variabele

Estimate

p-waarde

Gronings-Achterhoeks

-.65

.102

Limburgs-Achterhoeks

-.87

.012 *

Neutraal-Achterhoeks

-.87

.001 **

Limburgs-Gronings

-.22

.854

Neutraal-Gronings

-.22

.759

Neutraal-Limburgs

-.002

1

Significantie codes: 0 ‘***’0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.0 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Figuur 4. Plot van Attitude ten opzichte van advertentie voor Krachtvoer
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In het beste regressiemodel (F (4, 244) = 2.74, p = .029, Adjusted R2 = .03) voor
Aankoopintentie van Krachtvoer blijken Accent (F (3, 244) = 2.63, p = .051) en
Respondentleeftijd (F (1, 244) = 3.80, p = .053) bijna-significante voorspellers. Uit
paarsgewijze vergelijkingen (post-hoc Tukey) tussen de accenten blijken geen significante
verschillen (zie Tabel 9 en Figuur 5).
Tabel 9. Paarsgewijze vergelijkingen voor Accent als voorspeller van Aankoopintentie van
Krachtvoer
Variabele

Estimate

p-waarde

Gronings-Achterhoeks

.01

1

Limburgs-Achterhoeks

-.17

.934

Neutraal-Achterhoeks

-.51

.141

Limburgs-Gronings

-.19

.918

Neutraal-Gronings

-.52

.122

Neutraal-Limburgs

-.34

.473

Significantie codes: 0 ‘***’0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.0 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Figuur 5. Plot van Aankoopintentie voor Krachtvoer

Om de variabele Merkherinnering statistisch te modelleren, werd een extra variabele ‘Recall
correct’ aangemaakt, waarop de correcte antwoorden ‘Krachtvoer’, ‘Kracht voer’ en
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‘Krachtvoer!’ als ‘1’ werden gecodeerd, en alle andere antwoorden als ‘0’. Hetzelfde geldt
voor Prachtwerk. Het beste regressiemodel (F (3, 245) = 3.87, p = .010, Adjusted R2 = .03)
voor Merkherinnering van Krachtvoer bevat de significante voorspeller Accent (F (3, 245) =
3.87, p = .010). Uit paarsgewijze vergelijkingen (post-hoc Tukey) tussen de accenten blijkt
dat het neutrale accent de merkherinnering significant positiever beïnvloedt dan het
Achterhoekse accent (p = .005). Ook blijkt dat het Groningse accent de merkherinnering
bijna-significant positiever beïnvloedt dan het Achterhoekse accent (p = .063); de andere
vergelijkingen tussen de geteste accenten leveren geen verschillen op (zie Tabel 10 en Figuur
6).

Tabel 10. Paarsgewijze vergelijkingen voor Accent als voorspeller van Merkherinnering van
Krachtvoer
Variabele

Estimate

p-waarde

Gronings-Achterhoeks

.25

.063 .

Limburgs-Achterhoeks

.20

.183

Neutraal-Achterhoeks

.28

.005 **

Limburgs-Gronings

-.05

.964

Neutraal-Gronings

.03

.987

Neutraal-Limburgs

.08

.792

Significantie codes: 0 ‘***’0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.0 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Figuur 6. Plot van Merkherinnering Krachtvoer
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Prachtwerk
Het beste regressiemodel (F (3, 245) = 4.48, p = .004, Adjusted R2 = .04) voor Attitude ten
opzichte van advertentie voor Prachtwerk bevat de significante voorspeller Accent (F (3, 245)
= 4,48, p = .004). Uit paarsgewijze vergelijkingen (post-hoc Tukey) blijkt dat het
Achterhoekse accent de reclameattitude positiever beïnvloedt dan Limburgse (p = .007) en
het neutrale accent (p = .047). Het Groningse accent heeft een bijna significant positievere
invloed op de reclameattitude dan het Limburgse accent (p = .065); de andere vergelijkingen
tussen de geteste accenten leverden geen significante verschillen op (zie Tabel 11 en Figuur
7).

Tabel 11. Paarsgewijze vergelijkingen voor Accent als voorspeller van Attitude ten opzichte
van advertentie Prachtwerk
Variabele

Estimate

p-waarde

Gronings-Achterhoeks

-.21

.874

Limburgs-Achterhoeks

-.93

.007 **

Neutraal-Achterhoeks

-.60

.047 *

Limburgs-Gronings

-.72

.065 .

Neutraal-Gronings

-.38

.362

Neutraal-Limburgs

.33

.484

Significantie codes: 0 ‘***’0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.0 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Figuur 7. Plot van Attitude ten opzichte van advertentie voor Prachtwerk
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Het beste regressiemodel (F (1, 247) = 3.79, p = .053, Adjusted R2 = .01) voor
Aankoopintentie van Prachtwerk bevat de bijna-significante voorspeller Respondentleeftijd (F
(1, 147) = 3.79, p = .053).

Het beste regressiemodel (F (4, 244) = 7.32, p < .001, Adjusted R2 = .09) voor
Merkherinnering van Prachtwerk bevat de significante voorspellers Accent (F (3, 245) = 5.34,
p = .001) en Attitude ten opzichte van advertentie (F (1, 244) = 9.12, p = .003). Uit
paarsgewijze vergelijkingen (post-hoc Tukey) blijkt dat het Groningse accent een positievere
invloed heeft op merkherinnering dan het neutrale accent (p = .002). Ook bleek het
Achterhoekse accent een bijna-significante positievere invloed te hebben op de
merkherinnering dan het neutrale accent (p = .063); de andere vergelijkingen tussen de
geteste accenten leverden geen significante verschillen op. Daarnaast bleek dat naarmate de
reclameattitude positiever was, de merkherinnering van Prachtwerk ook omhooggaat. Zie
Tabel 12 en Figuur 8 voor een visuele weergave.

Tabel 12. Paarsgewijze vergelijkingen voor Accent als voorspeller van Merkherinnering van
Prachtwerk
Variabele

Estimate

p-waarde

Gronings-Achterhoeks

.09

.747

Limburgs-Achterhoeks

-.07

.886

Neutraal-Achterhoeks

-.19

.063 .

Limburgs-Gronings

-.16

.326

Neutraal-Gronings

-.08

.002 **

Neutraal-Limburgs

-.08

.388

Significantie codes: 0 ‘***’0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.0 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Figuur 8. Plot van Merkherinnering Prachtwerk
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Conclusie
De huidige studie onderzocht de effecten van regionale accenten (Gronings, Achterhoeks,
Limburgs en Neutraal) in advertenties voor twee verschillende merken (food en non-food) op
Attitude ten opzichte van advertentie, Attitude ten opzichte van product, Aankoopintentie en
Merkherinnering. Ook werd onderzocht of het noordelijke accent (Gronings, Achterhoeks)
beter werkte bij deze producten dan het Limburgse en neutrale accent. Omdat de variabele
Attitude ten opzichte van product is verwijderd na het uitvoeren van een factoranalyse,
kunnen hier geen conclusies over worden getrokken. In dit onderdeel zullen de resultaten
worden besproken aan de hand van de hoofdvraag; ‘In hoeverre kan een noordelijk accent
bepaalde producten, met een congruente sociale betekenis (robuust/gezond), beter aanprijzen
dan een neutraal of Limburgs accent?’ Deze onderzoeksvraag zal worden beantwoord aan de
hand van de deelvragen.

RQ1a: Zorgt een noordelijk accent voor een significant hogere attitude t.o.v. advertentie,
attitude t.o.v. van product & t.o.v. aankoopintentie dan een neutraal of Limburgs accent voor
een robuust product?
Uit de resultaten bleek dat de Attitude ten opzichte van de advertentie bij de robuuste
boormachine van Prachtwerk hoger was wanneer het Achterhoekse accent werd gebruikt
vergeleken met wanneer een neutraal of Limburgs accent werd gebruikt. Het Groningse
accent scoorde een bijna-significant hogere attitude ten opzichte van de advertentie dan het
Limburgse accent. Voor de Aankoopintentie werden verder geen effecten gevonden. Bij een
robuust product zorgt het noordelijke accent dus voor een hogere attitude ten opzichte van de
advertentie, maar niet voor een hogere aankoopintentie dan een neutraal of Limburgs accent.

RQ1b: Zorgt een noordelijk accent voor een significant hogere attitude t.o.v. advertentie,
attitude t.o.v. van product & t.o.v. aankoopintentie dan een neutraal of Limburgs accent voor
een gezond product?
Ook bij het gezonde product (Krachtvoer) blijkt dat een noordelijk accent zorgt voor een
significant hogere Attitude ten opzichte van de advertentie dan een neutraal of Limburgs
accent. Voor de advertentie van Krachtvoer bleek dat het Achterhoekse accent zorgde voor
een positievere attitude ten opzichte van de advertentie dan het Limburgse en neutrale accent.
Voor de Aankoopintentie werden verder geen effecten gevonden.
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RQ1c: Zorgt een noordelijk accent voor een significant betere merkherinnering dan een
neutraal of Limburgs accent voor een robuust product?
Voor de Merkherinnering van Prachtwerk bleek dat het Groningse accent zorgde voor een
betere merkherinnering dan het neutrale accent. Het Achterhoekse accent zorgde voor een
bijna-significant betere merkherinnering dan het neutrale accent. Deze resultaten bevestigen
de verwachting dat het noordelijk accent zorgt voor een significant betere merkherinnering
dan een neutraal accent. Er is geen significant verschil in merkherinnering gevonden tussen
het noordelijk accent en het Limburgse accent. Ook bleek dat de merkherinnering van
Prachtwerk beter was wanneer de attitude ten opzichte van de advertentie van Prachtwerk
positiever was.

RQ1d: Zorgt een noordelijk accent voor een significant betere merkherinnering dan een
neutraal of Limburgs accent voor een gezond product?
Uit de resultaten bleek dat de Merkherinnering voor Krachtvoer significant lager was bij het
Achterhoekse accent vergeleken met het neutrale accent. Het Groningse accent zorgde voor
een bijna-significant hogere merkherinnering dan het Achterhoekse accent. De twee analyses
geven geen eenduidige indicatie dat het noordelijke accent zorgt voor een betere
merkherinnering voor een gezond product dan wanneer een neutraal of Limburgs accent werd
gebruikt. Dit betekent dat het mogelijk kan zijn dat de merkherinnering slechter wordt
wanneer een noordelijk accent wordt gebruikt, of dat we er niet in geslaagd zijn
merkherinnering bij Krachtvoer accuraat te eliciteren.

RQ1: In hoeverre kan een noordelijk accent bepaalde producten, met een congruente sociale
betekenis (robuust/gezond), beter aanprijzen dan een neutraal of Limburgs accent?
Uit de globale analyses voor Attitude ten opzichte van de advertentie bleek dat het
Achterhoekse accent een positievere reclameattitude opwekt dan het Limburgse en neutrale
accent. Het Groningse accent zorgde voor een bijna-significant positievere attitude ten
opzichte de advertentie dan het Limburgse accent. Het noordelijke accent wekte dus een
positievere reclameattitude op dan een neutraal of Limburgs accent. Waar uit de individuele
analyses voor Aankoopintentie geen significant verschil bleek, bleek in de globale analyses
dat het noordelijke accent leidde tot een hogere aankoopintentie voor producten met een
congruent sociale betekenis dan het neutrale accent.
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Uit dit onderzoek blijkt dat het noordelijk accent zorgt voor een positievere Attitude ten
opzichte van de advertentie dan een neutraal of Limburgs accent. De reclames voor
Krachtvoer en Prachtwerk worden leuker gevonden met een noordelijk accent. Voor de
Aankoopintentie liet de globale analyse zien dat de producten beter aangeprezen kunnen
worden door het noordelijke accent dan een neutraal of Limburgs accent. In de aparte
analyses werd echter geen effect van Accent gevonden. Voor de Merkherinnering lijkt het
noordelijke accent over het algemeen een positievere invloed te hebben op het geheugen dan
een neutraal of Limburgs accent. De lage merkherinnering van het robuuste product
(Prachtwerk) met het Achterhoekse accent is echter een vreemde uitzondering aangezien het
accent verder vrij hoog scoort op de overige variabelen.
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Discussie
Het positieve effect van het noordelijke accent op Attitude ten opzichte van de advertentie en
Aankoopintentie kan uiteraard verklaard worden vanuit de gemanipuleerde congruentie
tussen noordelijk accent en visuele profilering van het geadverteerde product. Dit komt
overeen met de onderzoeken die aantoonden dat congruentie zorgt voor positievere evaluaties
(Hendriks et al., 2015; Kelly-Holmes, 2005; Puzakova et al., 2015; Usunier & Cestre, 2007).
Nog afgezien daarvan is het gebruik van een noordelijk accent ongebruikelijk in advertenties.
Om deze reden zou het kunnen zijn dat respondenten de advertentie origineler en
interessanter vinden dan de advertentie met het veelgebruikte, neutrale accent. De
bevindingen in het huidige onderzoek komen niet overeen met de resultaten van Lalwani et
al. (2005). Uit dit onderzoek bleek dat een regionaal accent zou leiden tot een minder
positieve attitude ten opzichte van de advertentie dan een neutraal accent. Het huidige
onderzoek toont echter het tegenovergestelde aan. Dit valt te verklaren doordat het huidige
onderzoek is uitgevoerd met Nederlandse accenten. Het kan per land verschillen hoe effectief
regionale accenten zijn vergeleken met het standaard accent. Het is mogelijk dat er in
Nederland meer tolerantie bestaat voor regionale accenten dan in landen waar Engels wordt
gesproken. Voor de Engelse taal geldt er een duidelijke standaardvorm van de Brits-Engelse
uitspraak, die wereldwijd wordt gezien als de standaardideologie en die als prestigieus wordt
gezien (Lalwani, Lwin & Li, 2005). Een ander punt van discussie is dat Krachtvoer
gemiddeld significant hoger scoorde bij de Aankoopintentie en Attitude ten opzichte van de
advertentie dan Prachtwerk. Dit valt te verklaren doordat yoghurt een algemeen,
genderneutraal product is. Een boormachine is een specifieker, eerder mannelijker gericht
product. Om deze reden heeft een deel van de respondenten waarschijnlijk minder interesse
voor een product als een boormachine. Het is bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat vrouwen de
yoghurt over het algemeen positiever beoordelen dan de boormachine. Een beperking van dit
onderzoek is dan ook dat er niet is gevraagd naar het geslacht van de respondenten. Door het
ontbreken van informatie over het geslacht kan niet worden geconcludeerd of dit verschil met
geslacht te maken heeft. Het geslacht van de respondenten zou in het vervolg zeker
meegenomen moeten worden om te testen of er significante verschillen zijn tussen de
evaluaties van mannen en vrouwen. De resultaten voor de merkherinnering zijn in lijn met de
resultaten van het onderzoek van Morales et al. (2012), waaruit bleek dat een neutraal accent
een negatieve invloed heeft op de merkherinnering. Het noordelijke accent zorgde namelijk
voor een betere merkherinnering dan het Limburgse of neutrale accent. Ook dit kan verklaard
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worden doordat het noordelijke accent beter past bij de advertenties dan een neutraal of
Limburgs accent. Ook kan dit verklaard worden doordat het noordelijk accent minder
gebruikelijk is in een advertentie waardoor het meer aandacht trekt. Een opvallend resultaat
was dat de merkherinnering van de advertentie van Krachtvoer met het Achterhoekse accent
het laagst scoorde van alle vier de accenten. Dit zou verklaard kunnen worden doordat de
Achterhoekse spreker (Gerben) bij de slogan voor Krachtvoer minder de nadruk legt op het
woord ‘Krachtvoer’, waardoor de merknaam minder goed onthouden werd. Bij de opname
van Prachtwerk legt Gerben meer de nadruk op ‘Prachtwerk’, waarna er een korte stilte valt.
‘Krachtvoer’ lijkt daarom meer in de zin te zijn geïntegreerd terwijl het na het woord
‘Prachtwerk’ meer klinkt alsof Gerben een nieuwe zin begint.

Uit het sociolinguïstische onderzoek van Grondelaers en Speelman (2015) bleek dat
Nederlanders vrijwel alleen maar negatieve associaties hebben met het noordelijke accent.
Dit onderzoek toont aan dat de negatieve percepties door reclamemakers kunnen worden
genuanceerd en zelfs omgekeerd zodat deze op een effectieve manier kunnen worden ingezet
in advertenties. Door de negatieve associaties met het noordelijke accent (lomp, boers) te
vertalen naar een (positieve) eigenschap en deze vervolgens te matchen met producten met
vergelijkbare eigenschappen (robuust, landelijk), kan accent-product congruentie worden
gecreëerd. Mits de juiste context kan het noordelijk accent dus worden ingezet om
effectievere reclames te ontwikkelen.

Een beperking van dit onderzoek is dat uit de debriefing bleek dat een deel van de
respondenten doorhad wat de intentie van het experiment was, hoewel er geen rechtstreekse
vragen over taal waren. Deze respondenten zijn wel meegenomen in de analyse. Deze
‘voorkennis’ kan de betrouwbaarheid in gevaar brengen, doordat mensen bewust bezig zijn
met hun antwoord. Het is mogelijk dat respondenten hun antwoord(en) aanpassen aan wat zij
verwachten dat de onderzoekers willen horen. In dat geval zouden zij de advertenties met het
noordelijke accent positiever evalueren, omdat zij denken dat dit het ‘juiste’ antwoord is. Ook
kan het zijn dat respondenten stereotyperende antwoorden juist proberen te vermijden omdat
zij doorhebben dat het experiment stereotypering gebruikt om een bepaalde reactie uit te
lokken. In toekomstig onderzoek zou de intentie van het experiment beter verborgen moeten
worden, zodat de onbewuste, instinctieve evaluaties van respondenten wordt gemeten.
Een tweede beperking van dit onderzoek is dat 48% van de respondenten uit Gelderland
afkomstig was, terwijl maar 10% afkomstig was uit de Randstad. Omdat bijna de helft van
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Nederland in de Randstad woont, is het panel geen goede representatie van de Nederlandse
bevolking. De ongelijke verdeling in dit onderzoek kan de resultaten hebben beïnvloed.
Gelderlanders zijn meer bekend zijn met het noordelijk (Achterhoeks) accent doordat zij
waarschijnlijk vaker met deze mensen in contact komen. Hierdoor het kan zijn dat zij minder
(negatieve) vooroordelen hebben over dit accent dan de acht miljoen mensen die in de
Randstad wonen. Dit kan ervoor hebben gezorgd dat het noordelijk accent in dit experiment
positiever werd beoordeeld dan de gemiddelde Nederlander zou doen. Voor betrouwbaardere
resultaten zouden meer mensen uit de Randstad moeten worden opgenomen in toekomstig
onderzoek.

Tot slot zou het interessant zijn om meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van het
noordelijk accent in reclames voor andere soorten producten. Er is nog weinig bekend over
de effectiviteit van het noordelijk accent bij producten die minder bij het accent passen. De
vraag is of een niet-congruent product ook effectief kan worden aangeprezen met een
noordelijk accent, terwijl in advertentie wel gebruik wordt gemaakt van noordelijke
associaties. Kan bijvoorbeeld een Bossche bol (typisch zuidelijk streekproduct) effectief
worden aangeprezen met een noordelijk accent, waarbij het visuele aspect van de advertentie
wel associaties vertoond met het noordelijk accent? In het huidige onderzoek was het
materiaal zo ontworpen dat het product én de advertentie met het noordelijk accent hadden.
Het kan dus ook zo zijn dat de congruentie tussen de advertentie (weiland en koeien op de
achtergrond) en het accent leidde tot positievere evaluaties van het noordelijk accent
(losstaand van het product). Door in vervolgonderzoek een niet-congruent product te
gebruiken kan meer inzicht worden verkregen in de onderliggende mechanismen die de
effectiviteit van advertenties bepalen.

In weerwil van de genoemde nadelen, laat dit onderzoek zien dat de effectiviteit van accenten
in reclame niet louter kan worden voorspeld op basis van resultaten uit
laboratoriumonderzoeken vanuit sociolinguïstisch perspectief. Waar deze onderzoeken
aantonen dat Nederlanders over het algemeen een negatieve associaties hebben met het
noordelijk accent, blijkt uit dit onderzoek dat reclames met dit accent wel een positief effect
hebben. Een interessante uitkomst voor de reclamewereld is dat uit dit onderzoek bleek dat
wanneer een advertentie leuker werd gevonden, deze ook beter werden onthouden. Daarnaast
is een belangrijke uitkomst dat reclamemakers veel ruimer gebruiken kunnen maken van
regionale accenten dan tot nu toe het geval is. Een noordelijk accent, gebruikt om een product
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te adverteren met een congruente sociale betekenis, kan wel degelijk beter presteren in
advertenties dan het meest gehanteerde neutrale accent.
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Appendix
Bijlage 1. Visuele stimuli Krachtvoer en Prachtwerk
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Bijlage 2. Vragenlijst Qualtrics
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Bijlage 3. Verklaring geen fraude en plagiaat

Print en onderteken dit Verklaring geen fraude en plagiaat formulier en voeg dit formulier als
laatste bijlage toe aan de eindversie van de bachelorscriptie die in papieren versie wordt
ingeleverd bij de eerste begeleider.

Ondergetekende [Voornaam, achternaam en studentnummer],

Myrte Houwers, s4822587
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
(www.ru.nl/stip/regels-richtlijnen/fraude-plagiaat), en van artikel 16 “Fraude en plagiaat” in
de Onderwijs- en Examenregeling voor de BA-opleiding Communicatie- en
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, 13 juni 2020
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