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Zonder hun medewerking had ik mijn scriptie nooit kunnen voltooien.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Lisa van den Eerenbeemt
Nijmegen, 1 juli 2020
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Samenvatting
Bijna iedereen maakt gebruik van socialemediaplatformen, ook om ontevredenheid over
bedrijven te uiten. Bedrijven die met een menselijke stem communiceren zouden de
merkevaluaties en het merkvertrouwen van consumenten kunnen bevorderen. De in het
Nederlands veelvoorkomende talige elementen discourse partikels zouden hier invloed op
kunnen hebben vanwege de semantische eigenschappen van deze woorden. Deze studie had de
volgende onderzoeksvraag: In hoeverre hebben de discourse partikels wel en toch invloed op
de merkevaluatie en het merkvertrouwen van een bekend en onbekend merk door middel van
het beïnvloeden van een Conversational Human Voice in webcare? De discourse partikels
werden, in combinatie met (andere) kenmerken van de CHV, in twaalf webcareberichten
verwerkt. Daarnaast werd het stimulusmateriaal gemanipuleerd voor het soort merk (bekend
vs. onbekend). De participanten van dit onderzoek kregen één van de drie discourse partikels
(wel, toch of geen partikel) te lezen en beoordeelden beide merken (zes berichten per merk) op
twee tijdstippen (voor- en nameting). Uit het onderzoek is gebleken dat een grotere
waargenomen CHV leidt tot een positievere merkevaluatie en een groter vertrouwen in het
bekende en onbekende merk. Er is echter geen effect aangetoond van de discourse partikels op
het ervaren van een CHV en op een verhoogd merkvertrouwen in het (on)bekende merk. Over
het algemeen was merkvertrouwen en merkevaluatie van het bekende merk hoger dan van het
onbekende merk. Het vertrouwen en de evaluatie van het onbekende merk nam daarentegen
meer toe dan die van het bekende merk. Participanten die het discourse partikel toch hadden
gelezen evalueerden het bekende merk positiever dan het onbekende merk. Participanten die
geen discourse partikel hadden gelezen evalueerden de merken positiever in de nameting dan
in de voormeting. Mogelijk zijn effecten van de discourse partikels uitgebleven doordat de mate
van CHV al hoog was door toegevoegde kenmerken van de CHV aan de webcareberichten,
waardoor een enkel woord weinig tot geen invloed heeft gehad.
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1. Inleiding
De opkomst van sociale media heeft ervoor gezorgd dat consumenten erg gemakkelijk kunnen
interacteren met andere consumenten en merken (Hennig-Thurau et al., 2010). Deze nabijheid
van consumenten op socialemediaplatformen maakt het mogelijk om ervaringen, recensies en
andere informatie over een bepaalde organisatie (of merk) uit te wisselen (Gensler, Völckner,
Liu-Thompkins, & Wiertz, 2013; Hennig-Thurau et al., 2010). De stem van de consument heeft
daardoor de mogelijkheid gekregen een groot publiek te bereiken (Gensler et al., 2013). Deze
betrokkenheid van consumenten kan zowel positief (bv. aanbevelingen voor producten/
diensten) als negatief (bv. het uiten van een klacht) zijn voor organisaties (Schamari &
Schaefers, 2015). De manier waarop organisaties reageren op negatieve online berichten van
consumenten kan invloed hebben op hoe consumenten de organisatie evalueren (Lee & Song,
2010). Bovendien kunnen reacties van organisaties op negatieve berichtgeving van invloed zijn
op merkvertrouwen (Beldad, De Jong & Steehouder, 2010).
Online communicatie met een menselijke stem, oftewel een Conversational Human
Voice, houdt in dat consumenten, wanneer ze online communiceren met een organisatie, het
idee hebben dat ze met een mens interacteren in tegenstelling tot met een anonieme organisatie
(Kelleher, 2009). Van Noort, Willemsen, Kerkhof en Verhoeven (2014) geven in hun
literatuurreview aan dat onderzoek heeft aangetoond dat het geven van een menselijke (versus
een organisatorische) stem aan de manier van communiceren zou kunnen leiden tot meer
vertrouwen en tevredenheid van consumenten met een merk.
Het Nederlands heeft veel kleine woorden die een uiting beleefder of vriendelijker
kunnen maken. Een categorie van deze woorden zijn discourse partikels; woorden die
samenhang en nuance in een gesprek kunnen toevoegen (Hogeweg & Van Gerrevink, 2015).
Daarnaast worden discourse partikels vaak in informele communicatie gebruikt (Van Balen,
Caspers, & Van der Wouden, 2010), wat een kenmerk is van de CHV (Van Noort et al., 2014).
Ondanks dat deze woorden frequent voorkomen in het Nederlands is de rol die ze spelen bij het
beïnvloeden van een CHV in webcare onbekend. Dit zal in deze studie onderzocht worden.
In de hierna volgende hoofdstukken zal allereerst, in hoofdstuk 2, een overzicht gegeven
worden van de literatuur over webcare (§2.1), de CHV (§2.2), discourse partikels (§2.3), en de
combinatie van deze drie onderwerpen (§2.4). Daarna zal in hetzelfde hoofdstuk de deelvragen
met bijbehorende hypothesen besproken worden. In hoofdstuk 3 zal de methode van onderzoek
van deze studie behandeld worden, gevolgd door de resultaten in hoofdstuk 4. Tot slot zal in
hoofdstukken 5 en 6 respectievelijk de conclusie en discussie besproken worden.
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2. Theoretisch kader
2.1 Webcare
Organisaties hebben de mogelijkheid om te reageren op berichten (zowel klachten als vragen)
die op sociale media geplaatst worden. Zo kan er actief online gezocht worden naar feedback
van consumenten (Van Noort en Willemsen, 2012). Deze online interactie van organisaties met
consumenten wordt ook wel webcare genoemd.
Webcare is van groot belang voor organisaties vanwege de openbaarheid van
socialemediaplatformen. Iedereen op het platform kan meelezen met de interacties van een
organisatie met hun consumenten en andere stakeholders (Van Noort et al., 2014). Het publiek
dat meeleest met de interacties zal daar een oordeel over vellen (Lee & Song, 2010). Het uiten
van negatieve berichten op een online platform, door consumenten of andere stakeholders,
wordt ook wel Negative electronic Word-of-Mouth (NeWOM) genoemd (Pfeffer, Zorbach, &
Carley, 2014). NeWOM van stakeholders kan verergeren wanneer er niet adequaat gereageerd
wordt door de organisatie (Coombs, 2002). Uit het literatuuronderzoek van Van Noort et al.
(2014) is gebleken dat het, over het algemeen, verstandig is voor organisaties om te reageren
op negatieve berichten op sociale media. Deze reacties kunnen twee verschillende benaderingen
hebben: reactief en proactief (Van Noort & Willemsen, 2012). Bij reactieve webcare reageren
organisaties omdat een stakeholder hen in een bericht (impliciet of expliciet) heeft verzocht te
reageren. Bij proactieve webcare reageren organisaties zonder dat er (in)direct in het bericht
gevraagd wordt om een reactie. Bevindingen van een studie van Willemsen, Van Noort en
Bronner (2012) naar het effect van webcarereacties op NeWOM-berichten op de evaluatie van
een bepaalde organisatie, suggereren dat zowel proactieve als reactieve webcare op NeWOM
een positieve invloed heeft op merkevaluaties.
Welke benadering het meest effectief is hangt echter af van het soort platform:
consumer-generated

(bv.

blogs

en

aanbevelingssites)

of

brand-generated

(bv.

socialemediapagina’s van een merk) (Van Noort & Willemsen, 2012; Willemsen et al., 2012).
Bevindingen suggereren dat consumenten een positievere attitude hadden ten opzichte van een
organisatie, voor beide soorten platformen, wanneer er door de organisatie met reactieve
webcare werd gereageerd op NeWOM (Van Noort & Willemsen, 2012). Volgens Van Noort
en Willemsen (2012) is het daarentegen niet verstandig om, voornamelijk op consumergenerated platformen, gebruik te maken van proactieve webcare op NeWOM. Wanneer
consumenten hun klacht niet direct richten aan een organisatie, maar de organisatie daar wel op
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reageert, hebben consumenten het gevoel dat ze in de gaten gehouden worden. Dit wordt niet
gewaardeerd en resulteert in een minder positieve evaluatie van de organisatie (Van Noort &
Willemsen, 2012).
De effectiviteit van webcare hangt niet alleen af van wat er waar gezegd wordt, ook de
manier waarop het gezegd wordt is van belang (Van Noort et al., 2014). De manier van
communiceren, oftewel de communicatiestijl, kan in twee categorieën opgesplitst worden: een
zakelijke versus een menselijke stijl (de Conversational Human Voice) (Barcelos, Dantas, &
Sénécal, 2018). In de volgende sectie zal de menselijke toon in webcare worden besproken.
2.2 De Conversational Human Voice
Een Conversational Human Voice (CHV) wordt door Kelleher (2009) gedefinieerd als: ‘‘an
engaging and natural style of organizational communication as perceived by an organization’s
publics based on interactions between individuals in the organization and individuals in
publics.’’ Oftewel, een CHV houdt in dat consumenten en andere stakeholders (het publiek)
het idee hebben dat ze met een mens communiceren. Dit concept komt overeen met de social
presence theorie, die verwijst naar de mate van echtheid van de gesprekspartner in
computergemedieerde communicatie (Short, Williams, & Christie, in Park & Lee, 2013). Dit
zou zorgen voor minder afstandelijke en rijkere communicatie (Van Hooijdonk & Liebrecht,
2018). In de huidige studie zal de menselijke toon in webcare aangeduid worden als de CHV.
Onderzoek heeft aangetoond dat een persoonlijke reactie van een organisatie tot een
grotere waargenomen CHV leidt en tevens de directe negatieve reacties die bij (potentiële)
consumenten opkwamen, verminderde (Kerkhof, Beugels, Utz en Beukeboom, 2011). Van
Noort en Willemsen (2011) geven dit eveneens aan; de waargenomen CHV is van belang in
interacties van een merk met hun consumenten voor een positieve evaluatie van dat merk. Hoe
meer een organisatie een menselijke stem aan hun manier van communiceren geeft, hoe meer
de organisatie in staat is om vertrouwen te bewerkstelligen (Van Noort et al., 2014). De
bevindingen van Beukeboom, Kerkhof en De Vries (2015) suggereren eveneens dat het
waarnemen van een CHV op de Facebookpagina van een merk zorgt voor een verbetering in
de evaluatie van een merk door consumenten.
Barcelos et al. (2018) hebben op basis van hun onderzoek de situaties waarin het
verstandig is om een CHV op sociale media te gebruiken uiteengezet. Hierbij is onderzoek
gedaan naar de invloed van een lage en hoge situationele betrokkenheid van consumenten bij
een product en het door consumenten waargenomen risico dat daarmee verbonden is.
Betrokkenheid wordt door Nederstigt en Poiesz (2014) gedefinieerd als de mate waarin een
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consument bereidt is om informatie over een product te verzamelen en te verwerken.
Situationele betrokkenheid houdt een tijdelijke betrokkenheid van een consument bij een
product in die afhankelijk is van de consument, het product en de situatie (Nederstigt & Poiesz,
2014). Het risico houdt de ernst van de mogelijk negatieve gevolgen van een keuze van de
consument in en de kans dat deze gevolgen zouden voorkomen (Barcelos et al., 2018). Een
boekenwinkel bijvoorbeeld, afhankelijk van de consument zal deze een lage of hoge
situationele betrokkenheid hebben bij het kiezen van een nieuw boek. Het risico zal echter laag
zijn; de kans dat er ernstige negatieve gevolgen vastzitten aan de keuze van een bepaald boek
zullen niet hoog zijn. Banken en makelaars zouden daarentegen een hoge situationele
betrokkenheid en een hoog risico vormen; de aankoop van een huis is, voor het merendeel van
de mensen, een grote gebeurtenis die het verzamelen en verwerken van informatie vereist.
Daarnaast kost het veel geld waardoor de ernst van de mogelijke negatieve gevolgen van een
verkeerde keuze hoog zijn. Door Barcelos et al. (2018) werd de situationele betrokkenheid
gemanipuleerd door bij de instructies van het onderzoek een situatie te schetsen die
participanten zich moesten voorstellen. Voor de lage situationele betrokkenheid ging het om
een situatie waarin participanten een restaurant moesten zoeken om alleen een simpel en
informeel diner te eten. In de hoge situationele betrokkenheid situatie zochten participanten
naar een restaurant om met vrienden en familie een verjaardag te vieren. Het risico dat de
consumenten per situationele betrokkenheid (laag/hoog) ervaarden werd gemeten aan de hand
van een vragenlijst. De auteurs (Barcelos et al., 2018) suggereren op basis van hun bevindingen
dat een CHV gebruikt zou moeten worden in interacties op sociale media voor producten en
services die voornamelijk een hedonistisch (vs. utilitaristisch) doel hebben en bovendien een
lage situationele betrokkenheid en een laag risico hebben. Een CHV zou daarentegen juist niet
gebruikt moeten worden op sociale media voor producten en services die voornamelijk met een
hoge situationele betrokkenheid en een hoog risico geassocieerd zijn (Barcelos et al., 2018).
Er zijn verschillende manieren om een CHV te geven aan webcare. Recent onderzoek
van Liebrecht en Van Hooijdonk (2019) naar de relatie tussen de perceptie van een CHV en het
gebruik van linguïstische elementen, toont aan dat conversaties met een persoonlijke
begroeting, zinnen die een dialoog stimuleren en non-verbale cues (zoals emoticons en ‘haha’)
een hoge perceptie van CHV veroorzaken. Volgens Van Noort et al. (2014) zijn er drie
communicatiestijlen die passen bij een CHV: personalisatie, informeel taalgebruik en
uitnodigende retoriek. Aan deze drie communicatiestijlen kunnen conversationele linguïstische
elementen toegekend worden. De eerste stijl, het personaliseren van berichten, kan gerealiseerd
worden door iemand aan te spreken met zijn/haar voornaam, door persoonlijke
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voornaamwoorden zoals ‘ik’ en ‘wij’ te gebruiken en een bericht af te sluiten met de initialen
van een medewerker (Van Noort et al., 2014). De tweede stijl, informeel taalgebruik, is gewone,
alledaagse taal. In online conversaties kan dit voorkomen in de vorm van afkortingen,
emoticons (bv. ‘:)’), bijwoorden zoals ‘heel’ en ‘even’ en/of tussenwerpsels (bv. ‘wauw’) (Van
Noort et al., 2014). Gretry, Horváth, Belei en Van Riel (2017) voegen daar andere elementen
van informeel taalgebruik aan toe, zoals algemeen informeel taalgebruik (bv. ‘dankje’) om de
perceptie van nabijheid met het publiek over te brengen. De derde stijl is uitnodigende retoriek,
dit wordt gebruikt wanneer organisaties hun zorgen en hun bereidheid om te luisteren naar
stakeholders uiten (bv. ‘We gaan graag met je in gesprek.’) (Van Noort et al., 2014).
Beukeboom et al. (2015) hebben onderzoek gedaan naar consumenten die een
Facebookpagina van een commercieel merk ‘liken’ en hun daaropvolgende merkevaluaties. De
onderzoekers vergeleken, onder andere, de merkevaluaties van nieuwe volgers en niet-volgers
met consumenten die het merk wel al volgden op twee momenten in de tijd (een voormeting en
een nameting een maand later). Van de vijf afhankelijke variabelen gemeten in dit onderzoek
(merkattitude, merkwaarde, aankoopintentie, net promoter score (NPS: het aanraden van het
merk aan anderen) en CHV) en de controlevariabelen (attitude ten aanzien van de
Facebookberichten, groep (al bestaande volger vs. nieuw volger), tijd op Facebook en
aanvankelijke merkevaluaties) bleek de CHV de grootste invloed te hebben op veranderingen
in merkevaluaties. Daardoor suggereert dit onderzoek dat de verbeteringen in de evaluaties van
het merk hoofdzakelijk te verklaren zijn door de perceptie van een CHV in de
Facebookberichten van het merk. Naast positieve merkevaluaties is het voor merken van belang
dat consumenten vertrouwen hebben in een merk.
Merkvertrouwen wordt door Delgado-Ballester en Munuera-Alemán (2001)
gedefinieerd als een gevoel van zekerheid dat een merk aan de verwachtingen van consumptie
zal voldoen. Gretry et al. (2017) hebben aangetoond dat een informele communicatiestijl (een
kenmerk van de CHV) een negatief effect kan hebben op merkvertrouwen wanneer
consumenten onbekend zijn met het merk in vergelijking met een positief effect op
merkvertrouwen bij een bekend merk. Deze bevindingen komen overeen met de literatuur over
interactiestandaarden op basis van de roltheorie (Broderick, 1998; Schewe, 1973; Solomon,
Surprenant, Czepiel & Gutman, 1985). De roltheorie veronderstelt dat interactiepartners zich
moeten houden aan hun sociale rol in de relatie voor een succesvolle interactie (Schewe, 1973).
Met andere woorden, hoe geslaagd de interactie is hangt af van gedeelde gedragsnormen tussen
interactiepartners en hun evaluatie van in hoeverre dat gedrag passend is bij de relatie van de
interactiepartners (Schewe, 1973; Solomon et al., 1985). Bevindingen van onderzoek van
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Aggarwal (2004) tonen aan dat de relatie tussen consumenten en een merk op basis van dezelfde
gedragsnormen wordt gevormd als interpersoonlijke relaties. De evaluatie van in hoeverre het
gedrag van een merk passend is, is mogelijk afhankelijk van de mate van bekendheid van
consumenten met een merk. Een formele communicatiestijl kan door consumenten verwacht
worden bij een onbekend merk, in tegenstelling tot een informele communicatiestijl bij een
bekend merk (Gretry et al., 2017) omdat dat beter zou passen bij de merken op basis van
gedragsnormen.
Bovenstaande studies tonen aan dat de CHV op de sociale media van merken
samenhangt met het merkvertrouwen en de merkevaluaties van consumenten. De CHV in
webcareberichten kan op verschillende manieren gerealiseerd worden: via personalisatie,
informeel taalgebruik en uitnodigende retoriek. Er is al veel bekend over de specifieke
linguïstische elementen, behorend bij deze drie communicatiestijlen, die een CHV kunnen
vormengeven. Echter, er zijn andere linguïstische elementen die mogelijk een effect kunnen
hebben op de CHV waar nog weinig tot niks over bekend is. Bijvoorbeeld over sociale cues,
waaronder beleefdheid, die webcare menselijker zouden kunnen maken (Schamari en
Schaefers, 2015). Het Nederlands kent veel van deze woorden, discourse partikels, die een
uiting beleefder kunnen maken (Vismans, 1994). Deze woorden zouden daarnaast van belang
zijn voor de (menselijke) toon van een uiting (Van der Wouden & Caspers, 2008) en hebben
bovendien specifiek betrekking op de relatie tussen gesprekspartners (Mosegaard-Hansen,
1998). De mogelijke invloed van discourse partikels op de CHV in webcare is nog niet
onderzocht.
2.3 Discourse partikels
Discourse partikels zijn woorden waarmee een gesprek gestructureerd kan worden, ook wel een
‘tussenwerpsel’ genoemd (Van der Wouden, 2002). Partikels kunnen zorgen voor samenhang
in een gesprek en nuance toevoegen (Hogeweg & Van Gerrevink, 2015). Ze komen aan het
begin (bv. kortom) of einde (bv. hoor) van een zin voor (Van der Wouden, 2002). Het
Nederlands bevat veel van deze woorden die kunnen zorgen voor een beleefdere of
vriendelijkere uiting (Vismans, 1994).
Brown en Levinson (1987) hebben een invloedrijke theorie geformuleerd over beleefd
taalgebruik. Bij sociale interacties is het volgens Brown en Levinson (1987) van belang om
elkaars publieke zelfbeeld (ook wel face) te respecteren en te behouden. Dit wordt door sprekers
geprobeerd door gebruik te maken van beleefdheidsstrategieën die kunnen voorkomen dat
bepaalde talige acties het face van een spreker bedreigen (Face Threatening Acts) (Brown &
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Levinson, 1987). Het gebruik van discourse partikels zou één mogelijkheid zijn om te zorgen
voor een beleefdere of vriendelijkere uiting (Vismans, 1994).
De twee Nederlandse discourse partikels toch en wel zijn woorden die een contrast
aangeven tussen de uiting die het partikel bevat en de verwachting op basis van de context van
de discourse (Van Bergen & Hogeweg, ter perse). De informatie waarmee wel contrasteert kan
zowel expliciet als impliciet in de context aanwezig zijn (Hogeweg, 2009). Het contrast is
expliciet als in de voorgaande uitingen een expliciete negatie te vinden is, zoals in ‘Ik weet het
niet, maar hij wel.’ (Hogeweg, 2009). Het contrast is impliciet wanneer er geen expliciete
ontkenning in de voorgaande uitingen te vinden is en dus uit de context opgemaakt moet worden
(bv. ‘Ik heb wel laten zien wat ik kan.’) (Hogeweg, 2009). Het uiten van een contrast wordt in
de sociale pragmatiek als een mogelijke bedreiging voor het zelfbeeld gezien (Brown &
Levinson, 1987). Van Bergen en Hogeweg (ter perse) vooronderstellen dat door het gebruik
van het partikel toch deze gezichtsbedreiging wordt verzacht; het gebruik van dit partikel geeft
het ongelijk van de spreker aan zonder de uiting belachelijk te maken. Het partikel geeft aan
dat de spreker deze valse overtuiging eerst ook deelde (bv. spreker A: ‘Piet komt niet.’, spreker
B: ‘Dat is jammer’, spreker A: ‘Hij belde net, hij komt toch!’) (Van Bergen & Hogeweg, ter
perse). Het gebruik van het partikel wel zou daarentegen een directe gezichtsbedreiging
uitdrukken, met name in het geval van correctie; de spreker verbergt het ongelijk van de
gesprekspartner niet (bv. spreker A: ‘dat zei ik niet’, spreker B: ‘dat zei je wel’) (Van Bergen
& Hogeweg, ter perse).
Van Balen et al. (2010) suggereren dat discourse partikels over het algemeen vaak
gebruikt worden in informele communicatie. Er is echter ook reden om aan te nemen dat
verschillende discourse partikels hierin kunnen verschillen. Van Bergen en Hogeweg (ter perse)
hebben een corpusstudie uitgevoerd om de gebruikspatronen van, onder andere, de discourse
partikels toch en wel te onderzoeken. Die gebruikspatronen zijn bepaald op basis van hoe
frequent de partikels voorkwamen in conversaties in situaties variërend op twee sociale
eigenschappen van de discourse: de sociale afstand en het machtsverschil. De sociale afstand
werd gedefinieerd als de afstand tussen twee gesprekspartners, waarbij er een grote afstand
tussen gesprekspartners werd aangenomen bij bv. politieke debatten en colleges (formele
interacties) en een kleine afstand bij bv. telefoongesprekken (informele interacties) (Van
Bergen & Hogeweg, ter perse). Het machtsverschil werd bepaald aan de hand van de mate van
kennis van gesprekspartners (gelijk vs. ongelijk) (Van Bergen & Hogeweg, ter perse). Daarbij
werden fysieke gesprekken, telefoongesprekken, zakelijke onderhandelingen en politieke
debatten gecategoriseerd als gesprekpartners met een gelijke machtsafstand omdat aangenomen
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kan worden dat deze gesprekspartners een gelijke mate van kennis hebben. Interviews en
colleges werden als ongelijk geclassificeerd aangezien in deze situaties een van de
gesprekspartners aanzienlijk meer kennis heeft dan de ander(en). Volgens Brown en Levinson
(1987) hebben mensen de neiging om minder beleefd te zijn wanneer zij sociaal gezien meer
macht hebben dan hun gesprekspartner. Mensen zouden daarentegen beleefder zijn wanneer zij
sociaal gezien ondergeschikt zijn aan hun gesprekspartner (Brown & Levinson, 1987).
Bevindingen van Van Bergen en Hogeweg (ter perse) tonen aan dat het partikel wel
voornamelijk in interacties tussen gelijken voorkomt, dus met een kleine sociale afstand.
Daarnaast kwam wel het meest voor in interacties met een gelijke machtsafstand tussen
gesprekspartners. Hieruit kan afgeleid worden dat het discourse partikel wel vaker voorkomt in
informele (versus formele) interacties. Het partikel toch kwam daarentegen vaak voor in
dialogen waarin er een grote sociale afstand tussen gesprekspartners was, maar waarin
gesprekspartners qua machtsafstand gelijk aan elkaar waren, zoals politieke debatten en
zakelijke onderhandelingen (Van Bergen & Hogeweg, ter perse). Het discourse partikel toch
heeft hierdoor een interessante positie, aangezien het niet als strikt (in)formeel kan worden
beschouwd.
2.4 Discourse partikels en de CHV in webcare
De discourse partikels toch en wel komen voor in verschillende soorten interacties (wat betreft
sociale afstand en machtsafstand), waarin wel voornamelijk voorkwam in informele interacties
tussen gelijken en toch in formele interacties tussen gelijken betreffende machtsverschil, maar
met een grote sociale afstand tussen de gesprekspartners (Van Bergen & Hogeweg, ter perse).
Informeel taalgebruik is een kenmerkende communicatiestijl van de CHV. Een menselijke stem
in de webcare van organisaties zou mogelijk leiden tot meer tevredenheid en vertrouwen van
consumenten (Van Noort et al., 2014). Het huidige onderzoek zal zich richten op de invloed
van een waargenomen CHV in webcare op merkvertrouwen en merkevaluaties.
Meerdere taalkundige elementen zijn geïdentificeerd die bijdragen aan het vergroten
van de waargenomen CHV in webcareberichten. Discourse partikels worden door de literatuur
aangeduid als elementen die voornamelijk in informeel taalgebruik voorkomen. Daarbij maken
deze talige elementen een uiting beleefder en komen ze erg vaak voor in het Nederlands.
Hierdoor is het aannemelijk dat discourse partikels van invloed kunnen zijn op de waargenomen
CHV. Dit is echter nog niet eerder onderzocht. Dit onderzoek zal zich daarom richten op de
vraag of discourse partikels van invloed zijn op de waargenomen CHV in webcare van een
bekend en onbekend merk. Volgens Gretry et al. (2017) zou, op basis van de roltheorie
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(Schewe, 1973), een informele communicatiestijl beter passen bij een bekend merk en een
formele communicatiestijl bij een onbekend merk. Bovendien wordt onderzocht of er een
verschil bestaat in de mate van het beïnvloeden van een CHV tussen het gebruik van de twee
verschillende discourse partikels toch en wel. Een studie naar het effect van deze talige
elementen in webcare is een stap naar het ontwikkelen van een beter begrip van hoe een grotere
waargenomen CHV gerealiseerd kan worden.
Daarnaast zal deze studie onderzoek doen naar een mogelijk effect van de waargenomen
CHV in webcareberichten op merkevaluaties en merkvertrouwen. Aangezien de waargenomen
CHV van invloed kan zijn op merkevaluaties en merkvertrouwen, is er mogelijk tevens een
effect van de discourse partikels op de evaluaties van en het vertrouwen in een bekend en
onbekend merk. De literatuur geeft aan dat merkvertrouwen geschaad of juist verbeterd kan
worden door een informele communicatiestijl (een eigenschap die de waargenomen CHV kan
verhogen), afhankelijk van de bekendheid van een merk (Gretry et al., 2017). Daarnaast wordt
gesuggereerd dat merkevaluaties beïnvloed kunnen worden door de waargenomen CHV
(Beukeboom et al., 2015). Aangezien discourse partikels van invloed kunnen zijn op de
waargenomen CHV, is het aannemelijk dat deze talige elementen het merkvertrouwen en de
merkevaluaties kunnen beïnvloeden. De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan een
effectievere interactie van organisaties met hun (potentiële) consumenten. De huidige studie zal
onderzoek doen om de volgende vraag te beantwoorden:
In hoeverre hebben de discourse partikels wel en toch invloed op de merkevaluatie en
het merkvertrouwen van een bekend en onbekend merk, door middel van het beïnvloeden
van een Conversational Human Voice in webcare?
Deze onderzoeksvraag is opgedeeld in vier deelvragen. Op basis van bevindingen uit de
literatuur zijn per deelvraag twee of drie hypothesen opgesteld.
De literatuur geeft inzicht in de verwachting van een mogelijk effect van een
waargenomen CHV in webcare op merkevaluaties en merkvertrouwen van bekende en
onbekende merken. Daarbij zou de evaluatie van een merk verbeterd kunnen worden door een
grotere perceptie van een CHV (Beukeboom et al., 2015). Bovendien zou een informele
communicatiestijl, wat een kenmerk is van de CHV, een positief effect kunnen hebben op het
merkvertrouwen wanneer een bekend merk daar gebruik van maakt (Gretry et al., 2017). Voor
een onbekend merk zou deze communicatiestijl daarentegen een negatief effect hebben op
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merkvertrouwen. Deze bevindingen leiden tot de eerste deelvraag en de twee bijbehorende
hypothesen:
1. In hoeverre heeft een waargenomen CHV in webcare een effect op merkvertrouwen en
merkevaluaties voor bekende en onbekende merken?
H1:

Het ervaren van een grote mate van CHV leidt tot positieve merkevaluaties voor
het bekende en onbekende merk.

H2:

Het ervaren van een CHV leidt tot een hoge mate van merkvertrouwen bij een
bekend merk en een lage mate van merkvertrouwen bij een onbekend merk.

Er zijn verschillende linguïstische elementen die de perceptie van een CHV in een interactie
kunnen verhogen (Liebrecht & Van Hooijdonk, 2019). Beleefdheid is een concept dat webcare
menselijker zou kunnen maken (Schamari & Schaefers, 2015). Een manier om een uiting
vriendelijker of beleefder te maken is door het gebruik van discourse partikels (Vismans, 1994).
Bovendien zouden deze gangbare talige elementen van belang kunnen zijn voor een
(menselijke) toon van een uiting (Van der Wouden & Caspers, 2008). Daarbij zou het discourse
partikel wel voornamelijk in informele interacties voorkomen, waardoor verwacht wordt dat dit
partikel een hogere waargenomen CHV veroorzaakt dan het discourse partikel toch, dat in
zowel formele als informele interacties bleek voor te komen (Van Bergen & Hogeweg, ter
perse). Deze bevindingen uit de literatuur leiden tot de tweede deelvraag en de derde hypothese:
2. In hoeverre is er een effect van de discourse partikels (wel, toch of geen discourse partikel)
op het ervaren van een CHV?
H3a:

Er zal een hogere waargenomen CHV zijn in webcare waarin het discourse
partikel wel gebruikt wordt in vergelijking met een lagere waargenomen CHV
bij gebruik van het discourse partikel toch.

H3b: Er zal een lage waargenomen CHV zijn in webcare waarin geen discourse
partikels gebruikt worden in vergelijking met het gebruik van de discourse
partikels wel en toch.
De voorgaande hypothesen, 3a en 3b in combinatie met 1 en 2, leiden logischerwijs tot de
volgende deelvraag en hypothesen:
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3. In hoeverre is er een effect van de discourse partikels (wel, toch of geen discourse partikel)
op merkvertrouwen van bekende en onbekende merken?
H4a:

Er zal een hogere mate van merkvertrouwen zijn in bekende merken wanneer
het discourse partikel wel gebruikt wordt in webcare in vergelijking met het
discourse partikel toch.

H4b: Er zal een lagere mate van merkvertrouwen zijn in onbekende merken wanneer
het discourse partikel wel gebruikt wordt in webcare in vergelijking met het
discourse partikel toch.
H4c:

Er zal geen hogere of lagere mate van merkvertrouwen zijn in het bekende en
onbekende merk wanneer geen discourse partikel gebruikt wordt in webcare in
vergelijking met de discourse partikels wel en toch.

De literatuur geeft nog geen inzicht in de verwachting van een mogelijk effect van de discourse
partikels (wel, toch of geen discourse partikel) op de merkevaluatie van bekende en onbekende
merken. Uit voorgaande hypothesen (H1 in combinatie met H3a en H3b) zijn de volgende
verwachtingen bij deelvraag 4 opgesteld:
4. In hoeverre is er een effect van de discourse partikels (wel, toch of geen discourse partikel)
op merkevaluaties van bekende en onbekende merken?
H5a:

Er zal een positievere merkevaluatie zijn van het bekende en onbekende merk
wanneer het discourse partikel wel gebruikt wordt in vergelijking met het
gebruik van het discourse partikel toch.

H5b: Er zal een negatievere merkevaluatie zijn van het bekende en onbekende merk
wanneer er geen discourse partikel gebruikt wordt in vergelijking met het
gebruik van de discourse partikels wel en toch.
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3. Methode
3.1 Materiaal
Het stimulusmateriaal bestond uit een webcare interactie op de Facebookpagina van een
organisatie (brand-generated) tussen een consument en een merk. De consument had een klacht
geuit en hierin expliciet gevraagd om een reactie (reactieve webcare). In de webcare werden
kenmerkende elementen van de Conversational Human Voice gebruikt, zoals het
personaliseren van het bericht (bv. Hi Charlie), het gebruik van emoticons (bv.

en

), het

afsluiten van een bericht met de naam of initialen van de medewerker (bv. ^Niki of -RK),
algemeen informeel taalgebruik (bv. ‘dankje’ en ‘PB’) en uitnodigende retoriek (bv. ‘Als er iets
aan de hand is ontvangen wij graag een PB.’) (zie Figuur 1 voor twee voorbeelden).
Daarnaast waren de teksten op een tweede manier gemanipuleerd, namelijk aan de hand
van de bekendheid van het merk (bekend vs. onbekend). Er werden twee bedrijven gekozen die
hetzelfde hedonistische product aanbieden (fotoproducten) om deze variabele zoveel mogelijk
gelijk te houden. Eén van deze bedrijven was als nationaal bekend (Albelli) aangeduid en het
andere bedrijf was als onbekend (Solentro) gekwalificeerd. Om te bepalen of deze merken
daadwerkelijk als bekend/onbekend geïdentificeerd werden, werd participanten in de
vragenlijst de volgende vraag gesteld: ‘In hoeverre ben je bekend met [Albelli/Solentro]’, dit
was een meerkeuzevraag met als vier antwoordopties ‘zeer bekend’, ‘redelijk bekend’,
‘enigszins bekend’ en ‘helemaal niet bekend’. In totaal werden er twaalf verschillende
webcareberichten opgesteld (zie Bijlage 1 voor de volledige materialen).
Figuur 1.

Twee voorbeelden van het stimulusmateriaal met het discourse partikel toch dat
gebruikt werd in het experiment.
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3.2 Participanten
115 Nederlanders hebben aan het experiment deelgenomen. De vragenlijst werd door 98
participanten volledig ingevuld. Hiervan waren 73 participanten vrouw (74,5%) en 25 man
(25,5%). De participanten waren tussen de 19 en 68 jaar en hadden een gemiddelde leeftijd van
27,6 jaar (SD = 13,2). Van deze participanten had de meerderheid (59) het opleidingsniveau wo
(60,2%), gevolgd door het hbo (27,6%), mbo (6,1%) en middelbare school (6,1%). Tachtig
participanten waren zeer, redelijk of enigszins bekend met het merk Albelli, achttien
participanten gaven aan ‘helemaal niet’ bekend te zijn met het merk. 94 participanten waren
‘helemaal niet bekend’ met het merk Solentro, vier participanten gaven aan ‘enigszins bekend’
te zijn met het merk.
Er is daarnaast gecontroleerd op een gelijke verdeling van de participantkenmerken over
de twaalf lijsten. Uit de χ2- toets tussen Geslacht en Conditie bleek geen verband te bestaan (χ2
(11) = 3.31, p = .986). Er was dus een gelijke verdeling van het geslacht van de participanten
over de twaalf lijsten. Uit een eenweg variantie-analyse van Leeftijd op Conditie bleek geen
significant effect van Leeftijd (F (11, 86) = 1.19, p = .309). Er was dus een gelijke verdeling
van de leeftijden van de participanten over de twaalf lijsten. Uit de χ2- toets tussen
Opleidingsniveau en Conditie bleek geen verband te bestaan (χ2 (33) = 37.39, p = .274). Er was
dus eveneens een gelijke verdeling van het opleidingsniveau van de participanten over de twaalf
lijsten.
3.3 Onderzoeksontwerp
Het onderzoek had een 3 (Discourse partikel: toch, wel, geen discourse partikel) x 2 (Merk:
bekend, onbekend) x 2 (Tijd: voormeting, nameting) mixed design. Elke participant werd aan
beide soorten merken blootgesteld (binnenproefpersoonfactor), vulde per merk een voor- en
nameting in voor merkevaluatie en merkvertrouwen (binnenproefpersoonfactor) en kreeg één
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van de drie discourse partikels toegewezen (tussenproefpersoonfactor). Dit houdt in dat er zes
verschillende condities waren, waar twaalf lijsten van zijn gemaakt om het stimulusmateriaal
te randomiseren. Per discourse partikel (toch, wel of geen discourse partikel) hebben minimaal
32 en maximaal 34 participanten de vragenlijst ingevuld. Per lijst hebben minimaal acht en
maximaal tien participanten deelgenomen. Er waren twee condities per discourse partikel; voor
toch, wel en geen discourse partikel waren dat: stimulusmateriaal 1 t/m 6 van het bekende merk
en 7 t/m 12 van het onbekende merk, stimulusmateriaal 1 t/m 6 van het onbekende merk en 7
t/m 12 van het bekende merk. Om het stimulusmateriaal te randomiseren zijn de twaalf lijsten
op de volgende vier manieren opgesteld: stimulusmateriaal 1 t/m 6 van het bekende merk en 7
t/m 12 van het onbekende merk, stimulusmateriaal 6 t/m 1 van het bekende merk en 12 t/m 7
van het onbekende merk, stimulusmateriaal 1 t/m 6 van het onbekende merk en 7 t/m 12 van
het bekende merk, stimulusmateriaal 6 t/m 1 van het onbekende merk en 12 t/m 7 van het
bekende merk. Deze vier versies werden per discourse partikel opgesteld om twaalf lijsten te
vormen. Alle participanten werden willekeurig één lijst toegewezen.
3.4 Instrumentatie
De afhankelijke variabelen Conversational Human Voice, merkvertrouwen en merkevaluatie
werden aan de hand van al bestaande en valide vragenlijsten gemeten. De mate van
Conversational Human Voice werd na elke tekst gemeten (dus twaalf keer per participant) op
basis van Liebrecht en Van Hooijdonk (2019) met drie items (‘De webcare reactie is
informeel/persoonlijk/afstandelijk’). Het item ‘afstandelijk’ werd omgepoold bij het analyseren
van de data, zodat een lage/hoge score bij alle vragen betekende dat er een lage/hoge mate van
CHV werd ervaren. Deze items konden met een zevenpunts Likert-schaal beantwoord worden
(1 = ‘helemaal mee oneens’ – 7 = ‘helemaal mee eens’). De betrouwbaarheid van Mate van
CHV bestaande uit drie items was goed: α = .82. Het gemiddelde van die drie items is gebruikt
voor de mate van CHV, die in de verdere analyses is gebruikt.
De tweede afhankelijke variabele, merkevaluatie, werd in de vragenlijst vier keer
gemeten (voor- en na het stimulusmateriaal per merk) op dezelfde manier zoals Willemsen et
al. (2012) dat in hun studie hebben gedaan, namelijk, aan de hand van vijf items (gebaseerd op
Mitchell & Olson, 1981; Raney, Arpan, Pahupati, & Brill, 2003). Deze items konden met een
zevenpunts Likert-schaal (1 = ‘helemaal mee oneens’ – 7 = ‘helemaal mee eens’) beantwoord
worden. De items waren: ‘Het merk is geloofwaardig/respectabel/goed/een sterk merk in de
branche/ kwalitatief goed’. De betrouwbaarheid van Merkevaluatie bestaande uit vijf items was
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goed: α = .93. Het gemiddelde van die vijf items is gebruikt voor de merkevaluatie, die in de
verdere analyses is gebruikt.
De derde afhankelijke variabele, merkvertrouwen, werd in de vragenlijst eveneens vier
keer gemeten (voor- en na het stimulusmateriaal per merk) aan de hand van de schaal van
Delgado-Ballester (2004), bestaande uit acht items. Deze items werden met een zevenpunts
Likert-schaal (1 = ‘helemaal mee oneens’ – 7 = ‘helemaal mee eens’) beantwoord (zie Bijlage
2). Deze schaal werd door de onderzoeker vertaald. De betrouwbaarheid van Merkvertrouwen
bestaande uit acht items was goed: α = .95. Het gemiddelde van die acht items is gebruikt voor
het merkvertrouwen, die in de verdere analyses is gebruikt.
3.5 Procedure
Het experiment werd aan de hand van een online vragenlijst afgenomen die was opgesteld via
Qualtrics (zie Bijlage 3). In de vragenlijst werd het doel van het onderzoek kort vermeld bij de
introductie van de vragenlijst. Na de introductie werden participanten persoonlijke vragen
gesteld (geslacht, leeftijd en opleidingsniveau) om te bepalen of ze in de doelgroep van deze
studie vielen. Als de participant voldeed aan de leeftijdsgrens (>18 jaar) begon de
daadwerkelijke test. Hierin werd allereerst gevraagd naar de bekendheid van de participant met
het bekende of onbekende merk (afhankelijk van de lijst die de participant toegewezen kreeg),
hoe ze het merk evalueerden en in hoeverre ze vertrouwen hadden in het merk. Dit was de
voormeting. Daarna werden zes stimulusmaterialen, elk apart gevolgd door vragen over de mate
van CHV, aan de participant getoond. Vervolgens werd er een nameting uitgevoerd met
nogmaals de vragen over merkevaluatie en -vertrouwen. Daaropvolgend werd de participanten
gevraagd naar de bekendheid met het andere (bekende of onbekende) merk, gevolgd door een
voormeting van de merkevaluatie en het merkvertrouwen, de zes andere stimulusmaterialen
met de vragen over de mate van CHV en een nameting van de merkevaluatie en het
merkvertrouwen. Dat was het einde van de vragenlijst. De procedure was voor elke participant
gelijk.
Het onderzoek werd via een anonieme link verspreid onder familie, vrienden en
kennissen van de onderzoeker. Daarnaast werd er een link geplaatst op de sociale media
(LinkedIn en Facebook) van de onderzoeker. Ook werd de link in de Facebookgroep
‘Respondenten gezocht’ gedeeld om de laatste vijftig participanten te werven. Onder de
participanten werd geen prijs verloot. De gemiddelde afnametijd was 11.0 minuten (SD = 7.39).
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3.6 Statistische toetsing
Er werden meerdere statistische toetsen uitgevoerd om antwoord te geven op de vier deelvragen
en om de vijf hypothesen te toetsen. Om antwoord te geven op de eerste deelvraag werd de
waargenomen CHV in combinatie met de gemeten merkevaluaties en merkvertrouwen in het
soort merk (bekend vs. onbekend) getoetst met vier meervoudige regressieanalyses. Om de
eerste twee hypothesen te bevestigen zou een hoge waargenomen CHV moeten leiden tot
positieve merkevaluaties voor het bekende en onbekende merk. Daarnaast zou een
waargenomen CHV in combinatie met een bekend merk moeten leiden tot een hoge mate van
merkvertrouwen in vergelijking met een lage mate van merkvertrouwen bij een onbekend merk.
Om de tweede deelvraag te beantwoorden werd de waargenomen CHV voor het
bekende en onbekende merk in combinatie met de discourse partikels getoetst met een
MANOVA. Als uit deze MANOVA zou blijken dat het partikel wel zorgt voor een hogere
waargenomen CHV en toch voor een lagere waargenomen CHV, zou hypothese 3a bevestigd
worden. Als daarnaast zal blijken dat er een lagere waargenomen CHV is in de conditie waarin
geen discourse partikel werd gebruikt in vergelijking met de condities met de partikels toch en
wel, dan zou hypothese 3b bevestigd worden.
Om antwoord te geven op de derde en vierde deelvraag werd een factorial mixed
MANOVA met repeated measures uitgevoerd om de drie condities van discourse partikels
(tussenproefpersoon), de twee soorten merken (binnenproefpersoon) en de voor- en nameting
(binnenproefpersoon) te toetsen in combinatie met merkvertrouwen en merkevaluatie. Om de
hypothesen 4a en 4b te bevestigen zou uit de toets moeten blijken dat er een hoge mate van
merkvertrouwen was voor het bekende merk dat het discourse partikel toch in hun webcare
gebruikte in vergelijking met het discourse partikel wel. Bovendien zou er een lage mate van
merkvertrouwen moeten zijn voor het onbekende merk dat het discourse partikel wel gebruikte
in vergelijking met het gebruik van het partikel toch. Daarnaast zou er geen hogere of lagere
mate van merkvertrouwen in het bekende en onbekende merk moeten optreden voor de conditie
waarin geen discourse partikel gebruikt was, in vergelijking met de discourse partikels toch en
wel, om hypothese 4c te bevestigen. Om hypothese 5a te bevestigen zou het gebruik van het
discourse partikel wel een positievere merkevaluatie van het bekende en onbekende merk
moeten opleveren, in vergelijking met het gebruik van het discourse partikel toch. Als blijkt dat
het gebruik van geen discourse partikel tot een negatieve merkevaluatie leidt voor het bekende
en onbekende merk, in vergelijking met het gebruik van de partikels wel en toch, zal hypothese
5b bevestigd worden.
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4. Resultaten
Tabel 2.

Regressieanalyses voor Mate van CHV, Geslacht en Leeftijd als voorspellers
van de evaluaties van het bekende merk en het onbekende merk (N = 98)

Variabele

b

B

SE B

3.10

.64

mate van CHV

.45

.10

.40**

geslacht

.22

.17

.12

leeftijd

- .01

.01

- .13

Merkevaluatie bekende merk
intercept

R2

.18

F

7.86**

Merkevaluatie onbekende merk
intercept

2.19

.69

mate van CHV

.53

.12

.40**

geslacht

.27

.21

.12

leeftijd

- .02

.01

-.25**

R2

.23

F

10.77**

** p = .001
Om hypothese 1 te toetsen zijn twee meervoudige regressieanalyses uitgevoerd. Uit een
multiple regressieanalyse bleek dat Merkevaluatie van het bekende merk voor 18% te verklaren
was door de drie ingebrachte variabelen Mate van CHV, Leeftijd en Geslacht (F (3, 94) = 7.86,
p < .001). De mate van CHV bleek een significante voorspeller voor evaluatie van het bekende
merk (b = .40, p < .001). De evaluatie van het bekende merk neemt met .40
standaardafwijkingen toe bij een toename van 1 standaardafwijking van de mate van CHV,
onder constanthouding van de andere variabelen. De leeftijd (b = -.13, p = .173) en het geslacht
(b = .12, p = .191) van de respondenten bleken geen significante predictoren (zie Tabel 2). Uit
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een multiple regressie bleek dat de Merkevaluatie van het onbekende merk voor 23% te
verklaren was door de drie ingebrachte variabelen Mate van CHV, Leeftijd en Geslacht (F (3,
94) = 10.77, p < .001). De mate van CHV bleek een significante voorspeller voor de evaluatie
van het onbekende merk (b = .40, p < .001). De merkevaluatie van het onbekende merk neemt
met .40 standaardafwijkingen toe bij een toename van 1 standaardafwijking van de mate van
CHV, onder constanthouding van de andere variabelen. De leeftijd bleek eveneens een
significante voorspeller voor de evaluatie van het onbekende merk (b = -.25, p = .007). De
merkevaluatie van het onbekende merk neemt met .25 standaardafwijkingen af bij een toename
van 1 standaardafwijking van de leeftijd, onder constanthouding van de andere variabelen. Het
geslacht van de respondenten bleek geen significante predictor (b = .12, p = .202) (zie Tabel
2).
Tabel 3.

Regressieanalyses voor Mate van CHV, Geslacht en Leeftijd als voorspellers
van het vertrouwen in het bekende merk en het onbekende merk (N = 98)

Variabele

b

B

SE B

1.67

.72

.70

.12

geslacht

- .06

.19

- .03

leeftijd

- .01

.01

- .06

Merkvertrouwen bekende merk
intercept
mate van CHV

R2

.25

F

11.81**

.52**

Merkvertrouwen onbekende merk
intercept

2.31

.69

mate van CHV

.54

.12

.41**

geslacht

.09

.21

.04

leeftijd

- .02

.01

- .27**

R2

.22

F

10.30**

** p = .001
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Om hypothese 2 te toetsen zijn eveneens twee meervoudige regressieanalyses uitgevoerd. Uit
een multiple regressieanalyse bleek dat Merkvertrouwen in het bekende merk voor 25% te
verklaren was de drie ingebrachte variabelen Mate van CHV, Leeftijd en Geslacht (F (3, 94) =
11.81, p < .001). De mate van CHV bleek een significante voorspeller voor vertrouwen in het
bekende merk (b = .52, p < .001). Het vertrouwen in het bekende merk neemt met .52
standaardafwijkingen toe bij een toename van 1 standaardafwijking van de mate van CHV,
onder constanthouding van de andere variabelen. De leeftijd (b = -.06, p = .505) en het geslacht
(b = -.03, p = .741) van de respondenten bleken geen significante predictoren (zie Tabel 3). Uit
een multiple regressieanalyse bleek dat Merkvertrouwen in het onbekende merk voor 22% te
verklaren was de drie ingebrachte variabelen Mate van CHV, Leeftijd en Geslacht (F (3, 94) =
10.30, p < .001). De mate van CHV (b = .41, p < .001) en leeftijd (b = -.27, p = .004) bleken
significante voorspellers voor vertrouwen in het onbekende merk. Het vertrouwen in het
onbekende merk neemt met .41 standaardafwijkingen toe bij een toename van 1
standaardafwijking van de mate van CHV, onder constanthouding van de andere variabelen.
Het vertrouwen in het onbekende merk neemt met .27 standaardafwijkingen af bij een toename
van 1 standaardafwijking van de leeftijd, onder constanthouding van de andere variabelen. Het
geslacht van de respondenten bleek geen significante predictor (b = .04, p = .655) (zie Tabel
3).
Tabel 4.

De gemiddeldes en standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de Mate van CHV
(1 = zeer kleine mate van CHV, 7 = zeer grote mate van CHV) voor het Bekende
en Onbekende merk en Discourse partikel.
Discourse partikel
Toch

Wel

Geen partikel

Totaal

n = 34

n = 32

n = 32

N = 98

Bekend

5.04 (.79)

5.26 (.53)

5.32 (.75)

5.20 (.70)

Onbekend

4.91 (.79)

5.05 (.66)

5.15 (.78)

5.03 (.75)

4.97 (.73)

5.13 (.47)

5.24 (.69)

5.11 (.65)

Mate van CHV

Totaal
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Voor de toetsing van hypothesen 3a en 3b is een MANOVA uitgevoerd. Uit de eenweg
multivariate variantieanalyse van Discourse partikel op de Mate van CHV voor het bekende
merk en de Mate van CHV voor het onbekende merk bleek geen significant multivariaat effect
van Discourse partikel (F (4, 188) < 1) (zie Tabel 4).
Tabel 5.

De gemiddeldes en standaardafwijkingen (tussen haakjes) van Merkvertrouwen
(1 = zeer negatief merkvertrouwen, 7 = zeer positief merkvertrouwen) en
Merkevaluatie (1 = zeer negatieve merkevaluatie, 7 = zeer positieve
merkevaluatie) voor het Bekende en Onbekende merk en de Voor- en Nameting.
Discourse partikel
Toch

Wel

Geen partikel

Totaal

n = 34

n = 32

n = 32

N = 98

Bekend

5.32 (.78)

5.01 (.85)

4.83 (.78)

5.06 (.82)

Onbekend

4.52 (.65)

4.25 (.71)

4.39 (.59)

4.39 (.65)

Voormeting

4.82 (.57)

4.58. (.67)

4.49 (.59)

4.64 (.62)

Nameting

5.02 (.78)

4.68 (.78)

4.72 (.83)

4.81 (.80)

4.92 (.61)

4.63 (.67)

4.61 (.57)

4.72 (.63)

Bekend

5.84 (.77)

5.40 (.83)

5.23 (.81)

5.50 (.84)

Onbekend

4.84 (.88)

4.43 (.75)

4.79 (.86)

4.69 (.84)

Voormeting

5.34 (1.03)

4.54 (1.20)

4.48 (.76)

4.80 (1.08)

Nameting

5.34 (.78)

4.99 (.65)

5.10 (.74)

5.15 (.73)

5.34 (.78)

4.79 (.74)

4.79 (.62)

4.97 (.76)

Merkvertrouwen (N = 98)

Totaal
Merkevaluatie (N = 98)

Totaal
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Tabel 6.

De gemiddeldes en standaardafwijkingen (tussen haakjes) van Merkvertrouwen
(1 = zeer negatief merkvertrouwen, 7 = zeer positief merkvertrouwen) en
Merkevaluatie (1 = zeer negatieve merkevaluatie, 7 = zeer positieve
merkevaluatie) voor de Voor- en Nameting van het Bekende en Onbekende
merk.
Tijd (N = 98)
Voormeting

Nameting

Totaal

Bekend

5.04 (.92)

5.07 (.95)

5.06 (.82)

Onbekend

4.23 (.60)

4.55 (.99)

4.39 (.65)

4.64 (.62)

4.81 (.80)

4.72 (.63)

Bekend

5.38 (1.01)

5.56 (.79)

5.50 (.84)

Onbekend

4.24 (.69)

4.74 (.99)

4.69 (.84)

4.80 (1.08)

5.15 (.73)

5.03 (.70)

Merkvertrouwen (N = 98)

Totaal
Merkevaluatie (N = 98)

Totaal

Een factorial mixed MANOVA met repeated measures werd uitgevoerd om hypothesen
4a-b-c en 5a-b te toetsen. Uit de tweeweg mixed design variantieanalyse voor Merkvertrouwen
en Merkevaluatie met als binnenproefpersoonfactoren Tijd (voor- en nameting) en Soort merk
(bekend vs. onbekend) en tussenproefpersoonfactor Discourse partikel bleek een significant
multivariaat hoofdeffect van Tijd (F (1, 95) = 12.82, p = .001, h2 = .12) en Soort merk (F (2,
94) = 9.64, p < .001, h2 = .17). Uit univariate analyses bleek dat er een effect was van Tijd op
Merkevaluatie (F (1, 95) = 12.82, p = .001, h2 = .12). Bij de nameting hadden participanten een
hogere merkevaluatie (M = 5.15, SD = .73) dan bij de voormeting (M = 4.80, SD = 1.08). Uit
univariate analyses bleek daarnaast dat er hoofdeffecten waren van Soort merk op
Merkevaluatie (F (1, 95) = 8.93, p = .004, h2 = .09) en Merkvertrouwen (F (1, 97) = 19.34, p <
.001, h2 = .17). De evaluatie van het bekende merk (M = 5.50, SD = .84) was hoger dan de
evaluatie van het onbekende merk (M = 4.69, SD = .84) (zie Tabel 5). Het vertrouwen in het
bekende merk (M = 5.06, SD = .82) was eveneens hoger dan het vertrouwen in het onbekende
merk (M = 4.39, SD = .65) (zie Tabel 5).
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Het hoofdeffect van Merkvertrouwen werd gekwalificeerd door een significant
interactie-effect tussen Tijd en Soort merk (F (1, 95) = 73.66, p < .001, h2 = .44). Het verschil
tussen de twee tijdstippen (voor- en nameting) bleek voor het ene merk hoger dan voor het
andere merk: het verschil tussen de voormeting (M = 4.23, SD = .60) en de nameting (M = 4.55,
SD = .99) van het onbekende merk was groter dan het verschil tussen de voormeting (M = 5.04,
SD = .92) en de nameting (M = 5.07, SD = .95) van het bekende merk (zie Tabel 6).
De hoofdeffecten van Merkevaluatie werden gekwalificeerd door significante
interactie-effecten tussen Tijd en Discourse partikel (F (2, 95) = 3.61, p = .031, h2 = .07), Soort
merk en Discourse partikel (F (2, 95) = 5.26, p = .007, h2 = .10) en Tijd en Soort merk (F (1,
95) = 74.40, p < .001, h2 = .44). Het verschil tussen de twee tijdstippen bleek alleen op te treden
voor de proefpersonen in de condities zonder discourse partikel (F (1, 31) = 25.83, p < .001,
h2 = .46): de merkevaluatie bij de nameting (M = 5.10, SD = .74) was bij hen hoger dan de
merkevaluatie bij de voormeting (M = 4.48, SD = .76) (zie Tabel 6). Er bleek geen verschil
tussen de twee tijdstippen voor de proefpersonen in de condities met het discourse partikel toch
(F (1, 33) < 1) en voor de proefpersonen in de condities met het discourse partikel wel (F (1,
31) = 4.02, p = .054). Het verschil tussen de merkevaluatie van de twee soorten merken bleek
alleen op te treden voor de proefpersonen in de condities met het discourse partikel toch (F (1,
33) = 19.70, p < .001, h2 = .37): de merkevaluatie voor het bekende merk (M = 5.84, SD = .77)
was bij hen hoger dan de merkevaluatie voor het onbekende merk (M = 4.84, SD = .88) (zie
Tabel 5). Er bleek geen verschil tussen de merkevaluatie van de twee soorten merken voor de
proefpersonen in de condities met het discourse partikel wel (F (1, 31) = 3.07, p = .090) en voor
de proefpersonen in de condities zonder discourse partikel (F (1, 31) < 1). Het verschil tussen
de twee tijdstippen (voor- en nameting) bleek voor het ene merk hoger dan voor het andere
merk: het verschil tussen de voormeting (M = 4.24, SD = .69) en de nameting (M = 4.74, SD =
.99) van het onbekende merk was groter dan het verschil tussen de voormeting (M = 5.38, SD
= 1.01) en de nameting (M = 5.56, SD = .79) van het bekende merk (zie Tabel 6).
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5. Conclusie
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoeverre discourse partikels invloed
hebben op de waargenomen CHV, de merkevaluatie en het merkvertrouwen in een bekend en
onbekend merk. Uit de resultaten is gebleken dat hypothese 1 bevestigd kan worden en
hypothese 2 deels bevestigd kan worden. Het ervaren van een grote mate van CHV leidde tot
positieve merkevaluaties voor zowel het bekende als het onbekende merk (H1). Daarnaast is
gebleken dat leeftijd invloed heeft de merkevaluaties van het onbekende merk; hoe ouder de
participant, hoe minder positief het onbekende merk werd geëvalueerd. Dit bleek niet het geval
te zijn voor het bekende merk. Het geslacht van de participanten bleek geen invloed te hebben
op de evaluaties van het bekende en onbekende merk. Daarnaast is gebleken dat wanneer de
mate van het ervaren van een CHV groter is, het vertrouwen in het bekende merk toeneemt
(H2). Dit bleek tevens voor het onbekende merk, echter, dit komt niet overeen met de
verwachting dat het ervaren van een CHV voor het onbekende merk zou leiden tot een lage
mate van merkvertrouwen (H2). Daarbij had leeftijd eveneens invloed op het vertrouwen in het
onbekende merk; hoe ouder de participant, hoe minder er vertrouwen was in het onbekende
merk. Dit bleek niet zo te zijn voor het bekende merk. Geslacht had eveneens geen invloed op
het vertrouwen in het bekende en onbekende merk.
Bovendien is er geen bewijs gevonden voor een effect van de discourse partikels (toch,
wel of geen discourse partikel) op het ervaren van een CHV (H3a-b). De resultaten hebben geen
verschil aangetoond tussen een lage/hoge waargenomen CHV en het gebruik van de discourse
partikels (of geen discourse partikel) in webcare (H3a-b). Daarnaast kunnen hypothesen 4a, 4b
en 4c niet bevestigd worden. De resultaten toonden geen hogere mate van merkvertrouwen in
het bekende merk aan nadat participanten het stimulusmateriaal met het discourse partikel wel
in vergelijking met het discourse partikel toch hadden gelezen (H4a). Bovendien werd er geen
lagere mate van merkvertrouwen in het onbekende merk aangetoond nadat participanten het
stimulusmateriaal met het discourse partikel wel in vergelijking met het discourse partikel toch
hadden gelezen (H4b). Ook het gebruik van geen discourse partikel, in vergelijking met de
partikels wel en toch, bleek geen invloed te hebben op het merkvertrouwen in het bekende en
onbekende merk (H4c). Het merkvertrouwen was over het algemeen, ongeacht het discourse
partikel, hoger voor het bekende merk dan het onbekende merk. Uit de voor- en nameting is
daarentegen gebleken dat het merkvertrouwen in het onbekende merk meer was toegenomen
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dan het merkvertrouwen in het bekende merk, ongeacht het discourse partikel (of geen
discourse partikel).
Daarnaast is uit de resultaten gebleken dat hypothesen 5a en 5b niet bevestigd konden
worden. Er was geen positievere merkevaluatie van het bekende en onbekende merk bij gebruik
van het discourse partikel wel in vergelijking met het discourse partikel toch (H5a). Tegen deze
verwachting in is gebleken dat participanten die het discourse partikel toch hadden gelezen het
bekende merk positiever evalueerden dan het onbekende merk. Daarbij is geen verschil
aangetoond tussen het gebruik van het discourse partikel wel en geen discourse partikel voor
merkevaluatie. Bovendien is er geen negatievere merkevaluatie van het bekende en onbekende
merk aangetoond wanneer er geen discourse partikel in webcare gebruikt wordt, in vergelijking
met de discourse partikels wel en toch (H5b). Het bleek zelfs dat participanten die geen
discourse partikel hadden gelezen het merk positiever evalueerden bij de nameting, in
vergelijking met de voormeting, dan participanten die aan de condities met de discourse
partikels wel en toch toegewezen waren. Daarnaast is gebleken de merkevaluatie van het
bekende merk over het algemeen hoger was dan de evaluatie van het onbekende merk, ongeacht
discourse partikel. Echter, het is gebleken dat de merkevaluatie van het onbekende merk meer
is toegenomen dan de merkevaluatie van het bekende merk, ongeacht het discourse partikel (of
geen discourse partikel).
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6. Discussie
In deze studie is onderzoek gedaan naar de invloed van twee discourse partikels (toch en wel)
in vergelijking met geen discourse partikel op de evaluatie en het vertrouwen in een bekend en
onbekend merk door middel van het beïnvloeden van een CHV in webcareberichten op
Facebook. Een grotere mate van CHV bleek voor beide merken (bekend en onbekend) tot een
verbetering van de merkevaluatie te zorgen, waardoor de eerste verwachting bevestigd werd.
Dit komt overeen met de bevindingen van Beukeboom et al. (2015) die suggereren dat de
perceptie van een CHV in Facebookberichten als de grootste verklarende factor (van de in totaal
negen factoren die gemeten zijn) kan worden aangemerkt voor een verbetering in de evaluatie
van een merk. Daarnaast is aangetoond dat leeftijd invloed heeft op de evaluatie van het
onbekende merk; hoe ouder de proefpersoon, hoe minder positief de evaluatie van het
onbekende merk. Mogelijk is, naast de mate van CHV, de leeftijd van de (potentiële)
consumenten van een merk van belang voor het verbeteren van de evaluaties van een onbekend
merk.
Daarnaast werd voorspeld dat het ervaren van een CHV zou leiden tot een hoge mate
van merkvertrouwen in een bekend merk, in tegenstelling tot een lage mate van
merkvertrouwen in een onbekend merk. Het vertrouwen in een onbekend merk zou namelijk
geschaad kunnen worden door een informele communicatiestijl, terwijl dit voor een bekend
merk een positief effect zou kunnen hebben (Gretry et al., 2017). Informeel taalgebruik is
immers een communicatiestijl die gekoppeld is aan het verhogen van een CHV in webcare (Van
Noort et al., 2014). De resultaten van het onderzoek komen echter niet overeen met deze
verwachting; voor zowel het bekende als het onbekende merk leidde een grotere waargenomen
CHV tot een groter vertrouwen in het merk. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat een
menselijke communicatiestijl van belang is voor het realiseren van vertrouwen (Van Noort et
al., 2014). Het implementeren van een menselijke communicatiestijl, oftewel een CHV, kan
met twee additionele communicatiestijlen dan alleen informeel taalgebruik: personalisatie en
uitnodigende retoriek (Van Noort et al., 2014). Wellicht geeft enkel de communicatiestijl
informeel taalgebruik geen volledige indicatie voor een effect van vertrouwen op een
(on)bekend merk en spelen de andere twee kenmerkende communicatiestijlen van een CHV, of
een combinatie van de drie stijlen, een (grote) rol. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat
een informele communicatiestijl in interacties van bedrijven met hun consumenten in de
afgelopen drie jaar meer de standaard is geworden waardoor het voor onbekende merken nu
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niet meer als negatief beoordeeld wordt. Sociale media ontwikkelen zich erg snel in dit digitale
tijdperk, waardoor het plausibel is dat de online communicatie van (on)bekende merken en wat
daarin normaal gevonden wordt door consumenten eveneens snel veranderd. Het is daarnaast
gebleken dat het vertrouwen in het onbekende merk afnam naarmate de participanten ouder
werden. De oudere generatie houdt zich mogelijk aan interactiestandaarden overeenkomstig
met de roltheorie (Broderick, 1998; Schewe, 1973; Solomon et al., 1985); een informele
communicatiestijl zou niet passend zijn bij de relatie van een onbekend merk met (potentiële)
consumenten (Aggarwal, 2004). Wellicht vindt een jongere generatie een informele
communicatiestijl over het algemeen een prettige manier van interacteren met merken,
ongeacht of het merk voor hen bekend is of niet.
Daarnaast is er, tegen de derde verwachtingen in, geen effect van de discourse partikels
(wel, toch of geen discourse partikel) op de waargenomen CHV aangetoond. Discourse
partikels zouden voor een vriendelijkere en beleefdere uiting zorgen (Vismans, 1994) en
worden over het algemeen in informele communicatie gebruikt (Van Balen et al., 2010).
Daarbij is het plausibel dat er een verschil is tussen de discourse partikels toch en wel. Volgens
Van Bergen en Hogeweg (ter perse) komt wel grotendeels voor in informele communicatie, wat
tot een grotere mate van CHV zou leiden. Daarentegen zou toch niet als consequent formeel of
informeel aangemerkt kunnen worden (Van Bergen & Hogeweg, ter perse). Mogelijk is het
uitblijven van een effect tussen de twee discourse partikels te verklaren doordat zowel het
discourse partikel toch als het discourse partikel wel een vorm van informeel taalgebruik kan
zijn. Wellicht verschillen deze discourse partikels in deze situatie niet voldoende van elkaar.
Dit verklaart echter niet waarom er geen verschil is aangetoond tussen het gebruik van de
discourse partikels in vergelijking met geen discourse partikel in de webcare op de
waargenomen CHV. Een eventuele verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de conversationele
linguïstische kenmerken van de drie communicatiestijlen van een CHV (personalisatie,
informeel taalgebruik en uitnodigende retoriek) (Van Noort et al., 2014), die verwerkt waren in
alle webcareberichten van beide merken, een zodanige mate van CHV teweegbrachten dat de
discourse partikels (of geen discourse partikel) daar geen effect meer op hebben gehad. Een
persoonlijk antwoord op een negatieve reactie van een consument kan namelijk eveneens tot
een grotere waargenomen CHV leiden (Kerkhof et al., 2011).
Insgelijks konden de vierde verwachtingen (H4a-b-c), mogelijke effecten van de
discourse partikels (of geen discourse partikel) op het merkvertrouwen van een bekend en
onbekend merk, niet bevestigd worden. Tegen de verwachtingen in is gebleken dat er een
grotere toename was in het vertrouwen in het onbekende merk dan in het bekende merk. Een
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verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het vertrouwen in het bekende merk over het algemeen
hoger was dan voor het onbekende merk (respectievelijk M = 5.06, SD = .82 en M = 4.39, SD
= .65 op een zevenpunts Likert-schaal) waardoor het zeer plausibel is dat er een groter verschil
is gemeten tussen de voor- en nameting van het onbekende merk. Daarnaast zou het vertrouwen
in het onbekende merk kunnen zijn toegenomen doordat participanten middels het
stimulusmateriaal een positief beeld hebben gekregen van het onbekende merk. Aangezien is
gebleken dat de discourse partikels hier geen invloed op hebben gehad, zou het vertrouwen
toegenomen kunnen zijn door de menselijke stem die is gegeven aan alle webcareberichten
door middel van conversationele linguïstische elementen. Een organisatie is namelijk beter in
staat om vertrouwen te realiseren wanneer hun communicatie een grotere waargenomen
menselijke stem heeft (Van Noort et al., 2014).
Daarnaast konden de vijfde hypothesen niet bevestigd worden; er is geen positievere
merkevaluatie van het (on)bekende merk aangetoond bij het gebruik van het discourse partikel
wel in vergelijking met het discourse partikel toch. Bovendien is er geen negatievere
merkevaluatie van het (on)bekende merk aangetoond bij het gebruik van geen discourse partikel
in webcare, in vergelijking met de discourse partikels wel en toch. Een verklaring voor het
uitblijven van deze effecten van de discourse partikels zou kunnen zijn dat een waargenomen
CHV, in interacties op de Facebookpagina van een merk (Beukeboom et al., 2015), van belang
is voor het bewerkstelligen van een positieve(re) merkevaluatie (Van Noort & Willemsen,
2011). Er is namelijk, zoals hierboven beschreven, geen effect van de discourse partikels op de
mate van CHV aangetoond. Hierdoor is een effect van discourse partikels op merkevaluaties
onwaarschijnlijk. Desondanks is er een effect van het discourse partikel toch op de evaluatie
van het bekende merk gevonden; participanten in deze condities evalueerden het bekende merk
positiever dan het onbekende merk. Aangezien de literatuur nog geen inzicht geeft in de
mogelijke effecten van de discourse partikels toch en wel (of geen discourse partikel) op de
merkevaluatie van een (on)bekend merk, is het lastig om dit effect te verklaren. Mogelijk speelt
de opmerkelijke positie van het partikel toch hierin een rol, doordat het partikel niet als
consequent (in)formeel kan worden beschouwd (Van Bergen & Hogeweg, ter perse). Het
verschil tussen de merkevaluaties van het bekende en onbekende merk zou eventueel verklaard
kunnen worden aan de hand van de roltheorie, die stelt dat interactiepartners zich aan hun
sociale rol moeten houden om de interactie succesvol te laten zijn (Schewe, 1973). Mogelijk
speelt de bekendheid van consumenten bij een merk een rol in hun evaluatie van het gedrag van
het merk. Hierin zou een formele communicatiestijl verwacht kunnen worden bij een onbekend
merk, in tegenstelling tot een informele communicatiestijl bij een bekend merk omdat dat beter
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zou passen op basis van gedragsnormen (Gretry et al., 2017). Daarnaast is gebleken dat de
participanten in de condities zonder discourse partikel, in vergelijking met de participanten in
de condities met de discourse partikels toch en wel, de merken positiever evalueerden bij de
nameting dan bij de voormeting. Dit is eveneens lastig te verklaren door het gebrek aan
literatuur over dit onderwerp. Discourse partikels zouden een uiting beleefder en vriendelijker
kunnen maken (Vismans, 1994), dit is echter niet gebleken uit deze resultaten. Mogelijk is de
merkevaluatie tussen de voor- en nameting in de condities zonder discourse partikel
toegenomen, onafhankelijk van het soort merk (bekend vs. onbekend), doordat deze berichten
natuurlijker overkwamen. Wellicht worden de discourse partikels toch en wel niet (vaak) in
webcare gebruikt, waardoor het gebruik van deze woorden voor de participanten geforceerd
aanvoelde in plaats van oprecht. Dit kan de merkevaluaties mogelijk beïnvloed hebben. Tevens
is gebleken dat de merkevaluatie van het onbekende merk over het algemeen meer is
toegenomen dan de merkevaluatie van het bekende merk. Een verklaring hiervoor zou kunnen
zijn dat de evaluatie van het bekende merk over het algemeen hoger was dan voor het
onbekende merk (respectievelijk M = 5.50, SD = .84 en M = 4.69, SD = .84 op een zevenpunts
Likert-schaal) waardoor een grotere toename van de merkevaluatie voor het onbekende merk
waarschijnlijk is.
Voor het huidige onderzoek was het van belang dat er voor participanten een duidelijk
onderscheid was tussen het bekende en het onbekende merk, zodat er een mogelijk verschil
tussen de twee merken aangetoond kon worden. Echter, achttien participanten (van de 98)
gaven aan ‘helemaal niet bekend’ te zijn met het merk dat als bekend was gekenmerkt. Dit is
een beperking van het onderzoek die van invloed heeft kunnen zijn op de resultaten. Daarnaast
bleek er een grote standaardafwijking (7.39 minuten) van de gemiddelde afnametijd (11.0
minuten) van de vragenlijst. De gemiddelde afnametijd werd geschat op twaalf minuten, dus
deze is zoals verwacht. De vragenlijst is echter door een deel van de participanten in een zeer
korte tijd ingevuld, namelijk in minder dan vier minuten. Hierdoor zou het kunnen zijn dat deze
participanten het stimulusmateriaal (twaalf berichten per participant) niet voldoende goed
hebben gelezen. Dit zou ervoor kunnen hebben gezorgd dat er geen verschil is aangetoond
tussen de verschillende discourse partikels (en geen discourse partikel) en de mate van CHV
per discourse partikel.
Een andere beperking van het onderzoek is dat de vragenlijst uit veel dezelfde vragen
bestond waardoor participanten gemakkelijk konden anticiperen op de vragen die ze zouden
krijgen en deze eventueel (té) snel invullen, zonder de individuele berichten goed te verwerken.
Daarbij had de huidige studie een binnenproefpersoonontwerp; alle participanten hebben beide
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merken (bekend en onbekend) beoordeeld. Er is een voor- en nameting gedaan voor de
merkevaluatie en het merkvertrouwen van beide merken (dus beide vier keer per participant)
en de vragen over de mate van CHV werd na elk gemanipuleerd webcarebericht gesteld (twaalf
keer per participant). Het zou kunnen zijn dat deze veelvuldige herhaling van vragen de
resultaten negatief heeft beïnvloedt doordat participanten hierdoor vermoeid raakten.
Het is van belang om vervolgonderzoek uit te voeren naar het effect van leeftijd op
merkvertrouwen en merkevaluatie van onbekende merken. Uit dit onderzoek is gebleken dat
niet alleen de mate van CHV invloed had op merkvertrouwen en merkevaluaties van onbekende
merken, ook leeftijd speelde een rol; hoe ouder de participant, hoe meer het vertrouwen en de
evaluatie van het onbekende merk afnam. Onderzoek om deze effecten verder te bestuderen
aan de hand van de roltheorie zou interessant zijn. Daarnaast zou toekomstig onderzoek naar
de menselijke interacties tussen bekende en onbekende merken met hun consumenten meer
inzicht kunnen geven in een mogelijk verschil tussen de communicatiestijlen van de CHV en
het vertrouwen in (on)bekende merken. Mogelijk is een informele communicatiestijl de nieuwe
standaard geworden door de vele online interacties op socialemediaplatformen tussen merken
en consumenten. Eventueel is dat afhankelijk van de bekendheid van een merk.
Bovendien is er nog veel onduidelijk over de invloed van de discourse partikels toch en
wel (of geen discourse partikel) op merkvertrouwen en merkevaluaties van (on)bekende
merken. Hierbij kan er specifiek onderzoek gedaan worden naar de invloed van een informele
communicatiestijl, de gebruikspatronen van deze woorden in webcare en/of het effect van de
bekendheid van de consument met een merk. Daarnaast is vervolgonderzoek naar discourse
partikels met andere semantische eigenschappen dan toch en wel, die een contrast aangeven,
mogelijk interessant. Bijvoorbeeld discourse partikels die als functie hebben een gesprek te
organiseren (bv. trouwens). Toekomstig onderzoek naar het gebruik van deze veelvoorkomende
Nederlandse woorden op andere socialemediaplatformen (bv. Twitter of Instagram) zou
eveneens kunnen bijdragen aan al bestaand onderzoek. Ook zou onderzoek naar merken in een
andere branche mogelijk interessante resultaten opleveren. Op basis van de roltheorie is het
aannemelijk dat consumenten andere verwachtingen hebben van bekende merken dan van
onbekende merken. Mogelijk hebben consumenten op verschillende socialemediaplatformen
en voor verschillende branches eveneens andere verwachtingen waardoor het gebruik van
bepaalde discourse partikels op het ene socialemediaplatform of voor de ene branche beter
werkt dan voor de andere(n).
In dit onderzoek zijn verschillende inzichten uit de literatuur gecombineerd om te
onderzoeken of discourse partikels van invloed zouden kunnen zijn op de waargenomen CHV
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en de evaluaties en het vertrouwen in een bekend en onbekend merk. Een grotere waargenomen
CHV in webcare op Facebook bleek voor onbekende merken zeer effectief voor een positievere
merkevaluatie en een groter vertrouwen in het merk. De discourse partikels toch en wel (of geen
discourse partikel) hebben in dit onderzoek zeer weinig effecten opgeleverd. Het gebruik van
een menselijke communicatiestijl kan daarentegen erg effectief zijn in het verhogen van de
merkevaluatie en het merkvertrouwen in onbekende merken.
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Bijlagen
Bijlage 1
Een overzicht van het stimulusmateriaal van het experiment.
Bekend merk (Albelli)

37

38

39

40

Onbekend merk (Solentro)

41

42

43

44

45

Bijlage 2
De aangepaste schaal van Delgado-Ballester (2004) om merkvertrouwen te meten. De vragen
werden beantwoord aan de hand van een zevenpunts Likert-schaal (1 = helemaal mee oneens,
7 = helemaal mee eens).
1. [Albelli/Solentro] is een merk dat aan mijn verwachtingen voldoet.
2. Ik heb vertrouwen in het merk [Albelli/Solentro].
3. [Albelli/Solentro] is een merk die me nooit teleurstelt.
4. [Albelli/Solentro] garandeert tevredenheid.
5. [Albelli/Solentro] zou eerlijk en oprecht zijn in het beantwoorden van mijn zorgen.
6. Ik kon vertrouwen op [Albelli/Solentro] om het probleem op te lossen.
7. [Albelli/Solentro] zou er alles aan doen om mij tevreden te stellen.
8. [Albelli/Solentro] zou me op de een of andere manier compenseren voor een probleem
met [het product].
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Bijlage 3
De vragenlijst van het experiment voor conditie 1. De vragenlijsten van condities 2 t/m 12
verschilden van deze vragenlijst alleen in het stimulusmateriaal en de volgorde waarin deze
stond.
Mijn naam is Lisa van den Eerenbeemt en ik vraag u om mee te doen aan een
wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is uw schriftelijke
toestemming nodig. Voordat u beslist of u mee wil doen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg
over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker
uitleg als u vragen heeft.
Beschrijving en doel van het onderzoek
Ik doe onderzoek naar uw mening over de webcare van merken. Door het invullen van deze
vragenlijst helpt u mij mijn masterscriptie te behalen.
Wat wordt er van u verwacht?
In dit onderzoek krijgt u in totaal twaalf Facebookberichten van twee verschillende bedrijven
te zien. Deze bedrijven zijn beide webwinkels waar online fotoproducten gemaakt en besteld
kunnen worden. Hierover zullen een aantal vragen gesteld worden. Dit zal ongeveer 12
minuten duren.
Vrijwilligheid
U doet vrijwillig mee aan dit onderzoek. Daarom kunt u op elk moment tijdens het onderzoek
uw deelname stopzetten en uw toestemming intrekken. U hoeft niet aan te geven waarom u
stopt. U kunt tot twee weken na deelname ook uw onderzoeksgegevens en persoonsgegevens
laten verwijderen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar l.vandeneerenbeemt@student
.ru.nl.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De onderzoeksgegevens die in dit onderzoek verzameld worden, zullen door de
wetenschapper gebruikt worden voor datasets, artikelen en presentaties. De anoniem
gemaakte onderzoeksgegevens zijn tenminste 10 jaar beschikbaar voor andere
wetenschappers. Als ik de gegevens met andere onderzoekers deel, kunnen deze dus niet tot u
herleid worden.
Voor de interne administratie van dit onderzoek zijn ook persoonsgegevens nodig, zoals
geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de
onderzoeker en de gegevensbeheerder.
We bewaren alle onderzoeks- en persoonsgegevens op beveiligde wijze volgens de richtlijnen
van de Radboud Universiteit.
Heeft u vragen over het onderzoek?
Als u meer informatie over het onderzoek wilt hebben, kunt u contact opnemen met Lisa van
den Eerenbeemt; e-mail: l.vandeneerenbeemt@student.ru.nl.
Ethische toetsing en klachten
Dit onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen
van de Radboud Universiteit.
Heeft u klachten over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke
onderzoeker.
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Ook kunt u een klacht indienen bij de secretaris van de Ethische Toetsingscommisie
Geesteswetenschappen Radboud Universiteit (etc-gw@ru.nl).
Door te klikken op de knop 'Ik ga akkoord' geeft u aan dat u:
- bovenstaande informatie hebt gelezen
- vrijwillig meedoet aan het onderzoek
- 18 jaar of ouder bent
Als u niet mee wil doen aan het onderzoek en geen toestemming wil geven, kunt u op de knop
'Ik wil niet meedoen' klikken.

o Ik ga akkoord
o Ik wil niet meedoen
Wat is je geslacht?

o Man
o Vrouw
o Anders
Wat is je leeftijd?
________________________________________________________________

Wat is je opleidingsniveau?

o Basisschool
o Middelbare school
o Mbo
o Hbo
o Wo
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
In hoeverre ben je bekend met Albelli?

o Zeer bekend (wel eens iets besteld)
o Redelijk bekend (ik ken het, ik heb erover gehoord van vrienden/familie)
o Enigszins bekend (wel eens iets over gehoord, ik ken het van naam)
o Helemaal niet bekend
Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen.
Als je niet of beperkt bekend bent met het merk, ga dan op je eerste indruk af.
Het merk Albelli is:

Geloofwaardig
Respectabel
Goed
Een sterk merk in de
branche
Kwalitatief goed

Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Een
beetje
mee
oneens

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Neutraal

Een
beetje
mee
eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen.
Als je niet of beperkt bekend bent met het merk, ga dan op je eerste indruk af.
Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Een
beetje
mee
oneens

o
o
o
o

o
o
o
o

Albelli zou eerlijk en
oprecht zijn in het
beantwoorden van
mijn zorgen.

o

Ik zou kunnen
vertrouwen op
Albelli om het
probleem op te
lossen.
Albelli zou er alles
aan doen om mij
tevreden te stellen.

Albelli voldoet aan
mijn verwachtingen.
Ik heb vertrouwen in
Albelli.
Albelli stelt me nooit
teleur.
Albelli garandeert
tevredenheid.

Albelli zou me op de
een of andere manier
compenseren voor
een probleem met
hun product.

Neutraal

Een
beetje
mee
eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Je krijgt op de volgende pagina's een aantal Facebookberichten te zien. Kijk hier goed naar. Je
kan op een later moment in de vragenlijst niet terug naar de afbeeldingen.
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
De reactie van Albelli is:

Persoonlijk
Informeel
Afstandelijk

Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Een
beetje
mee
oneens

Neutraal

Een
beetje
mee eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
De reactie van Albelli is:

Persoonlijk
Informeel
Afstandelijk

Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Een
beetje
mee
oneens

o
o
o

o
o
o

o
o
o

Neutraal

Een
beetje
mee eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
De reactie van Albelli is:

Persoonlijk
Informeel
Afstandelijk

Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Een
beetje
mee
oneens

Neutraal

Een
beetje
mee eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
De reactie van Albelli is:

Persoonlijk
Informeel
Afstandelijk

Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Een
beetje
mee
oneens

Neutraal

Een
beetje
mee eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
De reactie van Albelli is:

Persoonlijk
Informeel
Afstandelijk

Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Een
beetje
mee
oneens

o
o
o

o
o
o

o
o
o

Neutraal

Een
beetje
mee eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
De reactie van Albelli is:

Persoonlijk
Informeel
Afstandelijk

Helemaal
mee
oneens

o
o
o

Mee
oneens

Een
beetje
mee
oneens

Neutraal

Een
beetje
mee eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen.
Het merk Albelli is:

Geloofwaardig
Respectabel
Goed
Een sterk merk in de
branche
Kwalitatief goed

Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Een
beetje
mee
oneens

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Neutraal

Een
beetje
mee
eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen.
Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Een
beetje
mee
oneens

o
o
o
o

o
o
o
o

Albelli zou eerlijk en
oprecht zijn in het
beantwoorden van
mijn zorgen.

o

Ik zou kunnen
vertrouwen op
Albelli om het
probleem op te
lossen.
Albelli zou er alles
aan doen om mij
tevreden te stellen.

Albelli voldoet aan
mijn verwachtingen.
Ik heb vertrouwen in
Albelli.
Albelli stelt me nooit
teleur.
Albelli garandeert
tevredenheid.

Albelli zou me op de
een of andere manier
compenseren voor
een probleem met
hun product.

Neutraal

Een
beetje
mee
eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
In hoeverre ben je bekend met Solentro?

o Zeer bekend (wel eens iets besteld)
o Redelijk bekend (ik ken het, ik heb erover gehoord van vrienden/familie)
o Enigszins bekend (wel eens iets over gehoord, ik ken het van naam)
o Helemaal niet bekend
Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen.
Als je niet of beperkt bekend bent met het merk, ga dan op je eerste indruk af.
Het merk Solentro is:

Geloofwaardig
Respectabel
Goed
Een sterk merk in de
branche
Kwalitatief goed

Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Een
beetje
mee
oneens

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Neutraal

Een
beetje
mee
eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen.
Als je niet of beperkt bekend bent met het merk, ga dan op je eerste indruk af.
Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Een
beetje
mee
oneens

o
o
o
o

o
o
o
o

Solentro zou eerlijk
en oprecht zijn in het
beantwoorden van
mijn zorgen.

o

Ik zou kunnen
vertrouwen op
Solentro om het
probleem op te
lossen.
Solentro zou er alles
aan doen om mij
tevreden te stellen.

Solentro voldoet aan
mijn verwachtingen.
Ik heb vertrouwen in
Solentro.
Solentro stelt me
nooit teleur.
Solentro garandeert
tevredenheid.

Solentro zou me op
de een of andere
manier compenseren
voor een probleem
met hun product.
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Je krijgt op de volgende pagina's een aantal Facebookberichten te zien. Kijk hier goed naar. Je
kan op een later moment in de vragenlijst niet terug naar de afbeeldingen.
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
De reactie van Solentro is:

Persoonlijk
Informeel
Afstandelijk
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
De reactie van Solentro is:
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Informeel
Afstandelijk
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
De reactie van Solentro is:
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Informeel
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
De reactie van Solentro is:

Persoonlijk
Informeel
Afstandelijk
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
De reactie van Solentro is:
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stelling.
De reactie van Solentro is:
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen.
Het merk Solentro is:

Geloofwaardig
Respectabel
Goed
Een sterk merk in de
branche
Kwalitatief goed
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen.
Helemaal
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Een
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mee
oneens
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Solentro zou eerlijk
en oprecht zijn in het
beantwoorden van
mijn zorgen.

o

Ik zou kunnen
vertrouwen op
Solentro om het
probleem op te
lossen.
Solentro zou er alles
aan doen om mij
tevreden te stellen.

Solentro voldoet aan
mijn verwachtingen.
Ik heb vertrouwen in
Solentro.
Solentro stelt me
nooit teleur.
Solentro garandeert
tevredenheid.

Solentro zou me op
de een of andere
manier compenseren
voor een probleem
met hun product.

Neutraal

Een
beetje
mee
eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

64

