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Samenvatting
Vanwege de voortsnellende technologische ontwikkelingen en het toenemend gebruik van
sociale netwerksites wordt de consument de laatste jaren steeds vaker blootgesteld aan
gepersonaliseerde online advertenties (Li, 2016). Bijvoorbeeld wanneer de consument scrolt
door de Instagram-tijdlijn of swipet door de Instagram Stories. In deze studie wordt onderzocht
of personalisatie in online advertenties op Instagram invloed heeft op de attitude ten opzichte
van de advertentie, de opdringerigheid, de loyaliteit ten opzichte van het merk en op de bewuste
aandacht van de consument. Een kwantitatief onderzoek met een 2x2 mixed design is uitgevoerd
met als tussenproefpersoon factor Type Advertentie (Instagram-tijdlijn of Instagram Stories) en
als binnenproefpersoon factor Personalisatie (wel en niet gepersonaliseerd). De afhankelijke
variabelen zijn effectiviteit (attitude, opdringerigheid en loyaliteit) en de bewuste aandacht van
de consument. In totaal hebben 123 proefpersonen (mbo, hbo en wo studenten) de online
enquête in Qualtrics volledig ingevuld en zijn vier groepen met elkaar vergeleken. Uit de
resultaten blijkt dat personalisatie in een advertentie invloed heeft op de attitude ten opzichte
van de advertentie en de opdringerigheid, maar niet op de loyaliteit ten opzichte van het merk.
Daarnaast blijkt dat de niet gepersonaliseerde advertenties een enigszins positievere invloed te
hebben op de attitude ten opzichte van de advertentie dan de gepersonaliseerde advertenties.
Ook blijkt dat de advertenties over het algemeen niet als opdringerig ervaren worden en de
proefpersonen niet loyaal lijken te zijn aan de merken Ben en Swapfiets. Verder lijkt het type
advertentie en of de advertentie wel of niet gepersonaliseerd is weinig invloed te hebben op de
bewuste aandacht van de consument. De aandacht ging voornamelijk naar het gezicht van de
persoon of naar de tekst in de advertentie.
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Inleiding
Aanleiding
Dagelijks wordt de consument blootgesteld aan een overvloed van enkele honderden tot enkele
duizenden advertenties (Wedel & Pieters, 2017; Moerman, 2019). Naar schatting gaat het om
zo’n 11.250 online advertenties per maand (Elliott, 2017). In 2019 werd in Nederland voor het
eerst meer digitaal dan niet-digitaal geadverteerd (Enberg, 2019). Deze overgang van
traditionele media naar digitale media is een gevolg van technologische ontwikkelingen, de
verandering in de voorkeuren van de consument (over het algemeen voorkeur voor digitale
media), en de ontwikkeling van nieuwe vormen van interactie (Hussain & Lasage, 2014).
Vandaag de dag zijn bijna alle Nederlanders (96%), gemiddeld bijna 100 minuten per dag, actief
op sociale netwerksites (Hoekstra, 2020). De sociale netwerksite die de laatste jaren een
aanzienlijke groei heeft doorgemaakt, ten opzichte van andere online platformen zoals
Facebook, is Instagram. Instagram telde begin dit jaar 5,6 miljoen gebruikers in Nederland.
Ruim de helft van deze gebruikers (3,4 miljoen) is dagelijks te vinden op het sociale platform.
Vooral onder jongeren is het online platform zeer geliefd (Hoekstra, 2020; Oosterveer, 2020).
Instagram kan dan ook voor adverteerders een interessant platform zijn om gericht een
bepaalde doelgroep te bereiken, bijvoorbeeld studenten. Zo kan een adverteerder zich zowel
richten op studenten die al bekend zijn met of online interesse hebben getoond in het bedrijf
(NIMA, 2019). Sinds eind 2015 is het mogelijk om te adverteren op de tijdlijn van de
Nederlandse Instagram-gebruiker. Een voorbeeld van een Instagram-tijdlijn advertentie is
weergegeven in onderstaande afbeelding, Afbeelding 1. In augustus 2016 werd Instagram
Stories aangekondigd. Stories zijn losse foto’s die maximaal drie seconden weergegeven
worden of video’s die maximaal tien seconden weergegeven worden. Deze foto’s en video’s
worden gemaakt door een Instagram-gebruiker en blijven 24 uur zichtbaar voor zijn volgers op
het socialmediaplatform (Kerkhofs, 2016). Een adverteerder kan sinds begin 2017 er ook voor
kiezen om een advertentie te maken die verschijnt tussen de Stories door (Kaal, 2017). Een
voorbeeld hiervan is weergegeven in onderstaande afbeelding, Afbeelding 2. In zowel
Afbeelding 1 als 2 wordt de Instagram-gebruiker aangesproken met ‘student’. De advertentie
is daardoor gepersonaliseerd, aangezien de gebruiker zich mogelijk aangesproken voelt en
zichzelf mogelijk identificeert met het woord ‘student’. Een gepersonaliseerde advertentie is
namelijk afgestemd op een bepaalde doelgroep, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie
over de persoonlijke eigenschappen, de interesses en het toekomstige (koop)gedrag van de
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socialemediagebruiker. Deze gebruikersdata wordt rechtstreeks door de socialemediagebruiker
gegenereerd of via volgtechnologieën verstrekt (Montgomery & Smith, 2009).
Uit eerder onderzoek bleek dat een gepersonaliseerde advertentie effectiever is dan een
niet gepersonaliseerde advertentie (Maslowska, Van den Putte & Smit, 2011). Tot op heden is
nog weinig onderzoek gedaan naar personalisatie in online advertenties (op de Instagramtijdlijn of tussen de Instagram Stories door) en in hoeverre de mate van personalisatie (wel of
niet) van invloed is op de effectiviteit (attitude ten opzichte van de advertentie, opdringerigheid
en loyaliteit ten opzichte van het merk). En wat het effect is van personalisatie op de bewuste
aandacht van de consument wanneer hij wordt blootgesteld aan een online advertentie op
Instagram. Volgens Wedel en Pieters (2017) zou het onderzoeken van de rol van aandacht bij
het stimuleren van de verkoop in online advertenties een belangrijke leemte in de huidige
wetenschappelijk kennis kunnen opvullen. In de huidige studie zal onderzocht worden in
hoeverre er een invloed is van personalisatie in online Instagram-advertenties op de effectiviteit
en de bewuste aandacht van de consument.

Afbeelding 1 en 2.

Gepersonaliseerde advertenties op Instagram-tijdlijn (links) en Instagram
Stories (rechts) (advertenties van Instagram-account onderzoeker)
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Theoretisch Kader
Sociale netwerksites (SNS): Instagram
Door de jaren heen zijn sociale netwerksites (SNS) het belangrijkste communicatiemiddel
geworden waarmee gebruikers een sociaal netwerk kunnen creëren en onderhouden. Facebook
is een van de bekendste en meest gebruikte SNS in Nederland, maar daalt de laatste jaren in het
aantal gebruikers onder de 40 jaar (Hoekstra, 2020). Instagram daarentegen heeft bewezen dat
foto’s en video’s (visuele content) meer zeggen dan woorden (Lee, Lee, Moon & Sung, 2015)
en wordt vandaag de dag gezien als één van de snelst groeiende SNS met ongeveer 7,1 miljoen
nieuwe gebruikers in Nederland in het afgelopen jaar. De stijging in het gebruik van Instagram
is grotendeels te herleiden naar de millennials (Generatie Y, geboren tussen 1980 en 2000).
Deze generatie maakt dagelijks gebruik van het sociale platform (Hoekstra, 2020).
In oktober 2010 werd Instagram door Kevin Systrom en Mike Krieger in San Francisco
gelanceerd en twee jaar later door Facebook gekocht. Instagram (samenvoeging van ‘Instant’
en ‘Telegram’) maakt het onder andere mogelijk om gemakkelijk en snel foto’s en video’s te
uploaden via een smartphone of tablet, te bewerken door middel van filters, te delen met andere
Instagram-gebruikers en op te reageren en/of te liken onder
een bericht van een andere gebruiker. De laatste jaren is de
app uitgebreid met nieuwe functies, zoals Instagram Stories
(Instagram Business, 2020a). Op Instagram Stories kunnen
alle Instagram-gebruikers foto’s of video’s plaatsen die
maximaal 24 uur zichtbaar zijn. De advertenties op
Instagram Stories kunnen daarentegen zo lang als de
adverteerder wenst worden weergegeven. De Stories zijn te
vinden bovenaan de tijdlijn in de gekleurde cirkels
(Instagram Business, 2020b). De visuele content op de
Instagram-tijdlijn, zoals weergegeven in Afbeelding 1 en de
foto in Afbeelding 3, blijven altijd zichtbaar, tenzij deze
verwijderd worden door degene die de foto of video heeft
geplaatst (Kerkhofs, 2016). De vraag is of advertenties beter
werken op de Instagram-tijdlijn of in de Instagram Stories.

Afbeelding 3. Voorbeeld beginscherm
Instagram (Instagram Business, 2020b)
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Adverteren op Instagram-tijdlijn en Instagram Stories
Als een zeer populair sociaal netwerk onder jongeren is Instagram een interessant platform voor
bedrijven om deze doelgroep te bereiken door middel van advertenties. Een bedrijf kan met een
Instagram-account zijn bekendheid vergroten, meer klanten aan zich binden en zijn verhaal
delen met een geselecteerde doelgroep (Instagram Business, 2020a). De eerste advertentie op
Instagram werd eind 2013 geplaatst door een modemerk. In die tijd was het alleen voor bekende,
gevestigde merken mogelijk om te adverteren (D’Onfro, 2013; Poort, 2013). Sinds september
2015 kunnen alle Instagram-gebruikers met een bedrijfsaccount een advertentie op Instagram
creëren en uitzetten. De omvang van een bedrijf en het aantal volgers van het bedrijfsaccount
speelt sindsdien geen rol meer. Een adverteerder kan zelf bepalen waar en voor hoelang de
advertentie zichtbaar is, bijvoorbeeld advertenties tussen de Stories door of in de tijdlijn van de
Instagram-gebruiker (zie Afbeelding 4). De betaalde advertenties zijn te herkennen aan het label
sponsored, dat automatisch rechtsboven in de afbeelding verschijnt (Instagram Business,
2020a). In de huidige studie zal onderzoek gedaan worden naar advertenties die gericht zijn op
studenten in Nederland. In het bijzonder zal het verschil tussen Instagram-tijdlijn en Instagram
Stories advertenties onderzocht worden om te achterhalen welk type advertentie mogelijk
effectiever is. Hierdoor kunnen adverteerders wellicht nog betere keuzes maken over via welk
type advertentie ze hun doelgroep gaan benaderen.

Afbeelding 4. Gericht adverteren op Instagram (Instagram Business, 2020a)
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Personalisatie in online advertenties
Personalisatie impliceert het verschijnsel dat een online gebruiker advertenties ontvangt op
basis van persoonlijke informatie. Het doel van personalisatie in een advertentie is om de juiste
persoon met de juiste boodschap op het juiste moment te bereiken (Tam & Ho, 2006), ook wel
targeted advertising genoemd (Anand & Shachar, 2009; Maslowska et al., 2011). Voor deze
manier van adverteren heeft een adverteerder bepaalde gegevens nodig over de door het bedrijf
geselecteerde potentiële klanten, aangezien deze informatie opgenomen dient te worden in de
gepersonaliseerde advertentie (Li, 2016). Facebook, het moederbedrijf van Instagram,
WhatsApp en Messenger, verzamelt gegevens van de online activiteiten van haar gebruikers op
de online platformen. Deze gegevens leveren veel waardevolle informatie op over de
persoonlijke eigenschappen, de interesses en het toekomstige (koop)gedrag van de gebruikers
(Advertisemint, 2016). In 2017 maakten meer dan vijf miljoen bedrijven tegen betaling gebruik
van de uitgebreide gebruikersdata van Facebook (Hijink, 2017). Een adverteerder kan door de
verschillende kenmerken te verenigen bruikbare klantgroepen inzichtelijker maken. Vervolgens
kunnen adverteerders deze gegevens gebruiken om de consument te voorzien van een
aanbieding die op dat moment aansluit op hun wensen en behoeften (Hijink, 2017).
Uit meerdere studies is gebleken dat personalisatie in online advertenties diverse
positieve effecten met zich meebrengt (Tam & Ho, 2005; Anand & Shachar, 2009; Maslowska
et al., 2011; Bleier & Eisenbeiss, 2015a; Tran, 2017; Walrave et al., 2018). Zo zijn in het
onderzoek van Tam en Ho (2005) de effecten van personalisatie onderzocht aan de hand van
een webpagina waarop de proefpersonen een beltoon konden downloaden. De onderzoekers
maakten gebruik van een bestaande database van een Chinese mobiele serviceprovider. Uit deze
database werden de achttien beste zangers van de verkochte beltonen tussen augustus 2002 en
november 2003 geselecteerd. De proefpersonen werden blootgesteld aan een webpagina met
gepersonaliseerde aanbiedingen (beltonen van de favoriete zangers) en willekeurige
aanbiedingen voor beltonen. Uit deze studie bleek dat de beltonen die overeenkwamen met de
persoonlijke voorkeuren van de proefpersonen vaker werden gedownload dan de willekeurige
aanbiedingen voor beltonen. Ook bleek dat een gepersonaliseerde advertentie meer
gewaardeerd werd door de consument en tevens tot een positievere attitude ten opzichte van de
advertentie leidde dan een niet gepersonaliseerde advertentie (Tam & Ho, 2005). Dit komt
overeen met de bevindingen van Anand en Shachar (2009). Zij suggereren dat personalisatie de
aantrekkingskracht van een advertentie vergroot, aangezien de advertentie aansluit op de
persoonlijke eigenschappen, interesses en toekomstig (koop)gedrag van de consument.
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Hierdoor neemt de consument eerder aan dat er een match is tussen zichzelf en het
geadverteerde product of de dienst.
Dit wordt ook ondersteund door de bevindingen uit de studie van Maslowska et al.
(2011). In deze studie is de overtuigingskracht van gepersonaliseerde online nieuwsbrieven
onderzocht. De proefpersonen (Nederlandse studenten in de leeftijd van 18 tot en met 31, n =
109) ontvingen een wel of niet gepersonaliseerde online nieuwsbrief over een sportcentrum.
Beide nieuwsbrieven hadden dezelfde lay-out en gaven dezelfde informatie over het
sportcentrum. Het enige verschil was dat in de gepersonaliseerde versie de voornaam van de
proefpersoon op drie verschillende plekken in de tekst werd weergegeven en in de niet
gepersonaliseerde versie niet. Uit het onderzoek bleek dat de gepersonaliseerde nieuwsbrief tot
een positievere attitude ten opzichte van de boodschap leidde dan de niet gepersonaliseerde
nieuwsbrief. Daarnaast bleek dat consumenten cognitief gevoelig zijn voor persoonlijke
informatie, waardoor personalisatie in advertenties self-referencing kan activeren. Dit betekent
dat consumenten geneigd zijn om een advertentie die betrekking heeft op zichzelf beter te
onthouden in vergelijking met een advertentie die minder persoonlijk is (Rogers, Kuiper &
Kirker, 1977). Wanneer de self-referencing is geactiveerd bij de consument wordt de inhoud
van de advertentie verwerkt in de context van hemzelf, wat de advertentie voor de consument
persoonlijk relevant maakt.
De bevindingen uit bovenstaande studies komen ook overeen met het onderzoek van
Bleier en Eisenbeiss (2015a). In deze studie is de effectiviteit van gepersonaliseerde online
banneradvertenties onderzocht. De advertenties werden gemaakt op basis van gegevens over
het winkelgedrag van de consument. In het onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen vier
soorten online banneradvertenties: (1) hoog gepersonaliseerde advertentie op basis van de
categorie- en merkvoorkeur, (2) medium gepersonaliseerde advertentie op basis van de
categorievoorkeur, (3) medium gepersonaliseerde advertentie op basis van de merkvoorkeur en
(4) niet gepersonaliseerde advertentie. Als een proefpersoon bijvoorbeeld voornamelijk keek
naar hardloopschoenen van het merk Nike in de webwinkel, dan kreeg hij een advertentie te
zien die gebaseerd was op de categorievoorkeur ‘hardloopschoenen’ en de merkvoorkeur
‘Nike’. Uit het onderzoek bleek dat online banneradvertenties met een hoge mate van
contentpersonalisatie het meest effectief zijn kort nadat een consument de webwinkel van de
adverteerder heeft verlaten. De timing (wanneer het geplaatst wordt) en de plaatsing (waar de
banner op de webpagina geplaatst wordt) spelen mogelijk ook een rol op de effectiviteit.
Dit komt ook overeen met het onderzoek van Tran (2017), die het verband tussen
gepersonaliseerde Facebook-advertenties en de reacties van de consumenten op de advertenties
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onderzocht. In deze studie werd aan de proefpersonen gevraagd om door hun Facebook-tijdlijn
te scrollen. Vervolgens werd gevraagd of ze een gepersonaliseerde advertentie hadden gezien.
De proefpersonen die ‘Nee’ antwoordden werden uitgesloten van het onderzoek. Aan de
proefpersonen die ‘Ja’ antwoordden, werd onder andere gevraagd om het merk te noemen die
ze hadden gezien, een korte beschrijving te geven over de advertentie en om op te schrijven wat
ze van de advertentie vonden die ze hadden gezien. Vervolgens werden deze proefpersonen
blootgesteld aan een van de twee scenario’s waarin een gepersonaliseerde advertentie werd
geassocieerd met een bepaald product (laptop of schoenen), gevolgd door een online enquête.
Een voorbeeld van een scenario over een laptop uit het onderzoek is: ‘Imagine you were
searching online to find a new laptop that meets your expectation in terms of brand, screen size,
color, price and configuration. One day later when you opened your Facebook account, you
recognized there was an advertisement of the laptop's brand that you had searched.’ (Tran,
2017, p. 233). Uit het onderzoek bleek dat een gepersonaliseerde advertentie tot meer positieve
reacties ten opzichte van de advertentie leidt dan een niet gepersonaliseerde advertentie op
Facebook. Deze positieve reacties uiten zich in een hogere mate van geloofwaardigheid ten
opzichte van de advertentie en een positievere attitude ten opzichte van de advertentie.
De bevindingen van de studie van Walrave et al. (2018) liggen ook in lijn met
bovenstaande studies. Zo is in deze studie het effect van personalisatie in online advertenties
op onder andere de attitude ten opzichte van de advertentie van adolescenten (14 t/m 18 jaar)
onderzocht. De proefpersonen werden uitgenodigd om lid te worden van een voor de studie
gemaakte Facebook-groep en om deel te nemen aan een enquête, waardoor de onderzoekers
ook toegang tot de persoonsgegevens van de proefpersonen kregen. In de introductietekst van
de enquête stond dat de proefpersonen een nieuwe Facebook-advertentiecampagne voor een
frisdrankmerk mochten beoordelen. De proefpersonen werden in de enquête blootgesteld aan
speciaal voor elke proefpersoon ontworpen advertenties met een lage, gemiddelde en hoge mate
van personalisatie. De lage personalisatie conditie bevatte alleen de voornaam van de
proefpersoon, de gemiddelde personalisatie conditie bevatte de voornaam, het geslacht, de
geboortedatum, de interesses en de profielfoto van de proefpersoon en de hoge personalisatie
conditie omvatte de voor- en achternaam, het geslacht, de geboortedatum, de interesses, het
adres, het e-mailadres, de albumfoto’s en de statusupdate van de proefpersoon. De
proefpersonen kregen de opdracht zich voor te stellen dat ze deze advertenties waren
tegengekomen op hun eigen Facebook-tijdlijn. Na elke advertentie moesten ze een aantal
vragen beantwoorden met betrekking tot de afhankelijke variabelen. Uit het onderzoek bleek
dat de advertentie met een hoge mate van personalisatie tot een positievere attitude ten opzichte
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van de advertentie leidde dan de advertenties met een gemiddelde en lage mate van
personalisatie.
Het gebruik van personalisatie in online advertenties kent echter ook een keerzijde. Zo
blijkt onder andere uit de studie van Yu en Cude (2009), waarin de perceptie van consumenten
ten opzichte van gepersonaliseerde online (e-mail) en offline (brief en telefonisch) advertenties
werd onderzocht. Aan de proefpersonen (Amerikaanse studenten in de leeftijd van 19 tot en
met 24 jaar, n = 192) werd gevraagd of ze weleens een e-mail of brief hebben ontvangen van
een onbekende adverteerder met hun naam in de titel en of ze weleens zijn gebeld door een
onbekende adverteerder die hen persoonlijk aansprak. De onderzoekers gebruikten de
antwoorden op de vragen om vervolgens de proefpersonen blootstellen aan 60 stellingen (20
per mediatype) over de perceptie van de proefpersoon ten opzichte van de gepersonaliseerde
advertenties, over het gedrag van de proefpersoon als reactie op de advertenties, over diverse
privacy kwesties met betrekking tot de advertenties en over de koopintenties van de
proefpersoon. Uit het onderzoek bleek dat consumenten over het algemeen een negatieve
perceptie hebben ten opzichte van gepersonaliseerde advertenties, ongeacht hoe deze worden
weergegeven. Vooral de gepersonaliseerde advertenties via de telefoon werden negatief
beoordeeld door de consumenten (Yu & Cude, 2009).
Eveneens laten de bevindingen uit de studie van Malheiros et al. (2012) zien dat
personalisatie in een advertentie niet alleen positieve effecten met zich meebrengt. In de studie
van Malheiros et al. (2012) is de effectiviteit en acceptatie van gepersonaliseerde advertenties
onderzocht. Voor het onderzoek is een gesimuleerde boekingssite gemaakt. De website bestond
uit drie webpagina’s en op elke pagina werden drie banneradvertenties weergegeven. Op de
eerste pagina moesten de proefpersonen (studenten en medewerkers van de universiteit in de
leeftijd van 19 tot en met 55 jaar, n = 30) een vakantiebestemming selecteren en konden ze een
aantal vragen beantwoorden om zogenaamd kans te maken op een exclusieve vakantie
aanbieding. Op deze pagina werden algemene advertenties over diverse vakantiebestemmingen
getoond (ongerichte advertenties). Op de tweede pagina moesten de proefpersonen het aantal
tickets en hun naam, adres en betaalgegevens invullen. De advertenties op deze pagina waren
gebaseerd op de vakantiebestemming die de proefpersoon op de eerste pagina had ingevuld
(gerichte advertenties). Op de derde pagina moesten de proefpersonen hun boeking bevestigen.
De advertenties op deze pagina waren gebaseerd op de naam en de leeftijd van de proefpersoon.
Tevens werd op deze pagina een foto van de proefpersoon gebruikt om hem te laten zien hoe
hij eruitziet met of zonder een bepaald product (gepersonaliseerde advertenties).
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Terwijl de proefpersonen de website bekeken werd de onbewuste aandacht gemeten
door middel van eye-tracking apparatuur. Uit de studie bleek dat de attitude ten opzichte van
de advertentie afnam naarmate personalisatie in de advertentie toenam. Zo wordt merendeel
van de proefpersonen liever niet blootgesteld aan advertenties waarin een foto van henzelf (80%)
en/of hun naam (66%) gebruikt wordt. Daarentegen vindt 87% van de proefpersonen het niet
onprettig als de vakantiebestemming die ze geselecteerd hebben terugkomt in de advertenties.
Over het gebruik van de leeftijd van de proefpersonen in de advertenties lopen de reacties zeer
uiteen. De meeste proefpersonen reageren met ‘neutraal’ (43%) op de vraag of ze zich prettig
voelen wanneer hun leeftijd in een advertentie wordt gebruikt. De attitude van de consument
ten opzichte van gepersonaliseerde advertenties lijkt afhankelijk te zijn van het type gegevens
(vakantiebestemming, naam, leeftijd of foto) dat is gebruikt om de advertenties te maken. Uit
dezelfde studie bleek echter wel dat de gepersonaliseerde advertenties op de derde pagina van
de boekingssite kregen bijna twee keer zoveel aandacht in vergelijking met de andere twee
pagina’s.
Daarnaast lijkt het vertrouwen van de consument in het geadverteerde merk ook een rol
te spelen. Zo is in de studie van Bleier en Eisenbeiss (2015b) het belang van vertrouwen voor
gepersonaliseerde online banneradvertenties op de effectiviteit onderzocht. De proefpersonen
(studenten van een universiteit in Duitsland, n = 252) zijn willekeurig verdeeld in een van de
experimentele groepen. De introductietekst van de online enquête kende verschillende versies,
namelijk over een betrouwbare en niet betrouwbare retailer. Vervolgens werden de
proefpersonen blootgesteld aan een van de online banneradvertenties, namelijk een advertentie
met alleen een logo van een cameramerk, een advertentie met het logo en één camera, of een
advertentie met het logo en dezelfde camera in drie verschillende kleuren. Daarna werden er
vragen gesteld over de bruikbaarheid, reactance en privacy kwesties van/rondom de
banneradvertenties. Uit het onderzoek bleek dat de effectiviteit van personalisatie in een online
banneradvertentie afhangt van het vertrouwen van de consument in de adverteerder. De merken
die de consument vertrouwt lijken alleen profijt te hebben van gepersonaliseerde online
(banner)advertenties.
Voor zover bekend is het effect van personalisatie in advertenties op Instagram (gericht
op studenten) niet eerder wetenschappelijk onderzocht. De vraag is dan ook of voor dit platform
dezelfde resultaten worden gevonden als in eerdere studies.
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Effectiviteit van online advertenties
In de studie van Delozier (1976) wordt de effectiviteit van een advertentie omschreven als het
bereiken van de marketingdoelstellingen bij het overtuigen van de consument. Bijvoorbeeld
door bewustzijn te creëren, informatie te delen en gedrag op een positieve manier te
beïnvloeden. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de attitude ten opzichte van de advertentie,
opdringerigheid en loyaliteit ten opzichte van het merk de drie variabelen zijn die samen de
effectiviteit van online advertenties omvangen (Ashley & Tuten, 2015; Goodrich, Schiller &
Galletta, 2015; Belanche, Cenjor & Pérez-Rueda, 2019).
Attitude is een van de belangrijkste voorspellers van gedrag en wordt gedefinieerd als:
‘Een psychologische neiging die naar voren komt uit de evaluatie van een bepaald object met
een bepaalde mate van voor- of afkeur.’ (Eagly & Chaiken, 1993, p. 1). Een positieve attitude
ten opzichte van de advertentie is van belang om ervoor te zorgen dat de consument een bepaald
product of dienst op zijn minst overweegt om te kopen (Bright & Daugherty, 2012). Een gevoel
van opdringerigheid kan worden opgewekt als de consument ongevraagd online gestoord wordt
(Li, Edwards & Lee, 2002). Wanneer een online advertentie als opdringerig wordt ervaren door
de consument kan dat leiden tot een negatievere attitude ten opzichte van de advertentie, een
lagere doorklikintentie of zelfs het negeren ervan (Bleier & Eisenbeiss, 2015b). Daarnaast bleek
uit onderzoek van Goodrich et al. (2015) dat opdringerige online videoadvertenties een
negatieve invloed hebben op de attitude ten opzichte van zowel het geadverteerde merk als het
platform waarop de advertentie weergegeven wordt. Adverteerders zouden volgens de
onderzoekers eerst de online advertentie moeten testen onder een geselecteerde doelgroep om
optimale marketingresultaten te kunnen behalen, aangezien opdringerigheid onder andere de
effectiviteit van een online advertentie bepaald (Goodrich et al., 2015). De loyaliteit ten
opzichte van een merk wordt gedefinieerd als: ‘The biased, behavioral response, expressed
over time, by some decision-making unit, with respect to one or more alternative brands out of
a set of such brands, and is a function of psychological (decision-making, evaluative) processes.’
(Jacoby & Chestnut, 1978, p. 80). Tot op heden is er nog geen onderzoek gedaan naar het effect
van personalisatie in Instagram-advertenties op de loyaliteit ten opzichte van het merk.
In een recent onderzoek van Belanche et al. (2019) is de effectiviteit van gesponsorde
advertenties op Instagram en op Facebook aan de hand van de drie variabelen, attitude ten
opzichte van de advertentie, opdringerigheid en loyaliteit ten opzichte van het merk, onderzocht.
Een online enquête onder 303 socialmediagebruikers afgenomen. Uit het onderzoek bleek dat
de attitude ten opzichte van de advertentie hoger is bij Instagram Stories dan bij de Facebooktijdlijn en de Instagram-tijdlijn. Ook bleek uit hetzelfde onderzoek dat de opdringerigheid van
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advertenties en de loyaliteit ten opzichte van het merk op Instagram en Facebook afhangen van
de leeftijd en geslacht van de gebruiker. Zo ervaren millennials (Generatie Y, geboren tussen
1981 en 2000) advertenties op de Facebook-tijdlijn als het opdringerigst en is deze generatie
het loyaalst aan merken op de Instagram-tijdlijn (Belanche et al., 2019). Het onderzoek van
Belanche et al. (2019) is een van de weinige studies die onderzoek heeft gedaan naar Instagram
als een advertentieplatform en de kenmerken ervan in vergelijking met Facebook. In de huidige
studie zal een vergelijking gemaakt worden tussen Instagram-tijdlijn advertenties en Instagram
Stories advertenties en het effect van personalisatie in de advertenties op de effectiviteit
onderzocht worden. De vraag is of voor deze type advertenties dezelfde resultaten zal worden
gevonden.

Bewuste aandacht van de consument
Een van de belangrijkste voorwaarden voor een effectieve advertentie is het trekken en
vasthouden van de aandacht van de consument (Hoeken, Hornikx & Hustinx, 2018).
Tegenwoordig worden consumenten aan zoveel persuasieve boodschappen blootgesteld,
waardoor het voor hen onmogelijk is om aan elke boodschap aandacht te besteden (Hoeken et
al., 2018). Uit het eye-tracking onderzoek van Pieters en Wedel (2004) bleek dat een afbeelding
in een tijdschriftadvertentie de meeste onbewuste aandacht trekt, waarbij de grootte van de
afbeelding geen invloed heeft. Hoe groot de naam van het merk en de tekst is heeft wel invloed.
Daarbij geldt hoe groter, hoe eerder de aandacht getrokken wordt. Menon, Sigurdsson, Larsen,
Fagerstrøm en Foxall (2016) suggereren om naast het advertentie-element prijs, ook te
onderzoeken welke andere elementen in een advertentie de aandacht trekken, zoals likes en
comments. Uit het eye-tracking onderzoek van Bang en Wojdynski (2016) bleek onder andere
dat de gepersonaliseerde advertenties langer en vaker de onbewuste aandacht van de
proefpersonen trekken dan de niet gepersonaliseerde advertenties. In deze studie is onderzocht
wat het effect van personalisatie in online banneradvertenties is op de visuele onbewuste
aandacht van de consument en hoe de consument reageert op verschillende niveaus van
cognitieve belasting voor bepaalde taken. In de huidige studie wordt onderzocht naar welke
elementen in een advertentie op Instagram de bewuste aandacht van de proefpersonen als eerste
naartoe gaat. En of het type advertentie (tijdlijn of stories) en wel of geen personalisatie in de
advertentie hier invloed op heeft. Zover bekend is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar de bewuste aandacht van studenten in online advertenties op Instagram. Tot op
heden is meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de aandacht in gedrukte advertenties
dan in online advertenties (Wedel & Pieters, 2017).
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Onderzoeksvraag en relevantie
De huidige studie beoogt inzicht te geven in het effect van een (wel of niet) gepersonaliseerde
advertentie (Instagram-tijdlijn of Instagram Stories) en waar volgens de consument de bewuste
aandacht naartoe gaat bij het zien van de advertentie. Tevens wordt de mate van effectiviteit
van de advertenties gemeten. De centrale vraag bij deze studie luidt als volgt: ‘In hoeverre is
er een invloed van personalisatie in advertenties (Instagram-tijdlijn en Instagram Stories) op
de effectiviteit (attitude ten opzichte van de advertentie, opdringerigheid en loyaliteit ten
opzichte van het merk) en op de bewuste aandacht van de consument?’
Hoewel het gebruik van personalisatie in online advertenties op sociale netwerksites
aanzienlijk toeneemt is er weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan.
Bovendien zijn de resultaten van de bestaande studies wisselend. Zover bekend is er nog weinig
onderzoek uitgevoerd naar de invloed van personalisatie in online advertenties op de tijdlijn en
in de stories van een Instagram-gebruiker, in het bijzonder van studenten. Gepersonaliseerde
advertenties op basis van persoonlijke kenmerken en voorkeuren van de consument worden
gezien als een trend in online adverteren. Aan de hand van het huidige onderzoek kunnen
adverteerders mogelijk effectievere advertenties ontwerpen en hun marketingbudgetten
optimaal inzetten. Ook is de kennis over waar de bewuste aandacht van de consument
(studenten) naartoe gaat bij het zien van een advertentie interessant voor adverteerders en direct
toe te passen bij het opzetten van een nieuwe marketingcampagne (Menon et al., 2016).

Methode: experiment
Materiaal
Het stimulusmateriaal bestaat uit twee bestaande Instagram-advertenties van de merken Ben en
Swapfiets (Bijlage 1). In de huidige studie is gekozen om gepersonaliseerde advertenties te
ontwerpen die gericht zijn op de gehele doelgroep van het onderzoek (studenten) en niet
specifiek op een individu. De geselecteerde advertenties vallen onder persuasieve documenten,
aangezien het doel van de adverteerder is om de Instagram-gebruiker te overtuigen van een
bepaald standpunt (Hoeken et al., 2018). De onafhankelijke variabelen in deze studie zijn
Personalisatie en Type advertentie. De variabele Personalisatie heeft twee niveaus, namelijk
wel gepersonaliseerd (proefpersonen worden aangesproken met ‘student’) en niet
gepersonaliseerd (proefpersonen worden niet aangesproken met ‘student’). De variabele Type
advertentie bestaat ook uit twee niveaus, namelijk advertenties die voorkomen op de Instagramtijdlijn of in de Instagram Stories. De advertenties zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
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Zo is het aantal likes en comments in alle advertenties gelijk gemaakt en staat in beide
advertenties ‘Learn more’ en ‘Swipe up’ om te voorkomen dat een verschil in bijvoorbeeld likes,
comments of call-to-action buttons invloed heeft op de resultaten van dit onderzoek.

Proefpersonen
Voorafgaand aan het onderzoek zijn een aantal eisen gesteld aan de proefpersonen voor deze
studie. De proefpersonen moesten student zijn, omdat het onderzoek zou plaatsvinden in het
lab op de Radboud Universiteit. De keuze hiervoor is niet veranderd, nadat bekend werd
gemaakt dat het onderzoek vanwege het coronavirus niet kon plaatsvinden op de universiteit,
omdat het onderzoek gericht is op studenten. In totaal hebben er 158 proefpersonen aan het
experiment deelgenomen, waarvan 35 proefpersonen zijn afgevallen. Deze proefpersonen zijn
afgevallen, omdat ze niet studeren (20 proefpersonen) of de online enquête niet volledig hebben
ingevuld (15 proefpersonen). De overgebleven 123 proefpersonen zijn meegenomen in het
huidige onderzoek.
Het overgrote deel van de proefpersonen was vrouw (82,1%) en de minderheid was man
(17,9%). De leeftijd varieerde van 17 tot 33 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 22,3 jaar (SD
= 2,22). Het opleidingsniveau varieerde van mbo tot wo-master niveau. De meeste
proefpersonen volgden een studie op wo-master niveau (43,9%), gevolgd door wo-bachelor
(22%), hbo-bachelor (22%), mbo (6,5%) en wo pre-master (5,7%). Uit de χ2-toets tussen
Geslacht en Type advertentie bleek geen significant verband in de verhouding man-vrouw
tussen de condities te bestaan (χ2 (1) = 1.23, p = .267). Ook blijkt uit de χ2-toets dat er geen
significant verband was tussen Opleidingsniveau en Type advertentie (χ2 (4) = 4.34, p = .362).
Uit een eenweg variantie-analyse van Leeftijd op Type advertentie bleek geen significant
hoofdeffect van Leeftijd (F (1,121) < 1). Hieruit kan worden geconcludeerd dat het geslacht,
het opleidingsniveau en de leeftijd van de proefpersonen gelijk verdeeld zijn over de condities
en dat de groepen vergelijkbaar en homogeen zijn.
Daarnaast blijkt dat de meeste proefpersonen een Instagram-account (96%) hebben en
daarvan gebruikt 87,8% van de proefpersonen de sociale netwerksite dagelijks, 4,9% wekelijks
en 3,3% bijna nooit. Bijna alle proefpersonen zijn bekend met Instagram Stories (99,2%),
hebben geen Swapfiets gehad (80,5%) en zijn nooit klant bij Ben geweest (87,8%).

Onderzoeksontwerp
In het huidige onderzoek is een kwantitatief onderzoek met een 2x2 mixed design gebruikt met
als binnenproefpersoon factor Personalisatie met twee niveaus (wel en niet gepersonaliseerd)
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en als tussenproefpersoon factor Type advertentie met twee niveaus (Instagram-tijdlijn of
Instagram Stories). De afhankelijke variabelen in deze studie zijn de effectiviteit van de
advertentie (attitude ten opzichte van de advertentie, opdringerigheid en loyaliteit ten opzichte
van het merk) en de bewuste aandacht van de consument.
In totaal worden vier groepen met elkaar vergeleken, aangezien er vier condities zijn,
namelijk: (1) de gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertentie van Ben met de niet
gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertentie van Swapfiets, (2) de gepersonaliseerde
Instagram Stories advertentie van Ben met de niet gepersonaliseerde Instagram Stories
advertentie van Swapfiets, (3) de gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertentie van
Swapfiets met de niet gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertentie van Ben, (4) de
gepersonaliseerde Instagram Stories advertentie van Swapfiets met de niet gepersonaliseerde
Instagram Stories advertentie van Ben.

Instrumentatie
De afhankelijke variabele bewuste aandacht van de consument is gemeten aan de hand van een
dichtheidskaart in Qualtrics. In de online enquête is aan de proefpersonen gevraagd of ze op het
gebied in de advertentie willen klikken waar het eerste hun aandacht naartoe ging. Effectiviteit
van de advertentie is gemeten aan de hand van drie variabelen: attitude ten opzichte van de
advertentie, opdringerigheid en loyaliteit ten opzichte van het merk (Belanche et al., 2019).
De attitude ten opzichte van de advertentie is ook deels gemeten aan de hand van een
bestaande schaal uit de studie van Lau-Gesk en Meyers-Levy (2009). Aan de proefpersonen
werd gevraagd hoe aangenaam – onaangenaam en aantrekkelijk – onaantrekkelijk ze de
advertentie vonden op een 7-punts bipolaire schaal. Aan deze vraag zijn nog twee items
toegevoegd uit het onderzoek van Hornikx en Hof (2008), namelijk interessant – niet interessant
en leuk – niet leuk. De betrouwbaarheid van de attitude ten opzichte van de advertentie
bestaande uit vier items was goed: α = .86. Het gemiddelde van de vier items is gebruikt voor
de attitude ten opzichte van de advertentie in de verdere analyses.
De opdringerigheid is ook deels gemeten aan de hand van de bestaande schaal uit het
onderzoek van Li, Edwards en Lee (2002). Aan de proefpersonen is gevraagd hoe opdringerig,
verontrustend en afleidend ze de advertentie vonden op een 7-punts Likertschaal (1 helemaal
mee eens en 7 helemaal niet mee eens). De betrouwbaarheid van opdringerigheid bestaande uit
drie items was twijfelachtig: α = .59. Toch is besloten om het gemiddelde van de drie items te
gebruiken voor de opdringerigheid in de verdere analyses, omdat het buiten de kaders van deze
scriptie valt.
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De loyaliteit ten opzichte van het merk is ook deels gemeten aan de hand van de
bestaande schaal uit het onderzoek van Chi en Qu (2008). De proefpersonen kregen drie
stellingen te zien op een 5-punts Likertschaal (1 helemaal waar en 5 helemaal onwaar). De drie
stellingen waren: ‘Ik ben van plan om meer informatie te verkrijgen over het geadverteerde
product/dienst’, ‘Ik ben van plan het geadverteerde product/dienst te kopen’, ‘Ik zou het
geadverteerde product/dienst aanbevelen’. De betrouwbaarheid van de variabele loyaliteit
bestaande uit drie items was goed: α = .82. Het gemiddelde van de drie items is gebruikt voor
de loyaliteit ten opzichte van het merk in de verdere analyses.

Procedure
Het onderzoek is online afgenomen via het softwareprogramma Qualtrics. De proefpersonen
zijn door Qualtrics willekeurig aan één van de vier groepen toegekend. In totaal zagen 69
proefpersonen twee Instagram-tijdlijn advertenties die wel en niet gepersonaliseerd waren. De
overige 54 proefpersonen werden blootgesteld aan twee Instagram Stories advertenties waarvan
de een gepersonaliseerd was en de ander niet. De condities zijn weergegeven in Bijlage 1. Via
social media en het netwerk van de onderzoeker zijn de proefpersonen geworven. Een korte
introductietekst met daarin de link naar de online enquête werd gedeeld om de proefpersonen
over te halen mee te doen aan het onderzoek. In de introductietekst, maar ook bij het werven
van de proefpersonen, werd alleen medegedeeld dat het om een onderzoek naar online
advertenties op Instagram ging, om te voorkomen dat de proefpersonen beïnvloed werden. De
online enquête is individueel ingevuld, gemiddeld deden de proefpersonen vier minuten over
het invullen van de enquête en de proefpersonen ontvingen geen beloning voor hun deelname
aan het onderzoek. De meting is eenmalig uitgevoerd, vanwege de beperkte tijd. Er waren geen
storende factoren.

Statistische toetsing
Een repeated measures (mixed anova) is uitgevoerd in SPSS om de onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden. Hiervoor is gekozen, omdat er sprake is van zowel een binnenproefpersoon
factor als een tussenproefpersoon factor. Voorafgaand aan deze analyse is drie keer (voor elke
afhankelijke variabele) een eenweg variantie-analyse uitgevoerd om na te gaan of er verschillen
waren tussen de advertenties van Ben en Swapfiets.
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Resultaten
Vergelijkingen tussen Advertenties van Ben en Swapfiets
Voor alle drie de afhankelijke variabelen is gekeken of er per conditie een verschil is tussen de
advertentie van Ben en de advertentie van Swapfiets. Alleen de significante resultaten zijn
gerapporteerd.
Uit de eenweg variantie-analyse van Merk (Ben vs. Swapfiets) op de Attitude ten
opzichte van de gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertenties bleek een significant
hoofdeffect van Merk (F (1,67) = 4.92, p = .030). Het bleek dat de gepersonaliseerde Instagramtijdlijn advertentie van Swapfiets (M = 3.45, SD = 1.14) een positiever effect had op de attitude
ten opzichte van de advertentie dan de gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertentie van Ben
(M = 4.06, SD = 1.14). Uit de eenweg variantie-analyse van Merk (Ben vs. Swapfiets) op de
mate van Opdringerigheid van de gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertenties bleek een
significant hoofdeffect van Merk (F (1,67) = 7.22, p = .009). Het bleek dat de gepersonaliseerde
Instagram-tijdlijn advertentie van Ben (M = 4.79, SD = .89) als opdringeriger werd gezien dan
de gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertentie van Swapfiets (M = 5.44, SD = 1.13).
Uit de eenweg variantie-analyse van Merk (Ben vs. Swapfiets) op de Loyaliteit ten
opzichte van het merk (in de gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertenties) bleek een
significant hoofdeffect van Merk (F (1,67) = 14.27, p < .001). Het bleek dat de
gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertentie van Swapfiets (M = 3.71, SD = .85) een
positiever effect had op de Loyaliteit dan de gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertentie
van Ben (M = 4.46, SD = .80). Uit de eenweg variantie-analyse van Merk (Ben vs. Swapfiets)
op de Loyaliteit ten opzichte van het merk (in de gepersonaliseerde Instagram Stories
advertenties) bleek een significant hoofdeffect van Merk (F (1,52) = 7.70, p = .008). Het bleek
dat de gepersonaliseerde Instagram Stories advertentie van Swapfiets (M = 3.76, SD = .95) een
positiever effect had op de Loyaliteit dan de gepersonaliseerde Instagram Stories advertentie
van Ben (M = 4.41, SD = .75).
Uit de eenweg variantie-analyse van Merk (Ben vs. Swapfiets) op de Loyaliteit ten
opzichte van het merk (in de niet gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertenties) bleek een
significant hoofdeffect van Merk (F (1,66) = 6.29, p = .015). Het bleek dat de niet
gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertentie van Swapfiets (M = 3.89, SD = .88) een
positiever effect had op de Loyaliteit dan de niet gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn
advertentie van Ben (M = 4.15, SD = .72). De Advertenties van Ben en Swapfiets verschilden
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in de meeste vergelijkingen (acht van de twaalf) niet van elkaar. In het kader van deze scriptie
is besloten om de twee advertenties samen te nemen in de verdere analyses.

Attitude ten opzichte van de advertentie
Uit de repeated measures analyse voor Attitude ten opzichte van de advertentie met als
binnenproefpersoon factor Personalisatie en tussenproefpersoon factor Type advertentie bleek
een significant hoofdeffect van Personalisatie (F (1,121) = 6.86, p = .010) en geen significant
hoofdeffect van Type advertentie (F (1,121) = 2.20, p = .141). Er was geen sprake van een
significante interactie tussen Personalisatie en Type advertentie (F (1,121) < 1). Het bleek dat
de niet gepersonaliseerde advertenties (M = 3.31, SD = 1.09) een positiever effect hadden op
de attitude ten opzichte van de advertentie dan de gepersonaliseerde advertenties (M = 3.62, SD
= 1.16).

Opdringerigheid
Uit de repeated measures analyse voor Opdringerigheid met als binnenproefpersoon factor
Personalisatie en tussenproefpersoon factor Type advertentie bleek een significant hoofdeffect
van Personalisatie (F (1,121) = 15.14, p < .001) en geen significant hoofdeffect van Type
advertentie (F (1,121) = 1.25, p = .266). Er was geen sprake van een significante interactie
tussen Personalisatie en Type advertentie (F (1,121) < 1). Het bleek dat de gepersonaliseerde
advertenties (M = 5.20, SD = .98) als opdringeriger werden gezien dan de niet gepersonaliseerde
advertenties (M = 5.54, SD = .87).

Loyaliteit ten opzichte van het merk
Uit de repeated measures analyse voor Loyaliteit ten opzichte van het merk met als
binnenproefpersoon factor Personalisatie en tussenproefpersoon factor Type advertentie bleek
geen significant hoofdeffect van Personalisatie (F (1,20) = 2.08, p = .152) en geen significant
hoofdeffect van Type advertentie (F (1,120) < 1). Ook was er geen sprake van een significante
interactie tussen Personalisatie en Type advertentie (F (1,120) < 1). In Tabel 1 zijn alle
gemiddelden en standaarddeviaties van de afhankelijke variabelen weergegeven.

Tabel 1.

Gemiddelden en standaarddeviaties van Attitude ten opzichte van de advertentie
(1 positief en 7 negatief), Opdringerigheid (1 helemaal mee eens en 7 helemaal
niet mee) en Loyaliteit ten opzichte van het merk (1 helemaal waar en 5 onwaar)
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voor Personalisatie (wel en niet gepersonaliseerd) en Type advertentie
(Instagram-tijdlijn en Instagram Stories)

Gepersonaliseerd

Niet gepersonaliseerd

Tijdlijn

Stories

Tijdlijn

Stories

n = 69

n = 54

n = 69

n = 54

Attitude

3.76 (1.17)

3.44 (1.12)

3.38 (.95)

3.21 (1.25)

Opdringerigheid

5.10 (1.06)

5.33 (.87)

5.50 (.88)

5.59 (.86)

Loyaliteit

4.09 (.90)

4.12 (.89)

3.89 (.88)

4.01 (.99)

Bewuste aandacht van de consument
In onderstaande afbeeldingen (Afbeelding 5 en 6) zijn de dichtheidskaarten uit het onderzoek
weergegeven, waaruit de bewuste aandacht van de proefpersonen kan worden afgelezen. De
warme kleur rood in de advertenties geven de gebieden aan waar de bewuste aandacht van de
proefpersonen het vaakst naartoe ging. De bewuste aandacht lijkt voornamelijk naar het gezicht
van de persoon en de tekst (of een specifiek woord) in de advertentie te gaan.
Daarnaast vallen een aantal aspecten in de dichtheidskaarten op. Ten eerste valt het op
dat bij de gepersonaliseerde advertenties van Ben de bewuste aandacht van meerdere
proefpersonen naar het woord ‘student’ in de advertentietekst ging. Ten tweede is het opvallend
dat bij de gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertentie van Swapfiets de bewuste aandacht
veel minder naar ‘€15,- korting’ ging dan bij de niet gepersonaliseerde versie van deze
advertentie. Ten derde valt het op dat bij de gepersonaliseerde Instagram-tijdlijn advertentie
van Swapfiets de aandacht van de proefpersonen voornamelijk naar het midden van de
advertentietekst gaat en bij de niet gepersonaliseerde versie van deze advertentie lijkt de
aandacht meer naar het gezicht van de man te gaan. Tot slot is het opvallend dat het aantal likes,
comments en het onderschrift (tekst onder de afbeelding) de aandacht van de proefpersonen niet
trekt.
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Afbeelding 5.

Bewuste aandacht van de proefpersonen bij het zien van de
gepersonaliseerde advertenties op Instagram-tijdlijn en Instagram
Stories
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Afbeelding 6.

Bewuste aandacht van de proefpersonen bij het zien van de
niet gepersonaliseerde advertenties op Instagram-tijdlijn (links) en
Instagram Stories (rechts)
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Conclusie en discussie
In de huidige studie is de invloed van personalisatie in online advertenties op Instagram-tijdlijn
en Instagram Stories op de attitude ten opzichte van de advertentie, opdringerigheid, loyaliteit
ten opzichte van het merk en de bewuste aandacht van de consument onderzocht. Een online
enquête onder 123 proefpersonen (mbo, hbo en wo-studenten) is uitgevoerd via Qualtrics. Deze
kwantitatieve onderzoeksmethode was een geschikte manier van onderzoeken in deze tijd van
het coronavirus, aangezien hierdoor gemakkelijk aan de anderhalve meter regel gehouden kon
worden. Ook kostten het de proefpersonen niet veel tijd en moeite en konden ze anoniem
deelnemen aan het onderzoek. De resultaten van de huidige studie laten zien dat personalisatie
in een advertentie op Instagram – ongeacht of de advertentie op de tijdlijn of stories verschijnt
– invloed heeft op de attitude ten opzichte van de advertentie en de opdringerigheid, maar niet
op de loyaliteit ten opzichte van het merk.
In eerdere studies werd personalisatie in online advertenties voornamelijk volledig op
content geoperationaliseerd (Tam & Ho, 2005; Bleier & Eisenbeiss, 2015a; Tran, 2017),
bijvoorbeeld op basis van de voorkeur van de consument voor een vakantiebestemming of een
productcategorie. Of werden de proefpersonen persoonlijk aangesproken (Yu & Cude, 2009;
Maslowska et al., 2011; Malheiros et al., 2012; Walrave, 2018), bijvoorbeeld met hun eigen
naam. In de huidige studie zijn de proefpersonen aangesproken met ‘student’ in de advertenties.
Het verschil tussen de manier waarop in deze studie personalisatie is geoperationaliseerd en in
de eerdere studies, verklaart mogelijk waarom het merendeel van de studies niet in lijn liggen
met de resultaten van het huidige onderzoek.
Zo blijkt uit de huidige studie dat de niet gepersonaliseerde advertenties enigszins een
positievere invloed lijken te hebben op de attitude ten opzichte van de advertentie dan de
gepersonaliseerde advertenties. Terwijl uit meerdere studies bleek dat de gepersonaliseerde
online advertenties een positievere invloed hebben op de attitude ten opzichte van de
advertentie. Zo suggereren Tam en Ho (2005) in hun onderzoek dat de gepersonaliseerde
advertenties voor beltonen tot een positievere attitude ten opzichte van de advertentie leiden,
dan de willekeurige aanbiedingen voor beltonen. Dit komt ook overeen met de bevindingen uit
de studie van Maslowska et al. (2011), waaruit bleek dat de online nieuwsbrieven waarin de
proefpersonen met hun naam werden aangesproken, een positievere attitude ten opzichte van
de boodschap teweeg brachten, dan de niet gepersonaliseerde nieuwsbrieven. Eveneens bleek
uit het onderzoek van Tran (2017) dat de gepersonaliseerde advertenties in meer positieve
reacties ten opzichte van de advertentie resulteerden dan de niet gepersonaliseerde advertenties.

24

Deze positieve reacties resulteerde in een positievere attitude ten opzichte van de advertentie.
Ook bleek uit de studie van Walrave et al. (2018) dat de advertenties met een hoge mate van
personalisatie tot een positievere attitude ten opzichte van de advertentie leidde.
Daarentegen ligt het onderzoek van Yu en Cude (2009) deels in lijn met de resultaten
van het huidige onderzoek. Uit deze studie bleek namelijk dat consumenten over het algemeen
een negatieve perceptie ten opzichte van gepersonaliseerde advertenties hebben. In de huidige
studie zijn de proefpersonen over het algemeen niet negatief, maar ook niet positief ten opzichte
van de gepersonaliseerde advertenties. De attitude ten opzichte van de advertentie is net iets
positiever bij Instagram-Stories advertenties dan bij Instagram-tijdlijn advertenties, wat
overeenkomt met de resultaten uit de studie van Belanche et al. (2019). Malheiros et al. (2012)
suggereren dat de attitude ten opzichte van gepersonaliseerde advertenties ook afhankelijk is
van het type gegevens. Zo vindt de consument het over het algemeen niet prettig als een eigen
foto of naam in een advertentie staat (Malheiros et al., 2012). In het huidige onderzoek is de
proefpersoon niet met zijn naam aangesproken, maar met ‘student’, wat mogelijk niet als geheel
onprettig, maar ook niet als prettig ervaren is. Aangezien de attitude ten opzichte van de
advertentie niet geheel positief, maar ook niet geheel negatief is.
De advertenties in de huidige studie worden over het algemeen als niet opdringerig
ervaren door de consument. De niet gepersonaliseerde advertenties worden enigszins minder
opdringerig ervaren dan de gepersonaliseerde advertenties. Zoals eerder beschreven wordt een
advertentie door een consument als opdringerig ervaren als hij ongevraagd gestoord wordt (Li,
Edwards & Lee, 2002). In het huidige onderzoek was hier echter geen sprake van, aangezien
de proefpersonen er bewust voor kozen om deel te nemen aan het onderzoek. Wanneer de
proefpersonen via hun eigen mobiel de Instagram-app zouden open en de berichten op de tijdlijn
en in de stories zouden bekijken, dan zouden ze mogelijk wel gestoord worden en de
advertenties als opdringerig ervaren. In de huidige studie was de Cronbach’s Alpha van
opdringerigheid vrij laag (α = .59). Dit was opvallend, omdat het een bestaande schaal is uit het
onderzoek van Belanche et al. (2019) die wel een hoge Cronbach’s Alpha had. Mogelijk heeft
het verschil in de betrouwbaarheid van de vragen te maken met waar het onderzoek is
uitgevoerd (in Spanje of in Nederland) en in welke taal (Engels of Nederlands). Waardoor de
stellingen mogelijk anders zijn geïnterpreteerd door de proefpersonen uit het huidige onderzoek.
Tevens blijkt uit het huidige onderzoek dat de consumenten over het algemeen niet
loyaal lijken te zijn aan de merken Ben en Swapfiets. Het merendeel van de proefpersonen in
het huidige onderzoek heeft nooit gebruik gemaakt van de dienst van Swapfiets (80,5%) en is
nooit klant geweest bij Ben (87,8%). Volgens het Elaboration Likelihood Model kunnen
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diensten in twee categorieën verdeeld worden, namelijk een high involvement dienst (hoge
betrokkenheid vanuit de consument) en een low involvement dienst (lage betrokkenheid vanuit
de consument) (Petty & Cacioppo, 1986). De diensten in het huidige onderzoek vallen onder
high involvement, aangezien het diensten zijn waar de consument waarschijnlijk een
weloverwogen beslissing overmaakt voordat hij tot aankoop overgaat. Een low involvement
dienst is daarentegen een dienst die iemand gebruikt zonder daar al te lang over na te denken.
Hieruit kan worden opgemaakt dat de proefpersonen mogelijk geen behoefte hebben
aan de diensten van Swapfiets en Ben, omdat ze wellicht al in het bezit zijn van een werkende
fiets of al bij een andere mobiele serviceprovider zitten waar ze tevreden over zijn. De
proefpersonen in de huidige studie zijn mogelijk wel loyaal aan een andere dienst, zoals een
andere mobiele serviceprovider, en niet van plan om op korte termijn over te stappen. Deze
bevindingen duiden erop dat personalisatie in online advertenties op Instagram mogelijk het
effectiefst zijn zodra ze worden blootgesteld aan consumenten die behoefte hebben aan of zeer
geïnteresseerd zijn in de geadverteerde dienst. Voor de advertentie van Swapfiets is dat
bijvoorbeeld de consument die op zoek is naar een altijd werkende fiets tegen een vast bedrag
per maand.
Dit wordt ook ondersteund door het onderzoek van Bleier en Eisenbeiss (2015b), die
suggereren dat de effectiviteit van personalisatie in een online advertentie afhangt van het
vertrouwen van de consument in het merk. Een merk lijkt alleen profijt te hebben van
gepersonaliseerde advertenties als het door de consument als een betrouwbaar merk wordt
gezien. In een vervolgonderzoek zou ook aan de proefpersonen gevraagd moeten worden in
hoeverre ze het merk vertrouwen. Daarnaast zou het interessant kunnen zijn om gebruik te
maken van online advertenties met low involvement diensten (of producten), aangezien dit
mogelijk andere inzichten geeft. Of door advertenties van zowel high- als low involvement
diensten (of producten) te gebruiken als stimulusmateriaal om verschillende type diensten met
elkaar te vergelijken.
Tevens blijkt uit deze studie dat het Type advertentie (Instagram-tijdlijn of Instagram
Stories) geen invloed lijkt te hebben op zowel de attitude ten opzichte van de advertentie, de
opdringerigheid als de loyaliteit ten opzichte van het merk. Dit wordt niet ondersteund door het
onderzoek van Bleier en Eisenbeiss (2015a), die suggereren dat de plaats van de advertentie op
een webpagina invloed heeft op de effectiviteit van de advertentie. In de huidige studie lijkt het
niet uit te maken of de advertentie op de Instagram-tijdlijn of in de Instagram Stories
weergegeven wordt. Het stimulusmateriaal dat is gebruikt in de online enquête van het huidige
onderzoek zou in een vervolgonderzoek wellicht nog dichter bij de werkelijkheid gemaakt
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kunnen worden, zodat de proefpersonen dezelfde beleving ervaren als wanneer ze zelf door hun
Instagram-tijdlijn scrollen of door de Instagram Stories swipen. Bijvoorbeeld door om de
advertentie heen een telefoon af te beelden. Mogelijk kan hierdoor nog beter bevestigd of
ontkracht worden dat het Type advertentie geen invloed heeft op de attitude ten opzichte van
de advertentie, de opdringerigheid en de loyaliteit ten opzichte van het merk. Technologische
ontwikkelingen volgen zich echter razendsnel op, waardoor de Instagram-advertenties in het
huidige onderzoek mogelijk verouderd zijn zodra er een vervolgonderzoek uitgevoerd wordt.
Ook blijkt uit de resultaten van het huidige onderzoek dat er enigszins sprake is van een
invloed van Personalisatie en Type advertentie op de bewuste aandacht van de consument. De
bewuste aandacht in de huidige studie ging voornamelijk naar het gezicht van de persoon in de
advertentie of naar bepaalde woorden in de advertentietekst. Deze resultaten komen overeen
met de eye-tracking studie van Pieters en Wedel (2004). Zij suggereren dat een afbeelding in
een (tijdschrift)advertentie de meeste aandacht trekt. Een kanttekening hierbij is dat Pieters en
Wedel (2004) een andere onderzoeksmethode hebben gebruikt. In een vervolgonderzoek zou
het ook interessant kunnen zijn om een eye-tracking onderzoek uit te voeren, waardoor niet de
bewuste aandacht, maar de onbewuste aandacht van de consument gemeten wordt. Hierdoor
zijn de resultaten waarschijnlijk nog betrouwbaarder, aangezien de ogen van de proefpersonen
niet liegen. Uit de huidige studie blijkt dat bij de gepersonaliseerde Swapfiets-advertentie de
bewuste aandacht van de consument in de meeste gevallen naar de gepersonaliseerde tekst in
de advertentie (het woord ‘student’) gaat en bij de niet gepersonaliseerde Swapfiets-advertentie
naar het gezicht van de man. Ook gaat de aandacht van de consument bij de gepersonaliseerde
Instagram-tijdlijn advertentie van Swapfiets veel minder naar ‘€15,- korting’ dan bij de niet
gepersonaliseerde versie van deze advertentie. Bij de advertenties van Ben lijkt het daarentegen
niet uit te maken of er sprake is van wel of geen personalisatie, aangezien er weinig verschillen
zijn tussen de advertenties in waar de aandacht naartoe gaat.
In de gepersonaliseerde advertenties van Ben komt het woord ‘student’ twee keer voor.
Mogelijk heeft dit effect gehad op de resultaten, aangezien de aandacht van de consument bij
het zien van de gepersonaliseerde advertenties van Ben voornamelijk naar het woord ‘student’
ging. Terwijl bij de gepersonaliseerde advertenties van Swapfiets de aandacht vaker naar het
midden van de advertentietekst ging en niet specifiek naar het woord ‘student’. De advertenties
die gebruikt zijn in de huidige studie zouden wellicht nog meer overeenkomsten met elkaar
moeten hebben. Bijvoorbeeld door het woord student even vaak terug te laten komen in de
advertenties en door wellicht dezelfde persoon in de advertenties weer te geven. In een
vervolgonderzoek zal daar nog kritischer naar gekeken kunnen worden. Daarnaast blijkt uit de
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resultaten van het huidige onderzoek dat de call-to-action buttons (zoals ‘Swipe Up!’ en ‘Buy
Now’) over het algemeen weinig aandacht van de consument krijgen. De gepersonaliseerde
advertenties trekken net iets meer aandacht dan de niet gepersonaliseerde advertenties. Tevens
trekt het aantal likes, comments en het onderschrift (tekst onder de tijdlijn advertentie) de
aandacht niet. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de proefpersonen over het algemeen
niet loyaal zijn aan de twee merken en waarschijnlijk weinig behoefte hebben aan meer
informatie over de geadverteerde dienst.
Kortom, op basis van de bevindingen uit het huidige onderzoek kan geconcludeerd
worden dat het van belang is om de consument bloot te stellen aan een advertentie van een
dienst waar hij op dat moment behoefte aan heeft. Eveneens is het belangrijk om als
adverteerder ervoor te zorgen dat personalisatie in de advertentie niet leidt tot opdringerigheid,
maar juist tot een positievere attitude ten opzichte van de advertentie en een hogere mate van
loyaliteit ten opzichte van het merk. Hierin zal de adverteerder een balans moeten vinden. Of
de advertentie wordt weergegeven op de Instagram-tijdlijn of Instagram Stories lijkt
daarentegen geen rol te spelen. Tot slot is het interessant voor adverteerders om te weten dat de
bewuste aandacht van de consument voornamelijk naar de persoon of de tekst in de advertentie
gaat en niet zozeer naar de call-to-action buttons, likes en comments.
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Bijlagen
Bijlage 1. Stimulusmateriaal
Conditie 1

Gepersonaliseerd, Instagram-tijdlijn

Niet gepersonaliseerd, Instagram-tijdlijn

Conditie 2

Gepersonaliseerd, Instagram Stories

Niet gepersonaliseerd, Instagram Stories
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Conditie 3

Gepersonaliseerd, Instagram-tijdlijn

Niet gepersonaliseerd, Instagram-tijdlijn

Conditie 4

Gepersonaliseerd, Instagram Stories

Niet gepersonaliseerd, Instagram Stories
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